
materiál pro časopis OB 03/2008: 
 

Závod se má odpřemýšlet, ne odběhnout... i u nás 
 
Máte pocit, že domácí závody už vás nemůžou ničím zaskočit? Že hlavní je tak nějak to 
rychle oběhnout a nepokazit dohledávky? Možná už jste někdy takový pocit měli, možná ne. 
Třeba je pro vás stále každý závod výzvou od prvního do posledního metru... Ať je to 
jakkoliv, následující hloubání nad několika postupy z nominačních závodů na ME snad 
naznačí, že výzvy mohou často spočívat i ve správném vyřešení zdánlivě nepodstatných 
detailů. A že zkušeností není nikdy dost.   
 
Zkuste se pro začátek podívat na následující postupy a pokuste se navrhnout jejich optimální 
řešení. Někde najdete variant víc, jinde se vám to bude možná jevit jasně. Chcete-li se 
potrápit, dejte si nějaký časový limit (5-15s na postup), ať se vaše rozhodování co nejvíc blíží 
tomu v lese - v únavě, pod tlakem, s omezenou mentální kapacitou. Postupy je samozřejmě 
možné zakreslit přímo do ukázky. Až to budete mít, otočte stránku a prostudujte si řešení. 
 
KLASIKA 1-2, 2-3, 4-5, 5-6, 7-8, 13-14 

 
 
MIDDLE 2-3                         MIDDLE 12-13                      SPRINT 9-10, 14-15 

    
 
 



KLASIKA H 1-2 
Nejdelší volba závodu přišla už na začátku. Závodníci dostali prostor pro nastudování téhle 
štreky při snadném půlkilometru na jedničku. Z výsledků se zdá, že zdánlivě dobře běhatelné 
postupy horem byly o něco pomalejší - jasný vítěz závodu Michal Smola tu zaběhl jen 
průměrný čas. Příčinou by mohlo být hlavně poměrně dlouhé stoupání v úvodu - rychlost 
odběhu od jedničky musela být na Smolově a Procházkově variantě výrazně nižší než u 
ostatních. Naopak vysokou rychlost mohl na své spodní variantě udržovat Osvald Kozák, 
který nikde zbytečně nestoupal - ani v závěru, kde si rychlý Petr Losman vyběhl dvě 
vrstevnice navíc. Vzhledem k běžecké kapacitě jednotlivých závodníků se Kozákova varianta 
jeví jako nejlepší, kladoucí nejmenší odpor. (Vítěz postupu Zdeněk Rajnošek využil 
výhodnou cestu, která v této verzi mapy chybí a proto jeho postup v zákresu nefiguruje.) 
 
KLASIKA H 13-14 
Postup s velkým převýšením, jemuž se nedalo uniknout, přišel po necelé hodině běhu. 
Závodníci už tak museli být ovlivnění postupující únavou. Úsek byl navržený tak, aby nabízel 
možnost využití zpevněné cesty - stavitel se však domníval, že to bude vzhledem k délce 
ztrátové. Většina závodníků zvolila různé variace na postup přímo - stejně jako Michal Smola. 
Někteří absolvovali kolmý výšlap vlevo od spojnice. Při všech těchto postupech se do značné 
míry běželo terénem. Pro obíhačku po silničce se rozhodl ten, komu měla sedět nejvíc - a Petr 
Losman tady dokázal zaběhnout nejlepší čas na postupu. Navíc pošetřil sílu a nastudoval si 
zbytek tratě (plně konkurenceschopný čas tu zasadil i Jan Mrázek - 13:31). Za překvapivým 
rozuzlením stojí diametrální rozdíl v rychlosti běhu po mírně stoupající kvalitní cestě ve 
srovnání se zdoláváním příkrého svahu terénem - Losman se pohyboval o 2minuty na 
kilometr rychleji než Smola! 
 

 
 
 
 
 
 



KLASIKA D 2-3 
Ženy měly úvodní 2/3 tratě stejné s muži. Po dlouhém postupu 1-2 navázala rovnou další 
zásadní volba 2-3. A nebo to vlastně ani nebyla zásadní volba? Soudě podle zákresu, reálných 
variant našly ženy přehršel - v podstatě všechny, které chtěl stavitel otevřít. Při srovnání 
mezičasů se však ukazuje, že Dana Brožková, která běžela přímo, byla o minutu rychlejší než 
kdokoliv další. Tím "kdokoliv" na druhém místě je navíc sestra Radka, o které teď už víme, 
že i její výkonnost aktuálně stačí na světovou špičku. Při podrobnějším pohledu na věc navíc 
zjistíme, že přímá varianta sice překonávala hlubokou rokli, ale na druhou stranu nabízela 
příjemný odběh od druhé kontroly. Naopak obíhačky zleva vypadají na první pohled lákavě, 
ale i tam se nakonec nevyhnete výraznému stoupání. V tomto případě se potvrdilo: pokud 
váháš a jsi na tom fyzicky dobře, běž rovně. Správnost přímého postupu se potvrdila i u mužů, 
kteří se ve srovnání s ženami drželi většinou mnohem víc u spojnice. (VK - Vendula 
Klechová, MT - Monika Topinková, MD - Martina Dočkalová, KK - Kristýna Kovářová)  
 

 
 
KLASIKA HD 4-5 
Postup, který na první pohled vypadá jako "tak nějak rovně", nabízel bonus v podobě šetrné 
obíhačky zleva po cestě. A také past - to pokud někoho zlákal jednoduchý závěr na variantě 
horem. Tam se muselo v úvodu výrazně stoupat. Výhodnost cestovky navíc v roste i 
vzhledem k pohybu v prudkém svahu, kde rychlost běhu výrazně klesá i při postupu po 
vrstevnici. Ženy i muži dosáhli nejrychlejších časů právě na cestě.  
 
KLASIKA HD 5-6 
Pátá kontrola byla občerstvovačka, takže časy na šestku mohou být lehce deformované. 
Stoupající travers a nebo spodem po cestě se závěrečným výšlapem? U mužů se ukázal jasně 
lepší travers, Smola a Kozák tu dosáhli dva nejrychlejší časy. Spodem se běželo minimálně o 
půl minuty pomaleji. V ženách se obě varianty jeví rovnocenně - ale vzhledem k aktuálnímu 
fyzickému náskoku sester Brožkových je podkladem jen jejich vzájemné porovnání. 
 



KLASIKA HD 7-8 
Sérii krátších svahových postupů zakončil nevábně vypadající úsek na osmičku, který nabízel 
buď postup přímo zarostlým svahem, nebo obíhačku spodem, která však při stejném 
převýšení byla téměř dvakrát delší. Zbývá se rozhodnout, jestli se svahem budu pohybovat víc 
než dvakrát pomaleji než na spodní variantě - samozřejmě neplatí, že když je postup po cestě, 
tak se běží 3:30min/km. Celé se to vždy zpomalí kvůli odběhu, příběhu, převýšení, mapování, 
nerovnostem... Jak je vidět, Michal Smola se dole pohybuje rychlostí přes 6min/km a Jan 
Šedivý traverzuje ve svahu něco přes 9min/km a je lehce rychlejší. Jako mírně lepší se ale asi 
přesto dá hodnotit spíše spodní varianta, která v sobě zdaleka nezahrnuje tak vysokou míru 
rizika. Získaných dvacet vteřin se mohlo snadno proměnit v uváznutí v zarostlé pasece nebo 
chybu v nepřehledné dohledávce. Podobný výsledek byl dosažený i u žen, kde byla 
traverzující Zdenka Stará nepatrně rychlejší než Dana Brožková. (Na druhou stranu ale 
nevíme, kolik by to Smola a Brožková běželi horem.) 
 

  
DB - Dana Brožková, RB - Radka Brožková, ZS - Zdenka Stará, JŠ - Jan Šedivý, PL - Petr 
Losman, JP - Jan Procházka, MS - Michal Smola 
 
MIDDLE H 2-3 
Zajímavý postup na volbu řešili i muži v úvodu middlu. Žádné převratné závěry se tu vyvodit 
nedají. Cílem je spíš upozornit na skrytost varianty, která vyžaduje odběh zpět proti toku tratě. 
Přitom skluzná varianta Michala Smoly by zřejmě mohla být nejrychlejší, nebýt drobného 
zaváhání v závěru. Varianta Štěpána Kodedy zleva už byla neúměrně dlouhá - ušetřil 25 
výškových metrů a naběhl skoro o 300 metrů navíc. Z toho pohledu je jeho ztráta ještě 
milosrdná a svědčí o jeho vysokém tempu. 
 

 
 
 



MIDDLE H 12-13 
Zdánlivě nezajímavý spojovací úsek přinesl hodně zajímavé zjištění. V horském terénu s 
nerovnou podložkou a hustším lesem se evidentně vyplatí využívat cesty. Tomáš Dlabaja byl 
na horní variantě o mnoho rychlejší než suverénní vítěz závodu Michal Smola, který běžel 
jako většina ostatních přímo terénem. Takový postup se vyplatí si pořádně zapamatovat. 
 

 
 
SPRINT HD 9-10 
Docela typický sprintový úsek. Závodníci řeší podobný problém jako v LOBu. Cesty ke 
kontrole jsou jasně dané, jen je potřeba se rozhodnout, která může být nejrychlejší. Na 
základě mezičasů z velmi vyrovnaného závodu se dá usoudit, že v plochém terénu se délka 
postupu přímo promítá do výsledného času - neboli získá ten, kdo je schopný odhalit nejkratší 
linii mezi kontrolama. V mužích i ženách byly nejrychlejší časy zaběhnuty zleva. Naopak 
Smola a Procházka, kteří prokazatelně běželi minimálně stejně rychle, na variantě zprava 
výrazně ztratili. Jedná se sice jen o 5-6", ale pokud by k tomu došlo na každém úseku, dohnat 
se to nedá.  
 
SPRINT HD 14-15 
I při postupu na sběrku bylo potřeba odhalit kratší variantu. Rozdíl je sice jen necelých dvacet 
metrů, ale i to jsou v závodní rychlosti 3-4". 
 

   
 
Jak je patrné, chce to postřeh a hodně zkušeností. A je potřeba přiznat, že všechno se z mapy 
vyčíst nedá, a tak do toho všeho vstupuje ono štěstíčko, které ale přeje připraveným! 
 
/Radek Novotný 


