
Středisko volného času Svitavy „Tramtáryje“ a cestovní kancelář Há – Vo,s.r.ž. Svitavy 
 18. ročník Šestihodinovky na kole 
 
Velká nervozita panovala u pořadatelů letošního ročníku kvůli opravám na silnicích ve 
Svitavách. Do soboty nevěděly kudy se bude jezdit. V sobotu byla již silnice od „Konga“ 
k autobusovému nádraží průjezdná, stejně tak i přes Lány po ulici Otakara Jaroše. Jezdilo se 
tak beze změny jako každý rok. 
Letošní ročník se jel poprvé jako Memoriál Pepy Vojty, který by spoluzakladatelem této 
cyklistické taškařice. Na trať se vydalo 33 účastníků, z toho 10 žen. Počasí nám přálo, bylo slunečno a mírný vítr 
nás příliš netrápil. Jelo se o co nejvyšší počet odjetých okruhů v 9 kategoriích ze 14 
vypsaných. 
Nejvyšší počet okruhů odjela stejně jako loni Lenka Suchánková – 11. 100 km (7 okruhů a 
více) zvládlo 10 účastníků (2 ženy). 
Pamětní medaili za mimořádný výkon na Šestihodinovce obdržela pí.Drahomíra 
Šilerová, která začala jezdit v 80.letech a zvládla za 5 let odjet 14 okruhů. Blahopřejeme!  A jak to letos dopadlo ? 
 
Kategorie : ambiciózní profíci 
Lenka Suchánková (1968)    11 okruhů 
Josef Vojta ml.(1973)           10 okruhů 
Tomáš Zezula (1980)             9 okruhů 
Martin Zvára (1970)              8 okruhů 
Jan Dvořáček (1979)              6 okruhů 
Čestmír Nakládal (1964)        6 okruhů 
Karel Rot (1969)                    6 okruhů 
 
Kategorie : železní dědci a pradědci 
Stanislav Dobeš (1965)         9 okruhů 
Jiří Maivald (1953)               8 okruhů 
Petr Špaček (1954)                8 okruhů 
Zdeněk Klíma (1955)            6 okruhů 
 
Kategorie : fit babičky 
Dana Gregorová (1955)         3 okruhy 
Drahomíra Šilerová (1932) 2 okruhy 
Štěpánka Rumpálová (1947)  1 okruh 
Lída Bártová (1946)               1 okruh 
Vlasta Stundlová (1946)        1 okruh 
Jiřina Sehnalová (1948)         1 okruh 
 
Kategorie : knírati a s plnovousem 
Vladimír Ducháček (1955)    6 okruhů 
 

Kategorie : poupata a rozkvetlé růže 
Romana Navrátilová (1965)   8 okruhů 
Daniela Rotová (1998)           4 okruhy 
 
Kategorie : krátkozrací 
Miroslav Králíček ((1979)     7 okruhů 
Antonín Boucník (1947)        4 okruhy 
Jiří Hábík (1948)  2 okruhy 
 
Kategorie : sváteční jezdci 
Jakub Břenek (1999)              5 okruhů      
Petr Nečas (1948)                  4 okruhy 
Libor Lněnička (1980)           4 okruhy 
Jiří Klusák (1983)  3 okruhy 
Luboš Voleský (1944)            2 okruhy 
Jana Čížková (1968)               1 okruh 
Petr Bilina (1956)                   ???  
 Kategorie : dlouháni (nad 190 cm) 
Tomáš Kembitzký (1981)      7 okruhů 
Michal Rot (1997)                  6 okruhů 
 
Kategorie : benjamínci (od 10 do 15 let) 
Marek Králíček (2004)           2 okruhy 
 

 
Zveme Vás na 19.ročník, který se uskuteční druhou neděli v měsíci září 2017.  



 
 

        


