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Mistrovství světa juniorů v OB 2013 – rozbor postupů ze sprintu
Základní předsevzetí při přípravě sprintových tratí letošního MS juniorů znělo: férová trať, kde se dá vše
podstatné vyčíst, bohatá na volbu postupů, přitom minimalizující setkávání závodníků v protibězích.
Nabídnout i změnu charakteru terénu a pokud možno připravit příjemný estetický prožitek ze závodu.
Úkol povahy rébusu. Zejména v pasážích, kde volba následuje volbu a posun jedné kontroly tak má vliv
na vyvážení hned dvou postupů.
Vzhledem ke struktuře prostoru nešlo úplně zamezit protiběhům, proto jsem se alespoň
snažil některé volby doladit tak,
aby byl odběh stejnou cestou
ztrátový. V původním konceptu
jsme také zcela vyloučili využití
nových jižních teras, protože se
i přes adekvátní mapařské vyjádření zprvu jevily jako za běhu
nečitelné a naším záměrem
nebylo nachytávat závodníky
na nečitelné dohledávky.
Sprint se odehrává ve vysoké
rychlosti a orientační omyly
mají být časově penalizovány
pouze přiměřeně. Junioři nakonec část jižních teras přece
jen navštívili, protože vinou
jednoho čerstvě uzavřeného
průchodu bylo nutné měsíc
před akcí koncept juniorské
tratě značně přepracovat. Na to
konto došlo v daných místech
k ještě většímu zjednodušení
kresby až do stavu, kdy jsme si
byli jistí, že je to čitelné. A kontroly jsme v těchto místech
umístili na jednoznačné objekty
– stromek a pramen, žádné
zašifrované zídky.
Ještě déle jsme ladili vyznění
oblasti kolem tunýlku
v Jiráskových sadech, což
byl takový svorník křehké
klenby celé úvodní části tratě.
Na velmi malé plošce jsme
potřebovali jasně vyjádřit,
kudy lze (=smí se) proběhnout
a vlastně také že se vůbec
jedná o mimoúrovňové křížení.
Mostní konstrukce se bohužel
podle klíče zakresluje do mapy
„překonatelnou“ šířkou čáry

a proto je někdy docela
matoucí. Ladění této oblasti
bylo nakonec důvodem pro
kompletní přetisk map pár
dní před závodem. Férovost
jsme se také snažili zajistit poměrně důkladnou
informační masáží na téma
„zákres mostu na mapě“.
Zdá se, že chybovost v tomto
kritickém místě nakonec
nevybočila z obvyklých mezí.
Tratě sprintu byly ve všech
stadiích poměrně důkladně
testované, např. Vojtou
Králem, Terezou Novotnou
nebo Pavlem Kubátem. A já
jako stavitel jsem navíc měl
tu výhodu, že bydlím téměř
na trati (přesněji řečeno
na warm-up mapce), takže
jsem si mohl za diskrétních
nedělních rán chodit své vize
proběhávat i sám. Vítězný čas
se nakonec podařilo odhadnout
téměř přesně: odhad zněl 14:45
pro obě kategorie a vítězné
časy se zastavily na 14:33
a 14:35. Stalo se tak ale i trochu
se štěstím, například vítězná
Norka Mårtensson by bez chyb
byla evidentně schopná běžet
pod 13:40…
Testování však bylo kriticky
důležité zejména pro nastavení
voleb postupů. Oblasti, kde
se trať křížila, byly vyřešené
tak, aby závodníci při využití
předpokládaných optimálních
variant neběhali stejnými místy,
ale aby i tak byla zachovaná
možnost volby postupu. Tak
například v úvodu ženské tratě
se předpokládalo, že většina
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klíčová místa mimo kontroly.
Pečlivá opatření se ukázala
jako funkční, nebylo hlášeno
žádné porušení zakázaného
prostoru a nikdo nemusel být
z důvodu orientačního omylu
diskvalifikován.
A ještě poznámka k zákresům:
číslo před jménem znamená
konečné pořadí v cíli.

JUNIORKY

poběží na trojku spodem
tunýlkem a zpět na pětku pak
horním patrem.
V mapě byla řada situací
vyřešena účelově tak, abychom
zamezili vstupu do zakázaných
nebo nežádoucích míst. Tak byl
například kus prudkého travnatého svahu definován jako
privát, protože kdyby pršelo,
museli by závodníci řešit, zda
riskovat zdraví nebezpečným
seběhem. Všechna zakázaná
místa, kam by závodník mohl
omylem vběhnout, byla
v terénu označena páskou. Té
byly nakonec po trati spotřebovány téměř tři kilometry.
Naopak jedna účelově vyšrafovaná přehledná ulice na starém
městě byla pouze hlídaná
pořadatelem v reflexní vestě.
Všechny kontroly byly hlídány
a v terénu se navíc pohybovalo dalších 15 lidí jistících

orientační běh

Ačkoliv následuje velmi
důkladný rozbor výhodnosti
voleb postupů, závod se
rozhodoval na úrovni jiných
kvalit, které bych zjednodušeně
vyjádřil jako poměr běžecké
výkonnosti vůči schopnosti
udržet klidnou hlavu a nezmatkovat. Například vítězka
zmatkovala poměrně hodně,
ale také běžela často mnohem
rychleji než ostatní. Naopak
stříbrná Dánka Klysner se
mihne rozborem jen jednou (=
nezabíhala na svých variantách
žádné úplně špičkové časy), ale
stabilním výkonem si doběhla
pro medaili. Z postupů je
docela poznat, že běžecky kvalitní závodnice ve sprintu cítí
šanci a je pro ně velmi obtížné
ukrotit koně pod kapotou… I tak
však jasně platí, že ve sprintu
se bez nadprůměrné atletické
kapacity výrazně uspět nedá.
A v dospělých už je pak navíc
i pro ty rychlé nutné běžet
čistě, protože tam už zmatkování nelze vůči ostatním
doběhnout.

K1: 75 % správně zleva, 25 %
chybně zprava. Časový rozdíl:
modrá v průměru jasně o 6“
pomalejší. Výsledek odpovídá
i testování. Budoucí vítězka
zahájila drobnou chybou.
K2: Kontrola na plynulost.
Přesto (nebo právě proto)
podobné časové rozdíly jako
na mnohem delším úseku
na jedničku. Drobná volba zde
je, ale je nedůležitá. Zajímavost:
Ruska Savkina, bronzová
z klasiky, u kontroly zmatkuje
a ztrácí 14“. V cíli je pak čtvrtá
se ztrátou 16“ na vítězku.
K3: Při klidném pohledu
docela snadný úsek s jasnou
kontrolou na schodech. Je
však důkazem toho, že sprint
není o sprintování, ale o klidné
mysli a o informacích. Hned 4
závodnice z první šestky zde
při náběhu odspodu odbočilo
dříve do čárkovaných pěšinek, možná i proto, že neměly
situaci dostatečně načtenou
a nechaly se zlákat viditelnou
kontrolou juniorů. Další závodnice pak v mapě i terénu úplně
přehlédly most a vyrobily zdánlivě nepochopitelnou chybu
(např. šestá Švédka Sandberg
tu přišla o vítězství). Z hlediska volby bylo zřetelně lepší
běžet spodem tunelem. Horní
modrá varianta je v průměru
o 4“ pomalejší, což je úměrné
rozdílu v délkách. Úžasnou
rychlost v úvodu držela vítězka
prvních dvou mezičasů Švédka
Hagström, která přestože taky
proběhla čárkovanou pěšinkou,
zaznamenala druhý nejrychlejší mezičas.
K4: I na tomto vágním úseku
o délce pouhých 37m se
dalo ztratit volbou, a rozdíl
je větší a průkaznější, než
jsem očekával. Kontrola byla
umístěná na umělém plůtku ze
železných zábran - kvůli snaze
o co nejlepší vyvážení následující volby. V této oblasti jsme
se také díky souběhu dvou
tratí pohybovali na hranici
minimální povolené vzájemné
blízkosti dvou kontrol na rozdílných objektech (15m) – proto
jsme si dali záležet na tom, aby
objekty byly naprosto odlišné.
Zhruba 60 % závodnic běželo

horem, zatímco
40 % ztratilo volbou
spodem v průměru minimálně
4“. Možná i proto,
že cestou potkaly
juniorskou kontrolu
mezi výraznými
stromy a radši si to
v mapě zkontrolovaly. Zmatkováním
tu opět ztratila
obrovskou porci
času v cíli čtvrtá
Ruska Savkina – 23“
vteřin na nejlepší
mezičas je na desetivteřinovce opravdu
krutý zásek.
K5: Většina
závodnic běžela
správně horem přes
tunel, kde zaběhla
nejrychlejší mezičas
právě Savkina, dohánějící svůj
předchozí kiks. Druhou nejčastěji využívanou volbou však
překvapivě nebyla poměrně
zjevná severní obíhačka, ale
spodní rafinovaný postup
s využitím průběhu tunelem. Vidět tolik zvednutých
rukavic mě potěšilo. Nakonec
se zdá, že všechny varianty
zde byly zhruba stejně rychlé.
Zajímavé je, že i časové
rozdíly jsou zde vzhledem
k předchozím postupům
celkově malé a chybovost
poměrně nízká. Většina
se už rozkoukala? Z toho
pohledu jsou zajímavé
vysoké ztráty první,
druhé a páté závodnice
cílového pořadí při
zdánlivě bezchybné
realizaci – mohlo
se stát, že vzhledem k technicky
extrémně intenzivnímu úvodu byly
právě ve skluzu
za mapou

orientační běh
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a na odběhu zbytečně
dlouho váhaly.
K6: Jednoduchý postup
se spektakulární
kontrolou v krytém
secesním altánu. Drtivá
většina závodnic v tempu
postřehla, že mírně
výhodnější je nabíhat
na odvrácený vchod
zprava.
K7: Heidi Mårtensson, dívka
s geny mistra světa, zde
po vypuštení z altánu dokázala
naplno uplatnit svou běžeckou kapacitu a mezičas jasně
ovládla. Podobnou stopou
běžela většina startovního
pole, s mírnými odlišnostmi
v důslednosti při odběhu.
Postup vedl přes terénní
vlnu – čím dříve se závodnice dostala na horizont, tím
dříve navázala oční kontakt
s lampionem. Tím větší jistota
a tím rychlejší závěr postupu.
Některé juniorky však zkusily
i nabízenou volbu podél řeky,
což bylo zřejmě v průměru
o 4“ pomalejší. Tuto alternativu
zvládla nejrychleji čerstvá mistryně světa z krátké tratě Dánka
Thrane Ødum, která však jinak
sprint celkově hodně pokazila.
K8: Závěrečný postup úvodního „parkúru“ sice nenabídl
žádnou velkou technickou
výzvu, ale alespoň opět potrápil mozkové závity možností
volby, byť s nedůležitým
dvouvteřinovým výsledkem. Z vybraných závodnic
tu výrazněji zaváhala jen
Francouzka Basset, jejíž využití
cest nemělo smysl, protože
po ostříhané parkové trávě se
dalo běžet stejně rychle a tak
se každý metr navíc promítal
do mezičasů.
Úvodní parkovou část zvládly
celkově nejlépe Finky:
1. Haikonen 3:49, 2. Hulkkonen
+2“. Třetí se držely švédské
medailistky z longu Risby
a Hagström, které však později totálně nezvládly závěr
závodu. Heidi Mårtensson ztrácí
18“, nejlepší Češka Vendula
Horčičková 19“. Ruska Savkina,
později čtvrtá o 1“ za bronzem,
je aktuálně až na 55. místě.

K9: První městskou volbu
jsme se snažili uměle trochu
doladit zalomením spojnice
mezi kontrolami do průchodu
v oplocení parku – tím se
posunula osa postupu trochu
víc ve prospěch červené varianty, o které jsem se domníval,
že by měla být po vyškrtání
jednoho z průjezdů pomalejší,
ale přitom bude závodnicemi
na první pohled preferovaná.
Výsledek tuto domněnku
potvrdil, ačkoliv rozdíl mezi
červenou a modrou variantou
nebyl nijak zásadní. Při bližším
zkoumání však zjistíme, že
červenou variantu běžely ty
suverénně běžecky nejdisponovanější závodnice, a proto
se lze vzhledem k malému
rozdílu domnívat, že modrá
varianta byla opravdu mírně
výhodnější. Oběhnutí katedrály zprava nebo zleva pak
asi nehrálo časově žádnou
roli. Bylo skvělé, že závodnice
použily i obě krajní, zdánlivě
možná až šílené varianty.
Na oranžové ztratila běžecky
poměrně kvalitní Polka Cych
(shodou okolností v Čechách
závodí právě za hradecký klub)
na nejlepší mezičas 25“, takže
tato varianta bude odhadem
o 15–20“ pomalejší. Na zelené
variantě se výrazně propadla
výsledkovou listinou Švýcarka
Reinhard, která z parku
vybíhala na průběžném pátém
místě a kontrolu v radnici
razila až jako 28. Za nejlepším
mezičasem se tu opozdila o půl
minuty, a na svém rozhodnutí
tak ztratila minimálně 20“.
K10: Trochu zákeřný, typicky
městský postup vyžadoval
načtení a následné rozhodnutí,
zda zdolat poměrně vysoké
schodiště pod kontrolou,
nebo zvolit delší obíhačku
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zprava po rovině.
Rychlejší to
nakonec bylo
evidentně spodem
po schodech –
i pokud si odmyslíme Heidi Mårtensson, běžící
rychlostně vlastní ligu, stále
je rozdíl mezi oběma variantami 8“. (Ostatně, když přesně
tento postup testoval Vojta
Král, výsledek byl obdobný.)
Jakákoliv jiná varianta už
byla velkou chybou – například Švédka Tilda Johansson
zaostala na prostřední variantě
za svým potenciálem zhruba
o 15–20“.
K11: První ochutnávka
závěrečných teras vyzněla
jednoznačně ve prospěch
chodníku na parkánu. Běžela
tudy drtivá většina závodnic,
byla to opticky jasně nejkratší
cesta. Některým se při seběhu
ze schodů nepodařilo správně
odbočit a skončily až pod
hradbami, což už bylo ztrátové. Na horní, extrémně řídce
využívané variantě byla Dánka
Ødum o 5“ pomalejší. Při testování však byla tato varianta
srovnatelná. Předpokládal
jsem, že horní varianta si
získá mnohem víc příznivkyň
vzhledem k absenci záludných
schodů. Předpoklad tady
vůbec nevyšel.
K12: Na postupu, který závodnice přiváděl na průběh arénou, je výborně vidět, že sprint
v řídkém lesoparku, kde se běží
jen rovně, nemá valnou orientační úroveň. Tvořily se tady
totiž zdaleka nejmenší časové
rozdíly z celého dosavadního
průběhu tratě. A to přitom byla
situace docela vyhecovaná…
Ze špičky tu zazmatkovala jen

průběžně druhá Sara
Hagström. Byl to však
pro ni možná fatální
moment, protože
hned po průběhu
arénou běžela kontroly v jiném pořadí
a byla diskvalifikovaná. Nás
může těšit, že společně s Heidi
Mårtensson tento mezičas
vyhrála i Vendula Horčičková,
přitahovaná magickou energií
divácké kulisy.
K14: Aréna plná diváků,
hřmící Per Forsberg a hecující
koučové odklánějí na povinném průběhu cílovým prostorem myšlenky od navigace
k výsledkům… Asi i proto se
následující volba postupu
stala tak zajímavou a mnohými závodnicemi ze špičky
nepříliš zvládnutou. Náročnost
spočívá nejen v načtení, ale
i v dopadu následného rozhodnutí: horem nebo okolo? Měli
jsme otestováno, že tady se
spodní, technicky jednoduchá
obíhačka nevyplatí. A závod
to potvrdil – ve střetu dvou
nejrychlejších závodnic startovního pole tu Savkina porazila
Mårtensson jasně o 10“. Postup
nabízel i další varianty pro
méně pozorné – ta prostřední
(zelená) znamenala ztrátu až
15“ a výrazně ztrátové bylo
i běžet kolem patnácté kontroly.
K15: Na dohledávkovém
postupu (kontrola schovaná
za zdí vyžadovala vyčtení)
některé nepozorné závodnice
přeběhly branku ve zdi a zastavily se až na konci bloku.
Z toho pramenily obrovské
ztráty – svou rychlost tu například nedokázala ukočírovat
Savkina a opět ztratila všechno,
co naběhla. 27 vteřin navíc
znamenalo pád z průběžně druhého až na jedenácté místo.
K16: Volba postupu, kde přímá
varianta nabízela jako bonus
i pěkné svezení po hradbách.
V této fázi závodu už to ale

Cílové pořadí: 1. Mårtensson NOR 14:33, 2. Klysner DEN 14:45,
3. Denisova BLR 14:48, 4. Savkina RUS 14:49, 5. Benjaminsen
NOR 14:52, 6. Sandberg SWE 14:59… 12. Horčičková CZE
15:17, 27. Chromá CZE 15:47

orientační běh

asi vnímal jen málokdo, což
je vidět i z mezičasů, kde se
začínají stále více prosazovat
běžecky disponované závodnice. Přesto se i tady tvoří při
použití stejné varianty značné
rozdíly způsobené zjevně
plynulostí. Například rychlá
Heidi Mårtensson tu ztrácí 12“
na Savkinu, která zuřivě dohání
ztrátu z předchozího postupu…
Obě varianty jsou víceméně
časově vyrovnané, při testování
se dokonce mírně lépe jevila
menšinová spodní obíhačka,
ale jen v rámci chyby měření.
K17: Další volba, ale i poslední
výběh, který určitě nepotěšil
ty, kterým už v této fázi závodu
docházela energie. Po delší
době tu opět zaskórovala
naplno Mårtensson, která
přitom těmito místy při postupu
na čtrnáctku na rozdíl od mnohých dalších neběžela, takže to
neznala. Zcela podle předpokladů se jako jasně pomalejší
ukázala oranžová vracečka
– některé závodnice běžely při
určité konstalaci schodovitým
kolenem už potřetí, a tentokrát
za to byly vytrestané pěti vteřinami navíc.
K18: Při náběhu na poslední
obtížnou kontrolu vedla
základní varianta jasně horem,
s poměrně složitou koncovkou. Zhruba 5 % závodnic však
zvolilo modrou variantu, kde

už to znaly a při porovnání
běžecké úrovně se dá říct,
že tato varianta byla zřejmě
naprosto srovnatelná,
a navíc orientačně jistější.
Na horní
variantě totiž
mnohé závodnice ztratily
v závěru kontrolu nad situací a protože
kontrola shora
nebyla vidět,
protápaly
na mezipatře cenné vteřiny.
Slabší chvilku si zde vybrala
i vítězná Mårtensson, které se
závěr tratě celkově moc nepovedl a vedení se jí podařilo
udržet vlastně jen díky příznivé
souhře okolností.

K2: Následoval hned
jeden ze stěžejních
úseků v parku.
Úplně ideální varianta vedla od kontroly zpět, což bývá
těžké odhalit. Ale
hlavně bylo potřeba
si všimnout, že
nahoru se nabíhá oklikou. Aby
to nebylo jen o čtení popisu,
kontrola byla záměrně umístěna mimo mostek. Chybovalo
se tu hodně – mnozí běželi

K1: Hned od startu dostali
junioři na výběr ze dvou rovnocenných variant, jejichž využití
bylo nakonec také vcelku
rovnocenné. Rozdíly vznikaly
spíše z míry úsilí, příliš se
nechybovalo.

K5: Největší volba úvodní
parkové části se nakonec
ukázala jako nedoladěná,
protože jasná většina závodníků běhala různé variace
na severní červené a oranžové
varianty, které také byly díky
menší orientační náročnosti
mírně rychlejší (možná ale jen
proto, že na jižních variantách

bylo nízké zastoupení). Mezi
těmi odvážnějšími „jižany“
se zaskvěl i Adam Chloupek,
který sice ztratil pár vteřin,
ale pomyslně získal vysoké
ohodnocení za kreativitu.

JUNIOŘI

Také mezi juniory o všem
rozhodla schopnost stabilně
ustát vystresovaný závěr tratě.
Dalším faktorem byla zjevně
trénovanost – nejlepší závodníci dokázali v závěru tempo
vystupňovat i při nezakaleném vnímání. Ve srovnání
s juniorkami chybovali
medailisté mnohem méně,
i když k čistému, plně odkontrolovanému závodu se z top
10 blížil snad jen bronzový
Novozélanďan Robertson.
Časové ztráty vzniklé rozdílnou
volbou postupů nebyly většinou nijak zásadní, spíše dokreslovaly výkon. Někdy však
zásadním způsobem – kdyby
například Michal Hubáček
zvolil při postupu z arény optimální variantu, mohl mít zlato.

kontrolu na plůtku. Budoucí
opěvovaný vítěz je v tuto chvíli
až čtyřicátý devátý.

rovně a při spatření tunelu
plynule zahnuli na správný
postup. Krajinu za tunýlkem
však navštívili závodníci jen
výjimečně – výrazně tu ztratili
např. Marek Schuster nebo
Piotr Parfianowicz. Sázka
na orientační jednoduchost
na šikovně nalezené pravé
obíhačce se nevyplatila bronzovému Robertsonovi.
K3: Kontrola ztěžující plynulost.
Malinké pěšinky v arboretu,
ale velmi zvýrazněné tkalounem. V podstatě jediný možný
postup, ale i tak se tu na dvanáctivteřinovém úseku časově
výrazně ztrácelo – například
Schneider 6“ a Hubáček 5“.
K4: Většina volila správně delší
postup spodem po rovině,
který se ukázal jako o 2“ rychlejší. To je víceméně nepodstatné, hlavní je nezazmatkovat, jako se to povedlo opět
Florianu Schneiderovi, který
se nechal stáhnout na dívčí
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K6: Banální volba kolem domu.
Zde se dá ztratit jen váháním.
Při příběhu od severu lepší
viditelnost lampionu, který byl
na modré variantě trochu krytý
za keřem. Na obou variantách
jsou mezi nejlepšími i Češi
Hubáček a Hadač. Naopak
Adam Chloupek zde ztrácí 24“
a průběžně padá ze 14. na 87.
místo.
K7: Sedmička, přestože skrytá
za horizontem, se ukázala jako
naprosto triviální a chybovalo
se tu minimálně. Tři sekundy
ztráty Michala Hubáčka tu
znamenaly až stý mezičas.
K8: Zleva nebo zprava, prašť
jako uhoď. Časově naprosto
srovnatelné, nikdo z nejlepších tu nechyboval. Cestovka
Michala Hubáčka byla
frekventovanější.
Pořadí po úvodním parkovém
kriteriu: 1. Gardner GBR,

2. Svensk SWE +2“, 3.
Crickmoore GBR +3“… 8.
Hadač a Robertson NZL +8“, 13.
Schuster +11“, 19. Hubáček +14“,
28. Kubelka +16“, 32. Schneider
SUI +17“, 67. Minář +29“, 75.
Chloupek +32“.
K9: Při náběhu na staré město
potvrdili junioři domněnku
vyslovenou u rozboru juniorek – že postup zleva tzv.
Kozinkou je rychlejší. Rozdíl
odpovídá výsledku testování:
4–6“. Australan Lawford sice
dokázal na modré variantě
běžet pekelně rychle, ale zůstal
se svými běžeckými schopnostmi jasně osamocen. Hodně
nachytat se tu nechal Tomáš
Kubelka, jehož extrémní „Bono
Publico“ bylo o celých 22“
pomalejší… Zajímavý paradox:
junioři měli kontrolu opticky
více napravo než juniorky, ale
většinově volili mírně rychlejší postup zleva. U juniorek
to bylo z hlediska frekvence
využití variant přesně obráceně. A ještě perlička: Jednu
červnovou středu jsem
ráno doma od stolu provedl
vynucenou změnu tratě a bez
předchozí kontroly místa tak
nově vznikla právě tato devátá
kontrola na rohu katedrály Sv.
Ducha. Odpoledne trať testoval
Pavel Kubát, a když naběhl
na místo kontroly, nestačil se
divit. Přesně v tom rohu je
v chodníku z dlažebních kostek
sestavený nápis „KUBÁT“. Asi
znamení.

K10: Jen dvě varianty, ale
docela zásadní rozhodnutí.
Zda se pustit do stoupající
terasovité dohledávky nebo
volit jednodušší obíhačku
horem. Stavitelský kalkul zněl:
většina se zalekne množství
schodů a složitosti teras, bude
obíhat a tím ztratí. Realita sice
potvrdila, že obíhačka byla
vzhledem k nejrychlejším
mezičasům cca o 7–8“ ztrátová,
ale zvolil ji zhruba jen každý
čtvrtý závodník. Zajímavé je,
že na variantě skrze terasy
to dokázala většina předních
borců orientačně pohlídat
a rozestupy na mezičasech jsou
menší, než na některých mnohem jednodušších postupech
v parku. Toto si zřejmě nikdo
navigačně podcenit nedovolil a také týmová teoretická
příprava jistě směřovala právě
do těchto míst.
K11: Pro mnohé jen jedno
správné odbočení z postupu,
po kterém přiběhli. Ti, kteří
na desítku obíhali horem, se
však museli na jedenáctku
pečlivě promapovat. A tím se
stala horní obíhačka na desítku
vlastně ještě méně výhodná.
K12: Klasický městský postup,
kde se nakonec zhruba stejně
frekventovaně běhaly dvě
téměř rovnocenné varianty
– mezičasy hovoří mírně
ve prospěch červené varianty prostředkem. Tato část
tratě vznikla až po červnové
změně, neměla čas úplně
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K18: Postup
bez volby,
jen esteticky
příjemný
přesun
po hradbách.
Florian
Schneider
vytahuje
v pravý čas
eso z rukávu
a vítězným
mezičasem
se posunuje
na druhé
místo, vteřinu za Nora
Pedersliho,
který si tu

Mezi nimi bohužel i Adam
Chloupek.
K19: Poslední výběh po schodech sice nabídl tři reálné
varianty volby postupu, ale
v konečném důsledku testoval
hlavně trénovanost a vůli.
Ostatně, na obou rychlých
variantách dosáhli shodou
okolností nejlepších mezičasů
medailisté z klasiky. Podle
testování měla být přece
jen trochu rychlejší červená
stopa. Naopak zelená je jasně
ztrátová, reálný rozdíl je cca
5“ – tuto variantu používali
junioři ve srovnání s juniorkami mnohem méně. Schneider

Cílové pořadí: 1. Schneider SUI 14:35, 2. Hubáček CZE 14:39,
3. Robertson NZL 14:47, 4. Heggedal 14:57, 5. Meier 14:58,
6. Pedersli 15:00… 18. Minář 15:26
dozrát a možná i proto tady
moje záměry moc nevyšly.
Předpokládal jsem totiž, že
otevírám i levou variantu s příběhem ke kontrole odspodu
po schodech – je to sice varianta nevýhodná, ale vždycky
se najde dost těch, kteří se
nachytají. Zde se však stalo, že
ze 180 závodníků tuto variantu
běželo jen 5, tedy cca 3 %.
Mezičasy z testování přitom
naznačují, že tato varianta je
v podání elitního borce pomalejší jen o 10“, takže určitě není
úplně iracionální… Také jsem
věřil, že pravá varianta – méně
zjevná, ale šetřící výšku – bude
o něco málo rychlejší, což rovněž nevyšlo. Tím pádem tu také
nevyšel záměr s trestáním těch,
kteří použijí stejný odběh.
K13: Proměřená volba zakončená extrémně jednoduchou
kontrolou. Zde naopak záměr
vyšel – schody byly přece jen
o něco rychlejší než návrat ze
směru příběhu, kde například
vítěz Schneider ztratil na druhého Michala Hubáčka 3“.
K14: Rovně parkem k aréně,
mírně přes horizont (mezi

orientační běh

se tu poprvé
v závodě ujímá
vedení, Pedersli
je druhý
a Hubáček třetí.

kontrolami nebylo vidět) a ti
nepozorní se mohli nechat
stáhnout buď doleva na dívčí
kontrolu nebo doprava
na diváckou. Přes tyto drobné
nástrahy se tu zmatkovalo
jen minimálně, s výjimkou
např. Schneidera, který tu
na Hubáčka ztratil dalších 5“.
Před závěrečnou katarzí vede
Nor Pedersli, Hubáček je třetí,
Hadač sedmý a Schneider až
osmý se ztrátou 17“…
K16: Hned po průběhu
arénou čelili závodníci další
náročné výzvě, proto bylo také
na schůzce vedoucích týmů
jasně řečeno, že koučové nesmí
při průběhu arénou závodníkům předávat rady navigačního charakteru. Vše nakonec
proběhlo ve férovém duchu,
alespoň soudě podle značných rozdílů, které na tomto
postupu vznikaly právě volbou

jedné ze tří základních variant.
Svým mezičasem se tu zaskvěl
zejména Michal Hubáček,
který dokázal méně výhodnou
spodní obíhačku proběhnout
velmi rychle a svou ztrátu
z volby tady minimalizoval.
Michal byl na modré o 4“ rychlejší než do té doby průběžně
druhý mistr světa z krátké tratě
Svensk. Je také zajímavé, že
poměrně jednoduchou kontrolu na rožku domu několik elitních závodníků z této varianty
přeběhlo. Hotovou katastrofou
pak byly čtvrtminutové ztráty
na prostřední variantě, která

byla jasně
nevýhodná,
přesto
hojně používaná. Tady už
ale nervy pracovaly naplno
a bylo obtížné udržet si čiré
vidění – rozdíly na průběhu
arénou byly ve vteřinách
a spíkr Per Forsberg to dokázal
vyhecovat…
K17: Úsek na plynulost a dohledávku. Michal Hubáček zde
drobně ztratil, přesto se posunul před Svenska na druhé
místo. Mezičas jasně vyhrál
Parfianowicz, který okolo sedmnáctky běžel svůj nevýhodný
postup na šestnáctku.

na chvíli spletl pořadí kontrol
a ztratil 13“… (Správné pořadí
kontrol mělo v závěru závodu
celkem značný vliv na výsledky
– pro závodníky, kteří se
dostali za práh vnímání bylo
vzhledem ke křížení snadné
se přehlédnout.) Daří se
i Hubáčkovi, který se drží třetí,
jen 2“ za lídrem. Kuriózním
způsobem zde naopak úplně
spálil své slušné medailové
šance Emil Svensk. Prý měl ze
staré mapy tuto oblast nastudovanou jako neprůběžnou a tak
ze sedmnáctky automaticky
odběhl zpět… Řada velkých
chyb také vznikla nerozklíčováním polohy kontroly – někteří
tak seběhli až dolů pod hradby.
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K20: Třetí
vítězný mezičas
v řadě se stává
korunovační
jízdou nového
mistra světa
Schneidera.
Hubáček běží
horem také
špičkově a jistí druhé místo.
Na třetí se vyhoupl již poněkud
vláčný mladíček Robertson,
který má teď stejný čas jako
chybující Pedersli. (Ten si však
svůj kalich hořkosti ještě musí
dopít do dna – při triviálním
postupu na sběrku prozmatkuje
třináct vteřin a je až šestý.) Nor
Heggedal skvělým mezičasem
na spodní, vzácně využívané
variantě potvrzuje její rovnocennost – navíc je tato varianta
oproti červené stopě orientačně mnohem jednodušší.
Horem se naopak ve složitějším
závěru chybuje z nedočtení
poměrně často… Drama končí,
Češi se s Michalem Hubáčkem
radují.

