
Veteránisti Kytínu a Chouzavé  
pořádají dne 1.5.2020

jízdu do vrchu 

Andělské schody
 
Tato jízda je sportovní a společenská akce, přístupná osobám vlastnící motocykl nebo 
tříkolku vyrobenou do roku 1980. Ženy se mohou účastnit i na mladších strojích.
Každý účastník musí vyplnit přihlášku a odeslat ji nejpozději do 10.4.2020 na 
emailovou adresu: info@phinterier.cz  

Jízda je pořádána na uzavřené trati a jede se jako jízda pravidelnosti do vrchu. Délka 
měřeného úseku je 1km. Jezdci musí mít přilbu, rukavice a brýle. Vyhlášení výsledků 
a ocenění jezdců proběhne přímo na Andělských schodech v odpoledních hodinách.
 
Sraz všech účastníků bude 1.5.2020 v 10:00 na Andělských schodech.

Po zaplacení startovného ve výši 300,-Kč, dostane každý jezdec pamětní list a tričko.

Prvně proběhne měřená tréninková jízda a poté dvě hlavní měřené jízdy, podle 
kterých se bude posuzovat nejmenší rozdíl časů. 
Na místě závodu bude možné zakoupit občerstvení.

Historie

7. října 1923 uspořádal Klub cyklistů a motocyklistů Praha 1883 mezi Dobříší a Mníškem pod Brdy závod do
vrchu Andělské schody. Do závodu na jeden kilometr se přihlásilo 63 účastníků a povzbuzovat je přišlo 
množství diváků. Motocykly do 350 cm3 vyhrál Paulus na stroji Rush a pětistovky Stošek na Nortonu. 
Zajímavý výsledek se podařil ve třídě do 750 cm3 Ing. Tachecímu, když na stroji pražské značky Itar 
překonal celý houf Indiánů. V kategorii nad 750 cm3 však Indiány převládly a prvenství získal Kučka. Silně 
obsazená byla kategorie sidecarů do 1000 cm3, kterou vyhrál pan Šulc na BSA před panem Tesárkem na 
Harley-Davidsonu. Sidecary nad 1000 cm3 vyhrál Rudolf Sochor s Indiánem před panem Stockem na 
motocyklu ACE a panem Vychodilem na Hendersonu. Na startu se také objevily tříkolky Walter, které 
vytvořily vlastní kategorii a několik automobilů. Ve speciální kategorii „Mimosériové automobily do 3 litrů“ 
startoval a vyhrál pan Münz a automobilem Laurin & Klement. Po závodech se celá společnost odebrala do 
hotelu pana Heinze v Dobříši, kde bylo připraveno občerstvení a po návratu do Prahy zábava pokračovala v
klubovních místnostech.




