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Tisková zpráva k CZECH TOUR 2020 a Závodu Míru U23 2020 

Praha, 26. 2. 2020 

 

 

 

Na moravských silnicích se odehrají velké cyklistické bitvy 

CZECH TOUR 2020, 5. 8. - 9. 8. 2020 

ZÁVOD MÍRU U23 2020 Grand Prix PRIESSNITZ SPA, 4. 6. - 7. 6. 2020 

 

Letošní ročníky CZECH TOUR a ZÁVODU MÍRU U23 slibují dle organizátorů 

výjimečný zážitek. Pořadatelé připravili pro rok 2020 hned několik prémiových 

bonusů.  

 

Nový ředitel CZECH TOUR a ZÁVODU MÍRU U23 

Leopold König, velká osobnost české a světové cyklistiky, která přijala místo ředitele 

závodů. 

Leopold König byl špičkový český cyklista, k jehož největším úspěchům patří sedmé 

místo v celkovém pořadí Tour de France v roce 2013 a šesté místo na Giro d ́Italia o 

dva roky později. Reprezentoval Českou republiku na olympijských hrách v Riu de 

Janeiro, kde skončil na jedenáctém místě v časovce jednotlivců. 

„Obrovskou radost mi dělá, že dnes 26. 2. 2020 mohu oficiálně oznámit, že novým 

ředitelem CZECH TOUR a ZÁVODU MÍRU U23 se stává výjimečná osobnost ze 

světa cyklistiky, pan Leopold König,“ říká p. Jaroslav Vašíček, promotér a organizátor 

závodů.  

Leo se stává součástí vrcholového managementu CZECH TOUR a ZÁVODU MÍRU 

U23, přináší praktické zkušenosti ze světových cyklistických akcí, které povedou ke 

zkvalitnění závodů. Rozhodně se nejedná o čestnou funkci, Leo bude mimo jiné řídit 

sportovní část cyklistických závodů.   

„Vstupuji do nové životní éry a nových životních zkušeností. Velmi se na tuto práci 

těším a uvědomuji si, že mám unikátní příležitost zůstat v profesionálním světě 

cyklistiky,“ říká Leopold König.  

 

12. ročník CZECH TOUR  

5 týmů World Tour  

Další skvělou zprávou pro CZECH TOUR jsou již potvrzené týmy ve startovní listině. 

Na rozdíl od loňského roku, kdy se zúčastnily pouze dva týmy ze série World Tour, se 

letos ukáže v pelotonu pět World Tour týmů: Mitchelton Scott, Bora-hansgrohe, 
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Jumbo Visma, CCC Pro Team a Sunweb, navíc Pro kontinentální tým Alpecin Fenix s 

Mathieu van der Poelem, cyklistou, o kterém se říká, že je aktuálně největší 

cyklistický talent, což dokazuje na silnici, na horských kolech i v cyklokrosu.  

Jan Valach sportovní ředitel týmu Bora-hansgrohe hrdě prohlásil, že stáj Bora letos 

přijede ve skvělé formě a špičkovém obsazení. „Loňskou porážku si rozhodně 

nenecháme líbit, letos plánujeme návrat na první příčku“. Matt White šéf a majitel 

týmu Mitchelton Scott k tomu napsal, že jsou připraveni obhájit, a proto do české 

republiky dojede v nejlepší možné sestavě.  

 

CZECH TOUR je významná sportovní akce, mimořádné důležitosti, konaná na území 

České republiky, jediný cyklistický etapový závod v České republice kategorie jedna, 

pořádaný od roku 2009, který se koná každoročně v srpnu.  

Postupem času CZECH TOUR začala mezi cyklistickými závody v Evropě vyčnívat  

a s přibývající popularitou byla trasa prodlužována. Dnes patří k nejdůležitějším 

cyklistickým závodům v Evropě.  Závod je součástí UCI Europe Tour, což znamená, 

že soutěžící musí mít licenci UCI (Mezinárodní cyklistické unie). 

Pořadatelem CZECH TOUR je společnost TTV Sport Group CZ. 

Letošní trasa CZECH TOUR je 586 km dlouhá s převýšením 9 000 m, je situována 

do regionů Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického a Zlínského kraje. 

Trasa je protkaná divácky atraktivními místy, kde se jedou horské a sprintérské 

prémie, například Dlouhé Stráně, Červenohorské sedlo, Videlský kříž, Ecce Homo, 

Pustevny a Bumbálka. 

Na CZECH TOUR bude startovat pouze 20 týmů, které dle rankingu UCI a aktuální 

formy vybere management závodu. Celkem bude 140 startujících, nejlepších 

vybraných 7členných světových a českých profesionálních cyklistických týmů 

z kategorií World Tour, Pro Kontinentální týmy a národní výběry, složené ze 

závodníků věkové kategorie Elite a U23. 

 

8. ročník ZÁVODU MÍRU U23 je nejvýznamnější mezinárodní cyklistická etapová 

akce pro mladé závodníky v silniční cyklistice v kategorii do 23 let. Je součástí 

prestižní série závodů Nations‘ Cup. 

Je nám velkou ctí, že pro rok 2020 Mezinárodní cyklistická unie (UCI) přidělila 

ZÁVODU MÍRU U23 a pořadateli Jesenická cyklistická z.s. opětovně tuto prestižní 

kategorii Nations‘ Cup – Pohár Národů, nejvyšší kategorie závodů U23, kde startují 

pouze vybrané reprezentační týmy z celého světa věkové kategorie do 23 let. 

V této věkové kategorii se koná pouze šest vybraných závodů na celém světě.  

Přidělení organizace ZÁVOD MÍRU U23, jako jediného závodu ve střední a východní 

Evropě, je pro Českou republiku velkou poctou.  
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Čtyřdenní cyklistická čtyřetapová podívaná, každoročně zavítá na Šumpersko a 

Jesenicko, ve čtvrtek 4. června odstartuje prologem v Krnově a v neděli 7. června 

skončí v Jeseníku. 

Připravovaná trať tohoto mezinárodního cyklistického etapového závodu je 440 km 

dlouhá s celkovým převýšením 8 800 m, je situována a rozprostřena do regionů 

Olomouckého a Moravskoslezského kraje s průjezdem přes zákoutí a vrcholy 

Jeseníků, s atraktivním dojezdem 3. etapy přímo na horní stanici přečerpávací 

nádrže Dlouhé Stráně. Vede zejména regionem Jesenicka a Zlatých hor, kde jsou 

připraveny atraktivní horské prémie pro diváky Rejvíz, Skřítek, Ramzovské sedlo a 

rychlostní prémie Lázně Lipová, Lázně Priessnitz, Krnov, Bruntál, Rýmařov. 

 

Akce koná za podpory společností SATUM CZECH, EMCO, Finlux, Crystal Bohemia, 

ZUBR, Scott, Smarty, Léčebné lázně Jeseník, Media Walk, PRIM, Endorphin 

Republic, Dresy GO! aj. 

Stejně jako v ročníku 2019, tak i v roce 2020, bude oficiálním dopravcem závodů 

CZECH TOUR a ZÁVOD MÍRU U23 společnost Best of British Cars - Jaguar Land 

Rover Ostrava. V pelotonu by se měl objevit zcela nový Land Rover Defender, který 

si tak odbude v rámci cyklo závodů světovou premiéru. 

 

Velké poděkování patří státním institucím, které finančně přispěli na realizaci obou 

cyklistických akcí: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Czech Tourism, Olomoucký kraj, 

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Statutární město Frýdek-Místek, 

město Uničov, město Štemberk, město Jeseník, město Krnov, město Rýmařov, město 

Mohelnice, SMOJ. 

 

 

Kontakty pro media:  

Jaroslav Cícha, tiskový mluvčí  602 618 907 

Eva Bukovjan, produkční   736 216 329 

 

www.czechcyclingtour.cz 

www.zavodmiruu23.cz 

 

http://www.czechcyclingtour.cz/
http://www.zavodmiruu23.cz/

