
Závod míru. 

        Pro pamětníky nejslavnější závod světa, tak nám ho prezentovalo Rudé právo, později 

jsme se dozvídali, že to tak slavné nebylo. Někteří závodníci jako Schur, Schurkowski, Kapitonov a 

později Škoda, Konečný nebo Hruška se sice do světové cyklistiky dostali, samotný závod však 

nikdy „světový“ nebyl. Jelo se hodně lehkých etap, aby „uviseli“ Kubánci, Mongolci a jiné 

„spřátelené“ závody, kteří zde byli jen do počtu. V současné době by pořádání takového závodu 

stálo tolik peněz, že by je nikdo nesehnal. Tak se jezdí pro kategorii do 23 let, zde takové finanční 

nároky nejsou. Organizační problémy se zajištěním uzavírek na silnicích tento závod dostaly až na 

samý okraj republiky, do Jeseníků.  

     Ve Vrbně jsme měli štěstí, že zatímco větší oddíly v okolí /Krnov,Šumperk,Opava,Uničov/ 

v 90.letech stagnovaly, tak my jsme právě začínali. Druhé štěstí jsme měli, když na SG Vrbno 

začalo vyučování cyklistiky jako předmětu. Prvním vrbenským účastníkem Závodu míru byl sice 

Zdeněk Mlynář, který ještě na SG Vrbno nestudoval, všichni ostatní však jsou buď členy ACS, nebo 

SG Vrbno. Přímými vrbeňáky jsou Lubomír a Jiří Petrušovi /bratranci, aby bylo jasno/, jako 

studenti SG se zúčastnili Matěj Lasák, Petr Hampl a David Dvorský. Mezi největší jejich úspěchy 

patří vrchařská soutěž pro Lubomíra Petruše a 11. místo Davida Dvorského v celkovém pořadí. Je 

ale velkým úspěchem se vůbec do reprezentace dostat. 

     Jiří Petruš, který 

jede v reprezentaci ČR 

letos, začínal 

s cyklistikou hodně brzy, 

veden příkladem svého 

staršího bratrance 

Luboše. 

V reprezentačním dresu 

se poprvé projel již jako 

starší žák na vícedenních 

závodech v Itálii. Později 

studoval na SG Vrbno a 

přešel do juniorského 

týmu Mapei Olomouc, kde 

po uzavření místního 

gymnázia také odmaturoval. Stal se mistrem ČR v časovce družstev juniorů. Po krátkém angažmá 

v týmu Puskinak, pod vedením Zdeňka Mlynáře, přešel do týmu Topforex, kde je jeho sportovním 

ředitelem bývalý profesionál v ONCE, René Andrle. Zde je proslulý, podobně jako Sagan, svými 

druhými místy. Naposledy tak dojel při závodě „O Cenu Krnova“, těsně za Tomášem Bucháčkem. No, 

však to jednou přijde. Dneškem počínaje mu můžeme fandit na jesenických silnicích, na kterých by 

mohl jezdit se zavřenýma očima a protože je slušným spurtérem, dá se jeho vítězství v neděli na 

konci Vrbna očekávat. Tak přijďte a fanděte. 
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