
Ahoj Sosáku, před 30 lety jsi běžel historicky první 

žákovská družstva.  Jak na tento závod vzpomínáš?  

No jak už jsi napsal, letos je to přesně 30 let, takže 

vzpomínky už celkem vybledly. Ale bylo to moje první 

zlato z MČR, takže jsem byl určitě hodně štastnej😊 a 

taky určitě hodně nervózní jako vždycky. Podle toho, co 

si ještě pamatuju jsem byl nejslabší z družstva a mým 

úkolem bylo jen se udržet společně se Slezskou oblastí, 

která byla naším velkým soupeřem, a to se mi tenkrát 

celkem podařilo.  

Jaký jsi běžel úsek?     Sosák na 3. místě 5-denních závodů 1991, vyhrál Thierry Gueorgiou 

Běžel jsem 3. úsek. 

Dělal jsi tehdy chyby nebo jsi šel čistě? 

No mapově jsem nikdy nebyl úplně jistý, takže chyby 

asi nějaké byly, ale ne moc.  

Co následovalo po žactvu? 

No po tom roku 1991 jsem měl pár slabších let a 

pořádně jsem začal výsledkově běhat až v H16 druhým 

rokem, to jsem se nominoval poprvé na MED, pak jsem 

na něm byl ještě 2x, 2x jsem běžel JMS a 5x MS, 

v reprezentaci jsem skončil v roce 2009.   Jarní pohár 2017 

Co vidíš jako svůj největší úspěch v orientačním běhu? 

Já pořád za svůj největší úspěch považuju vítězství na 

Tiomile v roce 2005, ale vážím si i bronzu z World 

Games, 2xTop 10 na MS nebo zlata z AMS v roce 2004.  

Co děláš mimo orienťák? 

Pracuju jako kartograf pro společnost Seznam.cz, tzn. 

podílím se na vylepšování Mapy.cz.  

Koukal jsem, že budeš v pořadatelském týmu. Co budeš 

dělat? 

Budu se snažit roznést správně kontroly, které mi 

budou přiděleny.      Veteránská družstva 2019 

Máš nějaké rady pro letošní účastníky? 

Aby si zase užili běhání v lese se spoustou lidí okolo😊 Ze závodního hlediska, aby si šli svůj závod a nekoukali se 

na ty okolo. I když se terén z mapy zdá celkem jednoduchý, tak v hustnících to může být záludné, tam to chce 

zpomalit a jít opatrně.   

Na co by si měli dát pozor? 

No hlavně na kódy, není nic horšího než DISKNOUT družstva. Staví to Honza Petžela, 

tak bych čekal, že to bude hodně farstované, takže hlídat si svoje farsty. 

Zkusíš si tipnout pořadí na bedně? 

Tak to je hodně těžká otázka😊 JEO,JMO,VCO 

Uvidíme, jestli ti tvůj tip dopadne. Díky za rozhovor.  


