
Ahoj Béďo, 
pamětníci hovoří, že jsi byl tehdy u toho, když 
mistrovství oblastních výběrů žactva vzniklo. 
Přibliž nám tedy jak se to seběhlo, kdo s tím 
přišel, zda bylo na stole více různých vizí a 
probíhala ještě nějaká diskuze o podobě a 
formátu, kdy se nakonec rozhodlo, kdo hlasoval 
pro, kdo proti a tak vůbec... 
Tak pamětníci mají pravdu. V podstatě jsem byl 
od roku 1990 u všeho, co bylo v českém 
orienťáku zavedeno. Řada věcí z těchto dob trvá 
dodnes. A konkrétně k žactvu. Na úrovni 
několika oblastí probíhala bilaterální utkání a mě 
tehdy napadlo, že by měření sil žákovských výběrů mohlo být celostátní. Debata v podstatě žádná 
nebyla, vypsal se závod osmičlenných družstev (2x D12, 2x D14, 2x H12 a 2x H14), sehnal se pořadatel 
a bylo. Tehdy se moc nediskutovalo, nehlasovalo, ale jednalo se.  
 
Co bylo tehdy uváděno jako hlavní přínos takto koncipovaného závodu, viděli jste proti tomu případně i 
nějaká rizika?  
Hlavním přínosem bylo porovnání práce s mládeží v oblastech, ale i motivace žáků běžet v nějakém 
výběru. Rizika? Asi žádná. 
 
Nevzpomeneš si, jak se tvářili pořadatelé prvního závodu z Turnova 
( https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/kozlov-1991 ), pro které to zřejmě znamenalo práci navíc k 
MČR družstev?  
Problém s tím neměli, prostě to vzali tak, že tam bude o jednu kategorii navíc. 
 
Dvoje závody se běžely vlastně ještě za Československa, přijely tedy i žákovské výběry slovenských 
oblastí?  
Ne, od počátku to byla česká soutěž, což vyplývá z názvu Mistrovství ČR (společná země se Slováky 
měla zkratku ČSFR).  
 
Vzpomeneš si, kdy jsi tyto závody (a tedy asi MČR družstev obecně) poprvé spíkroval?  
Pokud si vzpomínám, tak jsem spíkroval i ten první závod. A z těch 30 ročníků jsem mluvil do 
mikrofonu na více než dvou třetinách šampionátů. 
 
A měl jsi možnost běžet nějaký takový závod i 
osobně? 
Běžel jsem několikrát. A dokonce jsem se 
postavil na stupně vítězů (to už v té nejstarší 
veteránské kategorii), kdy jsem „dofinišoval“ na 
třetím místě. MČR klubů a oblastních výběrů 
žactva, 8.10.2017, Moravský Karlov - Tři Dvory 
 
Myslel jsem případně také nějaká dřívější utkání 
žákovských týmů? 
Nezažil, nic takového se v mém mládí 
neběhalo. A navíc, já jsem začal ve 13 letech, 
tehdy se běhalo až od 12-13 let. 



 
Počítám, že jsi byl asi u všech nebo jsi 
minimálně sledoval na dálku - utkvěl ti 
nějaký ročník v paměti tak, že si jej z 
nějakého důvodu vybavíš i po letech?   
Zúčastnil jsem se všech…. (už jsem 
hodně starý). Těch zážitků bylo… Třeba 
hned u prvního ročníku, kdy béčko Vč. 
oblasti bojovalo o medaili, ale nakonec 
mu chyběl finišman, protože dědeček 
zavezl závodníka místo do Turnova do 
Trutnova. Nebo strhující závěr v roce 
1997 v Řásné, kde na fáborkách 
favorizovaného Tomáše Dlabaju těsně 
porazil Michal Erlebach. Nebo 
propršená mistrovství v Suchém (2003) či v Březině (2012),  
 
Ve statistikách medailí drtivě dominují východní Čechy, je to myslíš v zásadě prostě úměrné členské 
základně oblasti nebo je to i odraz práce s mládeží (po sportovní i společenské stránce)? 
Východní Čechy těžily z velké základny. Ale i z dobré práce klubů s mládeží. Ale i z toho, že se na rozdíl 
od jiných oblastí s dětmi pracovalo systematicky. Tradicí bylo jarní soustředění s unifikovanými testy, 
nějaké delší soustředění, více něž polovina výběru se v létě účastnila letního pardubického Silva o-
campu. Tam všude se nejen trénovalo, ale i vytvářela parta. V poslední době v podstatě ve všech 
oblastech začali s mládeží systematicky a intenzivně pracovat (podívej se třeba na web Ještědské 
oblasti, Prahy, Hanácké oblasti či západních Čech, kolik mají akcí s výběrem žáků). 
 
Letos žáci běží samostatně, což předpokládám vychází z aktuálního dění, kdy v době plánování 
termínovky nebylo jisté, jak velké závody bude možno pořádat. Když to nezakřikneme a věcem se opět 
vrátí původní řád, počítá se s tím, že se příště všichni sjedeme opět v jeden čas na jednom místě? 
To je věc debaty. Letos nás donutily okolnosti k samostatnému závodu. A vedení sekce chce 
vyhodnotit, zda to není cesta i nadále. Varianta je jednou za rok se sejít se všemi věkovými 
kategoriemi na „družstvech“ (někdo tomu říká česká Tiomila) a udělat z toho svátek orientačního 
běhu. Otázkou je, zda máme prostory (lesy, louky, parkoviště autobusů a aut, apod.) pro 1800 až 2000 
závodníků. A sám víš, že v tom případě je žactvo v pozornosti až na 3. místě za dospělými a dorostem. 
Proti tomu stojí samostatný závod, kde žáci jsou ti hlavní a jediní. Názory, že takový závod nebude mít 
atmosféru, určitě rozptýlí letošní M ČR ve Vysoké nad Labem. Pokud vím, tak pořadatelé připravují 
takový program, aby se to žáků, ale i jejich realizačním týmům líbilo. Shrnu to – bude se debatovat. 
 
Začali jsme momentem, kdy byl tento závod novinkou, vidíš dnes potenciál pro nápad na kolektivní 
závod nového formátu? Například Žabiny zrovna nedávno pozvolna zahájily propagaci lednové "české 
Tiomily"... 
Nějaké pokusy už byly - 24 hodin apod. Ale nějak se to neuchytilo. Sám jsem kdysi uvažoval o nějaké 
podobě 25-manna, ale nápad byl odmrštěn s tím, že si dělám závod, aby vyhrávaly Pardubice.. 
Osobně si myslím, že díky termínům se takový závod neprosadí. 
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