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Cyklistický závod „Okolo jižních Čech 2016“ 
Již popáté budou v jižních Čechách soutěžit nejlepší evropští cyklisté v rámci největšího etapového 
závodu u nás – Okolo jižních Čech. Podnik se bude konat od 31. srpna do 4. září a letos je opět součástí   
UCI Europe Tour.  
Na start se postaví dvacetpět týmů, což představuje 150 závodníků. Z národních týmů potvrdily svou 
účast například reprezentace Německa a Ruska. Z kontinentálních týmových stájí Katuscha, Lotto Soudal 
či Astana.  
 
První etapa startuje 31. 8. 2016 ve 13:00 v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. Trasa 
měří 165 km a cyklisty na ní čekají tři sprinterské (Ševětín, Veselí nad Lužnicí, Bechyně) a dvě vrchařské 
(Kostelec, Třitim) prémie. Do cíle na Masarykovo náměstí v Protivíně by měl peloton dojíždět cca 
v 17:00. Centrem Protivína obkrouží závodníci ještě dva cílové okruhy.  
 
Druhá etapa, která se pojede 1. září spojuje města České Velenice a Tábor. Závodníci na ní urazí  
180 km. V Českých Velenicích bude startem Sídliště na Sadech. Odtud sportovci vyrazí hodinu po 
poledni. Na trati je čekají celkem tři sprinterské (Nové Hrady, Kaplice, Trhové Sviny) a tři vrchařské 
(Hojná Voda, Svatý Jan nad Malší, Borovany) prémie a do cíle v areálu Komora v Táboře dorazí cca 
v 17:30.  
 
Třetí etapa začíná 2. září v 16:00 na dvanáctikilometrovém okruhu v Nové Bystřici a okolí, která se 
pojede jako časovka týmů. Start i cíl bude umístěn na Mírové náměstí v Nové Bystřici. Závodníci budou 
vyjíždět ve dvouminutových intervalech a závod skončí hodinu a čtvrt od prvního startu.  
 
Čtvrtá etapa je kvůli svému náročnému profilu označována za etapu královskou. Startuje na 
Masarykově náměstí lázeňského města Třeboň 3. září v pravé poledne. Cyklisté urazí 156 km. Během 
etapy jsou nachystány opět tři sprinterské (Hluboká nad Vltavou, Vodňany, Kvilda) a dvě vrchařské 
(Javorník, Zadov) prémie. Cíl bude v horském středisku Churáňov na Šumavě, kam by peloton měl 
dorazit cca v 16:30.  
 
Poslední, pátá etapa startuje na Havlíčkově náměstí v Dačicích 4. září v 11:00. Měří 156 km a cílem je 
již tradičně centrum Jindřichova Hradce, ulice Klášterská. Prémie budou tentokrát tři sprinterské (Český 
Rudolec, Kamenice nad Lipou, Lodhéřov) a tři vrchařské (Heřmaneč, Černovice, Horní Radouň). 
V Jindřichově Hradci cyklisté obkrouží tři okruhy centrem města a v cíli etapy i celého závodu by měli být 
cca ve 15:30. 
 
Na startu i v cíli bude probíhat vždy 2 hodiny před začátkem resp. koncem etapy kulturní program. 
Cílové časy jsou orientační, proto doporučujeme přijít zhruba s 15minutovým předstihem. 
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Okolo jižních Čech je mezinárodní etapový závod v silniční cyklistice. Pořádá jej Cyklistický klub RBB 

invest Jindřichův Hradec a letošní závod je pátým ročníkem. Vzhledem k počtu etap jde o největší 

etapový závod, který se v České republice jede. Na rozdíl od ostatních podobných závodů se v klasických 

etapách, kterých se jede letos pět, ve čtyřech jede od města k městu. A po vzoru Tour de France se 

rozdělují čtyři dresy: 

Žlutý dres –pro celkově prvního v průběžném pořadí  

Zelený dnes –pro vedoucího závodníka bodovací soutěže (sprinterské prémie) 

Puntíkatý dres –pro vedoucího muže vrchařské soutěže  

Bílý dres –pro vedoucího závodníka do 23 let 

 

Více informací na webu: http://www.okolojiznichcech.cz/  

či našem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/okolojc  

 

 

http://www.okolojiznichcech.cz/
https://www.facebook.com/okolojc
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