Prázdniny končí a začínají podzimní závody, co ty na to?
Pořádání první víkend po prázdninách je trochu šok, ale aspoň to budeme mít za sebou.
KAM závodníky pozveme?
Po letech rádi otevíráme pro orienťáky východní část Hornopožárských lesů, jižní polovina prostoru
kde je shromaždiště a start/cíl sobotní klasiky nebyla nikdy předtím zmapována, severní část v roce
1999 a jen severozápadní část prostoru, kde se poběží v neděli, byla využita na oblasťák v roce 2012.
Prostor měl být využit před 2 lety na Áčka, ale dostali jsme na červnový termín stopku od lesáků.
Museli uspořádat závody v náhradním prostoru dál od Kamenice - v Řitce - a začít projednávat vše
zase znovu. Tentokrát úspěšně a konečně to vyšlo.
Jaký les na závodníky čeká?
Já tenhle les miluju, myslím, že v okruhu 70km kolem Prahy nic lepšího na běhání nenajdeš, ale když
jsem procházel ty nové části, uvědomil jsem si, že dojmy závodní budou jiné než dojmy tréninkové,
kdy intuitivně běháš hlavně těmi nejkrásnějšími místy.
V lese je kůrovec a těžba probíhá neustále. Nestalo se mi ani jednou, že bych nenarazil na nějakou
novou paseku. Důsledkem toho je hodně klacků a větví pod nohama a celkově ten les všude hodně
vzdoruje „hladkému“ průběhu závodníka.
Užijeme si ale od všeho trochu, terén je různorodý, pozvolné i prudké svahy, bílý i zelený les, kameny,
skalky, význačné stromy a vývraty. Každý závod bude navíc každý o něčem jiném, v sobotu kopce a
boj s terénem, v neděli plochý terén s horší viditelností.
Vyskytly se nějaké komplikace při stavbě tratí?
Bohužel centrální část sobotního prostoru nemůžeme využít, jedná se o krásný skalnatý svah pod
vyhlídkou Panská skála, kde jsem plánoval zajímavé dlouhé volby. Jedná se o přírodní rezervaci, ale
dlouho to vypadalo, že bude pro závod „odemčena“, nakonec se jí ale musíme vyhnout a kratší
kategorie tak tento typ terénu zažijí jen okrajově. Tak snad příště.
Na jaké tratě se mohou závodníci připravit?
Sobotní tratě nejsou extrémně dlouhé, ale vyžadují závodní nasazení, klasika na morál. Delší tratě se
dostanou i do části nedělního prostoru, kde se charakter lesa mžikem změní. V neděli se bude hodit
rychlá a pečlivá práce s mapou a buzolou, každá ztráta se bude těžko dohánět.
Překvapilo tě v lese něco?
To teda! V roce 1991 jsme tady měli tréninkový prostor pro účastníky
MS v Mariánských Lázních. Reprezentace sem jezdily průběžně od roku
1990 a na kontroly jsme natloukli plechové lampiony. Byl jsem docela
v šoku, když jsem jeden lampion na stromě zase našel, přežil skoro 30
let!

Je to ale jen polovina celého prostoru…
Je to tak. Ale použít západní část „Požárů“ na Bčka by byla trochu
škoda, schováváme si ji na nějaký jiný víkend, kdy nebudou paralelně
další 2 žebříčkové akce a budou sem moci přijet úplně všichni.

