
Rozhovor s hlavním kartografem a stavitelem tratí finále 

 

Jsi uveden jako hlavní kartograf i stavitel tratí finále. Není to trochu ve střetu zájmu? 

To v naší zemi ještě někdo řeší? To je zase nějaká kampaň? 

Ne, vážně. Jsem oddílový kartograf, mám za mapy zodpovědnost, řídil jsem mapovací práce pro celé 

MČR. Ale ve skutečnosti jsem díky mému pracovnímu vytížení na MS 2021 i dalším aktivitám neměl 

dostatek času a zmapoval jsem necelý 1 km2. Takže tam střet moc není. 

Z rozpisu také vyplývá, že prostor zmapovalo velké množství mapařů. Nepoznají to závodníci? 

Myslím, že ne. Prostor je opravdu velký, takže by to dva nezvládli. Snažil jsem se navíc vybrat mapaře, 

které mají podobný cit pro mapování, během srpna a září navíc proběhla revize (a generalizace), 

takže došlo ke sjednocení.  

Náročný terén zachytit v měřítku 1 : 15 000 ale asi není nic lehkého. Mýlím se? 

Mýlíš. Desítka je jen zvětšená patnáctka. Takže by mapa měla obsahovat naprosto to samé. Ale 

pochopitelně jsme si před mapováním museli stanovit pár zásad. Důležité bylo dodržování 

minimálních vzdáleností mezi objekty, zejména kamenů a skalek, v bílém lese nemapovat průseky, 

pokud jich je velké množství +- rovnoběžných k sobě, rozhraní porostu mapovat zelenými čárkami 

oproti černým tečkám, malé kameny pod metr rozhodně v mapě nenajdete, v určité oblasti, kde je 

řada detailů, musela být generalizace i větší. 

To už poznají závodníci sami o víkendu. 

Pravdu díš. Abychom maximální čitelnost podpořili, tak všechny mapy ofsetem vytiskl Žaket. Žádný 

laser ani pro veterány, opravdu kvalitní tisk. Když jsem teď mapy viděl vytištěné, tak jsem byl hodně 

spokojený. Důležité ale je, aby to hlavně ocenili závodníci. Chodící stavitel tratí není konzumem 

mapy.  

Jak bys zhodnotil prostor závodů? 

Myslím, že ho řada lidí zná – na Maliníku jsme pořádali od roku 2002, kdy zde proběhlo MČR na 

dlouhé trati, řadu oblastních závodů, poslední pak v roce 2015, ale pouze na malém prostoru. Kopce, 

kameny, skalky, místy hůře průběžná podložka, … Doporučuji se na webu závodu podívat do sekce 

„Prostor“. 

Měl jsi nějaké problémy při stavbě? 

Strávil jsem snad 70 % veškerého času nad vymýšlením koncepce. Aby to byla pořádná klasika pro 

hlavní kategorie, ale současně se líbila i veteránům. Aby tam bylo napojení na dokument ČT, 

občerstvovačky, kamery, ze kterých záběry půjdou na velkoplošnou obrazovku atd. Ale nevím, zda to 

byl úplně problém, ono je to relativně běžná věc u těch větších závodů. Obecně musím konstatovat, 

že v terénu je hodně cest, což byl další problém, aby všechny volby nebyly cestovky… 

Jak jsi stavěl veterány, zejména ty nejstarší? V 28 letech asi nemáš úplně zkušenosti s touto 

věkovou kategorií. 

Taky nemám zkušenosti s reprezentační kariérou, takže pak by mohl znít dotaz: jak jsi stavěl hlavní 

mužskou kategorii? Ale k veteránům: pokouším se jezdit na většinu seminářů, diskutuji s veterány a 

snažím se trochu vcítit, co oni prožívají na trati. Jednou to pěkně vyjádřil Radek Novotný: „Je to jako 

když se ti vůbec nechce běhat, všechno tě bolí a ty stejně musíš.“ Tím teďka v žádném případně 

nechci nikoho urazit, jen spíše jsem se snažil vcítit přesně do tohoto stavu: tedy aby mě ta trať bavila, 

byla mapově náročná, ale přitom nebyla příliš fyzicky náročná. Takže mi v tomto terénu vyplynulo to, 

že radši použiju více kontrol, než abych veterány bral do nějakých velmi strmých svahů. Ale zase jsem 

nechtěl, aby z toho byl middle. Kopce budou, jsi v Jizerkách, tomu se nevyhneš… 



A co ta cesta na start? To jsi taky nemohl udělat blíž? 

Přiznám se, že když jsem to měřil do pokynů, tak jsem byl taky překvapen. Ten prostor je tak velký, že 

to vypadalo, že start není tak daleko…Prosím, dejte si dostatečnou rezervu na start. 

Oproti předběžným parametrům jsou tratě o trochu kratší. Proč? 

Na začátku září mi řadu voleb a úseků tratí otestoval Matěj Klusáček. Trať mužů by bez chyb oběhl +- 

za 110 minut. Sám přiznává, že by dostal běžecky tak 1 minutu na kilometr. Z toho jsem pak dost 

vycházel. 

 

Tvůj tip na vítěze? 

Miloš mě zastřelí, ale můj tip na vítěze je Pája Kubát. O třetí místo si to rozdají Vojta Král a Mára 

Minář. V ženách to bude souboj o vteřinky mezi Denčou a Vendou, bronz vyhraje Anička Štičková. 

Kdo mě zná, prognózy mi ale často nevychází. Tak snad jsem tímto nedal někomu polibek smrti. 

 

Děkuji ti, Picánku, za rozhovor. 

Děkuji ti, Picánku, za otázky. 

 

  


