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Analýza na základě dat od kluků, kterých běželo celkem 16. Holky běžely jen 4, proto se z toho 
většinou nedá moc vyvozovat, takže jen místy uvádím v textu kde to lze. 
 
K1 - Na startu bylo vidět kam kdo běží a ti 
první to "urvali" na špatnou variantu. Pájova 
branka byla přitom jasně rychlejší, žádné 
schody (u Páji i trochu znalost prostředí). U 
holek tu byla Denisa také nejrychlejší. 
 
K2 - Všichni stejný postup, druhou nabízenou 
variantu nevzal nikdo. Troufám si odhadnout, 
že pomalejší by nebyla. 
 
K3 - Tady mě zaujalo, že všichni nabíhali 
stejně zprava. Jediná Denisa běžela zleva - 
přitom zleva byla kontrola jako na dlani. 
 
K4 - Záludný chyták - bylo nutné dostat se 
přes přechody na druhou stranu mostu. 
Nepozornost tu byla drasticky trestaná 40" 
penalizací. Celkem se nachytalo 5 lidí, tedy 
25%. (Divně vyjádřené místo s šedým 
průchodem bylo vysvětlené v pokynech. Pro 
vrcholný závod by to tak asi použít nešlo.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K5 - Postup náročný na rozklíčování. Úplně všichni zřejmě použili v první části průchod. Nabízela se i 
varianta zpátky přes přechody, o které jsem si myslel, že bude využívaná vzhledem k tendenci 
některých používat místa "kde už to znám". Zelená by byla pravděpodobně o 5" pomalejší.  V druhé 
části byly zřejmě obě varianty rovnocenné. Důležité bylo nenachytat se na spodní variantě během po 
druhé straně silnice. 
 
K6 - Velké množství různých variací. Rozhodovala však evidentně načtnenost postupu a nasazení. 



K7 - Nepřekonatelná zeď hned za 
K6 byla v reálu drobná zídka, a tak 
bylo hned několik 
"diskvalifikovaných".  
Bereme-li v úvahu ty, kteří disk 
nebyli, je zajímavé, že průchod 
zpomaloval (a navíc se některým 
stalo, že skončili v jiném, slepém, 
který není v mapě). I když Maroš 
byl i tak oproti ostatním hodně 
rychlý. 
 
Zelenou variantu běžela mezi 
holkama Míša za 1:11, Dana 
nejrychlejší průchodem za 1:09. Takže taky zřejmě rovnocenné. 
 
K8 - Další postup náročný na celkové načtení 
situace, protože poloha kontroly byla méně 
důležitá než poloha branky do parčíku. Většina 
správně zvolila střední variantu.  
Ztráta na modré alternativě je překvapivě vysoká. 
Důvodem jsou jistě dvoje schody, a v této fázi 
závodu už i rozdíly v kondici.  
Zajímavý postup zvolili Pája a Šéďa - a byli za něj 
po zásluze potrestáni ;) … U holek na něm naopak 
byla Míša rychlá. Magická přitažlivost, ostatně 
30m od postupu bydlí strejda… ;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
K11 - Kromě samotné volby nabízel postup i 
chyták v podobě nutnosti přečíst popis: "sráz 
východní pata". 
Obě varianty postupu se ukázaly jako vyrovnané, i 
když vzhledem k Betově rychlosti prokázané na 
předchozích postupech se zdá, že spodem to 
mohlo být i mírně lepší. 
Na polohu kontroly se nechalo nachytat cca 30% 
startujících a tak se na tomto postupu tvořily i 
ztráty v řádu 10-50".  
 
 
 
 
 
 
 



K12 - Opět bylo potřeba dostat se na správnou 
stranu mostu, tentokrát u všech zřejmě bez 
problému.  
Alternativní volba zprava kolem bloku pak byla 
zřejmě o něco pomalejší. Platilo i u holek, kde tuhle 
variantu běžela Martina. 
 
K13 - Drtivá většina kluků tu použila mírně 
pomalejší variantu (běžecky složitější závěr). 
Naopak holky zvolily všechny správně zprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K15 - Na sběrku to suverénně nejrychleji napálil 
Vojta, který ale proběhl zelenou, kterou jsme 
považovali za neprůběžnou (možná to ale nebylo 
úplně jasné). Bet musel možná trochu víc mapovat, 
protože brankou před patnáctkou na rozdíl od 
Vojty neběžel na jedničku. 
Stejný závěr je u holek, kde byla Míša na legální 
verzi Vojtovy varianty jasně nejrychlejší. 
Výrazně ztrátová pak byla Pájova volba přes branku 
u filharmonie, která byla tentokrát, na rozdíl od 
postupu na jedničku, spíše pastí. 
 
 
 
 
 
 
…Pocitově to bylo možná "lehké" nebo "jednoduché". Jako typická kvalifikace - béčkový prostor. Ale 
speciálně v takových závodech je potřeba předvést totálně koncentrovaný bezchybný výkon, 
ozdobený velkou plynulostí - jasnou představou o poloze kontroly a zdařilým načasováním 
rozklíčování hlavních problémů.  
 
11.2.2014 /RN  


