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WOC News č. 3

Věřím, že mohu vylepšit 
výsledek z loňského MS
Nejúspěšnějším účastníkem 
Mistrovství Moravy se stala Švédka 
Lena Eliasson, která zvítězila 
ve všech čtyřech závodech a to 
bylo dozajista dobrým důvodem 
požádat jí o krátký rozhovor. 
Odpovědi poslala dopoledne  
před Tiomilou - očividně  tedy 
nepotřebovala žádnou zvláštní 
formu přípravy v posledních 
hodinách před závodem, na který 
bude nejen ona sama dlouho 
vzpomínat - skvělým výkonem na 
posledním úseku získala pro svůj 
tým vítězství! 

(pokrač. na straně 2)

Využil jsem všech svých 
zkušeností 
Za pár dní nám Bulletin č. 3 
prozradí mj. přesné parametry 
tratí MS 2008, položili jsme proto 
několik otázek jejich staviteli, 
kterým je Jaroslav Kačmarčík.
 

Kdy začala příprava stavby tratí a jak 
probíhá začátek - vznikají první kon-
cepty na MS ještě ve stádiu před dokon-
čením map ?
K vymyšlení koncepcí tratí se 
samozřejmě využily v některých 
případech staré podklady (Prostějov, 
Olomouc). Ostatní tratě (middle, 
klasika, štafety) se vyvíjely souběžně 
s produkcí map.

(pokrač. na straně 5)

Mezinárodní Mistrovství Moravy
V rámci přípravy na MS zavítala v polovině dubna na Hanou řada reprezentačních 
týmů, které využily nabídky tréninků a závodů v terénech podobných MS, s možností 
poměření sil s mezinárodní konkurencí s výborným obsazením. Při vyhlašování vítězů 
byla nejčastěji slyšet švédská hymna, a to zejména díky Emilu Wingstedtovi a Leně 
Eliasson. V závodě mužských štafet ovšem i domácí tým připomněl, že i s námi se bude 
muset při soubojích o nejvyšší příčky počítat... 

...pod „dohledem“ monumentálního hradu 
Bouzov předvedl Michal Smola na druhém 
úseku skvělý výkon a do cíle doběhl s více 
jak tříminutovým náskokem před skupinou, 
kterou tvořil Emil Wingstedt, Olav Lundanes, 
Marián Davidík a Anders Nordberg. Tomáš 

Dlabaja na posledním úseku pak pojistil 
vítězství pro štafetu, jejíž členem 

byl ještě Jan Procházka 
na prvním úseku.
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Věřím, že mohu vylepšit 
výsledek z loňského MS
(pokr. ze str. �)
 

Ačkoliv se na Mistrovství Moravy nesjela úpl-
ně kompletní špička, Tvé výsledky jistě nejsou  
bezcenné, vzhledem k tomu že se zúčastnily 
kompletní týmy ze Švédska, Finska (jen kro-
mě Minny Kauppi), Norska, České republiky 
i dalších zemí. Vnímáš to jen jako potěšující 
moment na dlouhé cestě nebo i jako slibný 
signál do budoucna?
Samozřejmě je to příjemné, ale jsem 
si také dobře vědoma toho, že mnoho 
soupeřek bude mít v sezóně ještě co 
předvést. Protože jsem měla do poloviny 
března problém s drobným zraněním, 
bylo pro mě docela překvapivé, jak se 
mi běželo dobře, především co se týče 
rychlosti při sprintech a běhu do kopce. 

Soustředila jsem 
se ale především na mapovou 
techniku - v lese mi jde primárně o ní a 
o_správné taktické myšlení. Dříve jsem 
měla problémy přeladit mezi závody, ale 
teď už je to bylo dobré.

Jak se ti líbily samotné závody, měla bys 
nějaké připomínky nebo i překvapivé 
momenty - ze závodu nebo i z návštěvy 
země ?
Až na trochu krátký závod na klasické trati 
všechno vypadalo dobře naplánované 
a zorganizované. Cítím se na českých 
tréninkových kempech mnohem 
příjemněji než na Ukrajině, kde se všude 
bojíte psů kolem vás. A protože jsou 
sladkosti jednou z mých slabostí, velmi 
jsem  po doběhu sprintu ocenila stůl se 
zákusky ;-)  .

K o l i -
krát jsi pobývala 
v českých lesích v rámci 
přípravy na Mistrovství světa v ČR? 
Nicméně účastnila jsi se již například Mis-
trovství světa juniorů v roce 2000 v Novém 
Městě na Moravě, což mohla být taky dobrá 
zkušenost.
Tréninkový kemp před JMS 2000 byl můj 
první kontakt se švédským národním 
týmem, byli jsme tehdy na Pražských 
velikonocích. V roce 2003 jsem se 
zúčastnila Euromeetingu v_Jihlavě a 
minulý rok jsme byli v Čechách dvakrát, 
na jaře a na podzim. Když se zpětně 
podívám na mapy z juniorského 
mistrovství světa, nechápu, jak jsem to 
mohla zvládnout, protože mé tehdejší 
orientační dovednosti nebyly moc 
dobré. 
Nyní už cítím, že jsem se toho během 
tréninkových soustředění v posledních 
4 - 5 letech o českých a vůbec 
kontinentálních terénech hodně naučila. 

A byla to tedy poslední návštěva ČR před 
nominačními závody na MS, které předpo-
kládám budete mít na konci června u nás?
Ano je to tak, zbytek příprav na MS již 
strávím ve Švédsku. 

A jak se tedy díváš na české terény - obáváš 
se v nich něčeho?
Trochu mě děsí volby postupů. Je docela 
frustrující proběhnout cílem s pocitem, 
že jsem běžela skvělý závod a potom 
zjistit, že jsem ztratila 2-3 minuty špatným 
rozhodnutím.

Zahrnula jsi do své přípravy na naše MS 
něco speciálního?
Nic přímo specifického, ale třeba běh 
vodou a v zimě jsem hodně lyžovala. Před 
každým závodem se snažím o důkladnou 
mentální připravu,  prohlížím si mapy a 
přemýšlím nad vhodnou strategií.

Mezi Tvé nejsilnější disciplíny patří sprint a 
middle - cítíš se tak stále nebo budeš chtít 
ostatní přesvědčit, že můžeš patřit mezi nej-
lepší i na delších tratích? Klasika na  Moravě 
sice pro Tebe nakonec nebyla tak dlouhá 
- 49 minut - ale přece jen to bylo skoro 10 
kilometrů…
Sprinty jsem hodně trénovala před MS 
v roce 2006, což se potom také vyplatilo 
(pozn. - Lena skončila čtvrtá). V juniorkách 
jsem na delších tratích většinou 
dosahovala dobrých výsledků, díky svým 



�

WOC 2008, Legionářská 12, CZ-77200 Olomouc - info@woc2008.cz - www.woc2008.cz

běžeckým schopnostem. Po přechodu 
do dospělých jsem měla problém vydržet 
po celou dobu závodu soustředit se na 
mapovou techniku. Minulý rok jsem 
v_tomto ohledu udělala pokrok a věřím, 
že jsem schopná vylepšit osmé místo na 
klasice z loňského MS.

Ano, sice k Tvým nejlepším výsledkům ve sta-
tistikách z mezinárodních akcí patří skuteč-
ně ty ze sprintů, nicméně celkové šesté mís-
to v loňském Světovém poháru a zmíněné 
osmé místo na klasice v Kyjevě jsou příslibem 
změny. Přizpůsobila jsi tedy nějak trénink v 
posledních dvou letech tímto směrem?
Vlastně jsem udělala velkou změnu 
v_mém tréninku zhruba před dvěma 
lety, ale nebylo to s ohledem na nějakou 
konkrétní disciplinu. Podstatou bylo, 
že jsem začala klást větší důraz na 
PLÁNOVÁNÍ a zaměřuji se jen na několik 
nejdůležitějších cílů. Také jsem ale začala 
zařazovat fáze se zvýšeným objemem 
rychlostního tréninku. Ještě před 2 - 3 lety 
v mém tréninkovém plánu zcela chyběl 
intervalový trénink a vysoká intenzita, 
protože jsem absolvovala příliš mnoho 
závodů a tréninků na střední intenzitu na 
to, abych dostatečně zregenerovala na 
tréninky vysokou intenzitou.

Jaký máš nejlepší čas na 3 nebo 5 km na 
dráze ? Slyšel jsem něco o 9’40’’…
Vyzkoušela jsem jen 3 000m, asi pětkrát, a 
můj osobní rekord je 9’46’’, jak v hale, tak 
venku. 

A nepamatuješ si svůj čas, když ti bylo kolem 
patnácti ?
Bohužel ne. Většinou jsem běhala jen 
menší krosy a párkrát Lidingöloppet 
(tradiční masový závod v Lidingö, což je 
v SV části Stockholmu).

Kdo myslíš, že bude v ženách patřit mezi 
největší favority MS ?
Tak doufám, že já a ostatní Švédky.

A mezi muži?
Samozřejmě doufám a věřím, že bude 
o medaile tento rok bojovat i můj přítel 
David Andersson.

Ptal se  Petr Kadeřávek

Švédsky mluvící čtenáři si mohou o tréninku, 
dojmech a zážitcích Leny Eliasson více 

počíst na: http://lenaeliasson.blogg.
se, ostatní si můžou aspoň 

prohlédnout mapy...

Medailistky a medailisté na klasické trati Mistrovství Moravy - �. Lena Eliasson 
(SWE), 2. Heli Jukkola (FIN) a �. Anne Margrethe Hausken (NOR),  mezi muži pak �. 
Emil Wingstedt (SWE), 2. Anders Nordberg (NOR) a Michal Smola. K zajímavé náhodě 
došlo o dva týdny později, když právě Lena, Heli a Anne byly třemi nejrychlejšími 
závodnicemi na posledním úseku Tiomily. Heli Jukkola byla sice zcela (a se značným 
náskokem) nejlepší, slavit však mohla Lena Eliasson - vybíhala dvanáctá, ale už v 
polovině tratě se dostala do čela a doběhla týmu Stora Tuna OK pro vítězství...
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Na domovské stránce Øysteina, http://folk.
ntnu.no/oysteios/kart/2008/var, najdete 
mapy ze všech závodů Mistrovství Moravy. 
Další ukázky tratí z podobných českých 
terénů lze shlédnout například také na 
mapách z MČR na dlouhé trati, které jsou 
ke stažení na stránce http://zbm.eob.cz/
zavody/mcr08/coursesm.htm, v pozvánce 
na O-Festival 2008 na http://news.worldofo.
com/2008 jsou mj. volby postupů na 
nejdelším úseku loňského MČR na klasické 
trati. Navíc na stránkách MS (http://www.
woc2008.cz) je k dispozici “WOC Guide”, 
kde najdete další užitečné postřehy a rady 
k  běhání v českých terénech.

Ukázka delších postupů z klasické 
trati na Mistrovství Moravy
s volbami Øysteina Kvaal Østerbø. 
Stavitelem byl Josef Hubáček, 
který se podílí i na stavbě tratí 
pro MS._Mezi 6. a 7. kontrolou 
většina závodníků volila postup 
údolím jižně od spojnice, nicméně 
nejrychlejšího mezičasu zde dosáhl 
Mats Haldin, který zvolil stejný 
postup jako Øystein. I když v případě 
Matse „the machine” to mohla být 
také otázka jeho vynikající fyzičky... 
Z �0. na ��. kontrolu se nabízelo 
několik víceméně přímých postupů, 
ale i varianta více na západ.

Czech Spring je tady
Od 27. dubna se do Vizovic sjíždí reprezentační týmy různých zemí. V rámci týdenního 2. oficiálního přípravného kempu se poběží 
i čtyřdenní závody Czech Spring 2008, které proběhnou od 1. do 4. května v různých místech regionu: sprint ve Vizovicích, middle 
poblíž Lidečka, klasická trať jižně od Vizovic (ve stejném terénu, kde se konalo Mistrovství ČR na klasické trati v roce 2007) a na závěr 
middle ve Všemině (prostor závodů Poháru elity a světového rankingu v květnu 2006 - viz níže ukázka s částí trati H21A). V nabídce 
je také organizace individuálních tréninků a mnohé týmy požádaly i o uspořádání nominačních závodů. Očekává se účast deseti 
reprezentačních týmů, celkem přibližně 100 závodníků z Belgie, Dánska, Francie, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Polska, Srbska, Ukrajiny 
a malá skupinka závodníků ze Švýcarska (tři ženy a David Schneider). Mezi týmy, které ohlásily účast v plné sestavě, je i 
reprezentace Francie, takže se do Česka chystá i legendární Thierry Gueorgiou!
Více informací najdete na na webové stránce  http://www.woc2008camp.blogspot.com/



5

WOC 2008, Legionářská 12, CZ-77200 Olomouc - info@woc2008.cz - www.woc2008.cz

Využil jsem všech svých 
zkušeností 
(pokrač. ze strany �)

Takže na koncepcích se začíná tak rok pře-
dem ?
Teoreticky ano. Mapy Olomouce a 
Prostějova byly k dispozici. Problém je 
ale v tom, že  pro sprint je důležitý každý 
detail a ve městech se toho mění hodně a 
dost rychle. Tratě navržené byly, ale pořád 
se přizpůsobují posledním změnám.

Dle očekávání se vzhledem k našemu pojetí 
mapování - zejména porostových detailů 
- budou mapy muset ještě zgeneralizo-
vat - ovlivní to ještě stavbu nebo jsi s tím 
od začátku počítal a vyhýbal se objektům 
s_“nejistou budoucností”...
Využil jsem svých zkušeností a snažil 
jsem se předejít případným problémům, 
ale “severským” názorům jsem se 
nepřizpůsoboval. Mistrovství světa se 
koná v Česku, v  klasickém kontinentálním 
terénu, nejsou zde žádné “české” speciality 
a proto si myslím, ze není potřeba se 
přizpůsobovat severským “připomínkám”. 
Kvalita map je na vysoké úrovni! Toho, 
ze se tam objevily symboly, s kterými 
mapová komise IOF nebude souhlasit, 
jsem si všimnul. Můj názor je  ten, ze 
pokud  máme mezinárodně schválený 
mapový klíč a navíc jde o Mistrovství 
světa, tak by se mel dodržovat .

“Českými” specialitami jsi na tomto místě 
tedy myslel to, že se MS nekoná v nějakém 
specifickém terénu - jako třeba pískovco-
vé skály - tj. nic, kde by se musely vymyslet 
náročné kompromisy ? 
Přesně tak! 

A tedy u detailů, o nichž jsi i sám předpo-
kládal, ze se nebudou mapové komisi IOF 
líbit, nejde o to, že by tam určitých útvarů 
bylo mnoho nebo že by byly příliš detailně 
prokreslené (např. porosty), ale že nejsou 
součástí mapového klíče ? Tedy jako třeba 
vývraty nebo výrazné stromy, které v ČR sice 
vnímáme jako nedílnou součást terénu, ale 
jsou kontinentální specialitou (a měly by 
proto i u nás být vždy uváděny jako zvláštní 

mapové značky) ?
V severských zemích je 

„nad“ mapaři tzv. 

svazová mapová komise, která dohlíží, 
aby mapy měly požadovanou úroveň, aby 
se dodržovaly mapové značky atd. U nás 
si v podstatě každý mapař vytvoří vlastni 
symboly. Nechci tím ale říct, že mapy jsou 
špatné. S kvalitou map pro MS jsem byl 
velice spokojen.

Ale zpátky ke stavbě - lze prozradit koncepci 
tratí, jako například motýlky na klasice, způ-
sob farstování štafet a pod...?
Všechny potřebné informace pro 
závodníky budou uvedeny v Bulletinu č. 
3, resp č. 4 (pozn. - bulletin č. 3 vychází dle 
pravidel IOF 2 měsíce před MS, tj. začátkem 
května).

Podobně jako řada dalších orientačních běžců, i Jaroslav Kačmarčík je všestranným 
sportovcem. Jedním z dálkových lyžařských běhů, jejichž cílem už projel, byla i 
Marcialonga 2007. (Snímek: Milan Novotný)

Dobrá, tak 
aspoň nějaké hrubé 
rysy – terény všech „lesních“ 
závodů, tedy pouze vyjma sprintu, jsou 
prošpikované vrstevnicemi ve všech smě-
rech, takže fyzická náročnost dost záleží na 
stavbě. Předpokládám sice, že účastníky MS 
netřeba šetřit, přesto – jak jste se k tomuto 
postavili – přeběhy napříč údolími budou 
vyváženy odpočinkovějšími přeběhy a tra-
verzy nebo budou se mají závodníci připra-
vit na to, že budou „potit krev“ ?
Snažíme se s Josefem Hubáčkem udělat 
tratě tak, aby vítězné časy odpovídaly 
normám. Věříme, ze se nám to podaří. 
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Zvítězí ti, kteří budou dobře připraveni 
fyzicky, technicky a psychicky.

Jak jsi právě naznačil, o práce na stavbě tra-
tí se dělíš s Pepínem Hubáčkem, jakou má 
tato dělba práce podobu ? 
S Pepinem se znám dlouhou dobu a 
fungujeme jako dobry tým  a společně 
se snažíme udělat dobré tratě. Teoreticky 
to funguje asi takto: oba se snažíme 
“něco” navrhnout a pak o tom společně 
diskutujeme. Snažíme se pak z obou 
koncepci vybrat to nejlepší! K rozdělení 
“úkolů” dojde až při samotném MS, 
protože program je náročný.

Takže vaše pozice jsou v podstatě rovno-
cenné? Osobně se asi moc nepotkáváte, 
bydlíš ve Švédsku, máš mnoho sportovně-
organizačních aktivit v Číně, využíváte tedy 
spíš možností dnešních komunikačních 
prostředků a když zavítáš do ČR, věnujete se 
pak spíš práci v terénu ? 
Ano naše pozice jsou rovnocenné 
s jediným rozdílem, já jsem zodpovědný 
za stavby trati, tzn. že zodpovědnost je na 
mně. Vše ostatní děláme společně.
Když jsem souhlasil s „funkci“  stavitel 
trati, tak jsem si byl plně vědom toho, co 
to obnáší a co pro to budu muset udělat. 
V_Česku jsem vždy, když je to třeba.

A vašími úkoly při samotném MS máš na 
mysli zejména pohlídat vše kolem roznosu 
a správného umístění kontrol ?
Našim úkolem je určit přesné umístění 
kontroly a označení tohoto místa. To vše 
budeme dělat v dostatečném předstihu. 
Roznos kontrol bude mít na starosti Petr 
Hynek. Je jasné , že u všech závodů MS 
musí byt „dvojitá“ kontrola. Chyba se 
prostě nesmí stát.

V jakém stádiu je momentálně kontrola 
tratí ze strany IOF kontrolorky a národního 
kontrolora, očekáváš ještě nějaké zásadnější 
vnější zásahy do své práce ?
Určitě dojde k malým změnám, ale to 
bude jenom k prospěchu věci. Koncepce 
všech trati je vymyšlena, v podstatě i 
schválena. Na detailech se bude pracovat 
až do doby, kdy už žádné (ani maličké 

změny) nebudou možné. Mapaři budou 
revidovat mapy na jaře, určitě i 

tady k malým změnám 
dojde.

A kdy tedy přijde definitivní “uzávěrka” stav-
by – s bulletinem č. 3, kde musí byt uvedeny 
parametry nebo lze např. drobný posun 
kontroly v případě nutnosti provést ještě 
poté ?
V Bulletinu č. 3 musí být uvedeny délky 
tratí, převýšení, počty kontrol, počet 
občerstvovacích kontrol, předpokládané 
časy. Malé změny mohou nastat, ale 
nesmí to výrazně ovlivnit údaje uvedené 
v Bulletinu č. 3.

Určitě to není přímo starost stavitele, ale 
dost se ho týká - jak je ošetřeno, ze na místě 
kontroly nevznikne nová paseka ? 
Pokud by došlo ke „katastrofě“, tak jsou 
připraveny rezervní prostory (přesně 
podle pravidel IOF) . Pokud vznikne nová 
paseka, tak se ji budeme muset vyhnout 
a pozměnit trať. Pevně věřím, ze po 
vytištění map a tratí, už žádná vichřice 
nepřijde. 

Přes celou republiku se 1. března přehnal 
orkán Emma, máš informace, zda nám 
někde neučesal závodní prostory ? 
Při probíhaní tratí v polovině dubna jsme 
zjistili, že část lesa především na klasiku 
je poškozena, ale naštěstí se to trati moc 
nedotklo.
 

Snažíme se přitáhnout média - má i toto 
nějaký vliv na stavbu, umístění kontrol..?
Většina závodu bude pro diváky určitě 
zajímavá. Už samotná koncepce trati byla 

vymyšlena s tím, že bude k dispozici 

televize. 
Ale ve 
všech případech 
to samozřejmě nešlo. Určitě 
ale můžu říct, že kvalita tratí nebude 
ovlivněna požadavky médií.

Co to tedy znamená, že už při tvorbě kon-
cepce tratí se počítalo s televizi - průběhy 
pres arény, kontroly kde se běží víckrát 
(uzlovky) nebo i zohlednění technických 
požadavků (např. aby nebyly kamery v lese 
daleko od přenosových vozů) ?

Pokud má byt v aréně velká obrazovka, 
tak na ni musí byt taky nějaké obrázky, 
jinak jsou to vyhozené peníze. Snažil 
jsem se využít svých zkušeností, abych 
tyto požadavky splnil. Dobře vím, co sám 
bych chtěl v cíli nebo v televizi z orienťáku 
vidět. Věřím, že se nám všem, kdo MS 
pořádají, podaří propagaci orientačního 
běhu u nás i ve světě podpořit.

Máš při tom všem ještě čas na aktivní OB, 
kdy a kde jsi se naposledy zúčastnil nějakých 
závodů...?

Myslím si, že aktivní v OB jsem dost, i když 
u nás se tom moc neví. Snažím se český 
OB propagovat v jiných zemích. Přehled 
o tom, co se v OB u nás i ve světě děje, 
mám celkem slušný.  Jediné, co nestíhám, 
je můj vlastní trénink. V minulém roce 
jsem běžel pouze dva závody (štafety). 
 

Přesně  to jsem měl na mysli – jestli tě postihl 
tradiční efekt, že po přijmutí nějaké funkce 
už nezbývá čas na samotný aktivní sport...
Mé vlastní závodění se asi v roce 1996 
– jednak začátky PWT a jednak jsem v té 
době měl pořád na starosti reprezentaci 
– dostalo na poslední příčku mých priorit. 
Hledám pořád motivaci, abych vůbec 
začal trénovat. Jedna z nich je pořádání 
MS a má funkce stavitele tratí. Začal jsem 
minulý rok aspoň trochu trénovat, abych 
byl schopen navržené tratě zkontrolovat. 
Jinak bych se musel “stydět” sám před 
sebou. V tréninku teď proto pravidelně 
pokračuji, ale v závodění žádné cíle 
nemám. Ale oddíl (Pan-Kristianstad) mě 
potřebuje do štafety a to mě motivuje.
 

Ptal se Petr Kadeřávek


