
KPO Racing Minutes (winter edition): Bedříchov Salomon Nordic Sundays 
Týden se s týdnem sešel a máme tu další krátkou reportáž z neděních 
závodů na běžkách. Ačkoliv to podle počasí například v našem hlavním 
městě vypadá, že se již určitě lyžovat nedá, vězte, že na horách v neděli 
panovaly podmínky doslova a do písmene ideální. 
Co se jelo. Druhý díl seriálu Salomon Nordic Sundays, konaný tentokrát v 
Bedřichově se jel na závodním pětikilometrovém okruhu, který dozajista 
prověřil síly a um všech zúčastněných. Pár čísel - okruh měl délku 
4850m, s převýšením asi 140m. Teplota ráno kolem nuly, takže trať ač 
dobře upravená byla hodně zmrzlá, naštěstí během dne sluníčko trať 
ohřálo a z ledové skluzavky se stal pohodový jarní firn. Trať je extrémně 
náročná – první 1,5 km se jede stojka do kopce, pak prudký sjezd, pak 
zase hodně do kopce… rovina žádná. Sjezdy jsou navíc okořeněné 
zatáčkou ve spodní části, takže je potřeba davit si bacha. Co do volby 
trati neměli pořadatelé úplně šťastnou ruku, protože okruh je určený pro 
závody s intervalovým startem a ne pro závody se startem hromadným. 
Šířka manšestru pro bruslení stačí tak tak pro jednoho lyžaře a i tak se 
špičkami zajíždělo do stop pro klasiky, o předjíždění nemluvě. Krátký 
sumář sobotních předzávodních příprav – zmokli jsme a to pekelně. 
Sobotní dopoledne bylo ve znamení hustého deště, takže jen krátké 
rozjetí na naštěstí upravených tratích a pokus o otestování lyží, úmyslně 
píši pokus, protože díky poryvům větru se výsledky nedaly považovat 
zdaleka za směrodatné. Takže nakonec volím ty s papírově nejlepšími 
parametry pro firn. 
Na startu je 100 závodníků, klasici startují v 11 a dáváme jim deset minut, 
než vystartujeme my. Na startovním roštu jsem v neděli opět s 
manželkou, která jede krátkou trasu, která má jen dva okruhy.  
Start. Ač vyjíždím z první řady, tak se mi start úplně nedaří a po  
nájezdu na okruh zaujímám asi 10 místo. Vidím, jak se 
dělají díry a prvních šest nezadržitelně odlétá pryč. No 
nic, začíná se jet, po chvíli předjíždím borce před sebou a 

to tak, že musím jet soupaž 
ve stopě. Následuje sjezd, 
přejezd silnice a dojíždím si 
dalšího závodníka, který mi 
předjetí ulehčuje tím, že při 
vlastním předjíždění 
závodníka jedoucího 
klasiku, padá. Fenomén 
předjíždění klasiků byl 
vůbec charakteristický pro 
tento závod. První klasiky 
jsme totiž začali předjíždět 
už po kilometru a půl a to 
měli 10 minut náskok. Před 
sebou nikoho moc nevidím (kromě těch klasiků ☺), takže si jedu své 
tempo. Okruh má jednu výhodu a to tu, že na stadion se najíždí po sjezdu 
a tedy že člověk je pěkně odpočatý a může “machrovat” před diváky, jak 
rychle mu to jede :o) V prvním kole jsem měl průměrnou rychlost 20 km/h 
což s přihlédnutím k profilu není vůbec špatné. Na trati je ale první 
skupina nenávratně pryč, počítám, že jedu celkově kolem 5. místa. Po 
nájezdu do kopců vidím borce, kterého jsem předjel v prvním kole kousek 
   za sebou, ale vím, že  kopce hodně zkreslují 
   a nechává mě to klidným. První dvě kola si 
   hodně dávám, třetí a čtvrté kolo již vím, že 
   mě nikdo nedojíždí a jedu jen tempo. Ve č
   čtvrtém kole předjíždím několik závodníků o 
k   kolo, sice jsem chvíli myslel, že někomu v 

první čtyřce seklo, ale skutečnost by jiná. Cílem projíždím jako 5. 
závodník na dlouhé trati, což mi dává naději na bednu ve třicátnících. Z 
bedny nakonec nic není, protože v první pětce jsme byli všichni třicátníci 
:o) S pátým místem celkově ale i tak spokojenost, kluk co dojel přede 
mnou mi dal pár minut, takže jsem na lepší výsledek ten den rozhodně 
neměl výkonnost. Sylvie končí v ženách celkově čtvrtá na krátké a druhá 
v kategorii do 30 let, což je moc pěkné umístění. Když už nebyla medaile, 
tak  v tombole vyhráváme pěknou závodní čepici… Celkově velká 
spokojenost s vydařenou sportovní nedělí. 
A co bude příště? Závodní sezóna je v plném proudu, takže pokud nám 
neroztaje všechen sníh, očekávejte další reportáž už příští týden. 
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