WOC News

č.7

Suverén middlu s takřka
neomylnou mapovou
technikou, bez ohledu
na náročnost terénu, v
posledních letech jen těžko
porazitelný v této disciplíně.
To jsou asi hlavní fakta, díky
kterým se Thierry Gueorgiou
v současnosti těší
vyjímečné pověsti.

S terčem na zádech
dlouho nepřežiješ
Už je to pár týdnů, ale mohl bys ještě
zmínit, jak jsi si užil poslední pobyt v
českých terénech - druhý oficiální tréninkový kemp ve Vizovicích, po němž
francouzská reprezentace zůstala ještě na jiných místech Moravy?
Byla to velmi povedená akce, kde
jsme se snažili získat dobrý přehled o
všech druzích terénu. Takže jsme navštívili několik míst...
(pokrač. na str. 2)

Kopce musíš
trénovat pořád
Vítězstvím v nominačním závodě na klasické trati si Petr Losman
zajistil nominaci dřív, než o složení celé české reprezentace bude
muset rozhodnout realizační tým.
Vždy výborně fyzicky disponovaný běžec tak dokázal využít svých
předností a bude mít opět možnost
pokusit se o totéž i na mistrovství
světa.
(pokrač. na str. 7)

Připravoval jsem se
jako obvykle
Jeho jméno patří ke špičkovému
OB již řadu let a patří tak k příkladům ukázky skloubení dlouholetých zkušeností se stále výbornou
fyzickou kondicí. Nicméně na individuální medaili z MS Mats Haldin
stále čeká, ale vloni jej od ní na 110minutové klasice dělilo 16 sekund
a ani letos mu nechybí předpoklady ke špičkovému výkonu.
(pokrač. na str. 5)
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S terčem na zádech
dlouho nepřežiješ
(pokrač. ze str. 1)
... a byli jsme ubytováni na třech různých
místech (pozn. - po Vizovicích ještě v
Šumperku a Suchém). Absolvovali jsme
asi šest pořádných tréninků závodní rychlostí, což stačilo k tomu, abychom si vybudovali sebedůvěru pro zdejší terény.
A kolikrát celkem jsi navštívil české lesy
během přípravy na česká MS?
Celkem jsem strávil v relevantních terénech dva týdny. Jeden týden v březnu
2007 se svým finským klubem Kalevan
Rasti a další týden v květnu s reprezentačním družstvem. Může se zdát, že to není
mnoho, ale doma mám kolem sebe lesy,
které jsou v mnoha ohledech podobné.

ku něco zvláštního, aby ses připravil právě
na česká MS a podmínky českých terénů po technické nebo po fyzické stránce?
Zařadil jsem do svého obvyklého týdenního plánu mnohem víc kopců než rok
předtím. Také si dávám velký pozor na to,
abych se dobře adaptoval na horka, a poslední technické tréninky blízko domova
absolvuji v podobných terénech. Stručně
řečeno vždycky se snažím, abych se na
startovní čáru MS postavil s vědomím, že
jsem veškerou nejistotu omezil na minimum.
Můžeš také prozradit něco víc ze svého
běžeckého tréninku - např. zda dáváš
přednost vytrvalosti, intervalům, výběhům do kopce atd.?
Nejsem fanatickým zastáncem intervalového tréninku. Většinu svých rychlostních
tréninků dělám při orientaci. Nechci si narušit technické návyky, a proto neodděluji
běžecký a technický trénink příliš často. Je
ale také pravda, že jsem zvyklý trénovat
intervalové výběhy, například desetkrát
50 m převýšení.
Myslím, že francouzská reprezentace si
nezvolila nominační závody, které nabízejí pořadatelé MS koncem června, takže
budete je mít ve Francii a kdy?
Nominační závody francouzského družstva proběhly již dříve v tomto roce.
V lesích kolem Olomouce budou za Francii závodit tři ženy a pět mužů.

Zdá se, že jsi v mapařské technice naprosto dokonalý, ale stejně - může být něco,
čeho se v českých terénech obáváš?
Nikdy nikdo není technicky dost dobrý,
to je pravidlo. Ale českých terénů se nijak zvlášť nebojím; jsem zvyklý trénovat
v mnohem náročnějších terénech. Nicméně každá kontrola v každém terénu
vyžaduje nějaké minimální soustředění
a respekt.
A zařadil jsi do svého trénin-

Máte i jiné nominační podmínky pro MS,
jako jsou třeba časové limity na 3 nebo 5
km na dráze?
Ne, nic takového nemáme. Za posledních
15 let jsme ve Francii vždycky považovali
technické schopnosti za mnohem důležitější než fyzické schopnosti, i když je
pravda, že k tomu, abys uspěl v absolutní
špičce, potřebuješ oboje. Já jsem ale toho
názoru, že je těžší být dobrý technicky
než rychle běžet.
Teď bych na chvíli opustil téma MS. V někdejším rozhovoru s Janem Skřičkou, který je na tvé webové stránce, jsi řekl, že v
roce 2001 jsi byl „orientační běžec, který
pořád přesně věděl, kde je.“ Asi o tři roky
později už jsi byl “orientační běžec, který
ví, kde bude po dalších 100 metrech”. Dostal jsi se během dalších tří let zase do dalšího „stádia“? Pokud je to vůbec možné…
Třeba “orientační běžec, který potřebuje
jen asi 1/10 značek na mapě”?
Ano, myslím, že jsem

Český tým nominován

V Olomouci budou české barvy hájit:
Ženy: Dana Brožková, Radka Brožková,
Iveta Duchová, Eva Juřeníková, Jana
Panchártková a Zdenka Stará.
Sprint: Dana Brožková, Radka Brožková
a Eva Juřeníková;
Middle: Radka Brožková, Iveta Duchová a Zdenka Stará;
Klasika: Dana Brožková, Eva Juřeníková
a Jana Panchártková;
Štafety: Zdenka Stará, Radka Brožková
a Dana Brožková.
Náhradníce: sprint: Zdenka Stará, middle: Vendula Klechová, klasika: Iveta
Duchová, štafeta: Eva Juřeníková.
Muži: Tomáš Dlabaja, Petr Losman,
Vladimír Lučan, Jan Mrázek, Jan Procházka a Michal Smola.
Sprint: Tomáš Dlabaja, Jan Mrázek a
Jan Procházka;
Middle: Tomáš Dlabaja, Vladimír Lučan
a Michal Smola;
Klasika: Petr Losman, Jan Mrázek a Michal Smola;
Štafety: Jan Procházka, Tomáš Dlabaja
a Michal Smola.
Náhradníci: sprint: Petr Losman, middle: Jan Procházka, klasika: Osvald Kozák, štafeta: Vladimír Lučan.

Skandinávské nominace

Dánsko
Ženy: Signe Søes, Line Søderlund
a Ane Linde; Každá poběží všechny
disciplíny.
Muži: Christian Christensen, Rasmus
Djurhuus, Mikkel Lund, Christian Nielsen, Rasmus Søes a Tue Lassen.
Sprint: Mikkel Lund, Christian Nielsen,
Rasmus Søes;
Middle: Tue Lassen, Mikkel Lund
a Christian Nielsen;
Klasika: Christian Christensen, Rasmus
Djurhuus a Rasmus Søes.
Finsko
Ženy: Liisa Anttila, Heli Jukkola, Minna
Kauppi, Riina Kuuselo, Katri Lindeqvist,
Merja Rantanen.
Náhradnice Maria Rantala.
Sprint: Heli Jukkola, Minna Kauppi
a Katri Lindeqvist,
Middle: Heli Jukkola, Minna Kauppi
a Merja Rantanen,
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lepší orientační běžec než před několika
lety. Myslím, že je vždycky možné ještě
zdokonalovat představu o terénu před
sebou. Doufám, že jsem také zlepšil svou
vizi „rychlejšího běhu bez zvýšeného rizika”. Moje zkušenosti jsou trošku lepší než
před třemi lety. Ale kde si myslím, že jsem
se zlepšil nejvíc, to je moje soustředění při
závodě; teď jsem většinou schopen přesně vědět, kdy musím změnit intenzitu
koncentrace.

Myslím, že je to hlavně otázka zkušenosti
a chápání, kdy 100 % soustředění potřebuješ. Když běžíš po cestě, když už máš
naplánováno příštích 200 metrů nebo
dokonce celý příští postup, není toho
technicky moc co dělat, můžeš si trochu
odpočinout. Ale tehdy - a jenom tehdy když už víš, kdy budeš muset být naplno
zpátky v závodě. Trochu jinými slovy: máš
plnou kontrolu nad sebou samým, úměrně požadavkům daným závodem.

Ano, říká se, že jsi schopen během závodu kontrolovaně měnit koncentraci, což ti
jistě spousta běžců závidí. Je to jen otázka
velmi silné vůle, nebo je možné to nacvičovat a trénovat?

Myslíš, že být stoprocentně soustředěný
od startu do cíle je prostě příliš (a zbytečně) únavné, nebo že je to zřejmě nemožné?
Myslím, že je to prostě nemožné. Soustře-

Klasika: Heli Jukkola, Minna
Kauppi, Merja Rantanen, Liisa Anttila
a Riina Kuuselo.
Muži: Topi Anjala, Tero Föhr, Mats
Haldin, Antti Harju, Jarkko Huovila,
Pasi Ikonen a Tuomas Tervo. Náhradník
Jörgen Wickholm (klasika).
Sprint: Tero Föhr, Mats Haldin and
Tomas Tervo,
Middle: Tero Föhr, Jarko Huovila, and
Pasi Ikonen,
Klasika: Topi Anjala, Mats Haldin and
Antti Harju.
Díky vítězství Heli Jukkoly a Minny
Kauppi na loňské klasické trati může
Finsko letos na tuto disciplínu nasadit
hned pět závodnic. Doufejme, že tato
možnost bude vvužita – Heli Jukkola
má totiž momentálně problém se zánětem v rameni a neúčastnila se ani
nominačních závodů (do ČR ale přijela
a ve zdejších terénech alespoň trénovala).
Norsko
Ženy: Marianne Andersen, Elise Egseth,
Anne Margrethe Hausken, Marianne
Riddervold a Ingunn Weltzien.
Náhradnice Mari Fasting.
Sprint: Elise Egseth, Anne Margrethe
Hausken a Ingunn Weltzien;
Middle: Marianne Andersen, Anne
Margrethe Hausken a Marianne
Riddervold;
Klasika: Marianne Andersen, Anne
Margrethe Hausken a Marianne
Riddervold.
Muži: Marius Bjugan, Olav Lundanes,
Anders Nordberg, Lars Skjeset, Hans
Trøan, Audun Weltzien a Øystein Kvaal
Østerbø. Náhradník Carl Waaler Kaas.
Sprint: Marius Bjugan, Lars Skjeset a
Øystein Kvaal Østerbø;
Middle: Anders Nordberg, Hans Trøan
a Audun Weltzien;
Klasika: Olav Lundanes, Anders
Nordberg a Audun Weltzien.

foto: XY

Švédsko
Ženy: Annika Billstam, Lina Bäckström,
Emma Engstrand, Linnea Gustafsson,
Helena Jansson, Sofie Johansson a Lina
Persson, Náhradnice: Camilla Berglund
(middle), Anna Mårsell (klasika).
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dění není na stejné úrovni od startu do
cíle. Bylo by to skvělé, ale nikdy to takhle
nefunguje. Takže myslím, že klíčem k udržení vysoké úrovně výkonnosti je být si
skutečně vědom, kde potřebuješ zapojit
techniku s plným soustředěním. Klíčové
je načasování; když se například podíváš
na buzolu 30 metrů za posledním jasným
orientačním bodem, je to už příliš pozdě

nodušit práci s mapou tak výrazně, jak to
děláš. Rozumím tomu správně, že základní podmínkou je kontrolovat směr svého
postupu podle buzoly, a tak jej držet naprosto přesně, a také umět velmi dobře
odhadovat vzdálenost, kterou už jsi urazil?
Ano, to je pravda. Jedním ze základních
kamenů mé techniky je způsob, jakým
používám buzolu. Používám ji jako „vodítko”. To je opravdu důležité, protože když
zjednodušíš práci s mapou k určité hranici,
nebezpečí paralelních chyb je dost vysoké. Takže pořád potřebuješ vědět, jakým
směrem běžíš. Ale obecně pořádná práce s
buzolou hodně pomáhá v mnoha druzích
terénu, i když samozřejmě nikdy neběhám
jen podle buzoly.
Myslíš, že by mladí běžci měli třeba zkoušet tvoji taktiku generalizovat mapu a být
pořád kousek před svou momentální polohou? Nebo to spíše závisí na individuálním přístupu a schopnostech?
Všechny cesty vedou do Říma … A každá
je jiná. Není žádný univerzální recept osobního růstu. A jedním z klíčových faktorů je
také pevné přesvědčení, že vlastní přístup
člověka je ten absolutně nejlepší na světě!
V minulosti jsme byli svědky toho, že mnoho vrcholových sportovců uspělo s taktikou, která nebyla „doporučena literaturou”.
V každém případě si ale myslím, že pořád
existují některá základní pravidla, která je
třeba mít na paměti.

na to, abys dosáhl maximální přesnosti. Je
to jako symfonie, každý nástroj hraje svůj
vlastní part, který začíná v příslušný čas.
Prozradil bys, jaký druh hudby posloucháš,
když se před závodem procházíš po aréně
se sluchátky?
Vždycky takový druh hudby, který mě před
startem udržuje v bdělosti, třeba Linkin
park, Smashing Pumpkins nebo Sum41.
Myslím, že mnoho o-běžců pořád nechápe, jak můžeš
dokázat zjed-

V dřívějších rozhovorech jsi také říkal, že
jsi dospěl k postoji, kdy si opravdu užíváš
každý jednotlivý závod a že dobrý pocit je
důležitější než výsledky. Stačí ti pořád, že
běžíš s mapou a čelíš všem těm náročným
úkolům, které přináší mapa a trať, nebo
potřebuješ nějakou další výzvu, jako snaha běžet absolutně bezchybně nebo vymýšlet nové taktické postupy a zkoušet je
v realitě?
To je pravda, jsem vášnivý orientační běžec,
který se vždycky snaží o absolutní orientační výkon v náročných terénech. Ale mám
rád i tu zvláštní příchuť velmi důležitých závodů, mám rád tu atmosféru „sežrat nebo
být sežrán”. Tenhle způsob určité agresivity,
soutěživosti, má většina vítězů. Je to jako s
bojem o své teritorium, nepřežiješ dlouho
s terčem namalovaným na zádech. Může
se to zdát trochu arogantní, ale právě to je
ta hnací síla, kterou potřebuješ, abys dosáhl na nejvyšší výsledky. V mé
kariéře byly

Sprint: Emma Engstrand, Linnea
Gustafsson a Helena Jansson
Middle: Lina Bäckström, Helena Jansson
a Lina Persson
Klasika: Annika Billstam, Emma
Engstrand a Sofie Johansson
Muži: David Andersson, Martin
Johansson, Mattias Karlsson, Mats
Troeng, Emil Wingstedt, Peter Öberg
a Erik Öhlund, Náhradnící: Erik Axelsson
(middle), Andreas Jansson (klasika).
Sprint: Martin Johansson, Emil
Wingstedt a Erik Öhlund
Middle: David Andersson, Mattias
Karlsson a Peter Öberg
Klasika: Martin Johansson, Mats Troeng
a Emil Wingstedt

Lena Eliasson
se MS 2008 nezúčastní

Tři Ačkoliv zdravotní stav Leny Eliasson
se po její hospitalizaci v důsledku krvácení do mozku rychle zlepšuje, lékaři jí účast na MS nepovolili. Po fyzické
stránce už Lena nemá problém s intenzivním tréninkem, ale doba rehabilitace by po takovém případě měla
obvykle trvat déle a navíc je nutné brát
v úvahu, že MS znamená i psychickou
zátěž. Tři týdny před šampionátem tak
Lena oznámila, že se jej nezúčastní.

Jaké bude počasí
- snad už přesněji

Dlouhodobá předpověď uvedená
v minulém vydání potvrdila, že tyto
je nutné brát s rezervou a zanedlouho
se změnila. Nakonec byl konec června
velmi horký, což by mělo povětšinou
přetrvat i pro začátek července. Pro
druhou červencovou dekádu a tedy
právě období MS, se pak očekává
mírné ochlazení, na denní teploty 1925 °C přes den a 9-15 přes noc, oblačno, místy s přeháňkami a případně
i bouřkami.
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chvíle, kdy jsem se na mistrovstvích světa
postavil na startovní čáru a v duchu jsem
vyzývavě řekl: Tak podívejte, teď vám všem
ukážu, kdo doopravdy jsem.
Tak to věřím, že atmosféra boje o medaile
stojí za to. Ta otázka ale taky směřovala k
tomu, zda se nemůže stát, že tě někdy v
budoucnosti orienťák přestane bavit?
To je dobrá otázka. Někdy mám trošku
depresi z toho, jak jsou některé důležité
závody chybí jednoduché. Bojím se, že za
dalších pár let, až moje elitní kariéra skončí,
bude pro mě při nižší rychlosti hodně závodů ještě nudnějších, než jsou dneska …
Podle mého názoru je vývoj v posledním
desetiletí, alespoň tady u nás, takový, že
mapy jsou stále podrobnější, s více objekty a častěji v měřítku 1 : 10 000 oproti 1 :
15 000, než tomu bylo dříve. Co tomuto
vývoji říká běžec jako ty, který si pro určení a pojištění správného postupu vybírá
jen některé nejdůležitější objekty? Pokud
tento vývoj vidíš i v zemích, kde obvykle
běháš, nedomníváš se, že už se pohybuje
za hranicí toho, co je užitečné?
Ano, to je pravda, mapy jsou pořád přesnější
a přesnější, s více a více podrobnostmi. Myslím, že je to obecný trend na celém světě…
možná s výjimkou Švédska ;-). Nevím, zda
už jsme dosáhli úrovně zbytečnosti. Když
chceš jako orientační běžec běžet rychle, v
každém případě nemůžeš využívat každou
jednotlivou podrobnost mapy. Vyzkoušel
jsem si to a je to opravdu příliš pomalá taktika. Z hlediska kartografa myslím, že musíš

Připravoval jsem se
jako obvykle
(pokrač. ze str. 1)
Nejdříve blahopřeji k bronzové medaili ze
štafet na ME, kterou jsi svému týmu zajistil tím, že jsi na doběhu porazil Thierryho
a našeho Michala Smolu. V jaké formě se
cítíš po ME ? Jsi označován jako - a nepochybně i jsi -„Mats, the machine“, který se
řítí přímo terénem, nehledě na to, co mu
stojí v cestě. Ale na ME jsi měl nejlepší výsledky ve sprintu a ve štafetách, kde ses
projevil jako vynikající sprinter na doběhu - která je tedy teď tvoje nejlepší

prostě podat věrný obraz
terénu. Za dobrou mapu považuji
mapu, z níž je možné letmým pohledem
pochopit, které podrobnosti budou vidět v
terénu. Ale jsem dostatečně spokojený už
když jsou detaily v terénu v mapě na správném místě...
Před lety jsi plánoval vrchol své kariéry na
MS ve Francii, když jsi ještě předpokládal,
že to bude právě kolem roku 2008. Takže
doufáš, že se udržíš mezi špičkovými běžci do roku 2011, kdy se MS opravdu bude
konat v Savojsku? Myslím, že věk jiných
světových es nám říká, že by to neměl být
problém… (Thierrymu bude 32, Emilu
Wingstedtovi a Matsu Haldinovi je dnes
33).
Určitě, MS ve Francii už je někde v mojí
hlavě a mohl by to být poslední hit mé kariéry. Takže zkusím do té doby vydržet…
Zpátky k „našemu“ MS - jak vidíš klasickou
trať, myslíš, že i na ní by jsi mohl bojovat
o vítězství?
Běžet klasiku na mistrovství světa nemám
v plánu ani letos. Ale nepochybuji o tom,
že jsem schopen v budoucnu zlepšit svůj
dosavadní nejlepší výkon na klasické trati
(7. místo v Japonsku 2005).
Takže se vyhneš náročnému konci týdne,
kdy se běží štafety hned po klasice…
Mým cílem je také dobře zaběhnout v následujícím týdnu na O-Ringenu (3 závody
se počítají do světového poháru). Takže
by bylo dobré zachovat si na konci MS

trochu svěžesti.
A co krátká trať a sprint, nemyslíš si, že
soupeři jsou pořád silnější? V Kyjevě jsi ve
sprintu porazil Matthiase Merze o 0,9 sekundy, Emil Wingstedt by chtěl bojovat o
vítězství i jinde než ve sprintu...
Letošní dosavadní výsledky ukázaly,
že ambice přivézt si z mistrovství světa
domů nejcennější kov může mít několik
běžců. Uvidíme...
Kdo si myslíš, že tedy bude patřit k favoritům závodů mužů na MS?
Nejsem zvyklý dělat předpovědi, když
se mě závod přímo týká. Ale jistě bude
spousta dobře připravených soupeřů.
Klíčové zase bude soustředit se jenom
na sebe. Jediný výkon, který můžu řídit
a ovlivňovat, je ten můj.
Tak aspoň mezi ženami?
První mě vždycky napadne Simone Niggli
- její neuvěřitelné výkony ale toto mistrovství světa neoslní. Nicméně jsou, doufejme, i jiná silná děvčata. Divil bych se, kdyby
na medaile nedosáhly Minna Kauppi, Heli
Jukkola, Anne Margrethe Hausken, Tanja
Rjabkina nebo Dana Brožková. Žádná velká překvapení mezi těmito jmény, že?!
Ptal se: Petr Kadeřávek

disciplina....?
Vždycky jsem se považoval za všestranného běžce. Na ME jsem dokonce ani nedostal příležitost běžet krátkou, což mohla
být moje nejlepší disciplina... a na klasické trati jsem se dělal chyby. Moje hlavní
disciplina na MS ale bude klasická trať. Při
ME jsem ještě neměl vrcholnou formu, ale
jde stále nahoru, přesně podle plánu.
Předpokládám, že na posledním úseku
štafet jsi měl značnou výhodu v tom, že jsi
měl den předtím volno, zatímco tví přímí
soupeři běželi finále na krátké trati. Ale na
MS následují štafety po klasice a předpokládám že budeš chtít běžet obojí - jak to
budeš v červenci řešit...?
No, o tom ani nevím, ale obvykle zaběhnu
lépe, když musím víc závodit... Uvidíme
až při MS, zda mi dá Janne (pozn. – repretrenér Janne Salmi) příležitost ve
štafetách.
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Vraťme se do období více před MS – kolikrát jsi se v rámci přípravy na české MS
podíval do českých lesů?
Měli jsme s repre družstvem dva tréninkové tábory, jeden na podzim a jeden
v dubnu. V květnu jsem pak byl v ČR ještě jednou individuálně. A teď jsme měli v
Česku nominační závody.

tům v mužské kategorii?
Favoriti jsou vidět ve výsledcích ME. Ale
i další budou v ještě lepší formě (například já ).

A mezi
ženami?
Heli a Minna.
Ptal se: Petr Kadeřávek

A zařadil jsi do svého tréninku na české
terény něco zvláštního ? Terény asi budou
oproti Ukrajině a Dánsku kopcovatější.
Ne, já jsem vždycky hodně trénoval kopce,
takže jsem se připravoval jako obvykle.
A může být v českých terénech něco,
čeho se obáváš?
Ani ne, že bych se něčeho obával, ale mám
respekt ke kontrolám v „zeleném“.
Nyní jste na Moravě měli nominační závody, máte i nějaká jiná kriteria než jen
umístění v nich - jako třeba limity na dráze?
Ne, žádné limity na dráze nemáme.
Nicméně jaký tvůj nejlepší čas na dráze na 3
nebo na 5 km?
Běžel jsem to jen párkrát jako trénink: 3
km za 8:44 a 5 km za 15:05.
V čem v podstatě spočívá tvůj trénink,
resp. co převažuje - vytrvalost, kopce,
intervaly, ...? Nebo od každého trochu...?
Prozradíš i nějaké objemy tréninku?
Je to asi směs toho všeho, ale převážně
vytrvalostní běh. Posledních dvanáct let
trénuji 600 – 700 hodin ročně.
Co děláš přes zimu, lyžuješ hodně, nebo
pořád především běháš?
Většinou běhám, ale když je sníh, rád si
zalyžuji. Nejlepší je samozřejmě být někde, kde je teplo, a jen běhat, např. v Jižní
Africe.
Možná jsem trošku mimo - ale jsi pořád
členem Haldenu? Na Tiomile jsi běžel poslední úsek za IFK Göteborg...
Běhám za IFK Göteborg.
Kdo si myslíš, že bude patřit k favori-

Mats Haldin prokázal svoji formu i při nominačních závodech, které měli Finové v ČR. Na
klasické trati, kterou běžel finský tým společně s českým, byl s časem 112:01 (na trati o délce
16,4 km) nejrychlejší, když porazil o 2:46 min. týmového kolegu Topiho Anjalu a 4:58 min.
Petra Losmana, který se stal vítězem mezi českými běžci. Ačkoliv nepanovalo až takové
vedro, jaké zde v těchto dnech občas je, už uvedené časy ukazují, že závod byl náročný.
Stavitel tratí, český repretrenér Radek Novotný, totiž předpokládal čas vítěze 101 minut.
Jedním z důvodů náročnější reality byla zřejmě bujná vegetace, která zde za pár týdnů od
prvních příprav závodu znatelně vzrostla. V závodě žen (11,4 km) byla nejrychlejší Minna
Kauppi (92:38), která ovšem porazila Danu Brožkovou o pouhých 47 sekund, třetí skončila
ve společném česko-finském souboji Eva Juřeníková (+4.55).
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Kopce musíš
trénovat pořád
(pokrač. ze str. 1)
Gratuluji k nominaci na long a tedy i MS
vůbec. Jak sis myslel že asi dopadneš,
když jsi nominační závod doběhl?
Potom co jsem se dozvěděl, že jsem porazil Binga (Michal Smola) o 20 s jsem si
řikal, že by to mohlo být dobré, ale také
jsem věděl ze jsem na jedné kontrole ztratil přes 2 min., což mě trošku znervózňovalo .
Podle mezičasů na tom fyzicky rozhodně
nejsi špatně, což jsi teda nebyl nikdy, nicméně jak to cítíš sám – nezaznamenal jsi
ještě další nárůst výkonnosti?
Spíše naopak, letos jsem začal pracovat
a na trénink tolik času nemám, mám nejmíň kiláků co jsem kdy měl. Ale zase jsem
začal trénovat s mladejma (Honza Mrázek, Honza Procházka) a ti mě na tréninkách motivují, takže to je zase plus. Teď
jsme byli před nominačkama na tři dny
točit na horách, tak by to snad mělo být
po vyladění dobré.

věnovat vrcholnému OB? Třeba zrovna na
longu většinou úspěch slaví ti zkušenější,
takže ještě dlouho nebude pozdě…
Uvidíme jak dlouho to ještě budu pokoušet. Příští rok je MS v Maďarsku, což by
mělo být na longu podobné jako letos
v Olomouci, takže to ještě určitě zkusím
a pak se uvidí.
Jak jsi to viděl po nevydařené Ukrajině,
trvalo to nějaký čas než jsi se rozhodl pokračovat? Předpokládám ale, že MS na
domácí půdě byla výzva…
Máš pravdu, že mě to dlouho hlodalo a že
jsem to chtěl zabalit. Ale pak jsem byl třetí
na klasice na MČR, říkal si, že by to mohlo
jít, a hlavně ta změna prostředí a možnost
trénovat s někým dobrým mě strašně pomohla a vyhecovala.

Navíc, 40 ve stínu zatím rosničky na červenec nehlásí, ze stravy v Olomouci se snad
nepos…m, na kolejích na kraji Olomouci
by mohl být klidný spánek, do arény dojedete v klidu sami, letos by to tedy mohlo
jít mnohem líp…
Já osobně doufám, že zaprvé projdu přes
kvalifikaci a pak už to bude v pohodě
Když jsem se v jiných rozhovorech ptal
ostatních, jestli se nějak speciálně připravovali na MS, většinou víc trénovali kopce, bylo u tebe něco takového ještě nutné
nebo vůbec možné?

Jak jsi zmínil, na podzim jsi začal pracovat a přestěhoval ses z domácího Hradce
Králové do Prahy. Na jednu stranu tedy
už nemusíš řešit existenční záležitosti, na
druhou stranu jistě složitější podmínky k
trénování, na pořádnou mapu se musí pár
desítek kilometrů, dá se za těchto podmínek trénovat na dostatečné úrovni?
Na to už jsem částečně odpověděl. Do lesa
je to sice kousek, ale s přispěním zaměstnavatele (rovněž o-běžec, Pavel Žemlík) se
to dá zvládnout, a teď k nám přibyl ještě
Košík (Pavel Košárek se rovněž před nedávnem přesunul do Prahy), který nám to vždy
postaví a roznese, takže to máme i s komfortem. Jinak ještě chodíme na tréninky
s atlety, kde se zaměřujeme na rychlost,
takže myslím, že podmínky na trénování
mám přímo super.
Takže to nakonec skoro vypadá že přesun
do Prahy byl plus a z výsledků se
zdá, že to funguje, takže máš
v plánu se teď ještě v
klidu pár let
Sosák si právě dobíhá při bronz na MČR na klasické trati 2007.
Měsíc po nevyvedené Ukrajině cítí, že to zase půjde.

7
WOC2008, Legionářská 12, CZ-772 00 Olomouc - info@woc2008.cz - www.woc2008.cz

Kopce musíš trénovat pořád, protože síla
se rychle nabírá, ale taky ztrácí. Našel jsem
si okruh v Krčáku, který má 800 m převýšení, a ten jsem chodil. Taky dělám dost
výpony na posílení lýtek.
Když jsem se ptal, z čeho mají v českých
lesích obavu, odpovědi už jsou různější
(volby postupů, drobné objekty při náběhu ze svahu, porosty,..), jak to vidíš ty?
Volba postupu bude velmi důležitá, ale
myslím, že s tím bych nemusel mít až tak
velký problém, největší obavy mám z náběhů na nějaké srázky ve svahu, nebo s
hledáním jámy v čistém lese (teď jsem

na jedné takové nechal na nominačkách
skoro 3 minuty).
A nějak jsi tedy k MS nasměroval mapovou
přípravu?
Přes zimu jsme se snažili chodit dlouhé
běhy s mapou v kopcích, kde jsme měli
dost voleb postupů. Snažili jsme se pracovat hodně s vrstevnicemi, hledat tam co
je výhodné a co ne. Taky jsme tam často
zařazovali motýlky, které jsou na klasice
dost specifický úkaz.

Ještě uvidím, co mi Jedla (Michal
Jedlička, do loňska dlouholetý reprezentant, bydlící rovněž v HK) pošle (požádal
jsem ho o pomoc na závěrečné dny). Asi
vyrazím na jednu etapu ceny střední Moravy. Půjdu nějaký delší běh, trochu budu
pracovat, abych pořád nemyslel jen na OB
 A budu se snažit se dostat do pohody a
vše pak na MS prodat.

Jak budou vypadat tvé závěrečné dny před
MS?

Ptal se: Petr Kadeřávek

Petr Losman má co vracet Thierrymu - na pětidenních v Novém Boru 1991 jej už tehdy vycházející hvězda porazila o minutu.
Bylo to Thierryho první vítězství na mezinárodní scéně a tehdy se rozhodl, že se jednou stane mistrem světa... Mmch.
Osvald Kozák tehdy skončil v H10N devátý a Honza Šedivý až 46., ale Ruda Ropek už vyhrál elitu...!
Zcela poprvé Thierry zavítal do českých lesů již v srpnu 1988, na jičínských 5-denních v Lužanech
- při letošním MS to bude tedy bez jednoho měsíce přesně 20 let.
Snímek: archiv Thierry Gueorgioua
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Generálka televizního přenosu
V sobotu 21.6. se při M ČR ve sprintu uskutečnila generálka České televize a organizačního výboru na přímé přenosy z MS,
která dopadla velmi dobře. V přímém přenosu, který běžel na kanálu ČT 4 v době
16,25 - 17,45 hod byl odvysílán závod mistrovské kategorie mužů. Vyzkoušelo se
rozmístění kamer, režijní propojení, spolupráce s AKI grafikou, spolupráce se skupinou IT, časový sled závodu, spolupráce
komentátora ČT Petra Kubáska (sportovní
redaktor ČT Brno) se spolukomentátorem Rudolfem Ropkem (vlevo na malém
snímku; dlouholetý reprezentant a dvoj-

násobný medailista z MS), rozhovory v závěru přenosu s vítězem, flower ceremony,
zahajovací a závěrečnou znělku a mnoho
dalších věcí.
Přenosy ze závodů MS, budou ještě oživeny 3D modelem terénu (v podstatě OB
mapou v plastickém provedení) a grafickým průletem nad tratí, videozáznamem
z pohledu běžce pořízeným náhlavní kamerou nebo záznamem polohy závodníků na mapě přes trac trac systém. Záznamy bude ČT vysílat vesměs na kanále
ČT4.
Vítězem M ČR
ve sprintu se v
mužské kategorii stal Tomáš
Dlabaja, který
potvrdil svoji
specializaci na
tuto disciplínu a předpoklad dostat se ve výsledcích MS hodně vysoko. S na sprint poměrně výraznou ztrátou 26, resp. 29
sekund skončili na dalších místech Jan Procházka a Vladimír
Lučan. „Až“ páté místo Michala Smoly (+33 s) nebylo ve skutečnosti překvapením při vědomí faktu, že naše jednička byla
ještě v období náročného tréninku. Výsledky závodu žen měly
poměrně mezinárodní charakter, kdž vyhrála Radka Brožková
před Riinou Kuuselo, Danou Brožkovu, Janou Panchártkovou,
Li Ji (na snímku ovšem chybí) a Monikou Topinkovou. Čínský
národní tým v ČR pobývá již několik týdnů.
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