
Ahoj Pájo,  
Pokud si dobře pamatuju,  přišel jsi na orienťák z fotbalu a nějaký čas jsi 
provozoval obojí – odhadoval bych, že to bylo věkově právě v období, kdy 
jsi sbíral mj. úspěchy i na MČR oblastních výběrů? 
Ano, je to tak. Nejdřív jsem začínal s fotbalem, ale první orienťák jsem 
běžel už někdy v 7 letech a i když naplno jsem se vrhnul na orientak až v 15 
letech, tak jsem se MČR oblastních výběrů účastnil pravidelně. 
 
A měly třeba i tyto úspěchy nějaký vliv na to, že nakonec to byl orienťák a 
ne fotbal? 
Možná jo, ale těžko říct, protože hlavní důvod, proč jsem se rozhodl pro 
orienťák byla parta lidí kolem tohoto sportu a také to, že to je v přírodě a 
rozmanité a ne pouze na stadionu pořád dokola. 
 
Každopádně z přehledu medailistů MČR oblastních výběrů to vypadá, že se 
najde asi jen málo borců s tolika vavříny z této akce (i po odečtení účastí bráchy). I přesto se tedy dá říct, 
že by to byl orienťák tak jako tak, třeba i bez úspěchů? Byla tam ale v žákovském a dorosteneckém věku 
nějaká ctižádost a snaha o lepší výsledky, která tě motivovala k tréninku? 
Nebo to byla fakt spíš ta parta? 
Už od mala jsem byl hodně soutěživý a chtěl jsem vyhrávat, i na fotbale 
jsem byl hodně zarputilý, takže parta a rozmanitost orienťáku to jen 
umocnila.  
 
Co bys poradil účastníkům našeho mistrovství, že mají do budoucna dělat, 
aby to dotáhli taky tak daleko? 
V tomto věku určitě jen užívat a sportem se bavit, není potřeba to brát 
smrtelně vážně . 
 
Nikdy jsi - aspoň v těch případech, které jsou v přehledu vidět - nešel 
poslední úsek. Byl jsi tedy spíš ten držák, který to jistil v průběhu, ale na finiše 
ses necítil? O soupisce sice rozhoduje jak to vidí trenér, ale nějakým 
způsobem to vychází z reality. 
To už si ani moc nevybavuji, možná jsem byl ještě trochu pobrkaný a oproti ostatním jsem třeba 
neměl tolik odběháno na mapě, tak mě raději dávali někam doprostřed družstva. 
 
Lze říci, že jsi nějak cíleně nebo aspoň vědomě zdokonaloval nějaké dovednosti (fyzické, mapové, 
psychické) užitečné pro závodění ve štafetách?  
Pamatuji si, že mě při individuálních závodech štvalo, když se za mě 
někdo zavěsil a celou dobu mi dýchal na záda. To mě dokázalo celkem 
rozhodit a dělal jsem pak zbytečné chyby. Ke štafetovým závodům to ale 
patří a člověk musí být ve střehu a jít si svoji farstu a spíše využít ostatní 
závodníky ke zlepšení tempa. Samozřejmě na soustředěních jsem 
odběhal nespočet štafetových nebo kontaktních závodů, ale že bych na 
to ještě nějak speciálně trénoval, to se asi nedá říct. 
 
Právě věhlasnými bouřkovými večerními štafetami v Heřmánkách jsi 
poměrně „v tichosti“ absolvoval svůj poslední závod na MS, následným 
kolem SP v Idre pak poslední reprezentační akci. To je přímo výzva k 
bilancování, na které štafetové závody vzpomínáš nejraději? 



Předpokládám, že primárně s ohledem na výsledek, ale třeba i na jiné okolnosti (atmosféru, vývoj 
závodu..)? Určitě máš z čeho vybírat…. 
Z mezinárodních závodů asi nejvíce na JWOC 2011 v Polsku, kde jsem finišoval a bylo to velmi těsné. 
Na doběhu byl mostek, o kterém jsem osobně před závodem prohlásil, že při sbíhání tam určitě někdo 
spadne. No a ejhle bojuji o metry na finiši a najednou po seběhu z mostku ležím na zemi, naštěstí to 
pro nás dopadlo dobře a uhájil jsem bronz. Z domácích štafet pak asi nejvíce vzpomínám hned na 
první štafetová a klubová MČR mezi dospělými, kde jsem jako nadějný junior proháněl své idoly 
z dospělé reprezentace. 
 
Byl bys spíše pro návrat MČR oblastních výběrů do klubového šampionátu pro všechny ostatní nebo pro 
zachování zvlášť? V prvním případě děcka zažívají atmosféru a vidí špičku, ale jejich závod je trochu 
upozaděn, v druhém je to závod jen pro ně  je naopak… Letos to má známé důvody, ale bude se ještě 
diskutovat. 
Já bych to nechal po kupě, alespoň co si pamatuji jako malý žáček, tak to bylo vždy úžasné vidět ty 
nejlepší orienťáky v ČR na vlastní oči a může být i motivací do dalších tréninků. Navíc si nepamatuji, že 
by oblastní výběry byly v rámci společného MČR nějak upozaděny, ale to už je asi spíše o tom, jak to 
člověk subjektivně vnímá a prožívá. 
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