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Praga, 21.03.2023 r. 

 

Czech Tour wita drużynę zwycięzcy Tour de France! 
Pod koniec lipca na czeskich drogach będzie można zobaczyć kolarstwo na światowym 
poziomie: w dniach od 27 do 30.07 odbędzie się Czech Tour! Jumbo-Visma, drużyna 
aktualnego mistrza Tour de France Jonasa Vingegaarda, potwierdziła swój udział w 
największym krajowym wyścigu etapowym. Drugim składem, który wystartuje z najwyższej 
kategorii, będzie Bora - hansgrohe z Samem Bennettem w składzie, który może pochwalić się 
pięcioma zwycięstwami etapowymi na hiszpańskiej Vuelcie. Preludium do Czech Tour, który 
nosi nową nazwę, będzie Wyścig Pokoju do 23. roku życia w drugim tygodniu czerwca. 

Nowa nazwa, wyższa jakość 

„Pokazujemy światu, że w Czechach stać nas na świetne kolarstwo. Budujemy narodowy 
skarb sportowy. Dlatego w naszej nazwie mamy słowo »Czech«. Chcemy, aby było jasne, z 
jakim krajem jesteśmy związani. Czerpiemy inspirację z najlepszych imprez zagranicznych. 
Przyglądamy się Tour de Suisse, Tour de France i innym wyścigom. Chcemy się ciągle 
doskonalić, iść wyżej. Organizować wyścigi, które będą regularnie gościć najlepszych 
kierowców i zespołów na świecie. Przygotowujemy atrakcyjne i bardzo wymagające etapy, 
jednocześnie kładziemy duży nacisk na bezbłędny serwis” – mówi Leopold König, dyrektor 
obu wyścigów. 

W celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa Czech Tour i Wyścigu Pokoju U23 Leo König 
zaprosił do zespołu organizacyjnego Roberta Huntera z RPA, dziewięciokrotnego uczestnika 
Tour de France. Dba również o bezpieczeństwo podczas Tour de Suisse. „Organizowanie na 
poziomie World Tour jest dla niego rutyną. Oko zawodnika widzi bezpieczeństwo i tory trochę 
inaczej. Zgadzamy się w wielu kwestiach i patrzymy na nie tak samo. Zarówno dla jakości, jak 
i bezpieczeństwa wyścigu, współpraca z takimi ekspertami jest właściwą drogą” – przekonuje 
Leopold König, który z Hunterem u boku zwiedził już poszczególne etapy. 

Partnerem generalnym pozostaje SAZKA, pod której szyldem zakład funkcjonował wcześniej. 
Czech Tour jest również częścią serii Europe Tour w 2023 roku. 

„Sazka jest wielkim wsparciem dla czeskiego kolarstwa i mamy wielkie plany z Czech Tour. 
Jest to największy wyścig kolarski na czeskich drogach i nasz cel jest jasny: chcemy go 
przenieść do kategorii World Tour i uczynić go jednym z najbardziej prestiżowych wyścigów 
na świecie. Czech Tour powinien być świętem nie tylko dla kolarzy, z którego Czechy mogą 
być dumne” – mówi Petr Jonák, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i zrównoważonego rozwoju 
w firmie Sazka, i dodaje: „Kolarstwo jest jednym z najpopularniejszych sportów w Czechach. 
Dlatego chcemy bardziej skupić się na kolarzach amatorach, rodzinach z dziećmi i innych 
dyscyplinach kolarstwa”. 
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Zespoły World Tour na starcie 

„Obecność Bora - hansgrohe i Jumbo-Visma, dwóch elitarnych zespołów World Tour, 
potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku. I rozmawiamy o innych wielkich formacjach” – 
mówi Leopold König, dyrektor obu wyścigów. 

Do Czech Tour zgłosiło się już w sumie dziesięć zespołów z licencjami UCI ProTeams. Na 
liście startowej może znaleźć się niezwykła liczba elitarnych czeskich sportowców. Daniel 
Babor, Tomáš Bárta i Michal Schlegel noszą koszulkę Caja Rural Seguros RGA, Karel Vacek 
jeździ dla włoskiego Corrateca, Vojtěch Řepa startuje dla hiszpańskiego Equipo Kern Pharma, 
a amerykański Novo Nordisk ma Matyáša Kopeckiego. 

Wśród zarejestrowanych ekip jest włoska Eolo Kometa z Lorenzo Fortunato, który wygrał etap 
na włoskim Giro, czy norweska Uno X, w której składzie znajduje się Alexander Kristoff jako 
zwycięzca Monument Milano San Remo i Tour of Flanders czy czterech etapów Tour de 
France. Oczywiście obecna jest też krajowa elita w postaci Elkov Kasper i ATT Investments. 

11 190 metrów wysokości w cztery dni 

Podczas czterech etapów Czech Tour kolarze pokonają trasę o długości 665,8 kilometrów i 
wysokości 11 190 metrów. Etap królewski uległa zasadniczej zmianie. Kolarze dwukrotnie 
przejadą przez Dlouhou stránu, ale meta będzie na Červenohorském sedle. Prawie 3500 
metrów wysokości na jednym etapie będzie testem dla doświadczonych wspinaczy i kolarzy 
przygotowujących się do Vuelty, którzy powinni znaleźć się na liście startowej. 

„Wierzę, że dzięki przeniesieniu daty na tydzień bezpośrednio po Tour de France wyścig 
Czech Tour będzie wykorzystywany jako przygotowanie przez kolarzy, którzy chcą walczyć o 
wynik na mistrzostwach świata i hiszpańskiej Vuelcie” – mówi Leopold König. 

Wyścig Pokoju U23? Test porównywalny z wyścigami w Alpach lub Pirenejach 

Wyścig Pokoju jest w tym roku ponownie częścią Pucharu Narodów, który jest najwyższą 
kategorią na świecie dla kolarzy poniżej 23. roku życia. To także etapowe batalie w Polsce, 
na Słowacji i Węgrzech (majowy Orlen Cup) oraz we Francji (sierpniowy Tour de l'Avenir). 
Cztery dni ciężkich walk w Jesionikach są zawsze testem wytrzymałości i gotowości dla 
narodowych reprezentacji młodych kolarzy do wejścia do absolutnej kolarskiej elity. 

W przeszłości Tadej Pogačar (UAE Emirates), Filippo Zana (Jayco AlUla) i David Gaudu 
(Groupama – FDJ) byli w gronie zwycięzców i są ostoją swoich drużyn w World Tour. W tym 
roku wschodzące gwiazdy peletonu pokonają łącznie 421,7 kilometrów, podczas których 
wzniosą się na wysokość 7651 metrów. Tu także zmieniono królewski etap, kiedy to młodzi 
wojownicy na siodełkach rowerów 10 czerwca pojadą po Dlouhé stráně, a potem będą 
zdobywać Červenohorské sedlo. 

„Każdego roku widzimy, że przychodzą do nas silni mężczyźni, którzy wkrótce znajdą się w 
World Tour. Każda reprezentacja narodowa wysyła na Wyścig Pokoju swoich najlepszych 
kolarzy. Często znajdują się w składzie elitarnych drużyn dywizji lub są pod skrzydłami 
prokontynentalnych zespołów. I wszyscy regularnie chwalą, że Jesioniki pokazuje siłę 
wszystkich zawodników. Bez przesady możemy powiedzieć, że jest to wyścig porównywalny 
z tymi, które odbywają się gdzieś w Pirenejach czy Alpach” – podkreśla Leopold König, 
dyrektor Wyścigu Pokoju do 23. roku życia. 
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Dużą atrakcją jest potencjalnie silny skład reprezentacji Czech, w którym mogą znaleźć się 
kolarze należący do World Tour lub UCI ProTeams. „Jestem z nimi w kontakcie. Ale 
oczywiście będzie to zależało od programów ich stałych zespołów” – zaznacza König. 

Atrakcje dla kibiców: wyścig na symulatorach i wystawa zdjęć 

Na kibiców czeka bogaty program obu wyścigów. W miesiącach zimowych mieli już okazję 
jeździć razem z czeskim profesjonalistą Danielem Turkiem na platformie ROUVY.  Jesienią w 
ROUVY odbędzie się wyścig dla wszystkich entuzjastów na tle Czech Tour. 

Fani kolarstwa w Pradze będą mieli okazję przypomnieć sobie wyjątkowe chwile z Czech 
Tour, Wyścigu Pokoju, Tour de France czy Giro d'Italia. W praskiej Bořislavce w miesiącach 
letnich odbędzie się wystawa zdjęć czołowych fotografów sportowych pod kierownictwem 
Markéty Navrátilovej, która sfotografowała dwadzieścia pięć edycji Tour de France. 

Obrazy będzie można oglądać od końca czerwca do sierpnia. Wystawione zdjęcia będą na 
sprzedaż, a dochód z nich zostanie przeznaczony na wsparcie pokrzywdzonych dzieci z 
Czeskiej Fundacji Olimpijskiej, której głównym partnerem od dawna jest Sazka. 

Program Czech Tour 2023 

● 1. etap – 27 lipca: Prostějov – Uničov (164,7 km / 2139 m wysokości) 
● 2. etap – 28 lipca: Ołomuniec – Pustevny (163,5 km / 2731 m wysokości) 
● 3. etap – 29 lipca: Moravská Třebová – Červenohorské sedlo (158,9 km / 3344 m 

wysokości) 
● 4. etap – 30 lipca: Šumperk – Šternberk (178,7 km / 2976 m wysokości) 

Program Wyścigu Pokoju U23 – Grand prix Jesioniki 

● Prolog – 8 czerwca: Jesionik – Jesionik (3,1 km / 25 m wysokości) 
● 1. etap – 9 czerwca: Jesionik – Rýmařov (122,8 km / 2086 m wysokości) 
● 2. etap – 10 czerwca: Bruntál – Červenohorské sedlo (129 km / 2819 m wysokości) 
● 3. etap – 11 czerwca: Jesionik – Jesionik (166,5 km / 2721 m wysokości) 

  
Akredytacja, TZ, zdjęcia, video, informacje o etapach i logo: www.zavodmiru.com/cs/pro-
media 
Akredytacja, TZ, zdjęcia, video, informacje o etapach i logo: www.czechtour.com/cs/pro-
media 
 
Partnerzy Czech Tour 

general partner Sazka I main partners Allwyn, MND, Národní sportovní agentura I partners 
ACE sport, Crystal Bohemia I with support from Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, 
Uničov, Prostějov, Olomouc, Moravská Třebová, Šumperk, Šternberk, Czech Cycling 
Federation I supplier Radioking 
 
Partnerzy Wyścigu Pokoju 
 
general partner Allwyn I main partners Sazka, MND, Národní sportovní agentura I partners 
ACE sport, Crystal Bohemia I with support from Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, 
Jeseník, Rýmařov, Bruntál, Czech Cycling Federation I supplier Radioking 
 
 

 


