WOC News č. 4
Myslím, že terén mi bude vyhovovat

Druhý muž celkového pořadí světového poháru 2007 a bronzový medailista
z klasické trati na loňském MS v Kyjevě. Ani v nastávající sezóně se nezdá, že
by Anders Nordberg, 30-letý Nor bydlící v Oslu a běhající za elitní klub Halden
OK, neměl skvělou formu.
(pokrač. na str. 2)

Druhý tréninkový tábor je
za námi
Na stránkách MS 2008 se
nekompromisně
spustilo
odpočítávání
startu tohoto
šampionátu. Šampionátu, který
by měl být vizitkou českého
orientačního běhu. Šampionátu,
který by měl v českých zemích
zanechat výraznou stopu. Nám,
pořadatelům ze Sokola Vizovice se
to ve druhém kole, u příležitosti
pořádání 2. oficiálního kempu před
MS myslím celkem povedlo.
Koncem dubna, resp. začátkem května
se do Vizovic a blízkého okolí sjelo na
100 orientačních es z 12 různých zemí.
Pro všechny zúčastněné zde bylo
připraveno 7 kontrolami osázených
tréninků....
(pokrač. na str. 6)

Štafetu poběžím i za
spoustu dalších lidí
Se svým běžeckým stylem by sice na
přehlídkovém molu nejspíš neuspěl,
ale zato v lese mu to jde náramně. Při
své loňské premiéře na mistrovství
světa rozběhl Jan Procházka českou
štafetu na třetím místě a ukázal
soupeřům i trenérům, že se s ním
musí do budoucna počítat.
Začneme obligátní otázkou. Co na
mistrovství světa poběžíš?
Zatím mám celkém jisté místo ve
štafetě na prvním úseku, což je můj
největší cíl pro celou letošní sezónu.
(pokračování na str. 5)
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Myslím, že terén mi bude
vyhovovat
(pokrač. ze str. 1)

Od Mistrovství Moravy sice již uplynulo
pár týdnů, ale přesto bych se ve stručnosti
zeptal, jak se Ti tato akce líbila?
Hodně jsem si tyto závody užil. Cítil
jsem dobrou formu v závěru tohoto
tréninkového pobytu a myslím, že
minimálně klasika na Mistrovství Moravy
patřila k mým velmi dobrým závodům.
Atmosféra na závodech byla také dobrá.
Bohužel jsem si během závodu štafet
zranil kotník, můj výkon při závodě to
nijak neovlivnilo, ale s kotníkem jsem měl
od té doby trochu problémy.
Teď něco aktuálnějšího - gratuluji k druhému místu na Tiomile, i když letošní výsledek
byl pro Tebe trochu ironický - v letech 20002005 jsi běhal za Kristiansand a od letoška
jsi v Haldenu (pozn. – ačkoliv Halden vždy
patří k největším favoritům, letos jej ve finiši
porazil právě Kristiansand). Předpokládám
ale, že plánuješ zůstat v Haldenu delší dobu
než předtím v Bækkelagets a můžeš tedy
věřit, že se vítězství jednou dočkáš.
Ano, v Haldenu bych samozřejmě rád
zůstal delší dobu. První měsíce v novém
klubu byly příjemné po všech stránkách.
Vládne tu velké nadšení a zanícení pro
věc, celý klub pracuje velmi dobře na
všech úrovních, od nejmladších až po
veterány. A mít kolem sebe řadu elitních
běžců, kteří ze sebe chtějí vydat to
nejlepší, je vždy velmi motivující.
„Mezipřistání“ v Baekkelagets bylo tedy jen
dočasným řešením po ukončení školy a
dohody po Tvém přijetí do Haldenu?
Svá studia jsem ukončil v létě 2005 a již od
té doby jsem orientačním běžcem „na plný
úvazek“. Stále bydlím v Oslu a letos v lednu
jsem z Baekkelagets přestoupil. Myslím si
totiž, že Halden je pro mě nejlepší příležitostí,
jak se jako orientační běžec zlepšovat.
Tréninky a tréninková soustředění jsou
připravovány na velmi profesionální úrovni
a samozřejmě mít trenéra jako je
Kenneth Buch je rovněž
nedocenitelné.

Jsi tedy profesionální o-běžec – kolik takových v Norsku asi je? Týká se to jen elitních
týmů jako je Halden nebo je to spíše individuální věc každého závodníka, jak si svůj
život zařídí, sežene sponzory, …?
Většina nejlepších běžců v Norsku má
nějaký malý vedlejší pracovní poměr
vedle závodění. Já jsem si mohl dovolit
být profesionálem zejména díky svým
sponzorům - jsem jim velmi vděčný za to,
jak pomáhají mojí kariéře a doufám, že
budou jednoho dne aspoň trochu pyšní
na to, že jsou v mém týmu… :)
Proslavil jsi se mj. tím, že jsi v předchozích
třech letech po sobě - 2005, 2006, 2007 předával po dlouhé noci na Tiomile z prvního místa. Letos jsi ale běžel „jen“ sedmý úsek
– je to prostě tím, že je Halden plný skvělých
běžců?
Samozřejmě bych chtěl dlouhou noc
běžet znovu, pro mě je to nejvíce speciální
úsek a zároveň velmi vzrušující zážitek.
Ale sedmý úsek byl také velkou výzvou
– pro mě to nebyl „jen“ sedmý úsek, ale
klíčová část závodu a mým cílem bylo
předat z prvního místa s náskokem před
ostatními. Ale jak známo, Kristiansand OK
(KOK) běžel velmi dobře po celý závod a i
když jsme byli druhým místem zklamáni,
je to velmi dobrý výsledek.
…a myslím, že jsi odvedl skvělou práci, když
jsi dokázal vytáhnout Halden ze šestého
místa na druhé. Byl jsi dokonce i rychlejší i
než Baptiste Rollier z KOK – předpokládám
tedy, že nikdo z vás neudělal žádnou chybu
a rychlostí jste se moc nelišili?
Jednu chybu jsem udělal (na 6. kontrole),
ale jsem jinak se svým závodem celkem
spokojený. Byl jsem ve větší skupině a
všichni jsme se hodně snažili o snížení
náskoku KOK.
Tak nyní již k MS - kolikrát jsi byl v českých
lesích během přípravy na MS ?
Dvakrát. Jednou v roce 2007 a podruhé
během Mistrovství Moravy. Přijedeme
s národním týmem ještě jednou
během června.

Další
k r o k y
k zajištění TV
přenosu

Zástupci ČT uskutečnili další
prohlídku arén a míst, kde budou
muset být umístěny přenosové
vozy. Těžká vozidla, vážící 14 - 22 tun
mohou jezdit pouze po zpevněných
komunikacích. To bude v arénách
zajištěno a pro případ deštivého
počasí bude nutno mít připravenou
vyprošťovací
techniku,
kterou
zabezpečuje armáda. Bylo ještě
nutno učinit určité korektury při
stavbě tratí middlu a longu, protože
kabelové napojení kamer na mobilní
přenosový vůz může být maximálně
do vzdálenosti 400 m. Za dohledu
kontrolorky IOF, během její poslední
návštěvy, si tak náš stavitelský tým
Jaroslav Kačmarčík a Josef Hubáček
musel poradit ještě s tímto úkolem.
Spolupráci s ČT i nadále pokračuje na
výborné úrovni, nyní se předpokládá
nasazení dvou nebo tři přenosových
vozů a 14 - 18 kamer. Celý štáb
ČT bude čítat asi 40 - 45 lidí. Tímto
rozsáhlým technickým pokrytím
rovněž sklízíme ovoce vhodně
vybraného termínu, kdy se nekoná
žádná z nejvýznamnějších letošních
sportovních událostí, jež by jinak
zaměstnala většinu techniky a
personálu ČT. Přenos signálu ze
startu a kontrol v terénu do arén zajistí
Telefónica O2, formou optického
kabelu, o délce až 1 880 m.

Trac Trac i na middlu

Po jednáních s Českou televizí
se pořadatelé MS rozhodli pro
rozšíření nasazení tohoto systému
z finále klasické trati a 3. úseků
štafet i na finále middlu. To si tedy
vyžádá navýšení finanční náročnosti
této atrakce, v zájmu publicity a
mediálního podání by však taková
investice – byť nepřímo – jistě měla
mít i svůj přínos.
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Na nominační závody na konci června?
Ne, nominačky nemáme v Čechách,
ale budeme tu mít vlastní tréninkových
kemp několik dní před Jukolou. Potom
poletíme z Prahy rovnou do Helsinek.
A kdy tedy máte nominační závody?
Nemáme přímo nominační závody pro
MS, rozhodující bude celá dosavadní
sezóna. Myslím, že nejdůležitější roli bude
hrát Mistrovství Evropy a postavení ve
světovém poháru a že nominace budou
uzavřeny po závodě světového poháru
v Oslu (O–Festivalen, 20./21.6.).

Jaké závody poběžíš na MS 2008, předpokládám, že určitě klasiku a zbytek se ještě
uvidí ? (např. zda i štafety den po klasice)
Vždy jsem se soustředil na middle a
klasiku a stejně tomu je i letos. Takže
doufám, že poběžím právě tyto disciplíny
a pravděpodobně i štafety, i když program
je velmi náročný.
Je na českých terénech něco, čeho se obáváš a zařadil jsi proto do svého tréninku
něco speciálního se zaměřením na MS v ČR
a na naše podmínky?
Samozřejmě mám respekt ze strmých
výběhů a proto doma zkouším i tréninky

Úprava
prostoru
middlu

Jak lze zjistit i pohledem na mapky
v Bulletinu č. 3, došlo k mírné změně
závodního prostoru pro middle.
V části severně od silnice I/11 byl
posunut více na východ, protože
část původního prostoru zahrnuje
rezervaci a v rámci dohody s CHKO
Jeseníky se pořadatelé rozhodli pro
kompromisní řešení. Část prostoru
severně od silnice bude použita pro
nominační závody, jejichž uspořádání
zde pořadatelé MS nabízejí koncem
června. K žádným jiným změnám
již nedochází, závažné škody
nezpůsobil ani hurikán Emma, který
sice v prostoru finále klasiky a štafet
zanechal dne 1. 3. 2008 stopy, ale bez
dalších důsledků na podobu závodu.

Mapy vytiskne Žaket

Jak bylo uvedeno hned v prvním čísle
WOC News, mapování závodních
prostorů bylo dokončeno počátkem
jara, nyní probíhají, kromě mapování
modelových prostorů, nezbytné
revize. Jejich cílem je generalizace
podle představ mapové komise IOF
a důsledné dodržování mapového
klíče ISOM. Zcela hotové budou
mapy i s tratěmi počátkem června,
kdy budou předloženy k poslednímu
odsouhlasení kontrolorce IOF a
mapové radě IOF a na druhou
polovinu června je domluven tisk
v pražské firmě Žaket. Jedná se o
jednu z největších českých tiskáren
map, která se zabývá i mapami pro
OB, a to i pro nejnáročnější klientelu
– například právě před tiskem map
pro OB se bude věnovat zakázce pro
letošní O-Ringen
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na kopce, ale myslím, že jinak mi bude
terén docela vyhovovat. Pokud mám
svoji nejlepší možnou formu, vyhovuje
mi každý terén a jakákoliv délka trati. A
doufám, že budu v takové formě i během
MS. Také zařazuji krátké rychlé výběhy do
kopců, abych nabral sílu v nohách.
Nemáš obavy také např. z voleb postupů
nebo s tímto nemáš žádný problém?
Myslím, že dlouhé volby postupů jsou
zajímavé a jsem připraven na to, že
na mistrovství nějaké budou. Je těžké
zvolit vždy tu správnou, ale určitě se
budu snažit vybrat dobrou a zároveň
se nešetřit. Nejsem si ale zrovna jistý,
že mám rád dlouhé volby postupů
s využitím tvrdého povrchu, jako jsou
silnice nebo zpevněné cesty. Mám radši,
když je postup terénem a zároveň když
lze z mapy vyčíst průběžnost terénu.
Jako přípravu na MS 2006 jsi absolvoval tři
vysokohorské kempy, na MS 2007 jsi se připravoval především na domácí půdě, kde
všude jsi byl před letošním MS?
Hodně jsem v přípravě na letošek cestoval,
ale především prostě proto, že chci
trénovat a sbírat zkušenosti v odlišných
terénech. Stále ještě stoprocentně
nevím, co budu posledních pár týdnů
před MS dělat, ale možná zajedu na
týden do norských hor. Není to žádný
vysokohorský trénink, ale je vždy příjemné
zajet si tam za odpočinkem, rybařit a
poběhat na hezkých místech.

Myslím, že můj poslední vysokohorský
kemp před MS 2006 byl moc krátký, ale
po prvních dvou v zimě jsem se cítil velmi
dobře - možná ale až příliš brzo na to, aby
to mělo stejný efekt i při MS. Každopádně
pokud se ještě někdy pro vysokohorský
kemp před MS rozhodnu, chtěl bych
zůstat minimálně 3 týdny.
Emil Wingstedt je známý tím, že se nebrání
novým tréninkovým metodám – přidáváš se
Ty nebo někdo z dalších oddílových kolegů
k některým z jeho tréninků?
Párkrát jsme se s Emilem o našich
tréninkových metodách bavili a myslím,
že jsou velmi odlišné. Věnuji hodně času
běhu mírnou intenzitou a posledních šest
měsíců jsem nedělal jediný intervalový
trénink. Je zábavné se o tréninkových
metodách bavit a samozřejmě při tom
vím, že ta moje je ta jediná a nejlepší… :)
Jaký je Tvůj současný čas na 5 km na dráze
a pamatuješ si jaký byl Tvůj nejlepší čas, když
Ti bylo 15?
Nikdy jsem pětku neběžel, ale myslím, že
bych měl něco kolem 15 minut.
V norském týmu tedy nemáte stanoveny
žádné limity jako podmínku pro účast na
MS?
Ne, naštěstí nemáme. Ale hodně norských
reprezentantů je velmi dobrými běžci i na
dráze a myslím, že mají pár velmi solidních
výsledků.

A jaké jsi tedy nasbíral zkušenosti a poznatky z odlišných způsobů přípravy na MS?

Kdo si myslíš, že bude patřit mezi největší
favority mezi muži na MS?

No já nedělám nic speciálního. Pokud
by měla sezóna jiný průběh, ještě bych
pár týdnů před MS vysokohorský trénink
zařadil, ale myslím, že letos na to není
čas.

Thierry a Švýcaři.

Měl jsem také na mysli zda jsi pocítil nějaké
rozdíly ve výsledcích, pokud jsi v přípravě
měl vysokohorský trénink a pokud jsi ho
neměl? Teoreticky by se to pochopitelně
projevit mělo, ale měl jsi tedy vloni v Kyjevě pocit, že o rok dřív to právě pro
tento druh přípravy bylo
lepší ?

A kdo si myslíš, že bude nejlepší mezi ženami?
Doufám že Anne Margrethe (tj. A. M.
Hausken).

Známe
parametr y
tratí

Počátkem května byl vydán Bulletin
č. 3, který již určuje přesné parametry
tratí. Jak bylo uvedeno výše, žádné
změny z důvodu přírodních kalamit
nebyly třeba a poslední úpravy kvůli
dostupnosti televizních kontrol byly
projednány a zapracovány ještě
před uzávěrkou tohoto Bulletinu.
Každý si jej může stáhnout ze stránek
MS, takže netřeba jej zde rozsáhle
citovat, pro ukázku uveďme alespoň
parametry finále klasické trati: ženy
– 12,4 km, 450 m, 34 kontrol, (pro
porovnání – na Ukrajině 2007 to bylo
11,9 km / 300 m, v Dánsku 2006 11,7
km / 590 m) čas vítězky by měl být
75 minut; muži – 17,5 m, 800 m, 37
kontrol, ( na Ukrajině 18,2 km / 550
m, v Dánsku 17,2 km/875 m) mistr
světa by pak tuto trať měl zdolat za
95 minut.

Nábor
dobrovolníků
ukončen

Koncem dubna byl uzavřen
přihlašovací systém dobrovolníků.
Jednak bylo z organizačních důvodů
nutné znát již co nejpřesnější údaje
(kvůli ubytování, stravování, výbavě a
pod.) a jednak byl v podstatě naplněn
potřebný stav. Ten byl vyčíslen na
325 lidí a zaplněno je již 310 míst. Pro
úplnost dodejme, že úplný počet lidí,
kteří budou do pořádání MS zapojeni,
je ještě vyšší, neboť zahrnuje ještě
personál marketingové firmy TK
Plus, čítající 20 lidí (realizace reklam,
vyhlášení vítězů, hostesky, péče o
VIP) a okolo 20 posil z řad armády
na budování, resp. obsluhu zařízení
a výbavy, kterou poskytne (stany,
sprchy, terénní vozy, nákladní
automobily).

Ptal se Petr Kadeřávek
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Štafetu poběžím i
spoustu dalších lidí

za

(pokračování ze str. 1)

....Navíc se pokusím nominovat na middle
a sprint, ale to již bude záviset na mých
výkonech na nominačních závodech.
Takže tvůj hlavní cíl je dobře rozběhnout
štafetu a zbytek je jenom takový bonus?
Můžu všem slíbit, že ve štafetě udělám
maximum pro úspěch České republiky,
přeci jen je to více týmová hra a člověk
běží i za spoustu lidí, kteří ho už od
deseti let podporují v orienťáku. Úspěch
v ostatních diciplínách by byla spíš
taková třešnička na dortu, která bude
mít význam spíš pro mě a pokusím se
pro něj udělat také maximum. Ale asi
bude celkem težké se na nějakou další
discplínu vůbec nominovat.

nelituju. Tiomila je
přeci jen trochu něco jiného
než rozbíhat na světových akcích. Běží
se pomaleji a navíc v noci, což zvládne
rozběhnout i spousta dalších lidí od
nás z týmu, a tak si mě trenér šetřil na
denní úsek, i když mi nakonec nasadili
lampu a poslali mě do noci. 1. úsek na
MS bude jiná řežba a bude rozhodovat
každá chybička, přeci jen se tam schází
kvalitnější konkurence než na 1. úsecích
na 10mile.
Dají se první úseky nějak natrénovat?

Před
pár dny sis
založil vlastní blog.
Znamená to, že už se za člena
světové špičky považuješ i ty?
Tak to určitě ne. Svůj blog máš i ty, Zhaly
(Petr Žaloudek) nebo Mráz (Jan Mrázek).
Můj blog je spíš info pro kamarády, ale
třeba na něm po MS budu muset udělat
prezentaci pro sponzory... :-)

Musí tě bavit běhat hromadné starty,
nesmíš se bát odpojit se z balíku a
hlavní jsou zkušenosti a sebedůvěra
z předchozích závodů. Tréninkem je
tedy jakýkoliv hromadný start, na kterém
se objeví světová špička.

Mistrovství Moravy na Bouzově vaše štafeta
vcelku s přehledem vyhrála. Čekali jste takový úspěch? Nebojíte se, že teď vás začnou
doma považovat za favority a budete to
mít na MS o to těžší?
Vítězství na Bouzově bylo super pro naši
psychiku, všichni tři teď víme, že doma to
můžeme nandat komukoliv. Ale na MS to
bude přeci jen složitější, o vítězství bude
bojovat asi 6 týmů a už se asi nestane,
že by bouchly saze jen Bingovi. Takže se
bude rozhodovat až na posledním úseku
a já doufám, že ve hře o medaile bude i
naše štafeta!
Mnohé asi překvapilo nasazení největšího
esa Michala Smoly už na druhý úsek. Byl to
z vaší strany nějaký taktický manévr?
Mě samotného to taky překvapilo, ale
Bingo bude mít na MS v nohách klasiku
z předešlého dne. Každopádně na
Bouzově se ukázalo, že to pro něj není
žádný problém, takže složení úseků se
může ještě změnit.
Přestože patříš k elitním rozbíhačům, letos
na Tiomile na tebe ve štafetě Stora Tuna IK
první úsek nezbyl. Není téhle chybějící zkušenosti trochu škoda?
Běžel jsem 7. úsek a
vůbec toho
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Ptal se Jiří Krejčík

Druhý tréninkový tábor je
za námi
(pokrač. ze str. 1)

na 4 různých mapách, čtyřetapové.
“modelové závody” CZECH SPRING 2008
a další různé variace tréninků podle
zadání jednotlivých výprav. Našim
cílem bylo připravit kvalitní tréninkové
možnosti s pokud možno inteligentní
stavbou tratí, alespoň trochu představit
blízké terény, kde proběhne samotné
MS a dát možnost všem účastníkům zažít
si styl českého mapování. Komfortní
ubytování přímo na mapě, vynikající
a nadstandardní stravování, 2x denně
otevřená kancelář pro servisní požadavky
jednotlivých výprav, široký relaxační
program (hřiště, minigolf, stolní fotbal,
sauna, fitcentrum), možnosti výletů a
hlavně ideální počasí. To vše doplnilo
náročný program kempu.
A jaké byly reakce? Musím se přiznat,
že jsem se trochu obával příjezdu
“rozmazlených hvězd”, pro které budou
naše terény a mapy nudnou alternativou
v přípravě na MS. Nalijme si čistého vína,
vizovické terény nejsou zrovna nejbližší
terénům MS. Nicméně při odjezdu nám
všichni děkovali za výborné zázemí,
servis, tréninky i závody. Samotného mě
později pozitivně překvapili další reakce
na webech zúčastněných reprezentantů.

Přiznám se, že mě také hodně překvapilo
hodnocení
všech
účastníků
po
jednotlivých etapách. Z českého prostředí
jsem zvyklý, že si neustále někdo na
něco stěžuje (kontroly v hustníku, špatný
terén, špatná mapa, ten stavitel je ...) a
tady byly najednou všichni spokojení, ba
naopak nadšení. Obzvlášť potěší takové
poděkování od Petera Thoresena, ...
I tohle jsou určitě momenty k zamyšlení.
Snad jediným
černým
puntíkem
na kempu bylo zajištění ubytování
pro dánskou výpravu v Praze. I přes

potvrzenou rezervaci ubytování se
dáma, kterou asi nejlépe charakterizuje
francouzské auto s výrazným znakem
na kapotě, rozhodla neubytovat je zde
jenom z toho důvodu, že sama ovládá
pouze český a ruský jazyk. Vše se nakonec
vyjasnilo, nicméně pro pořadatele MS
bych rád tuhle zkušenost zmínil. Tak
tohle byl 2. officiální kemp před MS 2008.
Děkuji všem pořadatelům a bylo mi ctí.
Martin Marek
(Snímky: Jiří Kalenda
a Jan Fukátko)
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