
Zdar Radovane, 
 
stavitel Ňuf nám již přiblížil charakter terénu, máš případně k jeho 
obecnému popisu (detaily následují) ještě co dodat?  
( https://mcr2021.ok99.cz/files/rozhovor_nuf.pdf třetí otázka) 
Ano, koukám že Honza Petržela to vyjádřil naprosto přesně – pokud je to 
bez cest, tak je to s jistou obrovskou dávkou nadsázky hradecká 
skandinávie ;) Jenže ty cesty tentokrát na mapě jsou, takže jen hradeckej 
kontinentál… Pár vrstevnicových kudrlinek snad potěší, ale jinak se 
žákům dostane hlavně toho, čeho si na mapě obvykle všímají nejvíc – 
cest a porostů.  
 
Jde o relativně frekventovaně využívané a mapované prostory, tak jsi asi 
spíš aktualizoval než mapoval – co se změnilo nejvíce - výška, rozsah, 
barva vegetace, oplocenky, kůrovcové paseky...? 
Právě tenhle kout jsme v poslední době moc nevyužívali a mapa se tu někdy od roku 2008 většinou jen 
tak narychlo oprašovala. A za těch třináct let se stihne dvakrát stát z paseky hustník… Tentokrát jsem 
to vzal z gruntu, jen podle modelu terénu a gps.  
 
A teď tedy k mapě, nejdřív forma a pak obsah - tedy tiskárna, typ papíru/gramáž, vodovzdorná 
úprava…? 
Tradiční Žaket, pretex 120g/m², takže další úpravy netřeba. 
 
A teď tedy k interpretaci terénu – na co by si měli závodníci dát pozor 
zejména, jak moc jsou generalizovány vývraty nebo význačné stromy, 
nejsou občas rozhraní hustníků a hustníčků nebo okraje světlinek málo 
zřetelná (odborně řečeno „rozblitá“), resp. jak jsi jako mapař 
zaznamenával tyto objekty a do jaké míry jsi je radši ignoroval? Co třeba 
meliorační rýhy nebo průseky, nesplývají moc s okolním terénem?  
Vývraty jsou vygeneralizované absolutně - na mapě žádné nenajdete. 
Výrazných stromů se pár našlo a většinou se jedná o výstavní kousky. 
Obecně se snažím nekreslit do mapy nic co je v terénu nevýrazné, 
snažím se dělat mapu pro závodní běh. Ale samozřejmě jak všechno 
postupně odrůstá, vždy se najde řada průseků a rozhraní porostu, které 
jsou „na hraně“. Ale protože učím děti budovat plán orientace na 
viditelných objektech, tak se i při mapování snažím, aby mapa nabízela a 
zdůraznila to, co je v terénu opravdu viditelné.  
 
 
A stupně zelenosti? Tmavě zelená je stopka nebo třeba závodníky menšího vzrůstu (kterých z podstaty 
závodu nemusí být málo) třeba až tak nezbrdí? Jsou v prostoru i hustníky s pravidelně vysázenými 
stromy, kde naběhnutí pod správným směrem může znamenat menší zlo než o 90 stupňů jinak?  
Ta naše střední zelená hodně zbrzdí, ale lze jí v pohodě prolézt – nemáme tu naštěstí hustníky 
prorostlé ostružinami. Úhel nabíhání do hustníků také není třeba řešit. Spíš je potřeba nenechat se 
rozhodit tím, že les je v tomto ročním období ještě na mnoha místech poměrně zarostlý travou, 
kapradím, nižšími ostružinami. Do toho místy na zemi klacky po prořízce – tím chci říct, že i 
průběžnost bílého základního lesa a některých průseků je místy snížená a podrost je kreslený jen tam, 
kde je to opravdu výrazné.   
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Ano, vím o čem mluvíš. Jen kousek od zmapovaného prostoru jsem se nedavno prodíral například 
vysokou trávou (měřím 189 cm) s rozbitou neprůhlednou podložkou, přitom jinak je to prostě vzrostlý 
bílý les... 
To je přesně ono. Ještě před prázdninami tam nebylo skoro nic, teď tam je třeba metrové kapradí… 
Naštěstí se jedná jen o několik míst a vždy je to průběžné, na optimálních postupech žádná 
ostružinová pole nebo kopřivové háje nejsou. Na prvních úsecích to balík přežehlí a pak už to bude 
hladká jízda. 
 
Mapa má název Pod Milířem, o jaký Milíř nebo milíř se jedná a jak jsi jej zmapoval?  
Milíř, to je takový náš hradecký Matterhorn, když už jsme u těch ujetých přirovnání ;) Je to ostroh, 
vypínající se nad Vysokou nad Labem do výšky 285 m.n.m. Dříve přes něj vedl náš úterní kopcovitý 
okruh – ano, fakt i my v Hradci se snažíme běhat kopce - teď je tam bufet a rozhledna s docela 
půvabným výhledem na Kunětickou horu. Rozhledna je v mapě zanesena značkou 524.000 „vysoká 
věž“. 
 
Jako mapař jsi (doufám) prochodil prostor křížem 
i krážem, na jakou zvěř jsi narazil? A jak jsi ji 
zmapoval?  
Srnky samozřejmě máme. Prasata taky máme – 
jednou mě celý den provázel nemotorný malý 
hrdina, který už strašně chtěl být samostatný, 
ale strašně mu to nešlo a vždycky se někde 
zamotal. Velkého šedého hada taky máme – 
určitě to nebyl škrtič hroznýš, jako tenkrát 
v Bělči nad Orlicí, zřejmě jen přerostlá užovka. 
Ale za těch třicet pět let co běhám na Biřičce to 
bylo naše první setkání.   
 
Ať mladí účastníci vidí, že každý ze zpovídaných dinosaurů má za sebou slušné štafetové zářezy – i Ty se 
můžeš pochlubit pár vavříny ze závodů tohoto druhu. Nevim, jestli tady někoho dojímá placka z 
dávného MS, ale dokonce v přehledu medailistů MČR oblastních výběrů vidím v minulém tisíciletí 
nějakého východočeského Novotného. I když to se zrovna v HK OB publiku jmenuje každý druhý …  
My se tu snažíme trvale dodávat českému orienťáku dostatek Novotných. Ale MČR oblastních výběrů 
žactva jsem já nikdy neměl tu čest běžet. Ani jsem nemohl – když se běžel první ročník, už jsem za SHK 
finišoval dorostenecké družstvo. V žácích za nás tahle mezikrajová utkání byla ještě neoficiální. Ale 
prestižní to bylo úplně stejně – reprezentovat tehdejší východočeský kraj pro mě byla obrovská 
motivace a míra nervozity na startu toho podzimního utkání si s MS nijak nezadala. 
  



Letošního českého MS jsi se zúčastnil mj. jako 
stavitel závodů štafet a sprintových štafet - v 
druhém případě jsi světové elitě hned po startu 
na náměstí v Doxech přichystal farsty Myšpulín 
- Fifinka nebo Pinďa - Bobík. Na co se mohou 
těšit borci u nás?  
Ten nápad se Čtyřlístkem nebyl můj, ale 
strašně se mi to líbilo, protože jsme hledali 
čtyři umělé objekty a takhle se to celé krásně 
propojilo. Tady v Hradci se nabízejí Renčínova 
Zvířátka pana Krbce. Takže jestli na prvních 
kontrolách potkáte kocoura, sovu, kavku nebo 
dokonce ducha Ruprechta, tak to je ono. A 
jestli ne… Radši se dívejte do té mapy ;) 
 
A jaký Ty máš názor na oddělení nebo zachování tohoto závodu v rámci klubového šampionátu?  
Já jsem za sebe asi pro tuhle oddělenou verzi. Nejenomže to umožňuje dostat děti do světel reflektorů 
(a tím ještě zvýšit ten motivační přínos, což je za mě hlavní smysl, ne výsledky), ale taky se dá lépe na-
pasovat výběr terénu a stavba tratí. Když jsem se díval na mapy z minulých ročníků, některé z těch zá-
vodů neměly s dětskými tratěmi vůbec nic společného. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


