
Mistrovství UNITOP ČR v soutěži na horských kolech 

 

Dne 25. května 2019 se v rámci otevřeného závodu Weber Jičínská 50 uskutečnilo 
Mistrovství UNITOP ČR v soutěži na horských kolech.  
Jednalo se o pilotní projekt, který by měl navázat na tradiční závody horských kol 
pořádaných v minulosti SPS Prezidium Praha v Jizerských horách.  
Ačkoliv bylo vypsáno 5 kategorií, pro vyhlášení mistrů UNITOP ČR pro rok 2019 byly 
vyčleněny pouze 2 kategorie, neboť podmínkou byla účast alespoň 5 startujících, a to 
v hlavním závodu na 50 km kategorie do 40 let a nad 40 let.  
Do závodu na 25 km byl obsazen v kategorii nad 40 let 2 účastníky, na 50 km do 40 
let se registrovalo 9 účastníků a v kategorii nad 40 let 7 účastníků. Mistrovství se 
zúčastnila pouze 1 žena. 
Závod probíhal za velké mediální i sponzorské podpory místních sdružení a firem, 
které do závodu věnovaly praktické ceny i drobné upomínkové předměty všem 
soutěžícím. Při zahájení byla přítomna i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. 
Nemalou měrou byla prezentována i pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, která podpořila 
start účastníků iontovými nápoji. 
Na mistrovství byli přítomni zástupci UNITOP ČR Petra Drbohlavová a SPS Prezidium 
Praha Rudolf Kuběna, kteří v závěru závodu dekorovali účastníky kategorie IZS-
UNITOP ČR. Velká omluva (ze strany pořadatelů) patří vítězi kategorie do 40 let 
Tomáši Bergerovi, kdy až při udělování titulu bylo zjištěno, že nebyl uveden ve 
výsledkové listině. Zde je nutné vyzvednou i férovost třetího v pořadí kategorie nad 40 
let Petra Vaňka, který chtěl vrátit medaili, neboť měl na diplomu chybně uvedenu 
kategorii nad 45 let. Inu stále je čemu se učit a člověk i technika nejsou vždy dokonalí. 
Jednalo o velmi vydařenou akci, kde se sešlo spousta soutěžících, kamarádů i kolegů, 
navíc podpořenou i velmi příjemný počasím a i přes malé zádrhele s organizací, všichni 
odjížděli spokojeni i unaveni. 
Bylo by dobré navázat na tuto tradici sportování a větší aktivitou a účastí přispívat 
k udržování i navazování nových kontaktů mezi jednotlivými resorty IZS. 
 
 

Rudolf Kuběna, Petra Drbohlavová  

 

 


