
Teodor Černý
Přehled medailí

Olympijské hry
bronz LOH 1980 stíhačka družstev

Teodor Černý (*18. ledna 1957 Kadaň) je český cyklista, reprezentant bývalého 

Československa, v jehož dresu vybojoval spolu s Martinem Pencem, Jiřím Pokorným a 

Igorem Slámou bronzovou medaili ve stíhacím závodě mužstev na 4000 metrů v dráhové 

cyklistice na olympijských hrách v Moskvě v roce 1980.

Jiří Daler
Přehled medailí

Olympijské hry
zlato LOH 1964 Stíhací závod jednotlivců

Mistrovství světa v dráhové cyklistice
bronz MS 1965 Stíhací závod družstev

bronz MS 1966 Stíhací závod družstev

Jiří Daler (* 8. března 1940, Brno) je bývalý československý cyklista.

Na letních olympijských hrách v roce 1964 v Tokiu získal zlatou medaili ve stíhacím závodě 

jednotlivců. Na dalších letních olympijských hrách v roce 1968 v Mexiku skončil v kvalifikaci 

závodu jednotlivců, byl 5. v soutěži družstev. Na sklonku kariéry v letech 1969 – 1970jezdil 

Daler silniční závody profesionálů.

Ladislav Fouček
Přehled medailí

Olympijské hry
stříbro LOH 1956 cyklistika – 1 km

stříbro LOH 1956 cyklistika – tandem

Ladislav Fouček 10. prosince 1930 – 4. července 1974, Mnichov,Německo) byl 

československý reprezentant v dráhové cyklistice, olympionik.

Získal dvě stříbrné medaile na olympiádě 1956 v Melbourne v závodě s pevným startem na 

1 km a v tandemovém závodě společně sVáclavem Machkem. Byl už na předchozí 

olympiádě, kde skončil na 12. místě.
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Michal Klasa
Přehled medailí

Olympijské hry
bronz LOH 1980 cyklistika - družstvo

Mistrovství světa v silniční cyklistice
bronz MS 1981 časovka družstev

stříbro MS 1985 časovka družstev

Mistrovství světa v dráhové cyklistice
bronz MS 1974 stíhací závod

Michal Klasa * 19. prosince 1953 Praha)[1] je český cyklista, reprezentant bývalého 

Československa, v jehož dresu vybojoval spolu s Alipi Kostadinovem, Jiřím Škodou a 

Vlastiborem Konečným bronzovou medaili v silničním závodě mužstev na olympijských hrách

vMoskv  v roce 1980. Kromě toho se zúčastnil i předchozích olympijských her v Montrealu 

v roce 1976, kde obsadil v dráhové cyklistice ve stíhacím závodě družstev na 4000 metrů 

7. místo a ve stíhacím závodě jednotlivců na 4000 metrů 8. místo.

Je jediným českým cyklistou, který startoval na olympiádě jako dráhař i jako silničář.[2] 

Začínal v týmu Lokomotiva Přerov, od roku 1972 byl členem Dukly Brno jako silničář, po 

těžkém pádu na závodě Olympic Tour v Holandsku v roce 1973, kde utrpěl komplikovanou 

zlomeninu nohy, se stal dráhařem. Byl členem stíhačského kvarteta, které získalo 

bronzové medaile na MS 1974. Poolympiádě 1976, kde skončil bez medaile, přesedlal 

zpátky na silnici. Účastnil se šesti ročníků Závodu míru. V roce 1978 vyhrál dvě etapy a 

sedmkrát stál na stupních vítězů, jel v bílém trikotu pro nejlepšího jezdce v bodovací 

soutěži, ale přišel o něj kvůli pádu v závěrečné etapě. V roce 1979 vyhrál druhou i třetí 

etapu a oblékl žlutý trikot vedoucího závodníka, v následující etapě měl ale pád při 

prudkém sjezdu a ztratil přes osm minut. V roce 1981 vyhrál prolog, žlutý trikot však ztratil 

po druhé etapě, kdy naši jezdci nezachytili útěk trojice sovětských reprezentantů.

Díky spurtérským schopnostem si připsal řadu etapových vítězství na významných 

závodech Tour de l'Avenir, Kolem Polska a Milk Race, celkové prvenství získal na závodě 

Lidice1979 a na Circuit des Ardennes 1981.[3] V roce 1975 vyhrál jednorázový závod Praha 

- Karlovy Vary - Praha.

Na mistrovství světa v silniční cyklistice získal v časovce družstev na 100 km třetí místo na 

domácí půdě v roce 1981 a druhé místo v roce 1985. V této disciplíně také skončil třetí na 
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závodech Družba 84, které byly náhradou za olympiádu v Los Angeles. Nejlepším jeho 

individuálním umístěním na MS bylo 24. místo v roce 1977. Na olympiádě v Moskvě se v 

individuálním závodě připletl do hromadného pádu a kvůli zlomenině prstu závod 

nedokončil.

Vlastibor Konečný
Přehled medailí

Olympijské hry
bronz LOH 1980 cyklistika - družstvo

Vlastibor Konečný (* 2. ledna 1957 Frýdek-Místek) je český cyklista, reprezentant 

bývalého Československa, v jehož dresu vybojoval spolu s Alipi Kostadinovem, Jiřím 

Škodou a Michalem Klasou bronzovou medaili v silničním závodě mužstev na olympijských 

hrách v Moskvě v roce 1980. Individuálně obsadil 17. místo.

Alipi Kostadinov
Přehled medailí

Olympijské hry
bronz LOH 1980 cyklistika - družstvo

Mistrovství světa v silniční cyklistice
bronz MS 1981 časovka družstev

Alipi Kostadinov (* 16. dubna 1955 Petrovice, Československo) je český cyklista, 

reprezentant bývalého Československa, v jehož dresu vybojoval spolu s Michalem Klasou,

Jiřím Škodou a Vlastiborem Konečným bronzovou medaili v silničním závodě mužstev 

naolympijských hrách v Moskvě v roce 1980.

Václav Machek (sportovec)
Přehled medailí

Olympijské hry
stříbro LOH 1956 cyklistika - 2 km, tandem

Václav Machek (27. prosince 1925, Starý Mateřov) byl československý reprezentant v dráhové 

cyklistice, olympionik.

Získal stříbrnou medaili na olympiádě 1956 v Melbourne v tandemovém závodě na 2 km společně s 

Ladislavem Foučkem.
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Martin Penc

Přehled medailí

Olympijské hry
bronz LOH 1980 stíhačka družstev

Mistrovství světa
bronz MS 1981 stíhačka družstev

zlato MS 1985 bodovací závod

bronz MS 1989 bodovací závod (profesionálové)

Martin Penc (*21. května 957 Praha) je český cyklista, reprezentant bývalého 

Československa, v jehož dresu vybojoval spolu s Teodorem Černým, Jiřím Pokorným a 

Igorem Slámou bronzovou medaili ve stíhacím závodě mužstev na 4 000 metrů v dráhové 

cyklistice na olympijských hrách v Moskvě v roce 1980. V individuálním závodě na 4000 

metrů skončil osmý.

Bronzové medaile z Moskvy obhájilo české kvarteto na domácím mistrovství světa v Brně 

roku 1981. Od roku 1983 přesedlal Penc ze stíhačky na individuální bodovací závod, v 

němž skončil v roce 1984 druhý na závodech Družba 84 ve východoněmeckém Schleizu a 

roku 1985 se stal v italském Bassano del Grappa amatérským mistrem světa. Roku 1987 

přestoupil do německé profesionální stáje Kotters, v roce 1989 byl mezi profesionály třetí na

mistrovství světa v Lyonu.

Je odchovancem Sparty Praha,[1] později přestoupil do ASC Dukla.[2] Startoval také v 

silničních závodech, největším úspěchem bylo etapové vítězství na závodě Lidice v roce 

1981.[3] Po skončení kariéry byl trenérem, po odchodu ze sportovního světa pracuje 

vČeské pojišťovně.[4]

Jiří Pokorný (cyklista)

Jiří Pokorný

Narození
14.října 1956 (59 let)
Brno

Povolání cyklista

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Přehled medailí

Olympijské hry
bronz LOH 1980 stíhačka družstev

Jiří Pokorný (* 14. října 1956 Brno) je český cyklista, reprezentant bývalého 
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Československa, v jehož dresu vybojoval spolu sMartinem Pencem, Teodorem Černým a 

Igorem Slámou bronzovou medaili ve stíhacím závodě mužstev na 4000 metrů v dráhové 

cyklistice na olympijských hrách v Moskvě v roce 1980. Účastnil i předchozí olympiády v 

Montrealu Igor Sláma

Igor Sláma

Narození
8. května 1959 (56 let)
Brno

Povolání cyklista

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Přehled medailí

Olympijské hry
bronz LOH 1980 stíhačka družstev

Igor Sláma (* 8. května 1959 Brno) patřil na přelomu 70. a 80. let k našim nejúspěšnějších cyklistům.

Reprezentant bývalého Československa, v jehož dresu se stal v roce 1979 (Holandsko, Amsterdam) 

mistrem světa v bodovacím závodě, dále následující rok ,1980, spolu s Martinem Pencem, Jiřím 

Pokorným a Teodorem Černým vybojoval bronzovou medaili ve stíhacím závodě mužstev na 4000 

metrů v dráhové cyklistice na olympijských hrách v Moskvě.

Kromě získávání drahocenných kovů ve světě, byl velmi úspěšným i na domácí půdě.Získal několik 

mistrovských titulů tehdejšího Československa ( bodovací závod jednotlivců, a spolu s Jiřím Pokorným i

dvojic, stíhací závod družstev)

V roce 2009 se dokázala prosadit i dcera, Gabriela Slámová, které se podařilo získat na juniorském 

mistrovství Evropy ( Bělorusko,Minsk) stříbrnou medaili v dráhové disciplíně scratch a dále bronzovou 

medaili na juniorském mistrovství světa, na stejné dráze jako Igor Sláma bronzovou medaili z OH 

(Moskva, Rusko), taktéž bronzovou medaili v omniu.

Jiří Škoda

Jiří Škoda

Narození
27. března 1956( 60 let)
Brno

Povolání cyklista

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Přehled medailí

Olympijské hry
bronz LOH 1980 cyklistika - družstvo

Mistrovství světa v silniční cyklistice
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bronz MS 1981 časovka družstev

Jiří Škoda (* 27. března 1956 Brno) je český cyklista, reprezentant bývalého 

Československa, v jehož dresu vybojoval spolu s Alipi Kostadinovem, Michalem Klasou a 

Vlastiborem Konečným bronzovou medaili v silničním závodě družstev na Letních 

olympijských hrách v Moskvě v roce 1980. Individuálně obsadil 13. místo.

Anton Tkáč

Přehled medailí

Anton Tkáč

Olympijské hry
zlato LOH 1976 sprint - 2 km

Anton Tkáč (* 30. března 1951, Lozorno) je bývalý československý reprezentant v dráhové 

cyklistice.

Začínal disciplínou časovka (nazývanou i „kilometr s pevným startem“), ve které získal na 

mistrovství světa 1970 v Leicestru bronzovou medaili. Po neúspěších přesedlal na sprint a 

v této disciplíně získal třikrát zlatou medaili na mistrovství světa: v roce 1974 v Montrealu 

(Kanada), v roce 1976 v Ostuni (Itálie) a v roce 1978 v Nürburgringu (Německo). Na 

Olympijských hrách 1976 vMontrealu získal ve stejné disciplíně zlatou olympijskou medaili, 

když ve finále porazil desetinásobného mistra světa Daniela Morelonaz Francie.

Anton Tkáč byl v letech 1976 a 1978 v tehdejším Československu vyhlášený za sportovce 

roku. Při vyhlašovaní nejlepších slovenských cyklistů 20. století se umístil na prvním místě.
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