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Po roce Kutná Hora  

O víkendu se jel další podnik Triglav mistrovství České republiky. Tentokrát se 
po roce jezdci vrátili do Kutné Hory k památce Sion. V místním lese se jelo i nejedno 
mistrovství světa. Jezdci tak byly připraveni na známý terén a místní kamení. To bylo 
doplněno o něco vlhčí podklad.  

Sobotní praný den odstartoval tradičně v deset hodin. Sedm sekcí, které byli rozmístěny po 
lese, se jeli na dvě kola. Start byl tradičně na horní louce a výměna karet do druhého kola je 
tak trošku cross coutry. Jezdec má dost času promyslet kde to v prvním kole nedal a druhé 
kolo tak opravit. 

 

Vedle velkých úseků se jeli i tratě menších kategorií a HI-TEC Cupu. Mladoši tak měli šanci 
koukat na naší elitu, které skoro tradičně vypálil rybník Slovák Barták. V naší elitě se to zase 
trochu motalo a tak bude boj o titul snad zajímavěješí. Zatím vede Vašek Kolář za ním Roman 
Chvojka a třetí je Adam Procházka. 

Pořadatele již tradičně připravili kvalitní podnik a je vidět, že kvalita je prověřená léty. Jen 
sekce by se jednou mohli jet na zpět. I tak měli jezdci dost prostoru na to aby ukázali co umí a 
poslední sekce byla lahůdka. Zde došlo i na pravidlo zapiš pětku a jdi. 

Soutěž byla i jedna s 
posledních nominací 
na MS, které se jede v 
Blansku a Japonsku. 
Nominace se už rýsuje 
a jezdci dostali po 
závodně základ 
informací jak objet 
letos MS. Komise tak 
jistě doufá, že se 
klukům povede tak 
jako na ME, které se 
podle reakcí moc 
nepovedlo. Naší 
reprezentaci 
poděkoval i předseda 
komise. 
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Po horkém dni proběhlo ještě vyhlášení a všichni trdá domů. Někteří si na vyhlášení ani 
nepočkali. Za týden se jede dvoudenní závod v Říčanech a tak jsem zvědav jak zavládne 
taktika a zda dojede někdo jen na neděli nebo pojde oba dny. Rozhodně to je zajímavý pokus 
pořadatelů. 
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