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Zrození legendy jarních koloběžkových etapových TOUR 

 
„Losers quit when they're tired. 

 Winners quit when they've won.“ 
 

 - Neznámý autor 



Každý zná obávané jarní klasiky, legendární 
cyklistické podniky jako Tour de Flanders, 
Paříž – Roubaix, Amstel Gold Race nebo 
Lutych – Bastogne – Lutych. Jsou to ty 
nejtěžší jarní závody, které může cyklistika 
nabídnout. 
 
V roce 2013 přicházíme s nultým ročníkem 
podniku pro milovníky koloběžkového 
sportu. Ve spolupráci mnoha 
koloběžkářských nadšenců ze všech koutů 
republiky se narodil podnik 
 

 SPRING SCOOTER CLASSICS, 
 

dvě třídenní etapová koloběžková putování 
po Čechách a Moravě s několika závodními 
vložkami ... 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

TOUR ČECHY 
30.3. – 1.4.2013 

3 etapy o celkové délce cca 500 km 
 
• Praha – České Budějovice ( 165 km) 
• České Budějovice – Plzeň (210 km) 
• Plzeň – Říp – (Praha) ( 130 km) 

TOUR MORAVA 
19.4. – 21.4. 2013 

3 etapy o celkové délce cca 333 km 
 
• Moravská Třebová  - Brno ( 95 km)  
• Brno – Lipník nad Bečvou (150 km) 
• Lipník - Moravská Třebová (Brno) ( 88 km) 



Forma TOUR 
SPRING SCOOTER CLASSICS není závod. Jde o přátelské putování jarní 
krajinou, kde samotná cesta je cíl. 
 
Dopředu budou v itineráři závodu vytyčeny „závodní“ úseky formy 
vrchařské prémie apod., abychom si užili trochu legrace. V cíli prémie 
vždy samozřejmě počkáme na posledního a  pojedeme dále společně. 
 
Prémie budou bodované, aby bylo možné určit konečného „vítěze“  
každé z Tour – pojede se o krásný dlouhý puntíkatý dres. 
 
Rozumná průměrná rychlost jízdy pro absolvování TOUR je cca 
18km/h. 
 
Možné je samozřejmě se zúčastnit pouze některé z etap nebo její 
části. 
 
Zajištění 
Pořadatelé TOUR Čechy a TOUR Morava vydají s dostatečným 
předstihem před konáním akce detailní propozice, s předstihem lze 
shrnout, že pořadatelé zajišťují: 
 
• ubytování v cílové destinaci 
• transport zavazadel ze startu do cíle etapy (dle možností též 
doprovodný vůz) 
• puntíkatý dres pro vítěze 
• upomínkové předměty pro přeživší 
 
Startovné 
Startovné není. Je však nutné počítat s náklady na přenocování, 
stravování a pitný režim v cíli etapy dle individuální výdrže.  
 

info TOUR ČECHY - Honza Vlášek, vlasek@e-kolobezka.cz 
 
info TOUR MORAVA -  Pavel Legát, legat234@seznam.cz  
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Nejhezčí pohled na svět je ze stupátka koloběžky. Přichází jaro, silnice 
osychají, dálky lákají. 
 
SPRING SCOOTER CLASSICS zve všechny milovníky koloběžkových 
výletů na okušení opravdových dálek. Celodenní štreky povedou 
vedlejšími silnicemi Českou a Moravskou krajinou, po známých 
místech, proslulými stoupáními, které okusili cyklisté v rámci Závodu 
míru, krkolomnými šumavskými sjezdy i jihočeskými rovinami 
 
Klidné tempo, obídek, limonáda, pivo na cestu – právě o tom je 
koloběžkový sport a SPRING SCOOTER CLASSICS budou jedině o tom. 
Není čeho se bát. Zastavte se třeba i jen na část cesty, jednu etapu 
nebo několik kilometrů, když zrovna budeme projíždět kolem.  
 
Kdo zůstane doma, nic nezkazí, ale může o hodně přijít. Počet 
koloběžkářů se rozrůstá, přichází čas vyrazit společně na cestu ... 

 
„Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy 

to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.“ 
Jan Werich 
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