
Sprint Hradec Králové 9.2.2014 - 2.kolo 
 
Analýza na základě dat od kluků, kterých běželo celkem 16. Holky běžely jen 4, proto se z toho 
většinou nedá moc vyvozovat, takže jen místy zmiňuju v textu kde to lze. 
 
 
K2 - Časově zdánlivě výrazně rychlejší horem rovně 
přes krajský úřad. Ale když se podíváme na jména, tak 
jak Pája tak Eda to tam hodně dobře znají.  
Premiéra to naopak byla pro PKeje, který se tomuto 
místu při JMS elegantně vyhnul ;) 
Srovnání PK, Beta a Vojty už tak jasně pro vršek 
nevyznívá, i když i 5" je furt celkem jasný rozdíl. 
 
Holky zvolily jednotně spodní obíhačku, takže nelze 
hodnotit. 
 
 
 
 

K3 - Zcela jednoznačně lepší je horní varianta. Časový 
rozdíl tu přesně odpovídá rozdílu v délce, takže ani 
neplatí, že by modrá byla nějak významně skluznější. 
Zelenou nabídku nevyužil nikdo ze zakreslených, 
přitom je rovnocenná. 
 
 
U holek z toho nejsem moudrý, zákres nějak 
neodpovídá mezičasům. 
 
 
 
 
 
 
 
K6 - Modrá varianta je, zdá se, 
trochu rychlejší, protože je kratší a 
vyhýbá se schodům. 
Otázkou je, kolik by to horem 
běželi např. Vojta nebo Bet. 
 
I u holek o vteřinu nejrychlejší 
Denisa právě na modré variantě. 
 
 
 
 
 
 
 



K7 - Tady se mapa oproti JMS výrazně vyvinula. 
Trochu chyták, nutné přečíst popis ("pod mostem"). 
Ti, kteří přibíhali na šestku přes sedmičku, si toho 
mohli všimnout. 
Taky bylo nutné respektovat neoznačený privát - ke 
kontrole se tak dalo dostat jen zespoda. 
 
Vojta tady exceloval, když druhému nejrychlejšímu 
nadělil 5". Eda na své horní variantě musel zcela jistě 
váhat, o tolik pomalejší to není. 
Mnozí se taky nachytali při odbočení mezi zídky a byli o zídku níž (Bet 0:50, PK 1:18…). 
 
K10 - Postup, kde 12 z 19 závodníků 
ztratilo víc než 15", mnozí mnohem víc.  
Byla to trapná past, nicméně vyčíst z 
mapy to bez problémů šlo.  
Trestalo to takový ten nepřipravený 
odběh po nedočteném postupu - u 
sprintu je právě kvůli takovým 
postupům nutné číst celé úseky až ke 
kontrole. (Nicméně osobně to považuju 
za podlou past a do závodu bych to 
nikdy nepostavil. Mnozí to ale vidí jinak 
a je třeba jim na to neskočit. Co když 
budou např. v Benátkách některé uličky 
uměle uzavřené?...) 
Jinak postup spodem byl, zdá se, rychlejší, přestože byl 
mnohem delší. 
 
K11 - Vychází to lépe zleva kolem sochy Pospíšila. Ale na 
základě přímého pozorování bych řekl, že rozdíl jde i na 
vrub rozhodnosti při odběhu. 
 
K12 - Identický postup jako při JMS.A identické podmínky 
- taky to bylo mokré.  Jak vychází srovnání? 
Vojta 0:38. Při JMS nejrychleji Schneider a Parfianowicz za 
0:39 (ten šel závěr pod kontrolou zprava).  
Mára teď 0:41, při JMS 0:45. Výrazně lepší. 
PK při JMS 0:44, teď jinou volbou za 0:52… Mmch, 
tuhle volbu dal při JMS nejrychleji Wängdahl za 0:48. 
 
A srovnání u holek? Při JMS Martensson 0:44, 
Benjaminsen 0:46… Míša teď 0:50, Martina 0:52. Ale 
juniorky běžely ten den sprint jen jeden… 
 
K13 - Postup, který figuroval v jedné ze starších  
variant tratí pro JMS. Byl časově otestovaný (mým 
nedělním tempem ;) - časy pod označením "test". 
Horší modrou variantu Pája ustál s hodně lichotivou 
ztrátou. Pro neznalé je ale zcela jistě lepší běžet přes 
náměstí. Zelená je pak jednoznačně pomalejší, 
protože je delší. 



K14 - Oba postupy stejně dlouhé, ten u kluků 
mírně rychlejší je bez kličkování. 
 
U holek byla nejrychlejší Dana na modré za 39", a 
Míša předvedla variantní zelenou, kde byla o 3" 
pomalejší. 
 
 
K15 - Tady jsou v hlavní roli vrstevnice a schody, 
ukázkový případ. Oba postupy stejně dlouhé (i když 
modrý vypadá kratší), ale červený je jasně rychlejší. 
 
Tenhle postup byl taky původně připravený pro 
JMS (pak na poslední chvíli nedopadl průchod před 
patnáctkou). A testování tady odpovídá dosaženým 
časům - rozdíl 8" ve prospěch vršku. 
 
 
Možná si někde na základě vlastního prožitku vyvodíte jiný závěr. Důležitý je ale myslet ;) 
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