
Jurský middle - Terosaurus opět udeřil 
SP 2010 - závod 11, Švýcarsko, St.Cerque 
 

 
 
Jedním z klíčových míst na trati letošní švýcarské krátké tratě se trochu nečekaně stal fyzicky extrémně náročný výběh na čtvrtou 
kontrolu. Závodníci zde na krátkém úseku překonávali 60-90m převýšení, a to v middlovém, tzn. vražedném tempu. Kdo nebyl úplně 
vyladěný, ztrácel pak z únavy nejen na úseku samotném, ale i v dalším průběhu závodu. Jindy téměř neomylný Thierry Gueorgiou 
tentokrát několikrát drobně chyboval, přesto bylo jeho vítězství drtivé. A rozhodně to nebylo jen vytříběnou technikou... 
 



K1 - Zatímco Thierry Gueorgiou vytěžuje maximálně pěšinu, Olav Lundanes předvádí hned na úvod něco ze své přímočaré terénní taktiky. 
 
K4 - Zajímavý, ale fyzicky brutální postup - zejména ve variantě a la Lundanes. Norský mistr světa má ohromnou sílu, díky které nemusí 
příliš počítat vrstevnice - na své nešetrné variantě přes vrchol příliš neztratil... Dosažené časy se dají porovnávat jen mezi absolutní 
špičkou tohoto závodu - zbytek startovního pole, včetně našich mužů, na této extrémní silové zkoušce výrazně ztrácel i na prokazatelně 
rychlých variantách. S podzimem už holt mnohé listy vadnou. (Iko ... Ikonen, Mü ... Müller) 
 
K6 - Ačkoliv pěšinka láká, rovně to bylo prokazatelně o cca 10" rychlejší. Drobný, ale ne nepodstatný detail. 
 
K7 - Thierry drobně chybuje v dohledávce a ztrácí 17". 
 
K8 - Na dalším postupu však Francouz vše dohání. Na variantě rovně je o celých 20" rychlejší než jeho hlavní rivalové Lundanes a 
Hubmann. Tomáš Dlabaja ztratil na svém pokusu o obíhačku ještě o 40" víc. 
 
K10 - Další jasně horší postup předvedli Matthias Merz a náš Jan 
Procházka. Snaha o urychlení seběhu využitím pěšiny vyzněla 
jednoznačně záporně - odběh a náběh akci příliš zabrzdily. 
 
K12 - Delší postup přes otevřené plochy nutil vyvinout vysoké 
tempo. Naši závodníci si své úsilí zkomplikovali podobnou chybou 
- Tomáš Dlabaja i Jan Procházka si vyběhli kopeček navíc. 
 
K17 - Téměř všichni závodníci, včetně budoucího jasného vítěze, 
zde naběhli napravo od kontroly. Nikdo tak chybou příliš neztratil. 
 
K19 - Tomáš Dlabaja zasazuje pod skalama nejrychlejší mezičas a 
dobíhá Jana Šedivého. 
 
K20 - Thierry kazí dohledávku a ztrácí 19". Přesto stále pohodlně 
vede o minutu. 
 
K21 - Dvojice Šedivý - Dlabaja se řítí dolů na předsběrku 
světovou rychlostí - druhý a šestý sjezdařský mezičas. 
 
K22 - Dvojice Šedivý - Dlabaja baví diváky v aréně 
dvacetivteřinovým podběhnutím sběrky ;) 
  



Záludně svůdná Ženeva 
SP 2010 - závod 12, sprint  
 

             



Ženevský sprint v sobě skloubil půvaby, které tato disciplína může nabídnout. Atraktivní kulisy, 
složité situace, vysokou rychlost, jednoduché volby zprava-zleva i delší královský postup. A 
pokud míváte při sledování dění v aréně nebo u obrazovky pocit, že je to celé jen o běhu, 
projděte si následující rozbor. Kdo chvíli nemyslel, zaplatil. A často zaplatil i ten, kdo myslel, že 
vymyslel ;) 
 
K1 - Hned na jedničku chyták. Postup zleva je díky viaduktu o celých 50m delší a na čase je to 
samozřejmě znát. Napálil se tady např. Nor Skjeset (nakonec ještě šestý). 
 
K2 - Jednoznačně rychlejší zprava. Je to "jen" 5 vteřin, ale to je ve sprintu hodně a těžko se to 
sbíhá zpět. 
 
K4 - Divoké cik-cak, kde je těžké odhadnout, co je jak dlouhé. Většina volila zlatou střední cestu. 
Další špatnou volbu tu zaznamenal Thierry Gueorgiou - ačkoliv jeho varianta je stejně dlouhá, 
takže velikost ztráty je trochu záhadná. Zato vracečka Tomáše Dlabaji je delší o 60m, a to přesně 
odpovídá ztrátě. 
 
K6 - Nejdelší postup závodu muselo být docela náročné načíst. I když trochu tu jistě pomohla 
znalost terénu, který si závodníci mohli předem prochodit. Poměrně překvapivou volbou se tu 
blýsk Nor Österbö (viz. zákres). 
 
K9 - Další pokažená volba krále middlu. Většina běži zprava, Gueorgiou, Procházka a Dlabaja 
zleva. Rozdíl 4-5"? 
 
K12 - Po průběhu arénou následoval atraktivní postup do srdce starého města. Většina volí 
zprava schody, běžecky tam exceluje Brit Gristwood. Na menšinové levé obíhačce mírně ztrácí 
např. domácí mistr světa Müller. 
 
K14 - Jako mírně výhodnější se jeví kličkovaná po schodech, přestože levá varianta vypadá z 
mapy hodně skluzně. 
 
K16 - Bludišťový postup jak vytržený z Orient-show. Thierry Gueorgiou tu volí svoji variantu jako jediný z čela závodu a opět, i když 
nepatrně, ztrácí. 
 
K17 - Někteří už se možná vidí v cíli, ale chyba lávky. Postup nabízí hned několik variant a dohledávku zpestřuje opět klíčový viadukt. 
Daniel Hubmann tu svojí vydařenou volbou, jistě podpořenou i raketovým provedením, rozhoduje závod. 
 


