H21
Semifinálová předehra sice o ničem významném nerozhodla, závodníkům ale přece jen hezkou řádku sil
odčerpala. Bylo to překvapivě snadné, běžecké, ale muselo se valit, kdo nevalil, dostal i tady pořádnou
nakládačku. Hepy mě zastavuje na shromaždišti a hlásí – bylo to pěkný, ale moc dlouhý. Jeho čas stačí jen na 17.
místo v rozběhu. Ti nejlepší na fyzické trati výrazně odskakují. Rozběhy mají očekávané vítěze, Šéďa, Bet, Dým,
Vojcek, kdo čekal něco jiného? Další, kdo se ke mně hlásí, je Dým a odvádí si mě do Žabiňáckého stanu, aby se
pochlubil svou čtyřhodinovou prací na téma finálová trať. Stavitel se jen lišácky usmívá pod fousy, je to trochu
podobné. Dýme, ty kráso, já na tom strávil rok.
Nedělní podzimní ráno, rozpouštějící se mlha nad karanténou vítá první příchozí. Jdeme na to!
Předstartovní nervozitu v koridoru řeší každý po svém. Tomáš Udržal se zasněně dívá na Ještěd v dálce, Kuba
Kamenický uhladí vlnu a poděkuje za mapu. Mrazák ve druhém koridoru drbe paní stavitelovou za příliš úzkou
izolepu a má téměř letmý start. Na konci jdou ti nejlepší, Šéda na startovní čáře s přivřenýma očima rovná své
postupy do Sildových přímek, Bet nevypadá, že je ve své kůži, Dým je vrcholně soustředěný, Vojcek mi přijde
nějak nervózní na to, že jde jen o domácí mistráček.
Postup 1-2
Po dvoustovce ke startovnímu lampionu čeká na závodníky první lehká volbička na zahřátí. Šéďa začíná zprava
druhým nejrychlejším časem, když postup vyhrává jeden z dvojice maďarských BaBa koní Maté Baumholczer.
Bet jde středem srovnatelným časem (ztráta 18sec.), Dým trochu šetří vrstevnice zleva, ale v dohledávce zamění
skupinu mapovaných buků a vystoupá o 3 vrstevnice výše, je to na začátku, ale ztráta 1:30 bolí a bolet bude, jak
se později ukáže v celkovém součtu.
Postupy 2-5
Čtyři lehčí postupy na otočení dávají všem možnost prohlédnout si trať a zároveň ochutnat všechny druhy
porostů, které dnes čekají. Krásně čistý průběžný les, prořezaný jedničkový hustník, krátké rozhlédnutí skrze
dvojkový hustník a letmý pohled na občas klackovité a trávou porostlé paseky. Nebo to v tom tempu nestíháme?
Měli bychom, neboť čeká první větší výzva.
Postup 5-6
Na středové variantě nasazuje Jan Šedivý ke zběsilému kvapíku a postup vyhrává o více než půl minuty před
Dýmem na stejné variantě. Ti co se odváží jiných voleb, ztrácejí mnohem více. Ze severu jdou Vojta Král s Betem,
který už zde poznává, že bude mít problémy to vůbec dotlačit do cíle (citace z mailu – „motal jsem se tam jak po
pivu a dělal hrozné chyby, takhle hrozně se mi už dlouho neběželo“). Z jihu jdou oba Madaři a ten s krásně
libozvučným jménem Áron Bakó se po tomto postupu dostává na průběžné druhé místo, aby vzápětí totálně
pokazil další postup. Originální jižní variantu volí i Maroš Schuster. Rovně přes kopec jdou Kubelka, D.Procházka
a Poklop. Ten dokonce sbíhá již vyběhnuté zase dolů a ztrácí na Šedivého celé 3 minuty.
Postup 6-7
První možnost krátkého odpočinku na silnici využívá Vojcek a s ním třeba i Marek Schuster a Vítek Bravený. Zcela
obíhá i Maté Baumholczer. Zato druhý Madar Bakó sbíhá do obří chyby a zřejmě jen díky své mimořádné fyzické
připravenosti tuto chybu částečně eliminuje v nasazeném tempu při výběhu do kopce. Postup se zdá být dobře
vyvážený, ti, co běží ideální terénní stopou, jsou odměněni ziskem zhruba 30 sekundového bonusu. Poprvé se
zde důrazně ozývá Adam Chloupek, budoucí hvězda šampionátu.
Závodníky čeká na 7. kontrole první občerstvovačka a na ní jsou jasné 2 základní věci, jednak že Šéďa běží jasně
nejrychleji a za druhé, že si to dneska může prohrát leda tak sám. Jeho náskok totiž na zhruba 4,5kilometrech od
startu narostl na více než 2 minuty, za ním už se z úvodního 26. místa probojoval na stříbrnou pozici Dým,
v těsném závěsu pak následují další adepti na medaile, Chlup a Vojcek. Jasné je dále to, že Betovi to opravdu
netáhne, že Madaři jakkoliv jsou fyzicky nadupaní, tak dělají na rozdíl od našich i větší chyby. Ale pozor, závod je
dlouhý a čas některých dalších borců má teprve přijít.
Postup 8-9
Silniční varianta je příliš dlouhá, a tak jí podle očekávání všichni pohrdají. Zbývají tedy dvě možnosti, na tu levou
se pouští celá smečka, na tu pravou pouze několik solitérů. Obě volby jsou zhruba stejně dlouhé a mají i téměř

shodné převýšení. Na levé se běží dlouhým údolím, které končí osmivrstevnicovým zalamovákem, na pravé
volbě se musí vylézt kopec hned na začátku, zbytek postupu je dávačka po cestě až ke kontrole. Anebo ne? Cesta
se totiž nepříjemně kroutí a houpe nahoru dolů, navíc je místy pokryta nepříjemným povrchem z makadamu,
který zabraňuje většímu zrychlení. Všichni z čela jdou zleva, chybí tedy adekvátní porovnání, přesto se zdá, že
levá varianta by byla například při paralelním souboji maďarského BaBa dueta o něco rychlejší.
Po krátkém postupu na desítku je před nejdelším postupem na trati následující pořadí: 1.Šedivý 41:22,
2.Nykodým (+2:24), 3.Král (+2:58), 4.Bakó (+3:08), 5.Chloupek (+3:26), 6.Procházka (+4:01), v popředí se ještě
drží Bravený, který výborně začal, ale postupně mu budou síly odcházet až na konečné 19.místo, naopak stabilně
a bez výkyvů běží od začátku další mladíci Tomáš Kubelka a Marek Schuster a jsou momentálně osmý a devátý.
Stále ale nejsme ani v polovině trati.
Postup 10-11
Královský postup měří vzdušně 2,2km a vyhrává ho Adam Chloupek časem 13:48, když na své severní variantě
naběhne cca 2,7km. Všichni tři pozdější medailisté jdou zcela odlišné varianty, Šedivý jde napřímo a poprvé
v závodě výrazněji ztrácí, naběhne sice jen 2,4km, ale jeho postup je extrémním vrchařským představením
(+1:12), Nykodým volí jižní variantu a nabíhá 2,9km a ztrácí na Chloupka 35 sekund. Na silnici jde i Bet, David
Procházka a Dan Hájek, všichni jmenovaní jdou od kontroly kolmo na sever a míjejí tak občerstvovačku, přes
kterou jde Chloupek. Další občerstvení je ale až za 19. kontrolou, anebo na cyklostezce v penzionu u Valešů.
Středem jako Šedivý běží překvapivě Vojta Král a v cíli si to hodně vyčítá (citace z blogu – „když se mi konečně
podaří na 10. kontrole zmobilizovat síly a překonat špatný začátek, tak zvolím postup, který je naprosto
v rozporu s využíváním mých silných stránek“). Zleva jako Nykodým jdou Schuster a alternativně i Kubelka, kteří
tak výborně pošetřili síly do závěrečné třetiny závodu. Maďar Bakó předvádí další ze svých zkratů a přes
rozběhnutí do severní varianty na silnici mění své rozhodnutí a otáčí to na jih, pak se napojuje na Šéďovu
variantu a dostává od něj pouhých 11 sekund.
Na 11. kontrole se ztenčil Šéďův náskok na 1:47, druhý je stále Dým, na 3. místo se dostal Chlup a Vojta
vypadává z medailové pozice. Dopředu se stále více tlačí Kubelka a Schuster.
… a bude hůř, následuje poslední třetina závodu, uvidíme komu zbyly síly na posledních 5 kilometrů, které
v žádném případě nebudou zadarmo.
Postup 12-13
Na 12. kontrole je rádio, a tak se i diváci na shromaždišti mohou dozvědět mezičasy a jak to vypadá v lese.
Přichází kratší postup na 13. kontrolu, který snad nemůže nikoho napadnout jít rovně, to by tu ale nesměl být
Šéďa. Je to brutální a Šéďa ztrácí další cenné vteřinky ze svého náskoku, které bude na dalších postupech tvrdě
nahánět nazpět. Bet chce jít zřejmě stejně, nakonec si to ale rozmýšlí a pokorně jde do obíhačky, váhání ho stojí
minimálně minutu. Horem jde Dým za 4:10, spodem je to téměř stejné, Chlup ani Vojta moc neztrácí.
Náskok Šédi je 1:12 na Dýma.
Postup 15-16
Po výběhu na 15. kontrolu, kterou výrazně kazí v dohledávce Baumholczer, se jde na další volbu. Zde se téměř
opakuje postup ze začátku semifinálových tratí, závodníci by tedy měli vědět do čeho se pouští.
Šéďa se drží své taktiky a měnit ji nebude až do cíle, není to zcela optimální, někdy se to vyplácí jako třeba nyní,
někdy je to ztrátové, ale v součtu ho to díky jeho fyzické převaze nad ostatními stále drží nad vodou. Zleva jdou
Chloupek a Král a oba ztrácejí více než minutu, pravý traverz je naopak pro Nykodýma a Procházku ztrátový
méně. Šedivý si bere zpět to, co ztratil a jeho náskok je už zase téměř 2 minuty. Král se propadá až na 5. místo.
Čtvrtý je Bakó a šestý je už Kubelka.
Postup 19-20
Od 16. kontroly následují 2 odpočinkové postupy, poslední občerstvovačka a výšlap zeleným prořezaným
hustníkem na kontrolu utopenou v hluboké jámě. Přelézání naházených klacků pod nohama je v této fázi závodu
tvrdou zkouškou morálky a vůle závodníků. Někoho to zlomí, někdo se v tom cítí jako ryba ve vodě. Po výlezu
z hustníku na hranu svahu stojí v cestě obří kopec s vysílačem. Dá se oběhnout zleva (Král, Baumholczer), dá se
to vyběhnout po cestě zprava nebo se dá jít rovně (kdo jiný než Šedivý). Chloupek vylézá z hustníku a letí do

kopce neskutečnou rychlostí a vyhrává postup rozdílem třídy, dost sil má i Kubelka, teď je fáze kdy se láme
chleba a rozhoduje se o medailích. Je potřeba zatnout zuby a dát do toho všechno. Šedivý je znovu výrazně
ztrátový a náskok se mu ztenčuje na 1:24, Chlup je už jen 8 vteřin za Dýmem a Píkej jde na 4. místo.
Postup 20-21
Na kontrole číslo 20 je potřeba sebrat všechnu odvahu, udělat čelem vzad, a to co jsme před vteřinou seběhli,
znovu vylézt nahoru. Kdo to neudělá (Šedivý) a pokračuje od kontroly traverzem, narazí posléze na další a
kupodivu ještě větší kopec. Šéďa ztrácí další minutu a Chlup, který sází jeden nejlepší mezičas za druhým se mu
nezadržitelně blíží. Pořadí před postupem na sběrku:
1. Šedivý 93:42, 2. Nykodým (+0:30), 3. Chloupek (+0:32)
Postup 21-sběrka
Chlup do toho jde hlava nehlava a letí do cíle, nakonec to o 8 vteřin nestačí, ale jeho výkon na poslední třetině
trati je obdivuhodný. Šéďa je mistrem ČR, i když by se chtělo říct s odřenýma ušima. A co Miloš Nykodým? Ten
by se dal označit za smolaře dne. Určitě měl na vítězství, na poslední volbě na sběrku ale nakupuje do svého
košíku 1:15 na Chlupa a nakonec je z toho až bronzová medaile.
Čtvrtý končí Tomáš Kubelka, pátý Vojta Král a o 6. místo se dělí Bet a Bakó.

