
 

Všichni kluci až na Martina Roudného volí červenou variantu, ten volí 

variantu zelenou, bohužel v závěru chybuje a ztrácí zde 0:40. Holky 

volí shodně červenou variantu. 

 

 

Kluci volí všichni červenou variantu. Velkou chybu dělají Kuba a Jonáš – 

fialová varianta a ztrácí zde více jak 0:40.  

U holek je to pestřejší, červená se jeví jako nejrychlejší Marky M. za 

0:55, na horní modré ztrácí Janča Pekařová 0:31, Anička K. na zelené 

pak 0:41. Podobně jako Kuba s Jonášem ztrácí Terka Ch. a to přesně 

0:58. 



 

Na trojku je nejrychlejší Kuba Chaloupský na zelené variantě 1:13, na 

červené ztrácí Martin Šimša pouze 0:01. Honza Rusin jde variaci na 

fialovou, kdy nejde dolů šrafama, ale pokračuje po louce a pak po 

schodech kolem 5 dolů, ztrácí zde 0:47. 

U holek je nejrychlejší Marky Mulíčková na červené variantě 1:27, na 

zelené jde nejrychleji Anička K. a ztrácí 0:17, Katka G. jde fialovou 

variantu ztráta 0:49. Katka Blažková běží to stejné, co Honza R. a ztrácí 

zde 1:01. 

 



 

Na čtyřku je nejrychlejší Honza Gajda na červené variantě 1:05, Martin 

Roudný jde modrou a ztrácí 0:07. Zelenou, o kousek kratší variantu, 

nejde nikdo. U holek je to jako u kluků, nejrychlejší červená varianta 

v podání Janči Pekařové 1:16, na modré jde nejlíp Anička Karlová ztráta 

0:16. 

 

 



 

Na pětku všichni volí buď modrou nebo zelenou variantu, rozdíly jsou 

minimální.  

 

 

U kluků vzácná shoda, všichni volí fialovou variantu, Martin Roudný si 

to lehce zkracuje přes šrafy, ale nic moc nezískává ani neztrácí.  

U holek se na červenou variantu vydává Katka B. a Terka Ch., rychlejší 

je Terka, ale na nejlepší čas Jany Pekařové ztrácí 0:27. 



 

Na osmičku je nejrychlejší Kuba Ch. za 1:36 na zelené variantě, 

červenou variantu běží nejlépe Jonáš ztráta 0:10, modrou variantu 

zvládá nejrychleji Lukáš Richtr ztráta 0:12. Na fialovou variantu se 

nikdo nenachytal.  

U děvčat je nejrychlejší Anička Karlová za 1:58 taky na zelené variantě, 

červenou variantu běží nejlépe Terka Ch. ztráta 0:03, na lesní modré 

variantě ztrácí Marky Mulíčková jen 0:03. U Míši Dittrichové to vypadá 

jako by se dala zlákat fialovou variantou, ale nakonec si to rozmyslela a 

napojuje se na zelenou ztráta 0:28. 

 

 

Všichni shodně berou zelenou variantu, červenou nikdo. 



 

Na 10 nejrychlejší Martin R. na fialové variantě za 0:26, na modré je 

Milan jen o 0:03 pomalejší, na červené větší ztráta Lukáš R. 0:16. 

 

 

Postup kolem školy jdou všichni stejně, zleva zelenou variantou.  

 



 

Nejrychlejší Martin R. na fialové variantě za 0:45, na zelené ztrácí 

Honza G. 0:04, na červené pak Seb Šafka 0:14.  

 

 

Na krátkém postupu nejrychlejší na červené variantě Martin R. za 0:23, 

na zelené pak Kuba Ch. ztrácí 0:02.  



 

Na 15 nejrychlejší Honza G. na modré variantě za 1:06, na fialové pak 

Martin R. ztrácí jen 0:02, na levé červené variantě Seb Š. 0:16, Honza 

R. jde pravou červenou a ztrácí 0:26. 

 

 



 

Na 16 nejrychlejší Martin R. na červené variantě za 1:36, zelenou 

variantu zvládl nejrychleji Kuba Ch., jeho ztráta je 0:06, na pravé 

modré pak Seb ztrácí taky jen 0:06, na levé modré variantě ztrácí 

Jonáš 0:17, na fialové variantě ztrácí Ondra M. 0:18.  

U holek byla nejrychlejší Marky Mulíčková na fialové variantě za 1:55, 

Janča Pekařová na pravé modré variantě ztrácí pouze 0:03, Anička K. 

šla zelenou variantu a ztratila 0:12, na červené variantě je nejlepší 

Lucka S. ztrácí zde 0:14. (holky šly u červené varianty závěr jako 

zelená) 



 

Postup na 18 vyhrává Kuba Ch. za 2:38 a jde levou fialovou variantu, 

Seb jdete pravou fialovou variantu a ztrácí 0:23, na modré variantě je 

nejrychlejší Lukáš R., ten ztrácí 0:27, Martin R. jde modrou variantu, ale 

na začátku zapomene odbočit, dostává se až za oplocený privát, ale jeho 

ztráta je pouze 0:33, Milan se pouští do zelené varianty a ztrácí 0:36, 

Martin Š. se pouští do červené středové a ztrácí zde 1:04. Škoda, že 

ti, co šli variantu zprava, nešli po schodech mezi těma dvěma budovami 

(červená pravá), ušetřili by 34 m. 

Holky volí pouze levou fialovou a zelenou. Nejrychlejší je Marky 

Mulíčková za 3:00 na fialové, na zelené ztrácí Lucka S. 0:23. 

 



 

Na 19 je nejrychlejší Martin Roudný za 1:27 na fialové a stejný čas má i 

Martin Šimša na zelené variantě, modrou variantu jde Milan a ztrácí 

0:11, po červené se vydává Lukáš a ztrácí 0:26. 

U holek je nejrychlejší Anička K. za 1:40 na zelené variantě, na modré 

ztrácí Míša D. 0:24, na fialové pak Katka G. 1:01. 

 

 

 



Na 20 je zase nejrychlejší Martin Roudný za 1:32 na fialové variantě, 

na červené variantě nejlepší ztrácejí 0:14, chybuje Honza Gajda a 

ztrácí zde 0:31 a taky vedení. 

Holky jdou až na Marky všechny červenou variantu. Nejrychlejší je 

Janča Pekařová za 2:02, Marky na fialové variantě (kdy si na začátku 

přidává zbytečně metry mezi priváty) ztrácí 0:16. 

Varianty zprava nikdo nevyužívá. 

 

Na sběrku všichni volí shodně zelenou variantu. 


