
Tisková zpráva 

SWIETELSKY HORSKÁ KOLA STUPNO 

IZOMAT MISTROVSTVÍ ČR XCO 

22.-24.7.2022 

PROGRAM: 

Pátek 

• MČR štafety žáci 

• MČR štafety dospělí 

Sobota 

• Kadeti, Experti, Masters, Junioři 

• Vašek Kolář Bike Show 

• Ženy Elite/U23, Juniorky, Kadetky 

• Muži Elite 

• Charitativní stánek 

• Vyhlášení 

• Beer Ride 

• KROSS Autogramiáda Ondřeje Cinka 

• DISCO party MČR 

Neděle 

• Odrážedla 

• Dětské kategorie 3-10 let 

• Žáci I 

• Žáci II 

• Vyhlášení 

 

TRAŤ:  

Atraktivní okruh v lese plný přírodních a uměle vytvořených překážek, jako jsou kořeny, 

kamenné sekce, dropy, lávky, klopenky. Závodníky můžete vidět až 6x za okruh, stačí vždy 

popojít jen pár kroků. 

Děti 6 let  625 m Děti 7-10 let  1400 m  

Žáci a žákyně I+II 2200 m Kadeti, kadetky a starší  4000 m 

 

Okruh plný partnerských sekcí - úseků, spousta fanoušků a nezapomenutelná atmosféra! 

 



HISTORIE ZÁVODU: 

2008 
1.ročník, sám, Jaroslav Ryba zakládá pro své závodníky v areálu 
házenkářského hřiště 

2008 až 2017 závod pokračuje stále v seriálu Plzeňské amatérské ligy 

2018 a 2019 
do produkce a marketingu akce vstupuje Ondřej Paur a už to není jen 
závod 

Celá akce se již nevejde do areálu házenkářského hřiště. 

2020 
přesun na novou lokalitu ULTRAMARINKA – zánovní multikomplexní 
sportovně - rekreační areál 

2021 vstup pod UCI, poprvé se rozdávají UCI body, závod kategorie C3 

2022 národní šampionát MČR XCO 

 

Historičtí vítězové: Ondřej Paur, Jan Rajchart, Marek Rauchfuss, Martin Stošek a Ondřej Cink. 

 

CHARITATIVNÍ PROJEKT: 

Závodíme a pomáháme! Letos pomůžeme Elišce, která bojuje s oboustranným postižením 

dolních končetin, neboli SPASTICKÁ DIPARÉZA. Eliška je aktuálně pohyblivá jen na 

elektrickém vozíku a podstupuje speciální léčebný program, který nabízí jen vybrané kliniky. 

Každý rok se během akce sbírka vydařila a vždy jsme hostu s handicapem pomohli. 

2018 – pro Davídka 50 000,- 

2019 – pro Emmičku 89 500,- 

2020 – pro Natálku 52 000,- 

2021 – pro Křeldu 67 900,- 

2022 – pro Elišku v dražbě dres MVDP, Ondřeje Cinka a dalších. 

 

HLAVNÍ CENA: 

Pro mistra ČR v ELITNÍCH kategoriích ženy a muži, čeká domácí filtrační jednotka na pitnou 

vodu v hodnotě 40 000 Kč od partnera PROFIVODA. 

Filtrace Sintra je elegantní vícestupňový filtr, který mistru ČR zajistí nejvyšší možnou kvalitu 

vody v domácnosti 

 

PARTNERSKÁ ZÓNA – EXPO: 

Stánková komerční zóna opět roste, posiluje. Můžete se těšit na spoustu stánků a zajímavostí 

ze všech odvětví, nejen cyklistiky. 



AUTOGRAMIÁDA: 

KROSS autogramiáda Ondřeje Cinka, v sobotu podvečer po vyhlášení ve stánku KROSS. 

 

PIVNÍ JÍZDA – BEER RIDE: 

Sranda jízda na jednoduchém okruhu v areálu v kostýmech a ideálně na skládačce. Každý 

průjezd se pije 0,2l Radnického piva!       

 

 

Kompletní informace o šampionátu na www.HORSKAKOLASTUPNO.CZ 

 

Celý objekt dnešní tiskové konference je zabezpečen pod dohledem M2C SPACE. 

 

Nejsme komerční akce, ale parta kamarádů, kteří to děláme srdcem, a tak mnohokrát a 

nastokrát velké díky Všem našim partnerům, kteří při nás stojí a naše tvorba je zajímá. 

Bez nich by to nešlo, díky, díky, díky! 

 

Děkujeme i Vám za dnešní účast na tiskové konferenci a věříme, že jste se cítili pohodlně, 

že Vám chutnalo a také, že se uvidíme během konání akce MČR ve Stupně. 

 

 

S pozdravem,  

Ondřej Paur a Jaroslav Ryba 13. 06. 2022 v Plzni 


