Rozhovor stavitelů
Štěpán: Tak ALjošo, jak se ti stavělo? :-D
Aljoša: To je záludná otázka :D Prostor je luxusní, takže když jsem loni v listopadu dostal poprvé do ruky
mapu, tak jsem si říkal jak to bude super. Nakonec to bylo hodně náročné, hlavně díky velikosti prostoru.
ALjoša: A co ty, jak tě oslovila výzva stavět tratě na M ČR KT?
Štěpán: Mně terén lákal už předtím, než bylo MČR přiděleno. A když se naskytla možnost přímo se na
tratích podílet, bral jsem to všema deseti.
Štěpán: Čím dalším tě terén MČR překvapil?
ALjoša: Skály a kopce na fnále, tak s tím jsem počítal. Naopak jsem měl strach, že semifinále bude nudné a
nebude se líbit. Ale i terén na semifinále je zajímavý a těžký, jen jinak než ten pro finále.
ALjoša: Kdy jsme vlastně začali na tratích pracovat, vzpomeneš si?
Štěpán: Díky tomu, že mapu od Lešti (která je mimochodem skvělá) jsme dostali v listopadu, téměř hned
jsme začali vymýšlet koncepce a vydali se do terénu na průzkum. A ačkoli se v průběhu času z různých
důvodů koncepce měnily, na tratích opravdu pracujeme už od loňského podzimu.
Štěpán: A nastaly během tvorby tratí nějaké problémy či překážky?
ALjoša: Ano, jeden problém jsme řešit museli. Původní louka pro arénu na finále nám nakonec nebyla
povolena. V okolí Adršpachu většina zemědělců dostává eurodotace, které jsou podmíněny správným
posekáním louky a hlavně se na takovýchto pozemcích nesmí dělat nic jiného. Všichni majitelé by nám rádi
vyšli vstříc, ale strach ze ztráty dotace byl tak veliký.... I přes zapojení starosty Teplic (mimochod skvělý
člověk, který nám moc pomohl ve všem co jsme potřebovali) to v jednu chvíli vypadalo, že nebudeme mít kde
udělat cíl a arénu pro finále. Nakonec jsme našli louku, na které se nehospodaří a zemědělci z Farmy Zdoňov
nám ji zdarma posekali. Hledání nového místa pro arénu na finále nám v podstatě na měsíc zastavilo práci
na tratích. Nakonec jsme díky této změna museli překopat celou koncepci a vyrovnat se i s takovým
"detailem" jako je přeběh do cíle přes hlavní silnici. Ale celkově si myslím, že ta nová koncepce je lepší než
první varianta :)
ALjoša: Co směrné časy, trefíme se?
Štěpán: Tak tohle bývá noční můra snad každého stavitele :-) Já si myslím, že trefíme. Závodníci by se
rozhodně neměli nechat zmást zdánlivě malými délkami finálových tratí. Myslím si, že mistrovské tratě
určitě nebudou příliš dlouhé a tratě veteraniády nebudou zase příliš krátké.
Štěpán: Máš nějaké tipy ze stavitelské kuchyně pro závodníky, jak v takovémto terénu uspět?
ALjoša: Přemýšlel jsem se jak v tomto terénu běžet. Jednak je potřeba pracovat s tempem. Pár úseků jde jít
i rychleji :), ale často se vyplatí zpomalit a pořádně přečíst mapu. Navíc hlavně ve finále neplatí takový český
přístup "běžím postup na buzolu/směr a od nějakého záchytného bodu dohledám kontrolu". V tomto terénu
je potřeba vědět kde jsem a chvilková ztráta koncentrace se bude tvrdě trestat.
ALjoša: Na webu mistrovství je tvůj přehled favoritů, ale koho tipuješ na letošního vítěze můžu a žen?
Štěpán: To je záludná otázka :-) Já tipuju Honzu Procházku a Ivetu Duchovou.
ALjoša: Tak to jsem zvědavý jak se trefíš :)

