TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze dne 25. 4. 2022

ZÁVOD MÍRU ZNOVU SOUČÁSTÍ ELITNÍHO POHÁRU NÁRODŮ,
SAZKA TOUR CHCE SVĚTOVÉ CYKLISTY
Závod míru do 23 let, přehlídka mladých a nadějných cyklistů z celého světa, se na
Jesenicku pojede v letošním roce od 2. do 5. června opět jako součást Poháru národů,
nejvýznamnější mezinárodní etapové akce v této věkové kategorii. Očekává se účast
nejlepších reprezentačních týmů do 23 let z Evropy i zámoří. A od 4. do 7. srpna na něj
navazuje SAZKA Tour, nejprestižnější silniční etapový podnik na českém území. Nově
i s vloženým závodem pro hobby sportovce.
Ředitelem obou závodů je Leopold König, někdejší úspěšný závodník. „Jsme přesvědčení, že
i letos se objeví ve startovní listině někdo z budoucích hvězd světové cyklistiky,“ říká. V historii na
Závodu míru jezdců do 23 let byli například vítěz Tour de France Tadej Pogačar, který vyhrál
celkově v roce 2018, vítěz Giro d´Italia Tao Geoghegan Hart či dvojnásobný mistr světa Julian
Alaphilippe. Letos by neměli chybět ani aktuálně nejlepší mladí Češi Pavel Bittner, který loni vyhrál
první etapu, talentovaný Mathias Vacek, loni celkově šestý cyklista, či další reprezentant do 23 let
Jakub Ťoupalík.
Česká reprezentace by měla být podle aktuálních zpráv nejsilnější za poslední roky a organizátoři
proto věří, že některý z tuzemských cyklistů na domácí půdě uspěje. „Je jasné, že když se závod
koná na českém území, důvěřujeme domácím jezdcům. Rozhodně by to přitáhlo pozornost diváků
a všem udělalo radost,“ přeje si Leopold König. V celkovém pořadí na pódiu byl naposledy
z českých závodníků v roce 2017 Michal Schlegel. Konečná jmenovitá nominace bude známa
zhruba týden před závodem.
„Sazka podporuje český profesionální i amatérský sport systematicky a dlouhodobě. Jsme hrdí, že
můžeme být u rodinného stříbra, kterým oba závody v Česku jsou. Cyklistiku podporujeme i jako
fenomén, kterému se věnují miliony Čechů. I proto máme radost, že součástí SAZKA Tour bude
hobby závod,“ uvedl Aleš Veselý, generální ředitel Sazky, hlavního partnera Závodu míru i SAZKA
Tour.
Obávané Dlouhé stráně čekají cyklisty v obou závodech
Závod míru začne tradičním časovkářským prologem v ulicích Jeseníku 2. června. První etapa
povede z Jeseníku do Rýmařova, kde čeká cyklisty po sedmi letech obávaný přejezd
Červenohorského sedla, druhá etapa je připravena na trase Bruntál – Dlouhé stráně a finálový díl
má start i cíl opět v Jeseníku. Celkově ujedou cyklisté 450 kilometrů a nastoupají více než 6 800
výškových metrů. Obrovsky náročné pro jezdce budou bezpochyby také dva výjezdy za sebou na
Dlouhé stráně.
Z žebříčku UCI se do Závodu míru nominovalo 23 šestičlenných družstev včetně Kanady,
Španělska, Itálie či Belgie, což čítá celkem téměř 140 závodníků. Česká republika má účast jako
organizátor garantovanou, konkrétní jmenovitá nominace bude známa až těsně před závodem.
Loni byl talentovaný Mathias Vacek celkově šestý, v konečném pořadí na pódiu byl naposledy
z tuzemských cyklistů v roce 2017 Michal Schlegel. Vítězem se loni stal Ital Filippo Zana, který
poté ovládl i seniorský závod SAZKA Tour.
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SAZKA Tour: Elitní týmy na startu
Na Závod míru v létě naváže od 4. do 7. srpna SAZKA Tour, nejprestižnější cyklistický silniční
závod na českém území. Ten bude mít rovněž čtyři etapy po Moravskoslezském, Pardubickém,
Jihomoravském, Zlínském kraji a na Olomoucku s několika vrchařskými a sprinterskými prémiemi
a už nyní je potvrzeno 18 týmů včetně dvou z World Tour (Team BikeExchange – Jayco a BORA –
hansgrohe).
Ředitel závodu Leopold König by v budoucnosti rád viděl SAZKA Tour v sérii World Tour. „Každý
ročník by nás k tomu měl posunout blíž,“ uvedl König, který závod vyhrál jako jediný dvakrát
v letech 2010 a 2013. První etapa povede z Uničova do Prostějova, druhá má start v Olomouci
a cíl na Pustevnách, ve třetí části pojedou cyklisté z Moravské Třebové na Dlouhé stráně, finále
povede ze Šumperka do Šternberka.
Závod je součástí UCI Europe Tour, což znamená, že soutěžící musí mít licenci UCI (Světové
cyklistické federace). Na SAZKA Tour bude startovat 22 týmů, které dle žebříčku UCI a aktuální
formy vybere management závodu. Dohromady bude na startu přes 150 startujících, vybraných
z nejlepších sedmičlenných světových a českých profesionálních cyklistických družstev z World
týmů, Pro Continentálních týmů a národních výběrů složených ze závodníků věkové kategorie Elite
a U23.
SAZKA Tour Challenge pro hobby cyklisty
Součástí závodů bude také SAZKA Tour Challenge, čtyřicetikilometrový závod pro veřejnost, který
se pojede 6. srpna před hlavním pelotonem. Amatéři si zkusí dva výjezdy na Dlouhé stráně, kde
zhruba 1 700 výškových metrů důkladně prověří jejich fyzickou kondici. K dispozici je omezený
počet startovních čísel, zájemci se mohou hlásit na www.sazkatour.cz již od května. A kdo raději
jezdí sám, může již nyní v aplikaci Strava vyzkoušet vybrané segmenty etap SAZKA Tour i Závodu
míru.
***
Závod míru jezdců do 23 let
2.–5. června 2022, 4 etapy, 436 kilometrů, celkové převýšení více než 6 800 metrů.
Akreditace, TZ, foto, video, informace k etapám a loga: www.zavodmiru.com/cs/pro-media
SAZKA Tour
4.–7. srpna 2022, 4 etapy, 714 kilometrů, celkové převýšení přes 10 000 metrů.
6. srpna SAZKA Tour Challenge, 1 etapa, 40 kilometrů, převýšení 1 700 metrů.
Akreditace, TZ, foto, video, informace k etapám a loga: www.sazkatour.cz/cs/pro-media
***
Partneři Závodu míru
generální partner  Sazka  hlavní partner  MND  oficiální dopravce  B of B cars  partneři 
Satum, ACE sport, Bohemia Crystal, Prim, Scott  za podpory  Nadace ČEZ, Moravskoslezský
kraj, Olomoucký kraj, Jeseník, Rýmařov, Bruntál, Český svaz cyklistiky, Národní sportovní
agentura
Partneři SAZKA Tour
generální partner  Sazka  hlavní partner  MND  oficiální dopravce  B of B cars  partneři 
Satum, ACE sport, Bohemia Crystal, Prim, Enervit, Scott  za podpory  Moravskoslezský kraj,
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Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Moravská Třebová, Olomouc, Prostějov, Šternberk, Šumperk,
Uničov, Český svaz cyklistiky, Národní sportovní agentura
***
O společnosti SAZKA a.s.
SAZKA a.s. je největší a nejstarší loterijní společnost v České republice s cca 95 % tržním
podílem na trhu loterií a jiných podobných her. Hlavními loterijními produkty společnosti jsou
číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. Kromě číselných loterií jsou v produktové nabídce
stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Druhým pilířem jsou neloterijní služby,
zejména největší mobilní virtuální operátor v České republice SAZKAmobil, dobíjení
mobilních telefonů a zprostředkování plateb za služby a zboží nebo prodej vstupenek. Své
produkty poskytuje SAZKA a.s. jednak prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 200
prodejními místy rozmístěnými po celé České republice, ale také online na herním portále
www.sazka.cz. Společnost se věnuje zodpovědnému hraní projektem Hraj s rozumem a má
mezinárodní auditované certifikace EL, WLA které potvrzují dodržování vysokých mezinárodních
standardů v této oblasti. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 11
zemích na 4 kontinentech. SAZKA a.s. je součástí mezinárodního loterního holdingu Sazka
Group (patří sem rovněž podíly v řecké loterii OPAP, italském Lotto a rakouských Casinos
Austria). Více na www.sazka.cz a www.kkcg.eu.
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