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(pokrač. na str. 7)

(pokrač. na str. 5)

Medaile z MS je můj sen
Je tomu osm let, co získal na juniorském 
MS v Čechách dvě zlaté medaile. Letos 
má opět v domácích terénech šanci za-
psat se do historie českého OB. Michal 
Smola věří ve splnění svého snu.

Olomouc 
je skvělé místo pro sprint
Norský reprezentant Øystein Kvaal 
Østerbø je možná známý i díky svému 
mírně komplikovanému jménu, nicmé-
ně pozornost si zaslouží jistě i svými vý-
sledky, zejména ve sprintu. Na medaili 
z MS sice stále čeká, ale v Aichi před tře-
mi lety jí byl již hodně blízko, když skon-
čil čtvrtý. Dočká se letos? 

(pokrač. na str. 2)

Nováčci 
v české reprezentaci
Český tým pro MS 2008 čítá tři reprezen-
tační nováčky. Nebude jistě bez zajíma-
vosti zeptat se na jejich dojmy a očeká-
vání vstříc jejich velké premiéře.

Bylo toho hodně…
Mistrovství světa je tu, tak jsme na jeho 
počátku, v momentě, kdy si myslel, že 
už bude vše zařízeno, položili pár otázek 
technickému řediteli, Davidu Alešovi.

WOC News č.8

(pokrač. na str. 3)

foto: Jan Kocbach
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(pokrač. ze str. 1)

Medaile z MS je můj sen
Michale, před rokem ti k vysněné medaili z MS 
chyběly na klasice necelé dvě minuty, o rok 
dříve v Dánsku to bylo dokonce jen 37 vteřin. 
Věříš, že by to mohlo tady v Olomouci koneč-
ně dopadnout?
Jasně, že věřím. Pokud mi to ten den sed-
ne. Medaile z MS je takový můj sen, jedna 
z věcí, která mi dává chuť a motivaci tré-
novat.  

Změnila se za ty dva roky nějak tvoje příprava? 
A došlo za tu dobu ke změně ve výkonnosti 
světové špičky?
Příprava se nijak moc nezměnila. Jen tré-
nuju víc a díky tréninkovému týmu, který 
vznikl ve Zlíně, kde žiji, mám každý týden 
k dispozici několik nachystaných mapo-
vých tréninků. Dřív jsem si většinu trénin-
ků chystal sám a v lese nebyly roznesené 
lampióny, běhal jsem jen na objekty. 
Výkonnost světové špičky si netroufám 
hodnotit, hlavní srovnání přijde až v Olo-
mouci.  

Co bude potřeba příští sobotu udělat pro 
to, aby ses mohl se svými fanoušky radovat 
z úspěchu na klasické trati? Jaký by ten závod 
podle tebe mohl být?
Hlavně to bude chtít zvládnout psychický 
tlak, který bude díky domácímu prostře-
dí ještě větší než obvykle. Vyhovovalo by 
mi, kdyby byla klasika opravdu dlouhá 
a extrémní, letos jsem hodně zapracoval 
na vytrvalosti. Tak doufám, že čas vítěze 
bude alespoň 100 minut.

Kdo myslíš, že bude patřit na klasice mezi 
hlavní favority?
Budou to nejspíš stálice klasické trati jako 
Chramov, Lauenstein. Letos navíc běží kla-
siku i Wingstedt, dále vítěz ME Cvetkov.  

Kromě klasiky máš určitě ambice na medai-
lový výkon také se štafetovým týmem. Několi-
krát jste měli trošku smůly na doběhu, tak teď 
by to mohlo vyjít, ne?

No už by mohlo. Hlavně na mistrovství 
Evropy jsme byli dvakrát těsně za medailí. 
Máme trochu problém, že nemáme finiš-
mana, který by byl schopný pro nás závod 
rozhodnout v posledních metrech.     

Věkový průměr štafety Procházka-Dlabaja-
-Smola je lehce přes 25 let. Nemyslíš, že vám 
ještě chybí zkušenosti?
Na prvním úseku podává Jan jeden skvělý 
výkon za druhým. Všichni mu věříme, že to 
zopakuje i na MS. Není ještě jisté, kdo pobě-
ží poslední úsek, ale jak Tomáš, tak i já s ním 
mnoho zkušeností nemáme. Pokud bych fi-
nišoval já, tak vím, že nesmím nic nechávat 
na finiš, ale rozhodnout už v lese, běžet to 
v podstatě jako individuální závod. 

Před osmi lety jsi na juniorském MS v Čechách 
získal dvě zlaté medaile. Myslíš, že i letos bude 
pro tebe a ostatní borce z českého týmu zna-
lost domácího terénu základem vynikajících 
výsledků?
Znalost terénu bude určitě výhodou. Te-
rény v okolí Zlína jsou velice podobné ze-
jména terénu pro klasickou trať a najdou 

se i terény podobné krátké 
trati. Na druhou stranu si myslím, že 
výhoda domácího prostředí letos nebude 
tak znát, jako tomu bylo v juniorech. V do-
spělých mají všichni více zkušeností s růz-
nými typy terénů a jsou tak schopní podat 
špičkový výkon v podstatě kdekoliv.  

Ze zmiňovaného JMS mi v hlavě utkvěla jed-
na tvoje hláška. Na otázku, co budeš dělat 
den před šampionátem, jsi odpověděl, že pů-
jdeš na koncert Rachotu lebek. Co budeš dělat 
letos?
Letos žádný dobrý koncert není, tak asi 
budu doma. Těším se, že se podívám na 
Golden league a Tour de France, pak mám 
vždycky chuť vydat ze sebe maximum.

A otázka na závěr, jak se před důležitým závo-
dem zaručeně dostaneš do pohody?
Rád si poslechnu nějakou motivační mu-
ziku. Ještě si určitě sestavím nějaký speci-
ální motivační výběr pro letošní MS.

Díky za tvé odpovědi
Ptal se Petr Žaloudek

foto: Jan Kocbach
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Hvězdný pár 
provází smůla
Švédský hvězdný pár Lena Eliasson + 
David Andersson provází letos oprav-
du pořádná smůla - nakonec nebude 
na MS startovat ani David. Celé jaro 
měl problémy s achilovkou, teď navíc 
onemocněl. Švédům tím vypadl jeden 
předpokládaný člen štafety.

Mapy pro MS
V úterý 1. 7. byl dokončen tisk map pro 
Mistrovství světa. Tisk, který zajišťuje praž-
ská tiskárna Žaket, probíhal nadvakrát, 
nejprve byl technologií CMYK natištěn 
rámeček a reklamy a následně samotná 
mapa offsetem v pěti barvách dle IOF.
Pro Mistrovství světa samotné bylo vy-
dáno 17 různých map (závodní, mode-
lové, „zahřívací“ prostory před startem) 
a od každé zhruba 4 000 výtisků. Pro 
Orienteering Festival bude následovat 
šest map a navrch ještě dvě doprovodné 
mapky areálu v Neředíně a pro propa-
gační závod Gigasportu, který se usku-
teční ve středu 16. 7. odpoledne u olo-
mouckého Obchodního centra Haná. 
Od těchto bude vše po zhruba 2 000 
kusech. Celkem se tedy jedná o zhruba 
85 tisíc kusů map! Mapy, které jsou sku-
tečně použity pro závody MS, jsou ještě 
v Olomouci zabaleny do mapníků, což 
zajistí technický úsek ve spolupráci se 
stavitelem.

Olomouc 
je skvělé místo pro sprint
Jak jsi strávil poslední týden před MS - ke konci 
června jsi skončil s náročným tréninkem, tak-
že od té doby se snažíš jen dolaďovat formu 
občasnými lehkými tréninky, hraním catching 
features, studováním českých o-map a prohlí-
žením turistického průvodce...?
Na začátku června jsem měl po Mistrovství 
Evropy odpočinkový týden, po kterém ná-
sledovaly tři týdny s několika závody a ná-
ročnými intervalovými tréninky. Poslední 
týden před MS neběhám nic náročného, 
pouze jeden kratší intervalový trénink. 
Teď už je práce za mnou a už se snažím 
spíš moc nepřemýšlet o orienťáku. 

Nominoval jsi se na sprint a štafety. Pohled 
do tvých výsledků z předešlých MS ukazuje, že 
nejlepších výsledků jsi dosáhl právě v těchto 
disciplínách. Považuješ se tedy za specialistu na 
sprint a štafety nebo ti vyhovuje všechno, jen 
prostě máš z MS lepší výsledky právě z tohoto?
Od té doby, co jsem se v roce 2004 zúčast-
nil svého prvního MS, považuji sprint za 
svoji hlavní trať. Mám ale rád i ostatní dis-
ciplíny, především štafety, díky hromadné-
mu startu. Takže se svou nominací pouze 
na sprint a štafety jsem velmi spokojen.

Takže jsi předpokládal svoji nominaci na tyto 
disciplíny a už jsi na ně zaměřil svůj trénink, 
například zacílením více na rychlost než na 
vytrvalost? A zahrnul jsi do tréninku i něco pří-
mo kvůli českým terénům?
Jak už jsem zmínil, na sprint se zaměřuji 
již delší dobu. Letos jsem ale trénoval také 
na klasiku a na štafety, takže na disciplíny, 
které poběžím, se cítím dobře připraven. 
V posledních letech jsem běžel mnoho 
sprintů na různých místech a myslím, že 
Olomouc je skvělé místo pro sprint na MS. 
Vytrvalost je nejdůležitější fyzický faktor 
ve všech disciplínách, ale zařazuji i trénin-
ky na rychlost, abych byl ještě rychlejší.

Jistě jsi s norským týmem navštívil české lesy 
už mnohokrát. Jaké z nich máš pocity. Je něco, 
z čeho zde máš respekt?

V Česku jsem byl několikrát, při účasti 
na JMS, PWT, Euromeetingu a teď tedy 
MS, takže se tu cítím celkem jistý a nějak 
zvlášť se ho neobávám, i když je velice od-
lišný od většiny našich terénů v Norsku.

Jsi i členem norské reprezentace v LOBu (Ly-
žařský orientační běh) – dělal jsi vždy zároveň 
OB a LOB na vrcholné úrovni?

foto: Tom Novák

foto: Jan Kocbach

(pokrač. ze str. 1)
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V juniorech a první roky v dospělých obo-
jí, v roce 2004 jsem se na MS jak v OB, tak 
v LOB umístil v první šestce. Poté jsem se 
pár let přestal tolik zaměřovat na LOB, 
jenže výsledky v orienťáku se nijak zvlášť 
nezlepšily a LOBy mi chyběly. Takže minu-
lý rok jsem se vrátil do reprezentace LOB, 
ale doufám, že mi to prospěje i v sezóně 
OB. Když závodíte ve dvou sportech, je 
důležité umět se rozhodnout, co je to 
hlavní a umět si vybrat, kterých závodů se 
zúčastnit.

Takže jak vypadá tvůj běžecký trénink během 
zimy? Je tedy lyžování prioritou?
- V zimě lyžuji skoro každý den, ale větši-
nu dnů se snažím i běhat. Když jsem v zi-
mě doma, neběhám tolik hodin, ale spíš 
se zaměřuji na kvalitu běhu. Každý týden 
běhám úseky na dráze a také se snažím 
chodit mapové tréninky ve vysoké rych-
losti. V zimě mnoho cestuji jak na závo-
dy v LOB, tak na soustředění. LOBy jsou 
perfektní trénink pro orienťák, zvlášť pro 
sprint. Během zimy bývám také na sou-
středěních v jižní Evropě, kde se věnuji 

více orienťáku. Tento druh kombinace 
mezi lyžováním a běháním v zi-

mě mi vyhovuje a mys-

lím, že kdybych dělal pořád jen to stejné, 
tak bych časem ztratil motivaci.

Kolik hodin nebo kilometrů jste strávil trénin-
kem v poslední sezóně?
 V posledních letech jsem měl natrénová-
no mezi 650 až 700 hodinami ročně. Já se 
ale zas tak moc nezaměřuji na to, jak moc 
trénuji. Nejdůležitější je trénovat kvalitně 
a mít motivaci.

Po ME jsi měl ve škole závěrečnou zkoušku 
a po dokončení absolventské práce bys měl   
ke konci roku završit studia (Technologie geo-
matiky). Co předpokládáš, že pak budeš dělat 
a jak intenzivně? Jistě budeš pořád chtít tréno-
vat na špičkové úrovni, takže budeš dělit čas 
mezi práci a orienťák...
Abych byl schopný pořád sportovat na 
vysoké úrovni, nechci ještě pracovat na 
plný úvazek. Až budu mít na podzim po 
škole, najdu si nějakou menší práci, která 
je vhodná pro kombinaci s orienťákem.

Určitě budeš chtít trénovat na špičkové úrovni 
aspoň další dva roky – MS v OB 2010 se usku-
teční nejen v Norsku, ale přímo v Trondheimu, 
kde myslím bydlíš i studuješ. Už na tuto udá-
lost nějakým způsobem myslíš?
Zatím se na MS 2010 nijak speciálně ne-
zaměřuji a v terénech typických pro Tron-

dheim běhám poslední roky jen zřídka, 
protože se specializuji na mistrovství 
v kontinentálních terénech. Ale na domá-
cí MS se moc těším a letošní podzim se 
budu snažit trénovat už více v příslušných 
terénech.

Nakonec ještě do Olomouce – kteří závodníci 
očekáváš, že budou mezi nejlepšími (v ženách 
i mužích)?
Myslím, že české terény jsou celkem ne-
utrální, a tak je to dost otevřené. Stejně 
jako loni by velmi silní v mužích měli být 
Thierry, Švýcaři a Rusové. V ženách, při 
neúčasti Simone, budou největšími favo-
ritkami Finky společně s Anne Margrethe 
Hausken. V domácích terénech budou 
nejspíše silní i Češi a samozřejmě doufám, 
že i norský tým si povede dobře.

Ptal se Petr Kadeřávek

foto: Jan Kocbach

foto: Jan Kocbach
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Nováčci v české reprezentaci

Jana Panchártková 
Ahoj, tak jaká je forma pár dnů před mistrov-
stvím, jde vše podle plánu a bez zranění?
Ahoj. Myslím si, že ano, zranění žádná. 
Běhá se mi dobře. Forma na MS tedy snad 
bude ☺.

Pokud si dobře vzpomínám, v posledních 
dvou třech letech ti do tréninku vždycky sko-
čilo nějaké zranění, příp. delší nemoc – do jaké 
míry jsi tedy letos zaznamenala nějaký výkon-
nostní skok a do jaké míry jsi prostě jen koneč-
ně neměla žádný zdravotní problém? 
Výrazný výkonnostní skok jsem asi ne-
udělala. Spíš jsem letošní rok ustála bez 
delší nemoci a zranění. Nějaké virózy 
a nachlazení byly, ale jen krátkodobé, ne 
třeba na několik měsíců jako onemocnění 
loni a předloni.

Takže jsi třeba už vloni doufala, že když do 
toho nic nepřijde, nominace na naše MS by se 
mohla podařit?
Tak loni jsem o nominaci vůbec nepře-
mýšlela ☺. Věděla jsem, že se poběží 
doma, hodně holek se na to bude snažit 
připravit a dva roky bez pořádného tré-
ninku jsem brala jako jistý hendikep. Spíš 
jsem chtěla být zdravá a moct pořádně 
trénovat. To byl asi hlavní cíl pro letošní 
sezónu s tím, že ostatní se uvidí.

A jak vidíš svoje šance na klasické trati, na kte-
rou jsi byla nominována?
No, budu realista, odhaduji že bych moh-
la skončit okolo 20. místa.

V Brně, kde studuješ, jsou celkem ideální pod-
mínky na trénování (přinejmenším v porov-
nání s Prahou), ale jsi i pilná studentka, jak to 
stíháš?
Jestli jsem pilná studentka nevím, asi ano 
☺. Občas stíhám v pohodě, hlavně když 
o víkendech nejsou závody. Ale pak se 
všechno sejde, zvlášť ke konci semestru, 

odevzdávky do ateliérů, soustředě-
ní, závody, není jediný volný 

víkend a to je pak šílený stres. Občas se 
nestíhám ani najíst, natož pořádně vy-
spat. Některé tréninky kvůli tomu musím 
třeba zkrátit nebo i úplně vynechat.
Takže bych řekla, že je to takový kom-
promis mezi školou a orienťákem a bo-
hužel vím, že obojímu by se mělo dát 
mnohem víc.

Asi je ještě brzo se ptát co bude dál, ale před-
pokládám, že tohle vidíš spíš jako začátek vr-
cholné kariéry ☺?
Pokud pominu JMS (4. místo ve štafetách 
a na klasice v roce 2004), tak asi ano. Chtě-
la bych určitě dál trénovat a pak se uvidí.

Ptal se Petr Kadeřávek

Iveta Duchová 
v šanci na nominaci příliš nevěřila. „Na no-
minačky jsem si jela zazávodit a trochu si 
spravit reputaci po nepříliš povedené jar-
ní sezóně. Na nominaci jsem nepomýšlela. 
Sprint ani klasika mi nevyšly, tak jsem do 
závodu na krátké trati šla s tím, jít pomalu, 
na jistotu a bez chyb,“ popisuje dvaadva-
cetiletá běžkyně v rozhovoru s Lenkou 
Klimplovou pro MF Dnes. Nakonec kvalifi-
kační klání na kráté trati vyhrála a zajistila 
si tak přímou nominaci k účasti na světo-
vý šampionát. „Je to zvláštní pocit vůbec 
nepočítat s nominací, celé jaro běhat tuž-
ku a pak díky chybám ostatních se nomi-
novat na MS,“ smála se šťastná Duchová. 
Den D na ni čeká ve čtvrtek 17. července, 

(pokrač. ze str. 1)
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kdy se dopoledne běží semifinále její dis-
ciplíny. Z něho postupuje z každé ze tří 
kvalifikačních skupin 15 závodníků do od-
poledního finále. „Mým cílem je postup do 
finále a pak se uvidí,“ říká trochu neurčitě 
Duchová. Každopádně však věří v zisk tří 
až čtyř cenných kovů pro český tým.

Jan Mrázek
Honzo, tvoje forma celé jaro stoupala, až vy-
gradovala na nominačních závodech, kde sis 
pro někoho trochu překvapivě vyběhl místo 
v týmu pro Olomouc a start na sprintu a klasi-
ce. Nechal sis ještě trochu fazóny pro samotný 
šampionát?

Určitě. Běhám podle plánu trenéra Micha-
la Jedličky a zatím se mi podařilo vyladit 
na všechny důležité akce. Takže věřím, že 
si formu z nominačních závodů udržím až 
do MS.

Co stojí za nárůstem tvé výkonnosti?
Asi že jsem konečně dal svému běhání 
nějaký řád. Mám sestavený tréninkový 
plán od Jedly,  pravidelné atletické tré-
ninky a jednou týdně delší mapový tré-
nink. Taky jsem zařadil pár náročných 
objemových fází (VT Šumava v lednu 
a Krkonoše v červnu) a soustředím se na 
ty opravdu důležité závody, jako jsou no-
minačky.

Mistrovství pro tebe začne hned úvodní den 
sprintem. Já v tobě však vidím spíš vytrvalce 
než sprintera. S čím půjdeš do závodu a s ja-
kým umístěním bys byl spokojený?
Je pravda, že jsem nejpomalejší z té 
„rychlejší“ repre skupiny. Ale jak se uká-
zalo na nominačkách, i s tím se dá ve 
sprintu uspět. V mistrovském závodě 
bych chtěl zaběhnout to samé co na 
nominačkách - to znamená plynule, bez 
chyb, zvládnout volby postupů a ne-
nechat se rozhodit diváky a kamerami. 
Pokud to takhle vyjde, budu spokojený 
i s umístěním.

Na závěr prosím jasnou odpověď, na kterou 
čeká snad celý národ. Když se staneš mistrem 
světa, obnovíš svůj blog?
Pokud se stanu mistrem světa, tak se 
o tom na mém bloku určitě objeví článek. 
Pokud se stanu dvojnásobným mistrem 
světa, tak ho napíšu já sám.

Díky za tvůj čas
Ptal se Petr Žaloudek
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Bylo toho hodně…
Ahoj Aljošo, tak vítej na startu.. Co byla největ-
ší dřina v uplynulých dnech či týdnech?
Bylo toho hodně, ale hlavně různé „drob-
nosti“, které se jako obvykle vyskytnou 
těsně před závody.

Od začátku příprav se jistě řada záležitostí 
vyvinula jiným směrem nežli se čekalo, změ-
nili se „dodavatelé“ služeb, spolupracující lidé 
apod. Co z tohoto přineslo největší problém 
nebo nejvýraznější změnu směru?
Pořadatelský team se v průběhu příprav 
měnil a ne vždy to bylo úplně jednodu-
ché. Ale my bychom to jednoduše snad 
ani neuměli J. Velká změna nastala v břez-
nu, kdy se za MS ze strany TK Plus stal zod-
povědný Josef Váňa. Ten „tah na branku“ 
byl velmi znát a hodně věcí se pohnulo 
správným směrem.

Jaký rozsah spolupráce je dohodnut s armá-
dou? 
Armáda nám zabezpečuje elektrocentrály, 
speciální stany pro závodníky a pořadate-
le, další vybavení arén a dopravu terénní-
mi vozidly. A to vše včetně obsluhy. Díky 
za to, hodně nám to ulehčí pořádání.

Radši nám ještě zopakuj hlavní divácké atrak-
ce - z čeho bude v TV přímý přenos, kdy budou 
v arénách velkoplošné obrazovky. TV záznam 
bude předpokládám pouze z finálových zá-
vodů, takže do Prostějova a Dalova televize 
nepřijede? 
Přímý přenos bude pouze z finálových 
závodů s výjimkou longu, kde bude v TV 
pouze záznam. Na všech finálových závo-
dech budou velkoplošné obrazovky. Jed-
na na obraz, který vytváří Česká televize 
a ta druhá bude novinkou - budou na ní 
zobrazeny aktuální výsledky. Na dalších 
závodech a akcích bude TV přítomna 
také, protože bude vytvářet materiál do 
zpravodajství z těchto akcí.

Generálka v Bohnicích byla hodnocena úspěš-
ně, to se tedy týká jak pořízení a zpracování 
televizních záznamů, tak IT techniky, včetně 
časomíry a fotobuňky?  
Generálka se vyvedla a zároveň nám od-
halila drobnosti, které jsme ještě doladili. 
Takže spokojenost a velké díky všem, kteří 
se na ní podíleli – IT, Kotlářka Praha, Česká 
televize, Ivan Matějů, Jan Skřička a další.

Jak probíhá poslední kontrola tratí, ráno před 
závodem je probíhají předběžci? Pokud ano, 
kdo to bude? ☺
Původně jsem s předběžci nepočítal, ale 
později jsme dospěli k závěru, že budou 
potřeba. Je známých jmen jsou to David 
Hepner (jinak pořadatel v cíli), juniorský 
ex-mistr světa ve sprintu Vojta Král, žen-
ské tratě Martina Fejlková a Zuzka Steh-
nová.

Jaké je vlastně tvoje civilní zaměstnání – po-
kud jsi už teda nedostal padáka v důsledku 
věnování veškerého času MS…

Aljoša během prvního závodu, kvalifikace sprintu, operativně probírá nastalé záležitosti 
s Henningem Spjelkavikem, asistentem IOF kontrolorky našeho MS, zodpovědným za IT 
záležitosti.

(pokrač. ze str. 1)

Jsem obchodně technickým manaže-
rem ve firmě, která se zabývá ošetřením 
průmyslových vod proti korozi, vodnímu 
kameni a mikrobiologii. Moji výhodou je 
jednak, že pracuji sám na sebe a hlavně, 
že jsem v posledním roce měl dobré ob-
chodní výsledky, tak mám volnější režim.

Jakým způsobem se budeš po MS léčit…? Máš 
ještě letos chuť jet na nějaké vícedenní nebo jsi 
si už objednal dvoutýdenní pobyt v pustině 
daleko od lesů? 
S kamarádem pojedeme Bike Adventure, 
ale spíš tak pro radost, protože ani jeden 
z nás není biker. A nejvíc se těším na šes-
tidenní ve Francii začátkem srpna. Pak už 
soustředění a příprava M ČR na klasické 
trati 2008, které pořádáme s Magnus Ori-
enteering v září na Melechově. A kromě 
toho hodláme se ženou na podzim posta-
vit roubenku, což je taky zábava ☺.

Ptal se Petr Kadeřávek


