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Začnu tím, že mistrovský závod na cizím území jsme v historii oddílu ještě nepořádali.
Přesněji řečeno, byli jsme spolupořadateli a organizačně pomáhali oddílu OL Robotron TU
Drážďany. Příhraniční spolupráce a dotace EU nesou své ovoce (asi poreferuje Martin Kučera).
Sobotní mistrovský závod na krátké trati byl mezinárodním Mistrovstvím Německa, bylo možné
získat i body do světového žebříčku. Nedělní dlouhá trať rovněž umožnila sbírání bodů do
světového žebříčku a v soutěži družstev získat pohár Robotronu Drážďany. Oba závody byly
zařazeny do programu české reprezentace, která se pro tento víkend rozdělila do dvou částí.
První startovala na severu ve Světovém poháru a ta druhá, s klenotem českého orientačního
běhu, přijela do Altenbergu. Tím klenotem byla Šafka Brožková Dana, která na světových
soutěžích posbírala již 7. titulů mistryně světa (MS – 2008 dlouhá trať, 2009 střední trať,
Akademické MS – 2004 dlouhá trať a štafety, 2006 sprint a dlouhá trať, Juniorské MS – 2001
dlouhá trať). V repre dresu také běželi Kabáthová Eva, Indráková Adéla, Poklopová Lenka,
Brožková Radka, Nožka Radek, Procházka David, Chromý Adam, Kubát Pavel, Hájek Daniel.

Sobotní závod proběhl za deště, který se občasně měnil v monzunový liják a tak jsem
směrem k Petře lakonicky prohodil, že to vypadá na opakování povodní z roku 2002. Bohužel v
pondělí to z 85% byla pravda. V cílovém prostoru ještě operoval Karel Hulha a Michael
Goldmamm (do roku 1968 člen oddílu a dále pak občasně pobíhající s mapou a buzolou ve
švýcarských terénech). V neděli bylo hůř, k dešti se přidala zima a vítr. Vše jsme
bezproblémově zvládli a přežili, pouze deštník Petry nevydržel nápor větru (k Ježíšku požaduj
lepší!). Po pravdě řečeno, příliš práce jsme v cíli neměli a tak zbýval dostatek času popovídat si
s našimi reprezentanty o tratích, mapě a počasí. Samozřejmě otázky byly pro všechny stejné a
tak by stačilo zpracovat statistickou tabulku odpovědí, bylo by to ale nezáživné. Tak tady je
souhrn.

Počasí – nikomu nevadilo, je zcela jedno či prší málo nebo hodně, na výkon to vliv nemá.
Dokonce byl vysloven názor, že pro pořadatele byly horší podmínky než pro závodníky.

Mapa – na tvorbě mapy se podíleli M. Bílý, B.Háj a za německou stranu B. Heinemann a
R. Heinemann. Neslyšel jsem jedinou kritiku na kvalitu mapy, chvála na dobře propracované
detaily vodotečí. Po prvním závodě mi Dana Brožková říkala, že si zpočátku s mapou příliš
nerozuměla. Nemyslela tím špatnou kvalitu mapy ale příliš rozdílný terén mezi tréninkem a
závodem. Její naladění na tréninkový terén ji patrně stálo vítězství. Byla opatrnější a zpočátku
raději volila bezpečné obíhačky.
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Krátká trať – žádné vyloženě kritické připomínky. Závěr tratí se zdál reprezentantům
jednoduchý. V blízkosti cíle je mnoho komunikací (i zpevněných), kde vymyslet orientačně
obtížné a přitom krátké úseky, je prakticky nemožné.

Dlouhá trať – oba stavitelé (Tilo Pompe a Peter Gawlitza) si dali záležet. Tratě řady
kategorií vedly i na území ČR. Státní hranici zde tvoří hraniční potok tekoucí z Cínovce do
Reefeldu. Soustavný intenzivní déšť vytvořil z potoka nepřekonatelný a životu nebezpečný tok
(zjistili naši roznašeči kontrol). Rozhodčí museli ve velice krátké době učinit zásadní rozhodnutí
a udělat opatření k zajištění bezpečnosti závodníků. Části tratí na území ČR byly zrušeny, v
terénu (podél potoka) byli rozmístěni rozhodčí. Informaci dostali závodníci na shromaždišti a
startu, upravit zákresy tratí do map pro téměř tisícovku závodníků nebylo možné. Tedy velice
složitá situace a mne v cíli zajímal názor závodníků, či nebyla narušena sportovní úroveň
závodu. Kupodivu žádná připomínka, závod naprosto regulerní a části běžců určitě zkrácení
tratě, vzhledem k extrémním podmínkám, nevadilo. Jako pořadatelé jsme v nedělním závodě
získali cenné zkušenosti, doufejme, že jich v budoucnu nebudeme muset využít.

Výsledky na elitních tratích

1.6. ME

1. 40:27 Nožka Radek 90 Czech Orienteering CZE

2. 41:23 Brandt Christoph 89 SSV Planeta Radebeul GER

3. 41:43 Teich Christian 84 SSV Planeta Radebeul GER
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4. 42:40 Hájek Daniel 89 Czech Orienteering CZE

1.6. DE

1. 36:54 Depta Monika 70 OLG Siegerland GER

2. 38:15 Safka Brožková Dana 81 Czech Orienteering CZE

3. 40:49 Brožková Radka 84 Czech Orienteering CZ

4. 41:07 Rufferová Iva 83 OOB TJ Turnov CZE

2.6. ME

1. 72:10 Brandt Christoph 89 SSV Planeta Radebeul GER

2. 74:36 Lösch Sören 87 USV Jena GER

3. 75:55 Kubát Pavel 91 Czech Orienteering CZE

4. 78:05 Nožka Radek 90 Czech Orienteering CZE

2.6. DE
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1. 55:00 Safka Brožková Dana 81 Czech Orienteering CZE

2. 59:26 Indráková Adéla 91 Czech Orienteering CZE

3. 60:06 Kundisch Sieglinde 82 USV TU Dresden GER

4. 60:30 Poklopová Lenka 89 Czech Orienteering CZE

Jako spolupořadatelé závodu jsme v extrémních podmínkách nezklamali a získali zkušenosti
z pořádání velkých závodů. Případná budoucí spolupráce s německou stranou určitě bude
možná a nás po organizační stránce posune dopředu. Měl jsem možnost poznat osobně část
naší stávající reprezentace a porovnat jí s reprezentací dříve narozených. Žádné překvapení to
pro mne nebylo, zase dobrá parta slušných a ochotných lidí, která to v lese opravdu umí. Na
samý závěr už jenom slova stále se usmívající brněnské reprezentantky Evy Kabáthové:
„nashledanou a děkujeme za pěkný závod“.

Dana Šafka Brožková ani po těžkém závodě neztrácí humor
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