
Otázky pro stavitele tratí 

Co nám můžeš říct o závodním prostoru? 

Je překvapivě pestrý a je to tam moc hezké. Kromě 

„obyčejného“ střídání bílé, zelené a žluté obsahuje vyloženě 

horské pasáže se skalkami, kameny, borůvčím. K tomu oblast 

s množstvím potoků, strmý svah, kamenné kupky navršené 

našimi předky. Část prostoru je docela dobře průběžná, 

v části je velmi těžká podložka. Naštěstí i to masivní kácení je 

zatím ve fázi, kdy to úplně nezničilo prostor, ale rozlehlé 

otevřené pasáže mu svým způsobem ještě dodaly na 

rozmanitosti. 

Zajímavostí je použití jedné mapové značky pro jinak vzniklé 

a jinak trvanlivé objekty. Značka „hráz“ znázorňuje jak 

prastaré hrázky navršené z kamení, tak i veliké dlouhé 

hromady klestí na čerstvých pasekách.  

Na co se mají závodníci připravit? 

Obecně na náročnou klasiku na snad pěkných tratích. Bude-li hezky, užijí si i zajímavé výhledy.  

Také se mohou těšit na konfrontaci s polskými soupeři, kteří mají náš závod zařazen do svého 

rankingu.  

Na muže čeká jako bonus na trati rozdělovací motýlek.  

Jaké budou časy vítězů? 

Porovnáním parametrů a dosažených časů na závodech v relevantním terénu se snažím co nejvíce 

přiblížit směrným časům platným pro soutěže HO. Jsem zvědav, jak se to podaří. 

Co rozhodne o vítězi? Fyzická kondice nebo mapařské zkušenosti? 

Obojí. Určitě neuspějí fyzicky disponovaní specialisté na běžáky, kterým mapa tak trochu překáží. A ti, 

kteří nemají natrénováno na fyzicky těžkou klasiku, ti také neuspějí. S převýšením jsem se snažil 

nakládat citlivě, ale v tom terénu se to prostě nasbírá. Pokud se do H21 přihlásí někdo s mou 

výkonností, tak si to docela vyžere. (Nebo si užije vydatný výlet. Záleží, jak se s tím vyrovná.) 

Kde hledat vítěze v mistrovských kategoriích? 

V dorostu a juniorech si netroufám předpovídat. Tím spíše, že ještě nevypršel termín přihlášek. 

Nevím, kdo se přihlásí do kategorie D21, ale stejně si myslím, že všechny uštve Ania Górnicka-

Antonowicz. Mezi muži sázím na Petra Horváta.   


