
Pár postupů z nominačního longu 
 
H8 - Navazuje na slovinské úvahy o tom, že když rovně, tak úplně rovně. Metry navíc se nevyplatily. 
V Portugalsku by mohla platit obdobná analogie. 
 

 
 
H9 - Postup, kde volba hrála roli. Tady to bylo podle mě jasně lepší horem (první tři časy na postupu). 
A osobně bych věřil nejvíc na Dýmovu nejjižnější variantu, kdyby byla úplně hladce provedená. Rovně 
se mi to z mapy jeví riskantní. Spodem byl nejlepší Ňuf se ztrátou 22".  
 

 
 
H10 - Jakoby tady platilo: Čím níž, tím pomalejší. Asi ano - seběh a výběh… 

 
 



H12 - Tady i přes rozdílnost variant rozhodovalo zřejmě spíše tempo a úspěšnost v závěru. Volba tu 
nic moc neřešila. Takže rovně opět nemohlo nic zkazit… 

 
 
H15 - Tady to rovně nešlo a elegantní nadběhnutí horem tentokrát jasně podlehlo hrubé síle o cca 8", 
protože se tam nic neušetřilo. 

 
 
H16 - I tady je jasné, že postup nic neřeší, přestože je tu hafo variant. Rozdíl je hlavně v tempu. 

 
 



H18 - Drobná obíhačka znamenala relativně drastickou ztrátu 15" (např. Vojta). 

 
 
H19 - Tady v reálu nebylo moc co řešit, tak si jen ukážeme Chlupovo hrdinství (ztratil na tom cca 25"). 

 
 
H20 - Nejlepší zase rovně, zleva po cestě je Ňuf o 15" pomalejší, je to dlouhé. 

 
 
H23 - Tady se dva nejlepší časy zaběhly na variantách se závěrem po pěšině (Ňuf a Dým). Rozdíl je ale 
malý, 10" 

 



H24 - Tady to trochu prokaučoval PK - nabízím srovnání s podobně rychlým Chlupem: 

 
 
H25 - Zase kupa variant - tihle všichni byli v rozmezí 16". Snad jen Ňufův náběh odspodu byl jasně 
pomalejší. 

  
 
H27 - Tady to bylo jasně lepší rovně, ale z těch rychlých to šel jen Kody (a Šéďa, který ale zaběhnul 
moc doleva, i tak byl druhý). Kody tady volbou naběhl na většinu ostatních 30-40"! 

 



H28 - Zdá se, že tady to bylo o něco lepší horem (nejlepší dva mezičasy Šéďa a Kody). Spodem cca o 
10-15" pomalejší? 

 
 
H29 - Tihle všichni byli v rozmezí 35", nejlepších 6 ve 20", každý přitom běžel jinak. Dýmova obíhačka 
po cestě byla asi rychlá, nejlepší mezičas. Překvapilo mě, že nikdo neběžel zprava kolem kup (směrem 
kolem K23).  

 



H32 - Pohled na tři nejrychlejší postupy. Nejlepší je ten nejjednodušší. Ňuf tenhle mezičas vyhrál o 
10". 

 
 
D1 - Urcitě je zajímavé, jak suverénně mezi holkama vyhrála Eva tenhle postup volbou horem po 
cestě s rychlým příběhem po hřbetu. Podle záznamu se Eva s Ivetou ve srovnání s ostatníma hodně 
zrychlily nahoře na cestě a pak taky při náběhu na kontrolu, kde nemusely stoupat. Přitom délkově je 
to stejné. 

 
 
D4 - U holek se jeví rovnocenně i spodní varianta, ačkoliv těsně nejrychlejší byla horem Jana. Ale Iveta 
naběhla spodem o 150m navíc a řekl bych, že by to horem muselo být rychlejší. 

 



H4 - Pro srovnání - u kluků ty spodní varianty vycházely jasně pomalejší (rozdíl cca 20"). Takže i tady 
to bylo zřejmě lepší rovně. 

 
 
D8 - Stejný závěr jako u kluků - nejrovnější je nejrychlejší (tady suverénně Jana).  

 
 
D9 - Tady jsou hodně rozjeté záznamy, takže GPS dává úplně zkreslené mezičasy. Ale podle 
sportidentu byly obě varianty víceméně stejně rychlé. A vezmeme-li v úvahu, že tady to vyšlo tak, že 
cestu volily vesměs ty spíše rychlejší závodnice, bude zřejmě i pro holky ta horní varianta mírně 
rychlejší, navíc úsporná z hlediska vrstevnic. Takže ani tady rovně nebylo špatně. 

  



D10 - Ukázková situace, která říká, že horem to bylo jasně lepší. Rozdíl je kolem 40", což je vzhledem 
k délce úseku megaztráta.  

 
 
D12 - Holky měly tuhle kontrolu víc napravo než kluci a tady už to vyšlo jasně lepší zprava. Varianty 
zleva byly o 120-150m delší a to byla vysoká cena za oběhnutí tří vrstevnic. Taky si všimněte, že 
tradované pravidlo o tom, že se "nemá křížit spojnice kontrol", je naprostý nesmysl. 

 
 
D13 - Velmi malé rozdíly. U holek se o něco více vyplatila ta obíhačka po cestě, která byla pro kluky už 
ztrátová. 

 



D18 - I u holek se ukazuje, že tady bylo několik rovnocenných variant, zelená a žluté byly v rozmezí 
15". Ostatní ztrácely běžecky. 

 
 
D19 - Tady se Míša snažila dohnat svojí předchozí dvouminutovku a tak zkreslila mezičasy ;) Jinak se 
zdá, že obě realizované varianty byly naprosto rovnocenné. Přičemž ta po cestě mnohem příjemnější. 
Ale i tady teda vychází, že rovně není špatně. 

 
 
D20 - Tmavě zelenou se vyplatilo minout mírně zleva tak jako to udělaly nejrychlejší Iveta nebo Míša. 
Jinak postup, kde je to potřeba v úvodní fázi zjednodušit a zrychlit - ale kontrolovaně, s busolou. 

 



D23 - Množství mikrovoleb. Výsledek stejný jako u kluků - nejrychlejší po pěšině a odspodu (Martina). 
Rozdíly však sekundové. Spíše rozhodovala (ne)jistota a bojovnost v závěru. 

 
 
D24 - Poslední postup a ještě se tu docela upravovaly výsledky. Chtělo to jasně rovně, a pohlídat.  
Na obrázku vidíme nádherné paralelní chyby, ukázkové. A taky únikový postup Jany, který byl ale o 
120m delší a při bližším náhledu nijak zásadně nešetřil ani nohy, ani mozek. 

  
 
…Co k tomu dodat? Zase se nám jednou povrdilo podezření, že rovně to je zřídkakdy úplně špatně a 
že metry navíc se promítají do času.  
S dodatkem, že u holek se využití cest vyplatí přece jen o něco víc než u kluků. 
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