
:: Hravý middle. Užijte si ho!  
... přeje stavitel krátké trati Jakub Weiner (R2) v rozhovoru se svým druhým já. 
 

:: Mist ře dovolíte malé interview? 
JW: Zajisté, ale pospěšte, budu brát koupel. 
 
:: Dobrá tedy... Takže v jaké fázi se momentáln ě 
nacházíte? 
JW: To je opravdu dobrá otázka... Po lehké depresi 
z návštěvy terénu před měsícem, snad lehký optimizmus po 
čerstvém roznosu lístečků.  
 
:: Dodal byste n ěco k popisu terénu od stavitelky 
klasiky vzhledem ke krátké trati? 
JW: Tak pestré jako klasika to není. Bude to jeden souvislý 
hřeben s kamennými útvary na jedné i druhé straně, sem 
tam hustník nebo kupka. V podstatě vše co je na middle 
potřeba. 

 
:: Jak se stav ělo? 
JW: Úplná zívačka to nebyla ;-) Nejtěžší bylo zvolit koncept. Postavit v tomhle lese krátkou 
trať není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nakonec jsem upřednostnil 
ten, který si myslím nejlépe splňuje současné požadavky na middle, což  je důraz na 
mapovou techniku bez zbytečné fyzické náročnosti.   
 
Do přemýšlení se také zapletly pily a sekery lesmistrů, z jednoho pěkného místa nám udělaly 
paseku, z druhého zase klackoviště.  
       
:: Jaké budou trat ě a na co se p řipravit? 
JW: Těžko říct, jaký bude závodnický pohled. Od stolu a z procházek terénem to na mě 
působí docela hravě. Tratě budou každopádně zamotané ;-)  
 
Co se týče práce s mapou, tak bych si zopakoval upřednostnění přesného čtení před 
bezhlavým úprkem; změny směrů; nabíhání kontrol přes hranu; šikmý seběh hustníkem,... 
Zkrátka vše, co jsem zde mohl použít ze stavitelského přístupu, který si sám pro sebe 
nazývám „škodolibý hajzl“.  
 
Z hlediska fyzické náročnosti se narazí na pár vrstevnic, na pasáže s nerovnou podložkou; a 
v jednom místě bude potřeba i trochu zatnout zuby a nenechat se rozhodit klacky pod 
nohama.   
 
:: Nazna čuje dosavadní seznam p řihlášených favority na vít ězství a odhadl 
byste jejich čas? 
JW: V ženách to papírově vypadá na souboj Martina Spurná, Kamila Gregorová, Michaela 
Przyczková, Věra Mádlová. V mužích je přihlášená silná skupina LPU (Tomáš Udržal, 
Zbyněk Štěrba, Petr Zvěřina,...), potom Tomáš Kolařík, David Hanslian, Matěj Klusáček, Jan 
Flašar, a další. Směrný čas je 35 minut. Jsem sám zvědavý jestli padne nebo odolá. 
Kdybych si měl zavěštit, tak první žena 35:17, první muž 33:59 ;-)   
 
:: A na záv ěr mist ře, máte nějaký vzkaz pro ú častníky závodu?  
JW: Rád bych popřál všem, aby si to v lese s mapou náležitě užili a hurástylistům (mezi které 
se řadím) bych chtěl vzkázat – uvidíme se na postupech.cz ;-)  


