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Sobotní závod v Benešově nad Ploučnicí byl můj 800. závod. První novodobý závod jsem
absolvoval 11. listopadu 1989.

Statistika říká, že jsem během 800 závodů uběhl 5 722 km, zdolal téměř 160 km převýšení a
našel 14 231 kontrol. Zabralo mi to 799 hodin, 58 minut a 46 sekund. Jinak řečeno 33,3 dnů.
Být při posledním závodě na trati o minutu a čtvrt déle, tak je to 800 hodin na 800 závodů.

Co dalšího je možno vyčíst z mé statistiky? Že je méně klasických tratí a naopak více
krátkých tratí a sprintů. I průměrná délka se zkracuje, ale to je samozřejmě také způsobeno
postupným přechodem z jednadvacítek až do současných padesátek. V letech 1991, 92, 93
byla průměrná délka tratě přes 9 kilometrů a můj čas kolem 90 minut, v posledních letech je to
sotva 4,5 km a čas 45 minut. Zajímavé je, že počet kontrol se nemění. Průměrný počet kontrol v
jednom závodě se za všechny roky pohybuje v rozmezí 17 až 19 kontrol.

Nejčastěji jsem běžel na mapě v měřítku 1 : 10 000 – 410x. Na patnáctce to bylo 169x. Na
sprintových 1 : 5 000 a 1 : 4 000 to bylo 143x. Drtivou většinu závodů jsem odběhl v ČR – 648.
Na Slovensko připadá 84 a na Německo 50 závodů.

Nejdéle jsem v lese pobyl 11. dubna 1992. Na zdárné absolvování dlouhé trati (vzduchem
16,1 km, v reálu 21 km) jsem potřeboval 210 minut a 8 sekund. Na normálním závodě to bylo
hned při úplně prvním startu. Pro ztížení závodu byly z mapy vystříhány nějaké kousky. Pro
znalce prostoru to asi problém nebyl, pro mne to znamenalo čas 186:35 na 12 kilometrech.

Pokud zachovám stejné tempo závodění tak jubilejní 1000. závod poběžím někdy v roce
2026 nebo 2027.
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