
André Dufraisse
(narozen 30. června 1926 v Razès, Francie)

André Dufraisse působil jako cyklokrosový zá-
vodník a profesionál v letech 1950 - 1964. Poté
co v roce 1953 ukončil svou kariéru silničního
jezdce, zaměřil se na cyklokros. Měl všechny
předpoklady k vítězství. Ze silničních závodů byl
rychlý, navíc uměl skvěle běhat, dokázal dobře
odhadnout terén, a tak mu všichni po právu říkali
"The Coppi of the field". V roce 1956 vyhrál
z dvaceti závodů devatenáct, pouze jednou byl
druhý, navíc se radoval i ze světového mistrov-
ského titulu. To byla jeho nejúspěšnější sezóna. 
Tento vynikající francouzský závodník se stal
v cyklokrosu pětinásobným mistrem světa (v le-
tech 1954 - 1958), může se navíc pochlubit
dvěma stříbrnými a čtyřmi bronzovými medailemi
ze světových šampionátů a sedmi tituly mistra
Francie (z let 1955 – 1963).
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Světové osobnosti
cyklokrosu
Roger Rondeaux
(narozen 15. dubna 1920 v Mareuil-le-Port, Fran-
cie – zemřel 24. ledna 1999 v La Rochelle, Fran-
cie)

Roger Rondeaux působil jako profesionální cy-
klokrosový závodník mezi lety 1947 - 1958. Ron-
deaux vyhrál třikrát mistrovství světa
v cyklokrosu a duhový trikot oblékl ve třech se-
zónách po sobě v letech 1951 - 1953. Na histo-
ricky prvním oficiálním mistrovství světa
v cyklokrosu, konaném v roce 1950 v Paříži, byl
poražen pouze Jeanem Robicem ve spurtu a zís-
kal tak stříbrnou medaili. Na stupni vítězů na
mistrovství Francie v cyklokrosu stál mezi léty
1947 a 1954 celkem sedmkrát. Po skončení své
cyklokrosové kariéry začal kariéru rychlostního
chodce.

Jean Robic
(narozen 10. června 1921 v Condé-les-Vouziers,
Francie – zemřel 6. října 1980 v Claye-Souilly,
Francie)

Jean Robic byl francouzským silničním závodní-
kem, který se stal jako první vítězem Tour de
France po druhé světové válce (v roce 1947).
Profesionálním cyklistou byl Robic mezi lety 1943
a 1961. První úspěch v cyklokrosu slavil Robic
v roce 1945, kdy stanul na stupni vítězů na mis-
trovství Francie. Pro cyklokros se stal významnou
osobností vítězstvím historicky prvního oficiálního
mistrovství světa, které se konalo v Paříži roku
1950. Přes svůj úspěch se cyklokrosu nadále ne-
věnoval a zůstal věrný finančně výhodnější sil-
niční cyklistice.
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Jean Robic (FRA) byl především známým francouzským
silničním závodníkem.

Roger Rondaux (FRA) v duhovém trikotu mistra světa,
který v cyklokrosu oblékl třikrát po sobě v letech 1951
- 1953.

André Durfaisse (FRA)
Vlevo: mladičký závodník; uprostřed: na mistrovství světa, Esch sur Alzette 1962, kde získal bronzovou medaili;
vpravo: vítěz mistrovství Francie v cyklokrosu, 1963

Jean Robic (FRA) se stal vítězem historicky prvního ofi-
ciálního mistrovství světa v cyklokrosu, konaného
v roce 1950 v Paříži.


