
Otázky na stavitele tratí M ČR štafet a klubů v roce 2021 
Luďka Valíka (štafety) a Mirka Hadače (kluby) 
 
 
Závod Štafet – Luděk Valík: 
1. 
Od přidělení závodu M ČR štafet do lesů v okolí Vidnavy je to již několik let, co se za tu dobu 
v lesích změnilo? 
 
Odpověď LV: 
Kůrovcová kalamita tento les také poznamenala, ale vybraná část s listnatými a 
borovicovými pasážemi to ustála. Podrost se od okrajů pasek rozrůstá ... 
 
2. 
M ČR štafet je zpět (na rozdíl od loňska, kde bylo pouze 450 účastníků) v širším formátu. 
Budou sice chybět žáci, ale vetoši se opět přidají. 
Jak sis poradil s tím, aby závod pro hlavní kategorie zůstal neovlivněn vyšším počtem 
závodníků v lese? 
 
Odpověď LV: 
Už z podstaty délky tratí se veteránské štafety nepodívají do všech částí lesa jako hlavní 
kategorie. Startuje se a běží ve vlnách, po úsecích, takže se návalu v lese nebojím … 
 
3. 
Jak dlouho ti trvala příprava tratí, je to asi … drbačka, viď? 
 
Odpověď LV: 
V tomto lese už jsem pořádal a stavěl hodně závodů, ale díky kůrovcové těžbě jsem ho 
tentokrát procházel důkladně, jako bych tam stavěl závod poprvé. 
Takže takový klasický model – 3x v lese před stavbou, jednou při stavbě tratí a pak znova 
2x v lese při finálním „lístečkování“ všech kontrol. Taky nepočítaně hodin při zírání do mapy 
a počítače. 
 
4. 
Tvoje tipy na favority hlavních kategorií štafet a proč? 
 
Odpověď LV: 
Vyhrají ti nejlepší. 
 
5. 
Co bude připraveno pro diváky v sobotu, GPS tracking, popřípadě live mezičasy? 
 
Odpověď LV: 
2 rádia v lese, kontrola před pytlíkem, sběrka, cíl.  
GPS pro kategorie D21 a H21, v průběhu závodu pro komentátora a televizi.  
V lese taky najdeme kameramany České televize. 
 
6. 
Nějaký vzkaz či doporučení závodníkům? 
 
Odpověď LV: 
Běžte rychle a přesně (ne zběsile) … a jako vždy a u štafet především – čtěte kódy !!! 
 



Závod Klubů – Mirek Hadač: 
1. 
Vloni jsi stavěl M ČR štafet, letos jsi autorem tratí M ČR klubů. Málokdy staví jeden člověk 
dvakrát za sebou takto prestižní závod.  
Nemáš obavy, že jsi jako autor pro závodníky čitelný a skladba tratí pro ně bude 
předvídatelná? 
 
Odpověď MH: 
Tak to, jak jsem čitelný musí předvést druhá strana. Když tratě bezchybně zvládnou, přečetli 
mě, pokud budou chybovat jako „malí“ budou muset ještě chvíli číst. Stavěl jsem spoustu 
závodů a tréninků a nebojím se používat „drzé“ prvky při stavbě (např. farstování, ve 
kterém se nikdo nevyzná). Většinou se mi daří nabourat očekávání v danou chvíli (jako 
závodník bych se připravil na všechny možnosti … třeba i takové, že první 3 kontroly budou 
pro všechny stejné  ) 
 
 
2. 
Kolikrát jsi vlastně na Vidnavě běžel velké závody, popřípadě kolik větších závodů jsi v této 
české „Little Scandinavia“ závodů jako autor stavěl?  
Co se změnilo, srovnáš-li to jako špičkový závodník 80. let s dneškem? 
 
Odpověď MH: 
Závodů jsem ve Vidnavských lesích běžel minimum, asi proto, že drtivou většinu, co tam 
byly jsem pořádal a často i stavěl. 
Na závodech GP Silesia jsme neustále narušovali zvyklosti. Používali v lese měřítka 7500, 
5000. Namísto pivních štafet jsme zařazovali doprovodné závody v Micro-O bez kódů. Jako 
první používali digitální tisk map. Neodebírali mapy v cíli. Popisy měli jen na mapách. 
Porušovali mapové klíče s nejlepšími mapaři.  
Pokud bych měl vypíchnout jeden závod, vybral bych lesní sprint v roce 2004, kdy jsme měli 
na louce mnoho umělých objektů (stromy listnaté a jehličnaté, vývraty, vykopali jámy a 
rýhy, černé křížky). 2x se probíhalo přes umělé objekty před 1500 diváky, přitom to byl 
„jen“ doprovodný závod. Tenkrát tomu nikdo (kromě mě) nevěřil a absolutně všichni 
pořadatele byli proti (i ti nejvěrnější). Nakonec se jednalo o nádherný závod, který zůstal 
dlouho v paměti všech zúčastněných (snad kromě Ropáka, který v hl. kat. utržil porážku od 
tehdy mladšího dorostence Vojty Krále  ). 
 
 
3. 
Jak dlouho ti trvala příprava tratí, je to asi …, pracné, nemýlím-li se? 
 
Odpověď MH: 
Tak v lese jsem byl celkem 7x 3-8 hodin. Nejprve bylo třeba vybrat přijatelnou část lesa, 
poté ještě v té části vyčlenit místa, která zůstanou pro závod ušetřená (za to od závodníků 
přijímám poděkování ). Není žádným tajemstvím, že les prošel silnou těžbou v rámci boje 
s kůrovcem. Naštěstí je v lese hodně pasáží smíšených, listnatých a borovicových. Ty byly 
ušetřeny a pro naše závody to bude stačit. 
Stavba tratí zabrala hodně času. Raději to nebudu uvádět, ať si orienťáci nemyslí, že jsem 
„stavěčská trubka“. Požadavků je hodně, např., že tratě mužských a ženských úseků mají 
vlastní farstování, některé úseky jsou kratší, některé delší. Do toho přeběh, veřejná 
kontrola, pytlík, rádia, a ještě se od centra 2x vymotat a vrátit. Dodržet směrné časy, aby i 
OB teoretici měli co řešit. Atp. 
 
 



4. 
Tvoje tipy na favority hlavních kategorií družstev a proč? 
 
Odpověď MH: 
Dobře poběží závodníci, kteří prošli Thierryho školou. Technické dovednosti jednotlivců 
budou hodně ovlivňovat celkový výsledek. Neodehrají se žádné náhody a překvapení. Ve 
předu budou ti nejlépe připraveni. 
 
 
5. 
Co bude připraveno pro diváky v neděli, GPS tracking, popřípadě live mezičasy? 
 
Odpověď MH: 
Obdobně jako v sobotu, on-line mezičasy, veřejný přeběh. GPS tracking pro vybrané DH21 
na bílé mapě od startu a poslední úsek od určitého času na plné mapě. 
 
 
6. 
Nějaký vzkaz či doporučení závodníkům? 
 
Odpověď MH: 
Čtěte kódy, kontroly jsou hodně blízko sebe (nejblíže okraj kolečka, což je aspoň 37 m). 
Neztrácejte kontakt s mapou, používejte buzolu, hlídejte si odběhy od kontrol a dohledávky. 
Kdo stíhá číst popisy neprodělá. Tratě se kříží několikrát, umístění čísel kontrol bylo někdy 
obtížně umístitelné … dávejte pozor na správné pořadí a případné vynechání kontroly. 
Nevozte se. Nezávoďte na veřejném úseku. Nepopíjejte alkohol zbytečně. 
 
A jelikož jsem navíc také ve funkci HR, tak bych dal pár doporučení pro soupisky na obou 
závodech: 

- Kdo narušil embargovaný prostor od 11.1.2021, nemůže startovat (a opravdu se to 
týká i těch co byli krátce před MČR na závodech MTBO a v létě na táboře Silva 
Camp). 

- Pohlídejte si cizince v sestavách, ať opravdu mají požadovaný počet závodů za daný 
čas podle platných řádů. 

- U veteránů prosím dbejte na to, aby nestartoval nikdo mladší 35 let a součet let byl 
vyšší, než je v názvu kategorie. 

- Sudé úseky musí běžet ve družstvech žena. 
- A další ustanovení SŘ, PP. 

 
Pro kontrolu máme napsán kontrolní software, který do 5 sec. po uzavření soupisek vypíše 
konflikty. Bude velmi obtížné sdělit tyto chyby klubům do startu. Prosím předejděte chybám 
v soupiskách, ať nejste překvapeni až na místě. 
 

 

Děkuji Vám oběma za rozhovor!  



====================================================== 
Závěrem doplňujeme tradiční geomorfologické zařazení závodního prostoru: 

(i) Krkonošsko-Jesenická subprovincie, (též Sudetská subprovincie nebo subprovincie 
Sudety)  

(ii) Krkonošsko-Jesenické podhůří (též Sudetské podhůří) 
(iii) Celek:  Žulovská pahorkatina 
(iv) Podcelek:  Černovodská pahorkatina 

 
Celek se rozkládá zhruba mezi obcemi Bernartice (na severu), Vidnava (na severovýchodě), Stará 
Červená Voda (na východě), Vápenná (na jihu) a Vlčice (na západě). Zcela uvnitř celku leží 
město Žulová a obce Černá Voda a Kobylá nad Vidnavkou. 
 
Charakter území 
Členitá pahorkatina se skládá z žul a granodioritů, ve středním pleistocénu (4hory) byla oblast 
zaledněna pevninským ledovcem. Nad plochý povrch ze severu se zvedají vysoké ostrovní hory s 
četnými tvary zvětrávání a odnosu žuly (izolované skály, skalní mísy, žlábkové škrapy, apod.), 
četné hrance, na okraji u obce Vidnava hluboké tropické zvětraliny (kaoliny), u obce Supíkovice 
zbytky tropického krasu, četné mramorové a žulové kamenolomy, mozaika polí, luk a lesíků 
(smrkové a borové porosty). 
 
Venušiny misky (Smolný vrch, 404 m): 
Smolný vrch je tvořený žulou, tzv. „žulovským granitem“ = středně až hrubě zrnitým, světle 
šedým, biotitickým granitem až granodioritem.  
Skály vznikly tropickým větráním ve 3horách, dotvořeny byly v době pevninského zalednění v 
pleistocénu.  
Skály nemají znaky přímé ledovcové modelace, neboť vrchol Smolného vyčníval uvnitř povrchu 
ledovce jako tzv. „nunatak“.  
Na skalách jsou vyvinuty pozoruhodné tvary zvětrávání a odnosu žuly, jež byl podmíněn erozními 
účinky srážkové vody a vlastnostmi žuly (kulovitá odlučnost).  
Jedná se o tzv. exfoliační tvary – skalní mísy, křesla, sedadla, výklenky aj., tyto mikroformy 
zvětrávání a odnosu žuly patří mezi nejvýznamnější na území ČR. 
 
Politicko-geografické členění prostoru: 
ČR, Kraj Olomoucký, Okres Jeseník (zřízen 1.1.1996, dříve Frývaldov), Obec (katastr obce) 
Kobylá nad Vidnávkou 
Zemské členění: Země Slezská  
====================================================== 
 


	Závod Klubů – Mirek Hadač:
	Odpověď MH:
	Tak to, jak jsem čitelný musí předvést druhá strana. Když tratě bezchybně zvládnou, přečetli mě, pokud budou chybovat jako „malí“ budou muset ještě chvíli číst. Stavěl jsem spoustu závodů a tréninků a nebojím se používat „drzé“ prvky při stavbě (např....
	Odpověď MH:
	Odpověď MH:
	Odpověď MH:
	Odpověď MH:
	Odpověď MH:

