
Vážený pane ………………….., 

 dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s novým postojem Policie ČR k pořádání cyklistických 

závodů na pozemních komunikacích. Jsme občanským sdružením působícím pod názvem Triatlon 

klub Klatovy a od roku 1993 vytváříme tradici cyklomaratónu AUTHOR Král Šumavy. Tato akce pro 

širokou cyklistickou veřejnost je zaměřena především na cyklisty, kteří rádi poznávají Šumavu ze 

sedel horských a silničních kol a současně si zachovává vysokou sportovní a organizační úroveň, 

kterou se inspirují i pořadatelé podobných cyklistických závodů. Počtem aktivních účastníků patří náš 

cyklomaratón k nejvýznamnějším sportovním podnikům v celé České republice.  

 V posledních týdnech se začínají objevovat informace o novém postoji Policie ČR 

k pořadatelům cyklistických závodů pořádaných na pozemních komunikacích. Až do letošního ročníku 

závodu jsme s Policí ČR bezproblémově spolupracovali při zajištění startu závodu na klatovském 

náměstí (v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace) a při zajištění obzvláště dopravně 

složitých míst na trase maratónu. Nově uplatňovaný výklad § 47a) a 57 zákona č. 361/2000 Sb. o 

provozu na pozemních komunikacích v platném znění je však pro nás jako pořadatele 

nepřekonatelnou překážkou. Názor Policie ČR neznamená automatické zakázání závodů, ale 

podmínky pro zajištění celé trasy v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace nejsou při silniční 

verzi AUTHOR Krále Šumavy realizovatelné. Nenalezení kompromisního řešení by znamenalo, že 

Plzeňský kraj přijde o dlouhodobě úspěšnou akci, která se stala symbolem Šumavy a přiváděla do 

regionu tisíce aktivních cyklistů a další tisíce návštěvníků v podobě doprovodů závodníků. V 

neposlední řadě to dvakrát do roka znamenalo i ekonomický přínos pro poskytovatele ubytovacích, 

stravovacích a dalších služeb.  

 Vážený pane ……………………., dovolujeme si Vás požádat o podporu u příslušných státních 

institucí, které mohou do nově vzniklé a výše popsané situace hovořit a zasáhnout. Věříme, že jako 

volený zástupce dotčeného regionu budete cítit, stejně jako my, že ukončit tradici tak významné akce 

jako je cyklomaratón AUTHOR Král Šumavy a znehodnotit mnohaletou práci několika stovek 

organizátorů rozhodnutím státního orgánu, by byla velká chyba. Samozřejmě se uvedený problém 

netýká pouze pořadatelského týmu Triatlon klubu Klatovy, ale spousty dalších sportovních akcí 

v regionu. Výsledkem může být významné omezení činnosti občanských sdružení a snížení sportovně 

– turistické atraktivity Šumavy případně České republiky.   

 Za Triatlon klub Klatovy - pořadatel AUTHOR Král Šumavy 
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