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Analýza sezóny 2017 

CEYOC šprint- Prvé vážne preteky, ktoré už neboli iba tréningom. Môj hlavný cieľ bol si to užiť, keďže 

názory doktorov ohľadom boreliózy neboli veľmi priaznivé. Bolo z toho pekné delené 3.miesto s 1s 

stratou na 2.miesto, ale veľkou na prvé (50s). Urobil som tam 1chybu, kedy som nabehol na ženskú 

kontrolu, lebo som tam videl raziť jednu babu. Bolo to spôsobené tým, že som v zbehu 

v nepriehľadnom lese nepozeral poriadne na buzolu a tak som sa odklonil. Preteky však hodnotím 

pozitívne, pretože som ešte nemal za sebou veľa intenzívnych tréningov. 

CEYOC middle-  Prvé víťazstvo v sezóne. Do pretekov som šiel s veľkou pokorou a s tým, že som si 

veľmi vážil, že môžem behať. Išiel som do toho s veľkou motiváciou, pretože som chcel zbúrať všetky 

zlé diagnózy doktorov a podarilo sa. Nebolo to však bezchybné. Prvá vážna chyba prišla na 

10.kontrolu, kde ma skoro dobehol o celé dve minúty strieborný medailista (ja som ho videl, on mňa 

našťastie nie). Chyba bola spôsobená nepozeraním na popisy a tak som z mapy namiesto zeleného 

krížika prečítal modrý a nechápavo som stál pri vývrate s kontrolou. Avšak mi to dalo novú motiváciu, 

že nikdy sa netreba zdávať, aj keď Tomáš Krivda mi bol doslova v pätách. Druhá chyba prišla na 19ku, 

keď som dobehol o 2 minúty Ondru Hlaváča, chcel som ho docvaknúť a tak som nesledoval mapu 

a nespozoroval som, že beží zlým smerom. Nakoniec to aj tak stačilo. 

CEYOC štafety- Išiel som 3.úsek. Mali sme obrovskú stratu (okolo 20minút), ale napriek tomu som sa 

namotivoval ako keby to bolo len 5minút a vyskúšal som si stíhačku. Taktiež som si potreboval 

otestovať gélik pred verejnou kontrolou. Jediná chyba bola zrejme na 4ku, keď som to nemal obiehať, 

ale ísť rovno. Posledný úsek som vyhral o 2,5minúty. Myslím, že som dobre otestoval formu po 

zimnej príprave.  

Pražské Velikonoce E1- Tieto preteky som absolvoval deň po tom, ako som dobral antibiotiká na 

boreliózu. Preto som všetky dni šiel na tepy. Aj napriek tomu som dokázal ísť naozaj pekné preteky 

s málo chybami. Vstupoval som do nich ako ku kľúčovým pretekom, keďže som si testoval nové 

jonťáky a boli to posledné preteky pred odchodom na Sicíliu. Jediná chyba bola na 5ku, kedy som 

príliš skoro z ohybu cesty zabočil do lesa a tak som svoju kontrolu minul a jedno malé zaváhanie 

prišlo na 15ku keď som sa kvôli zrázom nevedel dostať ku kontrole. Napriek obmedzeniam som to 

odbehol v kvalitnom tempe a vyhral o 4,5minúty. 

Pražské Velikonoce E2- Môj hlavný cieľ pretekov bol ísť bez jedinej chyby a otestovať si mapovú 

formu pred sezónou. Zo dňa na deň to bolo lepšie a počas tejto etapy sa mi skoro podarilo ísť bez 

jedinej chyby, ale nechal som tam 20s pri zlom nábehu na 12ku. Opäť som šiel stabilné tempo bez 

zastavení a bol z toho nakoniec 9minútový náskok. Napriek slabšej konkurencii som šiel do pretekov 

so stresovým faktorom, keďže som dostal pokyny ísť bez chyby. 

Pražské Velikonoce E3-  Posledná etapa...tie isté pokyny a tepové obmedzenia. Aj keď som bol dobre 

koncentrovaný a chybám som sa vyhol, prišli dve malé zaváhania na kontrolách (6,15) a jedno 

nechcené 30s zastavenie na malú potrebu. Opäť bol z toho príjemný 5minútový náskok. Bol som 

spokojný s fyzickou i mapovou formou. Ukázalo sa, že aj napriek technickým častiam som vedel ísť 

veľmi stabilné tempo a hlavne plynulým výkonom som zvyšoval svoj náskok. Celé Pražské Velikonoce 

mi pomohli hlavne na psychiku, keďže mi ukázali, že aj napriek antibiotikám, to stále v lese viem. 



2 
 

ISF long- Vôbec som sa na pretek netešil po absolvovaní modelového tréningu, ktorý bol deň pred 

tým. Nechápal som porastom a prišlo mi, že niektoré kontroly sú iba na náhodu. Ani som sa moc 

dobre nevyspal, keďže kvôli nabitému programu som sa dostal do postele až po 23:00 a vstávať som 

musel o 6. Napriek tomu som sa snažil čo najviac pozitívne naladiť. Snažil som sa to čo najviac obiehať 

a chodiť na istotu. Prvá chyba prišla už na 2ku, kde bolo treba pozorne sledovať na buzolu a vnímať 

vrstevnice. Po mojej negatívnej skúsenosti s modelom som si v lese moc neveril a tak som sa snažil 

využívať rôzne vodiace línie. Po 2ke som musel urobiť nový začiatok- ísť pomalšie a na istotu, 

našťastie rýchlo som sa dostal späť do mapy. Do cieľa som už spravil len jednu chybu pri dohľadávke 

7.kontroly. Nakoniec z toho bolo veľmi pekné 2.miesto, a však ten výkon bol iba priemerný a ani ďalší 

pretek som nechytil tú správnu vlnu.   

ISF middle- Poučený z klasiky som zvolil rovnakú taktiku- a to obiehať a zjednodušovať ako to len 

pôjde. Avšak skutočnosť bola iná. Tento krát sa mi celú noc nedalo zaspať a bolo mi zle od žalúdka. 

Ráno to už bolo lepšie, avšak som sa cítil naozaj zničený. Opäť som sa snažil zmeniť myslenie na 

pozitívne veci a myslím, že sa mi to podarilo. Prvé dve kontroly som šiel veľmi dobre na istotu. Potom 

som však dobehol pretekára, ktorý štartoval predo mnou a upustil som od dôsledného sledovania 

mapy, z čoho vzišla obrovská chyba na 3ku. Bola to facka, ktorá ma prinútila opäť spomaliť a poriadne 

sa koncentrovať na môj výkon a nie na výkon druhých. Znova som sa pomerne rýchlo vrátil späť do 

mapy. Opäť som sa dostal do stabilného tempa a nerobil žiadne výrazne chyby. Keď to už vyzeralo, že 

to udržím až do cieľa, prišla ďalšia facka na 13ke, kedy som sa znova nechal rozhodiť ostanými 

pretekármi a tesne pred dohľadávkou som začal zmätkovať. Nakoniec to tesne stačilo na 3.miesto so 

stratou 3minúty na Chupča. Napriek 2 medailám som nebol spokojný s mapovým i fyzickým 

výkonom. 

MČR šprint. štafety- Preteky sa konali týždeň po tom, ako som sa vrátil zo Sicílie. Až do utorka som 

bol chorý a tak som sa necítil najlepšie čo sa týka fyzickej stránky. Navyše Ondra si zlomil členok na 

Tiomile a tak sme neštartovali v najsilnejšom zložení. Išiel som 3.úsek a vybiehal som s dosť veľkou 

stratou. Napriek kvalitnej TMP som nevyberal všetky ideálne postupy. Ani som sa nevedel vžiť 

s mapou a dôkazom toho, že to nebol môj deň, bol pád v zákrute pred 13kou. Napriek chybám som 

bojoval až dokonca. Nakoniec som vyhral svoj úsek asi o 20sekúnd, ale na stiahnutie 4minútovej 

straty to nestačilo a tak sme nakoniec skončili až 7. 

MČR šprint- Stále som sa necítil po fyzickej stránke veľmi silno, ale už to bolo lepšie ako na štafetách. 

Veľa času som venoval TMP, no venoval som sa úplne iným veciam, ktoré nakoniec neboli 

rozhodujúce. V podstate preteky sa rozhodli na prvých 4 kontrolách. Vôbec som tú časť nepoznal 

a nevedel som rýchlo vyhodnotiť možnosti volieb a tak som vybral prvý, ktorú som našiel. Už na 

začiatku som teda nakúpil 20 sekundovú stratu a celý zvyšok už bol iba bežák, takže sa s tým nedalo 

nič spraviť. Navyše čo sa týka rýchlosti som ešte stále trochu za najlepšími zaostával. (Intenzívne 

tréningy mi neumožnila borelióza a školské MS na Sicílii.)  Napriek zlej mapovej aj fyzickej forme som 

víkend ukončil bronzovou medailou s vyše 30 sekundovou stratou na víťaza 

ČP šprint- Bolo to presne 5 týždňov pred EYOC-om. Bol čas na prvé otestovanie formy a porovnanie 

sa. Navyše to boli české nominačky na EYOC aj JWOC, takže sme mali spoločnú trať s juniormi. Oproti 

MČR v šprinte, ktoré boli dva týždne pred týmito pretekmi, som bol ako keby vymenený. Bol som 

rýchlejší, presnejší, silnejší, sebaistý a hlavne mal som veľkú motiváciu a zároveň veľký pokoj. Celková 

chybovosť by sa dal napočítať možno na nejakých detailoch, ale neprevyšovala by 10sekúnd. Naozaj 
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vydarený pretek po všetkých stránkach zakončený tesným víťazstvom o 3sekundy pred mojim 

najväčším súperom- Tomášovom Krivdom (víťaz MČR šprint). Ešte viac ma potešilo, že mojím časom 

by som bol 2. v junioroch o 5 sekúnd. Toto víťazstvo ma veľmi povzbudilo, že celá príprava je na 

dobrej ceste.  

ČP štafety- Doobeda sa odbehol šprint a poobede už nasledovali štafety. Moje prvé v sezóne. Prvý 

cieľ (otestovanie sa) cesty na tieto preteky bol splnený a teraz nasledoval ďalší (natrénovať stíhačku 

na 3.úseku). Dosť rýchlo sa stmievalo a bola dosť veľká zima, tak som sa do lesa až tak veľmi netešil, 

ale to sa všetko zmenilo, Keď som sa začal obliekať a vedel som, že dnes to bude ako na EYOC-u. Do 

lesa som vybiehal zo 4.miesta s vyše 5minútovou stratou. Hneď od začiatku som začal tlačiť na pílu, 

lebo som vedel, že správna stíhačka musí byť na hrane krivky závislosti mapového výkonu od 

rýchlosti. Vysoká koncentrácia priniesla veľmi kvalitný výkon- spravil som len jenu chybu na 19ku 

(nevidel som kontrolu, lebo všade bola pŕhľava po prsia) a ešte by sa tam našli 2malé zaváhanie na 

10sekúnd a jeden pád pri zbehu na 8čku, po ktorom som bol celkom krvavý, ale bolesť ma ešte viac 

nakopla. Sťahoval som do posledných metrov, ale nakoniec mi na prvé miesto chýbalo ešte 34 

sekúnd (chcelo to väčší pytlík ).  Aj s druhým miestom som bol nesmierne spokojný, hlavne po 

stiahnutí tak obrovskej straty. Zároveň som bol jediný, čo to stlačil pod 40 min (šiel som to 38). Jediná 

nepríjemná vec bola, že ako som dlho stál pri ošetrovaní rán, som zachladol a pri prezliekaní ma seklo 

v krížoch.  

ČP štafety- Ráno som stále cítil kríže, našťastie mamka môjho parťáka zo štafety je fyzioterapeutka 

a tak mi to veľmi dobre rozhýbala. Opäť bol čas na stíhačku na poslednom úseku. Vybiehal som 

z 9.miesta, ale tento krát so skoro 8minútovou stratou. Znova som to začal bičovať už od začiatku 

a vďaka vysokej koncentrácii som šiel úplne bez chyby. Tesne pred verejnou som docvakol o 5 minút 

druhé miesto a spolu sme spravili maličké zaváhanie na predverejnú. Keďže som už vedel, že na prvé 

miesto to už nevyjde, vyskúšal som nastúpiť v prudkom kopci po verejnej a vyskúšať dohľadávku 

v kyslikáči (chcel som si všetko vyskúšať pred EYOC-om a teraz bola na to dobrá príležitosť). Na moje 

zrýchlenie sa Ota Škvor vôbec nechytal, ale ja som sa zase po tom výbehu vôbec nechytal v mape . 

A tak prišla prvá chyba v preteku. Ota Škvor mal inú farstu a tak mi utiekol. Nohy už mali kvalitne 

napečené, ale vedel som, že to musím dohnať. Nakoniec som ho predbiehal už v polke postupu na 

19ku a získal som maličký náskok. Ale sám som vedel, že ma dobehne, lebo 20ka bola dole kopcom 

a bola to jama, takže som musel precíznejšie sledovať mapu. Nakoniec som bol rád, lebo som si 

v priebehu 5minút mohol vyskúšať nástup v kopci a zároveň aj finish. Takticky som vedel, že musím 

prvý oraziť zberku a potom je to už moje. A tak aj bolo. S víkendom som bol veľmi spokojný, lebo som 

si mohol otestovať formu, techniku a zároveň aj nejaké prvky taktiky.  

MSR middle- Pred týmito pretekmi som absolvoval jeden z najťažších týždňov mojej tréningovej 

histórie a tak som už na štarte vyzeral dosť pošlo . Od prvého momentu mi moc nesadla mapa- 

trošku omaľovánka a hlavne mierka 1:7 500. Prvá menšia chyba prišla na 3ku, ale znova som sa dostal 

dobrej koncentrácii. Ďalšia prišla na 10ku, keď som si nevšimol, že kus plota pri domoch je 

prekonateľný a zbytočne som to obiehal.  Menši zaváhanie prišli ešte na 12ku, 15ku, veľká chyba na 

18ku (nevedel som sa z čoho odraziť, navyše tie porasty tam boli úplne iné) a ešte pár sekúnd na 

20ku, lebo som nevidel schovaný lampión. Ten les bol totálne zelené peklo. Navyše postupne mi 

odchádzali všetky sily a psychicky som to už nezvládal. Po 18ke som to psychicky zabalil, lebo som bol 

zúfalý hľadať kontrolu na náhodu a aj keď to bolo MSR- bolo mi jedno ako to skončí, ja som chcel mať 

iba potom, mať čistú hlavu a pozitívne myšlienky. A keďže v tom lese chybovali všetci, nakoniec to aj 
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tak stačilo na víťazstvo a 52sekundový náskok na Chupča. Vedel som , že na všetko musím zabudnúť 

a znova sa reštartovať. 

MSR štafety- Užíval som si to, že som mohol vidieť znova kamarátov a tak som mohol prísť na lepšie 

myšlienky. Nešlo mi vôbec o to, ako zabehnem štafety, ale o to, aby som zresetoval hlavu a dostal 

novú motiváciu. A myslím, že sa mi to dobre podarilo. Už na štafetách, aj keď som vedel, že už o nič 

nejde a v podstate som to mal ako mapový tréning, som šiel do lesa s úsmevom a užíval som si to, že 

môžem behať a robiť to, čo ma baví. Zo začiatku som tam robil hlúposti, ktorý plynuli zo slabej 

koncentrácii, ale rýchlo som sa dostal späť a vo zvyšku preteku som podal bezchybný a stabilný  

výkon. A aj napriek slabým výkonom cez víkend, som bol nažhavený začať záverečnú prípravu na 

EYOC. 

Školské MSR- Tieto preteky boli uprostred našej (spolu s Dankom) záverečnej prípravy na Skalke. 

A tak sme ich šli z plného tréningu s vedomím, že podáme maximum a po návrate budeme znova 

makať. Preteky sa odohrávali v kúpeľnom parku a tak som vedel, že tam nebudú ťažké voľby a skôr to 

bude test rýchlosti. Preteky som šiel veľmi koncentrovane, rýchlo a bez jedinej chyby. Bežecký 

priemer som mal pod 3:30min/km a ja som vedel, že sa zrýchľujem a že príprava ide dobre. O veľkej 

stabilite a rýchlosti svedčili aj výsledky, keď som vyhral s náskokom 1:07 pred druhým Duškom 

Slámom a 2:57 pred tretím Medom. Bol som veľmi spokojný s bežeckou aj mapovou rýchlosťou.  

Školské MSR štafety- Napriek  neveľkej konkurencii sme mali veľkú motiváciu, lebo sme boli na 

4.mieste v celkovom hodnotení družstiev. Na tento pretek nám prišiel pomôcť aj Chupčo zo 

Štrbského plesa. Išiel som 2.úsek, aby mal Chupčo viac času na rozcvičenie, keďže išiel ráno vlakom, 

ktorý mohol meškať. Taktika bola jasná, každý musel ísť na doraz bez ohľadu na akej pozícii sa 

nachádza štafeta. Veľmi pekne ma prekvapil lyžiar Kiko Klouda, keď z 1.úseku prišiel na prvom mieste 

s 8 sekundovým náskokom a porazil všetkých orienťákov. Ja som sa do toho oprel hneď zo začiatku. 

Opäť veľmi rýchly pretek bez náročných volieb. Jediné malé zaváhanie (cca 10 sekúnd) prišlo na 

4.kontrolu, keď som kvôli nevýraznej hranici porastov trochu prebehol kontrolu. Opäť bežecký 

priemer okolo 3:30min/km. Až do posledných metrov som bojoval ako o život. Chupčo nesklamal 

a tak sme to nakoniec vytiahli na 2.miesto v celkovom hodnotení a štafety sme ovládli s pohodlným 

náskokom 4minúty pred druhými a 9 minút pred tretími. Opäť sa mi potvrdila výborná forma napriek 

veľkému zaťaženiu v záverečnej príprave (Chupčovi sa mi podarilo dať 1:25). S oboma pretekmi som 

bol spokojný a s dobrým vedomím a ešte väčšou motiváciou sme sa vrátili znova späť na Skalku. 

Bohemia orienteering- Nechcem dopodrobna analyzovať tieto preteky. Keďže som to bral skôr ako 

mapový tréning a hlavne som si chcel všetkých 5etáp užiť orienťák z takého amatérskeho hľadiska, 

keďže som mal len necelé dva týždne po vrcholoch sezóny. Každú etapu som šiel na tepy, napriek 

tomu som vyhral 4 etapy a na jednej som bol druhý. Boli to všetko stabilné výkony bez výrazných 

chýb, čo mi potvrdilo výborné načasovanie mapovej i fyzickej pripravenosti počas EYOC-u. Najviac 

chýb som spravil na prvej etape, ktorá bola mojím prvým tréningom s mapou po JWOC-u. Každou 

etapou sa to už len zlepšovalo. Bol som veľmi spokojný- hlavne s výkonmi v dvoch skalnatých 

middloch (E2, E4), kde som šiel naozaj veľmi slušne po technickej stránke.   

MSR šprint- Na preteky som šiel ešte nie úplne doliečený a hlavne som bol asi až príliš 

premotivovaný. Víkend pred tým som bol na šprintovom sústredení v BA, kde som v dvoch priamych 

súbojoch porazil Bukyho o 15-20 sekúnd. Obaja sme vedeli, že vyhrá ten, kto neurobí chybu. 

V priebehu týždňa mi volal a dosť sme sa hecovali a zo srandy sme sa dosť doberali. Je ťažké s ním 
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pretekať s čistou hlavou, lebo až do štartu bol so mnou a navzájom sme sa doberali.  Od začiatku 

som začal naplno, dobre som vedel, že musím ísť naplno a neurobiť žiadnu chybu. To mi však úplne 

nevyšlo- 3krát som pokazil voľbu postupov + mal som dve zaváhania na kontrolách. Buky na rozdiel 

odo mňa podal stabilný výkon a zaslúžene zvíťazil o 43 sekúnd. Hlavnú príčinu zlého výkonu 

pripisujem zlej psychickej pripravenosti a slabej koncentrácii. 

MSR klasika- Zdravotný stav sa mi po šprinte veľmi nepolepšil a tak som vedel, že to bude boj. Tento 

krát som už štartoval na začiatku a nebol som pod tlakom. Aj cesta na štart bola dlhá, takže všetky 

hecovačky od súperov som dostal z hlavy von a sústredil som sa na len svoj výkon. Začal som veľmi 

zadržane a nevybral úlne ideálny postup na 2ku, čo spôsobil skoro 2minútovú stratu na Davka 

a Bukyho. Postupne som však začal zrýchľovať, čo ešte viac zvyšovalo moju koncentráciu a tak som 

nerobil žiadne chyby. Na 9ke som sa už dostal do vedenia, keď som suverénne vyhral na dlhom 

postupe. Vo vedúcej pozícii som ostal až do cieľa- nezmenili to ani chyba pri dohľadávke na 15ku 

zapríčinená stratou koncentrácie a chyba na 18ku zapríčinená začínajúcou únavou a znej plynúcej 

straty koncentrácie. Rozumne som si rozložil sily a tak som až do cieľa svoj náskok navyšoval. 

Nakoniec z toho bola zlatá medaila s náskokom 3:11 na Davka a 3:50 na Bukyho. Svoj výkon 

hodnotím pozitívne, keďže som bol kvôli chorobe dosť zoslabnutý a myslím si, že choroba ovplyvnila 

aj psychické faktory, ktoré spôsobili občasné straty koncentrácie. 

MČR klasika kvalifikácia- Už som bol zdravý a pripravený na 100% podať kvalitný výkon. Začal som 

veľmi zadržane. Môj zámer bol podať bezchybný výkon s nie veľkým fyzickým úsilím. Na 4ku som 

spravil moju jedinú chybu v preteku- asi tak 30sekúnd na dohľadávke. Keď som však orazil kontrolu 

bol už za mnou Tomáš Krivda, ktorý štartoval 3minúty za mnou. Nevedel som to pochopiť, ako sa to 

stalo. Pochopil som to až, keď ma cestou na 5ku obehol tempom ako keby bežal MS. Vedel som, že 

netreba nechávať nič na náhodu a tak som na asfaltke trochu predĺžil krok a oživil rýchle svalové 

vlákna a dobehol som ho. Všimol som si, že predbiehame strašne veľa chalanov z našej kategórii 

tempom, že som mal pocit, že ostatní stoja na mieste. A tak som zakričal na Tomáša, že či je 

normálny... však je to iba kvalifikácia- na môj podnet zvoľnil a zvyšok trate sme už šli spolu. Napriek 

tomu mi chcel vkuse utiecť, ale ja som nemal zámer zrýchľovať a tak som sa ho snažil držať vďaka 

lepším postupom. Tesne pred cieľom som ho už nechal, lebo som vedel, že to nemá zmysel sa ničiť 

pred finále. Moje slová sa potvrdili a na základe výsledkov bolo jasné, že sme to zbytočne prepálili. 

Tomáš mi dal niečo cez 3minúty a ja tretiemu vyše 6minút. Mal som však dobrý pocit, lebo som 

vedel, že som mal stále rezervu a že fyzicky to vyzerá dobre.  

MČR klasika finále- Začal som znova trochu zadržane, aby som sa dostal do mapy. Napriek tomu som 

spravil dosť výraznú chybu na 2ku, ktorá bola dosť zákerná a z mapy som si ju vôbec nepredstavil tak, 

ako bola v skutočnosti v teréne. Našťastie som sa dostal rýchlo späť do mapy a ďalej som pokračoval 

stabilným výkonom. Na dlhom postupe na 3ku som dostal iba dve sekundy a postupne som začal 

zrýchľovať. Pri zbehu po asfaltke cestou na 8ku som dal gél a celkom dobre som zregeneroval. Dlhý 

postup na 8ku som teda vyhral a dostal som sa do vedenia. Avšak začala nastupovať únava 

a v dôležitých momentoch som nespomalil a tak som spravil dve hlúpe chyby v dohľadávkach na 11ku 

a 12ku- dokopy 1,5minúty. Stratil som vedenie a tak sa predo mňa dostal Jonáš Fencl. No našťastie 

únava dobehla aj jeho a spravil chybu na 13ku- dostal som sa pred neho a vedenie som si udržal až do 

cieľa. Bola z toho moja prvá individuálna zlatá medaila na MČR. Výkon som však aj v rozhovore 

hodnotil negatívne, lebo som sa prehnane sústredil na udržanie tempa a v kľúčových momentoch 

som nespomalil a podcenil niektoré kontroly. 



6 
 

JEC štafety- Fyzicky som sa cítil celkom dobre, hlavne po tréningu, ktorý som šiel dva dni pred tým 

(5x1km ANP a všetky som šiel pod 3min). Jediný problém bol, že som sa nevedel psychicky naladiť na 

vrcholový výkon a mal som pocit, ako keby to ho pretekania bolo už veľa a už som nevedel urobiť 

v hlave ten rozdiel, že toto sú dôležité preteky a iné sú iba prípravné. Chupčo podal veľmi pekný 

výkon na prvom úseku a Duško ako vždy nesklamal. Štafetu mi predával na 4.mieste ( v balíku 3.-

5.miesto). Hneď som sa zavesil za najlepšieho- Švajčiara Paschala Buscha. Spolu s Nemcom však 

vybrali až príliš kopcovitý postup a tak som ich podbehol a 1ku razil pár metrov pred nimi. A však 

obaja sa potom rozbehli iným smerom ako ja a vedel som, že som vychytal najdlhšiu farstu. Napriek 

tomu, že som nespravil chybu toho Švajčiara som už nevidel. Nemca som obehol, ale za nami už bol 

Nór. Odtrhol som sa spolu s Nórom a šli sme spolu. Bolo to naozaj pekelné tempo a hlavne sme šli 

úplne priamočiaro a nerobil žiadne chyby, takže som ho nemal ako urvať. Jedinú príležitosť som 

dostal pri priebehu dolinou s potokom cestou na 12ku, kedy som viac sprava bielym lesom, on viac 

zľava. A však šťastie v ten deň nebolo na mojej strane- na miesto priechodného potoka v mieste, kde 

som dolinu prebiehal bolo 20metrov široké jazierko a tak som sa dobre vykúpal. Keďže už bol večer 

bolo dosť chladno a tak mi v tom chlade a mokrých dederónoch začali tuhnúť nohy. Kým som sa 

dostal na plochú časť, Nór už mal 100m náskok. Našťastie som ho dokázal dobehnúť už na 13ku. 

Vedel som, že on len tak rýchlo chybu nespraví a začal som rozmýšľať nad taktikou. Nohy som mal 

totálne stuhnuté a vedel som, že na finish to nepôjde. Keď sme prebiehali popri mapovom štarte, tak 

som zľahka nastúpil, aby som bol pred ním na úzkom chodníčku na 17ku. A však som tesne pred 

verejnou (18ka) zazmätkoval a musel som zastať. On ma predbehol a získal malý náskok. Vedel som, 

že ho musím stiahnuť, ale pri zbehu z 18ky sa mi na blate pošmyklo a ešte viac som zatuhol. Nór už 

mal skoro 20metrový náskok, ale aj tak som sa nevzdal. Pritlačil som na pílu a začal som ho 

doťahovať. Na 20ke ma však skúsene zablokoval telom, aby som nemohol oraziť kontrolu spolu s ním 

a zároveň mi nastúpil, čo už bolo nad moje sily a tak som dobehol po celkové 5.miesto. Porazil ma 

zaslúžene, lebo v tom lese som naňho fakt nemal a na väčšinu kontrol viedol on. 

JEC klasika- Počas rozklusávania som cítil, že nohy nie sú v najlepšom stave, ale inak som bol dobre 

koncentrovaný a aj po psychickej stránke som bolo pripravený na vrcholový výkon. Začal som znova 

zadržane. Na mapáč viedol ťažko bežateľný chodník a tak som nemal veľa času zamyslieť sa nad 

postupom a šiel som ho rovno. Čo nebolo až také zlé, ale ideálne to bolo podbehnúť zľava na priesek. 

Celý pretek som šiel veľmi stabilné a slušné tempo bez chýb. Jediná chyba, ktorá spôsobila aj moje 

konečné umiestnenie (4.miesto o 6sekúnd za Janisom), bola na 5ku, keď som si pomýlil zahnutie 

potoka a urobil paralelnú chybu (2minúty). Dobehol ma domáci Rakúšan (skončil 5. 4 sekundy za 

mnou), ktorého sa mi podarilo striasť už cestou na už cestou na 6ku a postupne som sa mu vzďaľoval. 

Svoj výkon hodnotím pozitívne, keďže som šiel veľmi pekný stabilný pretek. Mrzí ma len tá chyb, 

ktorá ma stála 2.miesto. Vyhral ten istý Nór, s ktorým som prehral finish na štafetách. 

JEC šprint- Pretek sa mi stal osudným pri zbehu na 5ku, kde som spadol a spôsobil si zranenia, ktoré 

mi nedovolili pokračovať v preteku. Pozitívne však hodnotím, že aj napriek tomu, že som šiel na tepy, 

som sa držal na 2-3.mieste, čo ma presvedčilo  o tom, že tá rýchlosť je naozaj dobrá. Vyhral opäť Nór. 

MČR družstva- Napriek zranenia, ktoré mi neumožnili behať, som prišiel na vrchol českej sezóny 

a chcel som bojovať za tím. Rozhodnutie bežať nechali na mne. O neštartovaní na štafetách rozhodla 

minca, ktorú sme si hodili s dorasteneckým trénerom, keďže už počas rozklusávania bolo jasne, že 

noha ešte nie je v poriadku. Chalani skončili ďaleko za medailou a ja som vedel, že moja úloha bude 

finishovať na družstvách. Štartoval som až okolo 13, ale ja som sa už od 10 začal rozcvičovať. Mamka- 
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fyzioterapeutka z jedného z parťákov zo štafiet mi masírovala nohu a poriadne zatapeovala. Moja 

taktika bola jasná- behať čo najviac po tvrdom, lebo v teréne mi noha vôbec nedržala a ja som sa 

mohol spoliehať len na tape. Vybiehal som na druhom mieste s asi 6minútovou stratou na prvých. Za 

mnou však v priebehu 4minút štartovala vlna troch silných družstiev. Necítil som však tlak, vedel som, 

že môj hlavný súper bude moja noha. Išiel som veľmi stabilný výkon, avšak koncentrácia bola slabá, 

keďže som sa viac sústredil na bolesť v nohe. Urobil som dve chyby- na 11ku som pokazil dohľadávku 

a kontrolu som začal hľadať trochu skôr a na 14ku, kde bola väčšia spleť chodníkov (spôsobená 

ťažbou dreva) ako bola v mape a tak som na chvíľu bežal zlým smerom až kým som si neuvedomil 

moju chybu. Na verejnom úseku mi už nepomáhal ani tape, takže som začal cítiť dosť veľkú bolesť 

a trochu som kríval.  Avšak so počul komentátora, ako hlási, že prenasledovatelia sú už za mnou 

necelú minútku a tak som zaťal zuby a celý kopec po verejnom úseku som tlačil do tempa. Zvýšenie 

rýchlosti mi pomohlo zvýšiť aj koncentráciu a neurobil som žiadne zaváhanie. V zbehu na 17ku a 18ku 

som sa už iba obzeral za seba, lebo som už nemohol kvôli popadaným konárom zrýchliť. Našťastie 

som 2.miesto udržal a obhájili sme striebornú medailu 3.rok po sebe. Nakoniec z toho bola aj 

5.miesto na poslednom úseku. Viem, že to nebol extra výkon, ale spolu so štafetami na EYOC-u som 

to hodnotil ako najbojovnejší výkon.  

Záverečné zhrnutie 

Po prejdení si všetkých minuloročných pretekoch som si uvedomil, že som urobil ďalší skok, nielen čo 

sa týka kondície, ale hlavne v technickej stránke. Stále je však čo zlepšovať. Ako hlavný zdroj chýb 

počas pretekov vidím stratu koncentrácie, či už z únavy alebo iných vonkajších faktorov. Chcel by som 

sa preto zamerať na tréning sústredenia sa na jednu vec. Ďalšie chyby boli zapríčinené jednotvárnym 

tempom- čiže som nespomalil v kľúčových momentoch. V iných prípadoch som chyboval, lebo som sa 

nechal ovplyvniť inými a tým som spochybnil svoje schopnosti. Preto by som chcel na pretekoch byť 

sebavedomý a suverénny. Ďalej by som chcel získať väčšiu istotu v smerovom behu počas pretekov, 

aby som sa nemusel stále pozerať na buzolu. Hlavne vedieť udržať smer na dlhšiu vzdialenosť 

a obzvlášť udržať smer v hustých porastoch so zameraním na JWOC. Ďalej by som chcel rozvíjať 

pamäť, aby som nemusel často kukať do mapy. Voliť pre mňa ideálne postupy a čo najviac 

zjednodušovať, hľadať výrazné body a línie, ktoré ma dovedú čo najbližšie ku kontrole. Ako dlhodobý 

cieľ považujem zlepšiť sa v škandinávskych terénoch. Ďalej vedieť meniť techniky počas preteku a na 

základe skúsenosti zlepšiť aj taktickú pripravenosť. Zlepšiť jednotlivé bežecké techniky- zbehy, 

výbehy, schody... Určite by som chcel zefektívniť šprintovú prípravu, aby som sa vedel rýchlo 

rozhodovať pre správne postupy, aby som nestrácal na krátkych úsekoch a aby som zlepšil aj svoje 

výsledky na šprintoch, keďže tie boli pre mňa skôr lotéria. Ako hlavný problém pred pretekmi vidím 

moju hlavu- takže do každých pretekoch chcem ísť s čistou hlavou a dobrým pocitom a chcem zlepšiť 

psychickú pripravenosť. A môj posledný cieľ do budúceho roka je zlepšiť bežeckú techniku v teréne 

a zefektívniť teoretickú mapovú prípravu. A jedna mojich najväčších slabostí bol strach z neúspechu, 

čo mi často zväzovalo ruky. Ale viem, že všetko bude ako má byť- moja úloha je len urobiť všetko tak, 

aby som bol dobre pripravený. 

  

 

    


