
Ahoj Dýme, 
tak tebe v přehledu medailistů MČR oblastních výběrů vůbec 
nevidím, začal jsi s OB až později nebo v příslušném věku jsi 
ještě nepatřil k těm nejlepším? 
Běhal jsem tehdy ještě špatně :-) 
 
Až tak .. ale běžel jsi aspoň nějaké? 
To jo. Myslím si, že jednou nebo dvakrát. Ale fakt si to 
nepamatuju. A určitě to nebylo Áčko. 
 
Takže se asi nedá říct, že by to tehdy pro tebe znamenalo 
nějakou motivaci do další práce? Ať s cílem být lepší nebo už jen 
pro tu atmosféru? 
Tou dobou asi ještě fakt ne. 
 
S tim jsem tak uplně nepočital :-) ale tak aspoň trochu odlišný případ. Ale neva, tak třeba jaké dávnější 
štafetové závody si vybavíš, třeba v tom smyslu, že se ti povedly a že jsi si řekl, že tě to baví nebo nějaké 
takové „přelomové“?  
Od přestupu do žabin 2005 jsem běhal první úseky ve druhé štafetě a několikrát jsem zaběhl fakt 
dobře. Motivace byla zlepšit se natolik, abych mohl běhat tu první. 
 
2005, takže v patnácti, dočkal jsi se brzo potom? 
Nejsem si jistej, jestli hned 2006, ale 2007 určitě. 
 
A prostě jsi víc trénoval nebo se dá říct, že jsi nějak cíleně nebo aspoň vědomě zdokonaloval i nějaké 
dovednosti jiného druhu užitečné pro závodění ve štafetách? (psychické, taktické, ... ) 
Začal jsem s Liborem (pozn. - Zřídkaveselým) objíždět hodně soustředění a jakýkoliv štafetový trénink 
se počítal na psychiku. A hodně rychle jsem pod ním rostl po technické stránce výkonu. 
 
Tedy prostě prostě fyzička, mapa a v součtu s každou další 
praktickou zkouškou při tréninku tím narůstala i nezbytná 
sebedůvěra. 
Přesně tak. 
 
Na které štafetové závody vzpomínáš nejraději? Jak s ohledem 
na výsledek, tak třeba i jiné okolnosti (atmosféru, vývoj 
závodu..)?  
Moc rád vzpomínám na štafety a družstva z roku 2016 (dělal 
Bor) se vším všudy. Krásný tratě, terén, aréna a atmosféra. 
 
A z repre nebo nějakých zahraničních? 
WOC a EOC štafety 2018. Neskutečná forma mi dovolila 
krásně si to vodit na druhých úsecích. Navíc na MS bylo devět 
týmu ve hře o zlato tři kontroly před cílem. 
 
Chtěl bys být v ten moment na tom třetím úseku?  
Ne. Ale tento specifický rok jsem na to měl minimálně 
fyzicky, ale nemám žádnej brutální finiš. 
 



Takže prostě nejradši druhé, případně první, případně dle 
aktuální formy a sestavy štafety? 
Úsek si nevybírám. Poběžím ten na který mě pošle trenér, 
tak aby to sedělo co nejlíp v rámci týmu. 
 
Takže to ani nemáš tak, že bys osobně měl nějaké radši 
(nebo to nemusí být pokaždé stejné, dle formy, naladění)? 
Nejraději mám asi druhý úsek, ale jak píšeš podle formy a 
pocitu trenéra kolegů ve štafetě. 
 
Máš nějaký názor na to, jestli MČR oblastních výběrů vrátit 
do klubového šampionátu všech ostatních nebo pro 
zachování zvlášť? V prvním případě děcka zažívají 
atmosféru a vidí špičku, ale jejich závod je trochu 
upozaděn, v druhém naopak hrají hlavní roli a přípravy závodu se mohou zaměřit pouze na ně… Letos to 
má známé důvody, ale bude se ještě diskutovat. 
Já bych osobně závod opět přiřadil zpět k dospělým a dorostencům. Moc se mi líbí ta atmosféra na 
place, když tak ty děcka poskakují a fandí jak Tuři. A jak nervózně čekají na startu.  
 
Jihomoravská oblast nemá ve statistice medailí z MČR oblastních výběrů příliš zářezů, ale většinu získala 
právě v posledních letech, co za tím stojí a přidá se myslíš tuto sobotu další? 
Obecně si myslím, že už se projevuje ten boom orientaku posledních let. Děti je hodně a spousta z 
nich je hodně šikovná. V Brně navíc začla v posledních letech hodně dobře fungovat i dětmi i Tesla 
Brno. A ta rivalita (Žabiny x Tesla) na oblastních závodech je posouvá všechny hodně dopředu. Ale v 
tomhle věku je to fakt z 90% o talentu. Takže se dá říct, že máme v JM 

štěstí. Ono se to pravděpodobně zase brzo otočí jinam. 😉 
 
Využiju příležitosti, že zrovna Žabiny přišly a už propagují nápad „české 
Tiomily“, byť tedy půjde o univerzálnější záležitost, dopoledne smíšený 
závod pro žáky, odpoledne jedna štafeta pro všechny 
(https://kratkyden.zabiny.club/). Jak jste k této myšlence dospěli, kdo s 
tím přišel, byly na stole varianty různých formátů? Lednový termín jste 
vybrali s ohledem na nabitou termínovku v hlavní sezóně a snad i jako 
takový společenský prvek uprostřed zimy, kdy se závodníci napříč 
oblastmi moc nestýkají? 
O tomto projektu toho moc nevím. Šlo to dost mimo mě. Ale myslím 
si, že hlavním tahounem a iniciátorem je Honza Drábek. Určitě se rád 
zúčastním. A jak píšeš, aspoň se po O-Gala zase sejdeme ve větším 
počtu. 
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