
Nominačky Trondheim - rozbor LONG  
 
M U Ž I  - ideální čas 1:38:46 (o 6:29 lepší než Bet) 
 
K1 - Pom ěrn ě t ěžká kontrola na úvod - 
bylo pot řeba udržet správnou výšku v 
hustníku. A hlavn ě neb ěžet "jen tak 
někam". 
 
K2 - Na obrázku jsou t ři hlavní, 
poměrn ě rovnocenné varianty postupu. 
Překvapuje m ě, že Kody dostal horem 
půlminutu - pomalejší úvod terénem? 
 
K3 - Tady to cht ělo akorát chirurgicky 
v dohledávce. 
 
K4 - Jak je vid ět, pokud se člov ěk 
vyhnul p řekonávání prudkých terénních 
zlom ů, tak bylo skoro jedno, kudy se 
běží. Bet to mohl na za čátku ješt ě víc 
napřímit - tak jako Kowal. Kody a Olaf 
měli spodem mnohem pohodov ější 
dohledávku. 
 
K5 - Nejjist ější mi p řijde jít hned 
nahoru na bažinu. Ale rozdíly jsou 
minimální - skoro je až zajímavé, kudy 
všude to trvá stejn ě dlouho.  
 
K6 - Úsp ěch slavila varianta, kterou 
jsem se snažil p ři stavb ě trat ě 
potla čit (ale ne vylou čit ;). Cht ěl 
jsem vás spíš donutit do toho 
náro čného "norského" náb ěhu shora. Ti, 
kte ří se toho lekli, vyd ělali. To je 
nefér ;) Časový rozdíl byl malý, 
rozdíl v riskovosti obrovský... Bet se 
na horní variant ě zapletl do traverzu 
- je to d ůvod výrazné minutové ztráty? 
 
 
 
 

 



 
K7 - A čkoliv tenhle postup nebyl 
žádná zásadní volba, v podstat ě 
každý to b ěžel trochu jinou 
stopou. V dlouhém seb ěhu k cest ě 
se dá výrazn ě urychlit, ale taky 
ztratit, pokud ten pád 
neuko čírujete. Na takovém postupu 
se obvykle nevyplatí nabíhat 
metry navíc - odrazí se to pak na 
čase.  
Náběh zleva zvolil jediný Kowal. 
 
K8 - V ětšina nabíhala odspodu. 
Proto je škoda, že Bet v záv ěru 
chyboval a tak se to nedá 
srovnat.  
 
K9 - Náb ěh na srázek za hranou 
nebyl zadarmo, pom ěrn ě hodn ě se 
tu chybovalo (podbíhalo). 
 
K10 - Na plytkém kopci se dalo 
docela lehko ztratit - cht ělo to 
sledovat trochu sm ěr. My se n ěkdy 
spokojíme s p řekonáním takového 
postupu nahrubo, ale každý malý 
zásek časov ě bolí - jako t řeba 
Šéďovo nab ěhnutí do srázu. 
Obíha čku spodem dali Dwojak a 
Voita, bohužel oba si v záv ěru 
přidali metry. (Ale i tak je 
jasné, že to bylo minimáln ě o 25" 
pomalejší.) 
 
K11 - Drtivá v ětšina sbíhala až 
dol ů na žlutou bažinu, čímž pak 
musela ke kontrole trochu 
stoupat. Adam to úpln ě ob ěhl 
zprava s jistým náletem na 
kontrolu. Rovn ě, ale mírn ě shora 
nešel z našich p řekvapiv ě nikdo - 
zato ale všichni Poláci.  
Kupka p řed kontrolou byla op ět 
tak trochu pseudokupka - 
nespolehlivá. 
 
K12 - Hodn ě fyzický postup, kde 
všichni, krom ě Daná če, b ěželi 
dol ů na bažinu. Kowal ův záv ěr po 
bažinách se mi jeví logi čt ější 
než Bet ův výšlap svahem. 
 
K15 - Postup, který mi 
stavitelsky moc nevyšel... Do 
traverzu se pustil jediný hrdina, ostatní to všichn i svalili dol ů na cestu. 
Škoda, v ětší srovnání traverz/cesta by bylo k užitku. 
 
 
 
 



 
 
K16 - Kupodivu i tohle byla 
volba. Nejen ve smyslu 
terén/cesta, ale i v p řípad ě 
náběhu na kontrolu, kde m ě 
docela p řekvapilo, že 
většina to tla čila spodem a 
pak musela ke kontrole lézt. 
Obíha čka spodem po cest ě 
byla, zdá se, cca o p ůl 
minuty horší. To je docela 
hodně. 
 
K17 - Skv ělé rozší ření 
našich znalostí o volb ě 
postupu v tomhle terénu. 
Před závodem jsem si 
jednozna čně myslel, že 
varianta úpln ě horem (Šé ďa) 
bude nejrychlejší a varianta 
Bet že bude past - prudký 
výšlap horským lesem, navíc 
hodně nejistá dohledávka. 
Stejn ě tak bych považoval za 
šílenost i Adamovu variantu. 
Ukázalo se však, že je to 
běhatelné, Bet spodem 
dokonce vyhrál! Zato Kowal 
stoupal jen kousek od Beta, 
ale nejprudší úsek m ěl 
podstatn ě delší (a kontrolu 
nadběhl) - byl výrazn ě 
pomalejší. Totáln ě blázniv ě 
vypadá i Daná čova 
diretissima - i tady je 
ztráta pro m ě p řekvapiv ě 
malá. Jen to dokazuje, že 
zelená barva v tomhle p řírodním lese - tedy ve vyšších partiích - je docela  
v pohod ě. Naopak malé p ěšinky, jako ty Šé ďovy, nejsou rychlé jako u nás.  
Díky za kreativitu! ;) 
 
K18 - V ětšina se asi lekla orienta ční náro čnosti kontroly p ři nábehu p římo. 
Betovi s Adamem se to ale hodn ě vyplatilo. Spodem cca o minutu pomalejší, 
Kody horem bohužel chyboval v dohledávce a ani v úv odu nešel optimáln ě. 



K20 - Zprava to bylo asi o trochu skluzn ější - hned se valilo rychle z 
kopce. Náb ěh s využitím potoka nebyl o moc složit ější než z druhé strany. 
 

 
 
K22 - Ob ě základní volby byly stejn ě rychlé. Zajímavé je, že mnozí 
"cestá ři" v záv ěru chybovali - že by ukolébáni jiným druhem orienta ce na 
cest ě? Na tyhle zm ěny bacha - často je to v ětší naviga ční chyták, než 
pekeln ě náro čný postup p římo. Prost řední variantu otestoval Dwojak - i když 
využíval logické linie pro zrychlení, stejn ě to byl pomalejší ko čkopes. 
 
K23, K24 - Middlové kontroly, které jsem do klasiky  postavil, protože se to 
tak staví ;) Tak trochu i simulace motýlka. Nikdo t ady výrazn ě neztratil. 
Jen já p ři roznosu jsem nemohl asi 10´ najít jeden štítek...  ;) 
 
K25 - Nabídnuté otestování volby rovn ě nebo spodem po p ěšin ě vyšlo op ět 
nastejno. Bet se trochu honil s Chrobákem a tak pár  vte řinek rovn ě nab ěhl. 
 
K26 - I tady je to rovn ě nebo okolo v podstat ě jedno.  
 
K27 - Rovn ě p řes dv ě cesty - trochu jiný zp ůsob orientace než doposud. 
Výrazn ě nechyboval nikdo. 
 
K28 - Eda srovnal v záv ěru krok s čelem závodu a prost řelil to rovn ě, 
Danáčovi v patách. Vojta na obíha čce hodn ě ztratil, ale je otázka, jestli 
to bylo postupem (noha?) - byl tady totiž pomalejší , než Dana. 
 
K29 - Na sb ěrku to rovn ě nevzal nikdo. To jsem byl asi moc naivní ;) 
 
 



Ž E N Y - ideální čas 75:41 (o 2:45 lepší než AMH) 
 
K1 - Obrovské časové ztráty, 
zejména mezi mén ě zkušenou částí 
našich žen. Podle m ě absolutní 
absence operativní taktiky, jen 
jste doufaly v to dobré... 
 
K2 - Stejn ě jako u kluk ů bylo 
nejrychlejší centrální údolí. Ale 
Eva ukázala, že horem po bažinách 
to bylo naprosto srovnatelné. 
 
K4 - Podobná distribuce postup ů 
jako u H. AMH b ěží evidentn ě mnohem 
rychleji (jist ěji?). Rozdíl v 
rychlosti realizace je tady minuta. 
Horem nebo spodem? Je to 
rovnocenné, spodem jednodušší 
dohledávka. 
 
K5 - Nahoru na bažinu je to 
jistota. Varianta druhé p ěšiny 
vypadá podobn ě, ale pokud tu 
čárkovanou p ěšinku minete, máte 
trabl. 
 
K6 - Hodn ě zajímav ě ob ěhanej kopec. 
Potvrzuje se rychlost spodní 
orienta čně snadné varianty. 
Rychlonohá AMH b ěží originální 
postup - nebylo by v dané situaci 
už lepší pokra čovat v traverzu? 
Vliv kvality stopy a jednozna čnosti 
postupu krásn ě dokumentuje trojice 
Venda, Iveta, Šárka, jejichž 
paralelní postupy se liší vždy o 
celou minutu. (p řčemž Šárka je 
neohrožená jako Cliffhanger ;) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K9 - Kra ťoučká kontrola, ale v zeleném. Jednozna čně busola na odb ěhu. A 
vyplatí se cestou pro sichr vzít ten vršek. Je to s ice blízko, ale poslepu 
to nenajdete. 
 
K10 - Ani žádná z žen se nenechala natla čit do traverzu. P řekvapiv ě hodn ě 
kli ček v dohledávce. Že by i tady zaú řadovalo polevení v koncentraci po 
cestovním úseku? 
 
K11 - AMH jako jediná nabíhá kontrolu shora, kde má  vše jako na dlani. Kini 
volí cestovku, bohužel to pro p říliš velký rozdíl v celkovém tempu nejde 
moc porovnat. 
 
 
 
 
 
 
 
K12 - AMH 
zab ěhla horem 
čas, který by 
nezapadl ani 
mezi klukama 
(Šé ďa na 
stejné 
variant ě jen 
o 28" 
rychlejší ;) Že by p řece jen 
postup spodem nebyl ten úpln ě 
nejrychlejší, jak se to 
jevilo u kluk ů? 
Překvapilo m ě množství chyb v 
dohledávce. U postup ů spodem 
nebo p řes kopec jako Iv ča B 
bych se nedivil, tam je to 
evidentn ě hodn ě tricky. Ale 
náběh shora kolem kopce p řes 
otev řené bažiny kolem velkého 
srázu byl naprosto 
jednozna čný. M ěly jste to 
dostate čně na čtené? 
 
K13 - Je skv ělý, že Venda 
vyzkoušela horní variantu. 
Náběh na kontrolu tam asi 
nebyl zadarmo a ur čit ě stál 
nějaký čas investovaný do 
navigace. AMH ud ělala trochu 
chybu, když netrefila pr ůchod 
srázem a necht ěně musela 
běžet až na silnici a jít 
alternativní postup. 
 
K15 - Tady se do času asi 
promítlo i p řípadné 
občerstvování. AMH by se op ět 
se svým časem uplatnila i v 
jiné kategorii.  
 
 
 



K17 - Dif ůzní oblast, která je t ěžká na pochopení. Testuje tak trochu GPSku 
ve vaší hlav ě. Mít pov ědomí o tom, kde m ůžete být, a když nevidím nic 
jasného, mít sm ěr. V ětšina b ěžela s r ůzným úsp ěchem rovn ě. Iveta usp ěla s 
postupem víc na jistotu. 
 
K20 - Postup Dany vypadá z hlediska realizovatelnos ti jednozna čně, takže 
tam lze držet solidní tempo. Ur čit ě to není špatná ivestice. Ur čit ě vhodná 
varianta pro konec povedeného závodu. 
 
K21 - Taky všechny holky to braly na sb ěrku po cest ě. 
 
 
Z Á V Ě R E M 
 
Ačkoliv je to skandinávie, jeden z hlavních vliv ů na výsledek má 
jednozna čně op ět tempo. Často se lze domnívat, že časové rozdíly mezi 
jednotlivými postupy byly zp ůsobené spíše nasazením toho kterého borce. V 
mezi časech je mnohdy z řeteln ě vid ět, kdy n ěkdo n ěkoho dob ěhl a tempo se 
díky tomu zvýšilo - rázem tu máme sérii skv ělých mezi časů ;) 
 
Chce to držet vysoké tempo, ale zárove ň nekompromisní pe člivost. To je bez 
diskuze základ výkonu, tempo až potom. Dvakrát m ěř... Nap říklad Kody b ěžel 
dostate čně rychle, ale v druhé p ůlce závodu bohužel hodn ě nepozorn ě. To 
samé platí pro Adama nebo Vojtu. 
 
Ti lepší z vás mají na to, aby umapovali jakýkoliv postup (jako nap ř. Venda 
při náb ěhu na t řináctku). Jen je pot řeba tomu v tu chvíli dát všechno, co 
to pot řebuje, a ne to jen tak zkusit nast řelit. 
 
Občas se takovým situacím ale m ůžete vyhnout - zvolit postup, který je 
možná trochu delší, ale jehož realizace vás nezbrzd í. A navíc omezíte 
riziko ztracení se. Nap ř. Šé ďa nebo Kowal p ři svém výkonu ukázali, že má 
smysl využívat p řirozené koridory, hlavn ě v podob ě bažin. V tu chvíli ale 
musí automaticky nasko čit další vyk ři čník - riziko chyby po odbo čení. I na 
jednodušších postupech je pot řeba uchovat si pe člivost - pevný základ 
vašeho úsp ěšného výkonu. 
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