Otázky pro Mirka Hadače, stavitele trati M ČR štafet 2020
Než se dostaneme k Mirkovi si jako (bývalý) učitel zeměpisu dovolím krátké geografické
entrée jako dělával Tonda Věžník:
Geomorfologické zařazení závodního prostoru:
(i) Česká vysočina, (ii) Sudetská subprovincie, (iii) Nízký Jeseník, (iv) Vítkovská
vrchovina, (v) Těškovická pahorkatina s nejvyšším pojmenovaným vrcholem oblasti
Mečník (458 m, v obci Těškovice), nadmořské výšky vrcholů se obvykle pohybují mezi
350 a 400 m n. m..
Geologicky patří celá oblast Nízkého Jeseníku mezi jedny z nejstarších celků střední
Evropy, je tvořena převážně spodnokarbonskými droby a břidlicemi. Největší
přírodovědnou zajímavostí území jsou nejmladší sopky na území ČR, které byly aktivní až
do počátku čtvrtohor (Uhlířský vrch, Venušina sopka, Velký a Malý Roudný, Červená
hora).
1.
Mirku, původně jsme měli být v orienťácky zajímavé Vidnavě. Závod se však
nakonec uskuteční nedaleko Opavy, je tento prostor dostatečnou náhražkou?
Odpověď:
Více než dostatečnou. Prostor ze současných závodníků nikdo nezná a léta v něm nebyl
žádný závod. Jde o porostově nepřehledný terén, který budeme vídat za 20 let v místech,
kde nyní vše poslal k zemi kůrovec. Takže jde o nadčasový terén, uspořádáním porostů
naprosto nelogický k současným OB zvyklostem. V lese je na povrchu vše, co máme rádi:
borůvčí, kapradí, suchá tráva, jehličí, ale i bažiny, klacky. Tu a tam nějaká ostružinka,
malina, pro náročné snad i nějaká kopřivečka se najde. Průměrná barva mapy je světle
zelená. Když je sucho je vše suché, když zaprší je všude bažina.
2.
Máme nový formát M ČR, pouze jednodenní štafety, výlučně pro dorostenecké a
hlavní kategorie dospělých, ovlivní to nějakým způsobem závod?
Odpověď:
Samozřejmě. Patřím mezi těch málo, kteří tento formát podporují. V lese bude méně
závodníků, jen ti z hlavních kategorií. Nebudou se tam „plantat“ veteráni, žáci, mixáci,
atp. Se závodníky dorazí jen trenéři, kteří se nebudou starat o sebe (svůj závod), ale o
svěřence. Takže pro sportovní stránce je to rozhodně přínos.
Samozřejmě ti co dělají hlavní obrat u občerstvení jsou právě veteráni, rodiče... takže
oddíl zřejmě méně vydělá  I když je to finančně proti nám, tak přesto by sportovní
stránka měla být prioritou.
3.
Co bude dle Tvého názoru při závodě (kromě fysické kondice) rozhodovat
zejména?
Odpověď:
Technická vyspělost, držení směru v nepřehledném porostu, zkušenost. Fysická kondice
se bude hodit ne dráhová, ale rozhodně ta pro běh v těžké podložce. Kdo má zkušenosti
se Severem bude mít velkou výhodu. Rozhodně bych nespoléhal, že se někdo nějak
s někým vyveze. Každý bude muset pracovat maximálně sám za sebe. Farstování tuto
individuální zodpovědnost bude jen silně umocňovat.

4.
Centrum je na louce u Honova mlýna v západní části prostoru, měl jsi z tohoto,
či jiného důvodu, nějaká omezení při stavbě?
Odpověď:
Jen taková běžná. Jakože nebudeme běhat někomu přes zahradu, že nebudeme běhat
přes cestu (co se jde z parkoviště do centra), a že by bylo dobré nějak přeběhnout přes
centrum do závěrečného pytlíku. Nakonec zbylo dost mapy i pro nominační závody JRD a
VD a oblastní žebříček v neděli.
5.
Budou moci závodníci sledovat vývoj závodu prostřednictvím GPS tracking,
popřípadě live mezičasy?
Odpověď:
Tak mezičasy online určitě budou, 2 rádia v lese, kontrola před pytlíkem, sběrka, cíl.
GPS bude mít kategorie D21 a H21. Ale GPS budou k dispozici v průběhu závodu jen
komentátorům, veřejnosti až ve chvíli, kdy bude vyloučeno ovlivnění závodu (což by
mohlo být někdy tak 15 minut po vyběhnutí prvního v třetím úseku). Ale tady mě
neberte za slovo, bude záležet na rozhodnutí HR a technických možnostech.
6.
Je něco, co bys závodníkům vzkázal, či doporučil?
Odpověď:
Že bych se na tento závod jako závodník opravdu těšil.
Mapová a fysická připravenost závodníků ve štafetě bude důkladně prověřena, ti nejlépe
připraveni pak dostanou medaile.
Připravujeme pro vás kvalitní, obtížný, regulérní závod.
Mapař Bob Háj odvedl špičkovou práci, což je základní předpoklad.
Jako stavitel věřím, že na závod budete v dobrém dlouho vzpomínat.

