
 
 
 

Analýza postupů 

 

  



Sprint 

Pokusil jsem se na minimálním prostoru postavit regulérní sprint, který by snesl měřítka aspoň 
oblastního žebříčku. Na mapě jsou jen čtyři zajímavé části – bytovky za poštou, prostor za lékárnou, 
zámecká a nádvoří, tak jsem se snažil vytěžit z těchto částí co nejvíc a nabídnout mezi nimi aspoň přesuny 
s vícero volbami. Uvažoval jsem i o výměně mapy a více kontrolách v zámecké, ale udělal jsem nakonec 
část v zámecké trochu chudší za cenu vyhnutí se záhonům a eliminování újmě na vegetaci. Ve výsledku je 
to dost krátké a na rychlost, volbami se tu dalo ztratit prakticky jen v zámecké. Čas v jarní formě bych na 
tomhle odhadoval až někam k 12:30 (je mi jasné, že v zimě se tu nikdo honit nebude). To je v kostce 
myšlenka trati a nyní samotné volby -  

K1 – Jednoduchý přesun na rozkoukání. 

K2 – První zajímavá volba. Modrá varianta je nejrychlejší. 

Zbylé volby shodně 20 metrů (cca 5 sekund) ztrácí. Zatím 

nebylo třeba využít nového průchodu ve zdi do zámecké 

(červená), ale hodilo se všimnout si ho pro závěrečný 

postup. 

K3 – Jednoduchý krátký přesun. 

K4 – Zásadní volba tratě. Rozdíly mezi variantami tu jsou až 

100 metrů. Nejkratší je červená skrz nádvoří, modrou kolem 

pošty poráží o 50 metrů. Obě zmíněné se ale na začátku 

musí dostat skrz zámeckou. Ten odběh rovně je zde velmi 

přehledný a čistý, ale kdo zakličkuje po cestách nebo 

odběhne od K3 na jihozápad, tomu naskáčou až desítky metrů. Červená má navíc schody. 

V tomto ohledu je zajímavá žlutá obíhačka podél hlavní silnice, která se tomu všemu vyhne. Ale 

ta už je o 100 metrů delší. Modrá varianta má nejsnadnější dohledávku, všechny ostatní musí 

využít chodníček kolem lékárny. Zelená je oproti červené +20 metrů za cenu vyhnutí se schodům 

do zámku. Podle mě se ale vyplatí jen za sněhu, kdyby schody hodně klouzaly. 



K5-K10 – Velmi rychlá ťukačka kolem bytovek za poštou jako dělaná na bezkontaktní ražení. 

Měla být trochu techničtější, ale nemohli jsme zase lézt lidem až na zahradu. I tak asi nejhezčí 

pasáž závodu. V těchto končinách se už nějaký ten pátek neběželo. 

 

K11 – Dlouhá volba zleva-zprava. K10 

byla schválně posunutá, aby 

podsouvala volbu přes náměstí. Nešel 

tam postavit výrazný rozdíl, který by 

nesvítil. Modrá je tedy lepší, ale jen o 

málo, odhaduji to tak na 5 vteřin. 

K12 –Červená má trochu těžší dohledávku a jen 5 

metrů k dobru, hlavně ale má schody, tak není co řešit. 

Na modré bude navíc svítit kontrola z náběhové strany.  

Tady se ale o výsledném času nerozhoduje. 

K13-K16 – Užijeme si ještě trochu zámku a zámecké. 

Postup na K15 trochu tupý, ale musel jsem to udělat 

zcela blbuvzdorně mimo záhony. Tak byl aspoň lampion trochu zašitý. 

K17 – Celkem nenápadný přesun ke stadionu nabízel dost voleb. Kdo odhalil nový průchod ze 

zámecké, měl napůl vyhráno (ačkoliv zelená by snad určitě nikoho nenapadla), jižní brána tak 

znamenala nejméně 20 metrů (5 sekund) ztrátu. To bylo asi poslední místo, kde se dalo volbou 

něco málo ztratit 

K18-cíl – Zbývá už jen přitopit 

pod kotlem a nasadit 

k pořádnému finiši. 



Běžák 
Myšlenkou této trati bylo zejména proběhnutí, protože samotný sprint by byl málo. A aby to nebyla nuda, 
chtěl jsem přidat nějaké zpestření. Nechtěl jsem z toho ale udělat luštění křížovek, tak vyhrála celkem 
jednoduchá metoda – nacpat do některých ulic šváby. Tedy něco, co se pak celkem může hodit mít 
natrénované. Podívejme se nyní na řešení této kličkované.  

K1 – Stavba měla za cíl co nejvíce zamotat začátek té optimální. Rozdíly jsou velmi výrazné, 

modrá jde zbytečně dolu-nahoru a červená už je + 130 metrů (pole jsem zakázal).  

 

 

K2 – Přesun pro 

vytvoření volby na K3 u 

hřbitova 

 

K3 – Optimální volba 

zahrnovala postup 

trochu mimo mapu, opět 

posunutá tak, aby 

vracení se kolem K2 bylo 

delší. Zkratku přes 

hřbitov na závodní mapě 

zakazoval šváb. 

 



K4 – Spodní žlutá varianta 

poráží vrchní červenou o 100 

metrů, tím určitě vyváží 

nevýhodu krátkých schodů, 

svahu a dvou vrstevnic navíc 

(aspoň za sucha bych ji věřil).  

Na druhou stranu seběh po 

schodech místo svahem 

(modrá) už dá navíc 45 

metrů, oběhnout na konci 

pečovatelák (zelená) 70 

metrů navíc. Ani jedna 

z těchto variant už není lepší, 

natož pak obě dvě naráz. 

Dohledávka byla doufám i 

bez popisů jasná. 

 

 

 

 

K5 – Žlutá je i přes zakázání 

průchodu zámkem nejkratší a 

vzhledem ke dvěma schodištím na 

červené taky výrazně nejrychlejší. 

Neproběhnutí zámecké na červené 

je navíc trestáno 25 metry navrch.  

(Mimo soutěž se dá ještě 

komentovat možné čekání na přejití 

hlavní silnice na červené variantě, 

ostatní běží chvilku podél ní. To by 

ale při závodu nenastalo,) 


