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WOC News   č.1

Závodní mapy hotové
Přípravu map lze jistě považovat za jednu z nejdůležitějších činnosti v rámci přípravy 
závodu v orientačním běhu, mistrovství světa nevyjímaje. Hlavní kartograf map pro 
MS, Petr Hranička, následujícími větami přiblíží stav jejich příprav. Připomeňme,  že 
celý tým mapařů čítá ještě Petra Marečka, Zdeňka Lenharta a Romana Horkého a na 
MS bude zapotřebí zmapovat prostory o celkové rozloze 50,5 km2, z toho 39,8 km2 
pokrývají závodní a modelové terény a zbytek záložní prostory.

V jakém stádiu je tedy nyní mapováni, předpokládám, že již bylo dokončeno ?

Ano, samotné terénní práce na závodních mapách jsme dokončili v polovině února, jako 
poslední nám zbýval kousek Prostějova (kde se poběží kvalifikace sprintu - pozn.) a 

malý díl (1 km2) mapy na kvalifikaci klasické trati, kde se závodní prostor ope-
rativně během stavby tratí ještě zvětšil. To důležité je tedy zajištěno, 

následně budeme ještě pracovat na mapách pro mode-
lové závody a záložní prostory...  

(pokračování na str. 3)

WOC by 
CEZ Group
Počátkem roku byla definitivně 
dotažena do konce jednání mezi 
společností TK Plus, marketingo-
vým partnerem MS, a společností 
ČEZ, o roli titulárního sponzora. Tím 
byl stanoven i oficiální úplný název 
šampionátu - WOC by CEZ Group. 
Majoritního českého producenta a 
dodavatele elektrické energie jistě 
netřeba blíže představovat.

Dobrovolníci rozděleni
Organizační úsek provedl rozdě-
lení přihlášených dobrovolníků 
do jednotlivých sekcí. Všichni se 
tak mohou připravovat na své 
role a zároveň bude - v souladu 
s požadavky jednotlivých úseků 
- možno přesně stanovit potřebný 
počet lidí, které je ještě zapotřebí 
získat. Současný počet přes 260 se 
však předpokládané potřebě okolo 
320 již velmi blíží a tak by mělo být 
MS personálně dostatečně pokryto.

Orienteering festival
Na internetových stránkách www.
woc2008.cz již je i kompletní rozpis 
a přihlašovací formulář na dopro-
vodné závody pro veřejnost. Připra-
veny jsou i kategorie pro příchozí z 
řad nejširší veřejnosti, do kterých se 
lze přihlásit i na místě. Nenechte si 
ujít mimořádnou příležitost závodu 
v prostoru, kterým chvíli před Vámi 
proběhl mistr světa !

V českém týmu panuje 
pracovní pohoda 
Světový šampionát na domácí půdě 
je pro naše reprezentanty bezespo-
ru velkou výzvou. Položili jsme pro-
to šéftrenérovi české reprezentace 
OB, Radku Novotnému, několik otá-
zek směřujících k přípravě našich 
nejlepších O-běžců.

Jak z Tvého pohledu naši reprezentanti 
prožívají přípravu na MS,  resp. nominač-
ní souboje o účast ? Je cítit například vyšší 
motivace  (nebo třeba nervozita) s ohle-
dem na mimořádné místo konání nebo  
naopak větší sebejistota díky domácím 
terénům ?

Žádné nominačky zatím nebyly, takže 
ještě nebylo proč být nervózní. I když 
- trochu nevážně vyjádřeno - nomina-
ce probíhá každým okamžikem, jak se 
říkalo za Kačora... (pozn. - Jaroslav Kač-
marčík, někdejší elitní závodník a repre-
zentační trenér, shodou okolností je rov-
něž hlavním stavitelem tratí MS 2008). V 
týmu panuje pracovní pohoda, snad 
hnaná pozitivním očekáváním. Jen 
je znát mnohem větší zacílení. Ačko-
liv bychom měli terény letošního MS 
znát mnohem lépe než obvykle, stejně 
jsme je už několikrát rozebírali a mnozí 
v nich už několikrát speciálně trénovali. 
Takže rozhodně nehrozí, že bychom to 
podcenili...    (pokračování na str. 2)
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V českém týmu panuje 
pracovní pohoda
(pokračování ze str. 1)

V zimě už jste byli v Maďarsku, kde se bude 
konat další MS, takže  takhle relativně krát-
kou dobu před MS 2008 už nejsou v plánu  
speciální přípravné akce a už se jen ladí a 
soustředí na nominačky ?

Ne ne, nominačky jsou ještě daleko, mezi 
tím je ještě dost práce... Zimní kempy v 
Maďarsku a ve Francii byly zaměřené 
hlavně na společný nácvik rizikových 
závodních situací. Snahou je, aby to 
bylo v místech, kde není sníh, kde to 
bude inspirativní a kde nám to dá něco 
nového. S každým dalším zvládnutým 
terénem se zvyšuje flexibilita, která je v 
orienťáku jedním z rozhodujících faktorů. 
Takže například podobnost okolí Pécse s 
terénem MS 2009 je určitě plusem, ale při 
výběru nebyla rozhodující... Na podzim 
jsme absolvovali oťukávací soustředění na 
Baldovci a Czech Meeting v Jeseníkách, ale 
hlavní přípravné akce směrem k Olomouci 
nás teprve čekají. Na Moravě všichni 
pravidelně závodíme, takže nemá moc 
smysl pobíhat tam volně s mapou v ruce. 
Tréninkové mapy navíc ani nemapovali 
mapaři MS. Důležité jsou závody a jejich 
analýza. Hledání rizik a co nejúčelnější 
cesty mezi kontrolami. V dubnu se proto 
zúčastníme mezinárodních závodů v 
okolí Prostějova. Tam mají dorazit i další 
silné týmy, bude to skvělá příležitost k 
poměření. O měsíc později pak 
něco podobného zopakujeme 
v rámci našich nominaček pro 
ME, které se záměrně konají 
také v okolí Olomouce, ačkoliv 
povaha terénu v Lotyšsku je 
úplně jiná. K tomu je potřeba 
připočítat několik víkendovek 
mimo reprezentaci - z toho 
pohledu je aktivní hlavně 
skupina Fo-ot kolem Michala 
Smoly.

Kdy a kde se bude rozhodovat o 
nominacích ?

Nominační závody 
se běží 

v týdnu na přelomu června a července. 
Finální nominace bude oznámená až v 
nejzažším možném termínu., to je okolo 
dvou týdnů před zahájením MS. Jak je 
patrné, jedná se o model “z jedné vody 
načisto”. Obvyklé nominačky dva měsíce 
před MS letos vzhledem k brzkému 
startu MS nepřicházely v úvahu. Sprint se 
poběží v Šumperku, klasika na Proklestu 
u Jedovnice a krátká trať na nové mapě 
sousedící s prostorem MS u Rýmařova.

Má už teď někdo účast předem jistou ?

Podle schválených kritérií mají nominační 
skorojistotu ti, kteří v posledních dvou 
letech zaběhli špičkové výsledky na MS - 
Dana Brožková pro klasiku a sprint, Michal 
Smola pro klasiku a Tomáš Dlabaja pro 
sprint. Pokud budou zdravotně v pořádku, 
poběží. 

Na závěr trochu nevážná, ale v dnešní době 
poměrně aktuální otázka ... Jaké očekáváš 
během českého MS počasí ? 

Budeme se samozřejmě připravovat na 
krásné slunečné letní počasí, tzn. z pohle-
du sportovce na úmorné vedro. Může být 
něco mezi 32-35°C (pozn. - loňské MS v 
Kyjevě provázely během finálové série teplo-
ty ještě vyšší). A k večeru bude občas prud-
ký liják, který pořadatelům pocuchá arény 
a nervy a zvýší vlhkost vzduchu.

Ptal se Petr Kadeřávek

Televizní 
přenosy z MS 
2008 v OB

Dne 6. 3. 2008 proběhlo na 
Kavčích horách jednání vedení 
organizačního výboru se 
sportovní redakcí České televize 
o zabezpečení televizních 
přenosů z této události. Jeho 
východiskem byla smlouva 
podepsaná v loňském roce, 
nyní se upřesňovaly jednotlivé 
záležitosti.
 
Mimo jiné už je tak známo, kdy 
uvidíme MS v OB na televizních 
obrazovkách: 
- V neděli 13. 7. v podvečer 2,5-
hodinový přímý přenos finálového 
závodu mužů i žen ve sprintu (v 
Olomouci), 
- Ve čtvrtek 17. 7. v podvečer více 
jak dvouhodinový přímý přenos 
jedné z kategorií finálového závodu 
na krátké trati (druhá bude v 21.30 
večer ze záznamu), 
- V sobotu 19. 7. večer bude 1,5-
hodinový záznam z finálového 
závodu na klasické trati, 
- V neděli 20. 7. před polednem 
bude sestřih prvních dvou úseků 
štafet žen a na ně naváže přímý 
přenos vyvrcholení tohoto závodu, 
po obědě pak ve stejné podobě 
štafetový závod mužů. 
Celkem tedy bude v ČT skoro 8 
hodin přímých přenosů a celá 
řada záznamů. A pochopitelně 
zpravodajsky budou pokryty i 
další akce - kvalifikační závody i 
závody pro veřejnost Orienteering 
Festival.

Orientační běh bude v televizi k 
vidění i o několik dní dříve, kdy 
proběhne poslední generálka 
pořadatelů i ČT - přímý přenos z 
Mistrovství ČR ve sprintu, které 
se poběží pod taktovkou oddílu 
Kotlářka Praha dne 21. 6. Určitě 
se nenechte odradit vskutku 
netypickým závodním prostorem 
- známou léčebnou v Praze-
Bohnicích.
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Závodní mapy hotové
(pokračování ze str. 1)
Podstatné je tedy rovněž, že stavitel tratí 
(Jaroslav Kačmarčík) má k dispozici mate-
riál pro svoji práci.... 

Co na mapy říká zahraniční „dozor“ - kont-
rolorka IOF, mapová rada IOF ? Daří se držet 
naše detailní pojetí porostových objektů v 
přijatelné míře ?

Kontrolu provedení map Unni Karlsen 
přenesla na Håvarda Tveiteho, šéfa 
mapové komise IOF. Zatím neprojevil 
nespokojenost, ale mj. z jednání, 
které proběhlo během zasedání IOF v 
Helsinkách koncem ledna, vyplynulo, 
že bude požadována větší generalizace, 
důsledné plnění mapového klíče ISOM 
a pod. Na jaře tedy mapy projdou ještě 
potřebnými úpravami - upřímně řečeno 
je jasné, že to bude nutné na míru, na 
kterou opravdu nejsme zvyklí, ale nic 
jiného nám nezbývá. Průběh těchto 
úprav už mám předběžně rozepsaný, 
v zásadě by měl vždy jeden z mapařů 
provádět revizi prostoru pro jeden závod 
- a to vždy jiného, než jaký mapoval.

Už je rozhodnuto o metodě a provedení 
tisku ?

I o tom jsme s Håvardem Tveitem jednali, 
samozřejmě bude použit offset, já 
bych upřednostnil CMYKB (tj. s hnědou 
zvlášť, ale s nutností naprosto přesného 
soutisku a správného 
naladění barev). Při 
detailním posuzování 
vzorků tisku si trochu 
důkladněji prohlížel 
provedení zelených 
šrafů v pasece, ale v 
zásadě byl spokojen. 
Ještě uvidíme 
nakolik náročný na 
technologii tisku 
bude design map a 
jak zvládne přísné 
nároky tiskárna. 
Pokud by se vyskytl 
vážný problém,. mám 
v záloze tisk mapy 
devíti barvami, tj. 
nejdříve design ve 

CMYKu a 
p a k 

do toho mapu pěti přímými barvami IOF 
(toto pořadí je výhodnější, protože pro 
tisk mapy už bude papír „roztažený”). Ještě 
nejsem rozhodnut o materiálu pro tisk, ale 
s Håvardem Tveitem jsme už domluveni, že 
mapy pro závod stejně musí být zabalené, 
takže je zbytečné používat místo papíru 

Závodní mapy pochopitelně, kromě několika vyvolených pořadatelů, před samotným 
MS  nesmí nikdo vidět. Mapa Mrtvý muž je však ukázkou prostoru, v němž se poběží 
middle a zároveň jednou z map povolených k tréninku.

I hlavní kartograf 
musí čelit otázkám 
k o n t r o l o r k y 
mezinárodní federace 
OB (IOF) pro MS 08, 
Unni Strand Karlsen... 

nějaký 
s y n t e t i c k ý 
materiál. Náročný 
oříšek bude tisk tratí štafet, 
ten nebude možný zároveň s 

mapou, momentálně 
předpokládám použí 
laserovou nebo 
voskovou tiskárnu s 
přesným náběrem 
- tj. už jen trať do již 
vytištěné mapy. Navíc 
je požadavek mít 
na startu do rezervy 
dvakrát každou variantu 
každého úseku.

Ptal se Petr Kadeřávek


