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Tak to máme za sebou. Je neděle 8.července LP 2012 a já si léčím poněkud pochroumané levé 
kolínko, bolí jako vzteklé. Ale na začátek, pěkně popořadě. 
Orientační „Vetoši“ mají každý rok své celosvětové mistrovství ve svém, a to si pište, že to 
tak všichni orienťaci cítíme, nejlepším sportovním odvětvím jaké může vůbec sport 
nabídnout. 
Tentokrát bylo v Národním parku Harz v Německu. Centrum v Bad Harzburgu a jednotlivé 
etapy ve sprintu, kvalifikace v Bad Harzburgu a finále v nádherném městě Goslar (celé je 
zapsáno pod ochranu UNESKA). V longu pak kvalifikace a finále v okolí opět nádherného 
města Wernigerode a v lesích a kamenolomu v národním parku Harz. Nebudu se zabývat 
výsledky, snad až na konec si postěžuji při srovnání mých výsledků s ostatními, ale co, 
hlavně, že ses účastnil, že? 
Vše ale začalo na podzim loňského roku, ani nevím jaký závod žebříčku to byl a pár nás 
z našeho domovského oddílu Lokomotiva Liberec se doslechlo, že chrastavský oddíl si 
organizuje na svěťák výjezd a možná by u ubytování pár postelí zbylo i nám.   Slovo dalo 
slovo a vlastně i na pozadí již společných výjezdů na WMOC v minulých letech, bylo 
dohodnuto, že i tentokrát využijeme ubytování a organizační dovednosti chrastavského 
oddílu.  
Zaplatilo se startovné, upřesnili podrobnosti ubytování a odjezdu a 1.7. v neděli odpoledne 
jsme otevírali pokoj č. 8 v penzionu v Schmales Tal v nádherném městě Wernigerode.  
 

 
 
Po ubytování jsem všichni odjeli na úvodní ceremoniál do Bad Harzburgu. To už měly dvě 
naše „předjezdkyně“ Dáďa a Iva za sebou kvalifikaci ve sprintu v uličkách Harzburgu. Na 
tribuně jsme  byli první a čas se krátil nad mapami sprintu, dohadování, řešení postupů bylo 
jako obvykle rušné,  což  je pro nezasvěceného nepochopitelný rituál.  

 
 



Trochu deštivý večer, který provázel úvodní ceremoniál, byl v režii hexedamen, čarodějnic, 
které nás provázely i v obchůdcích suvenýrů. Je to asi kraj, kde se stále množí, mají svoje 
rejdiště a lokality, kam nikdo jiný nesmí, jen Jirka Barták (protože mu to prošlo bez 
následků). 

 
 
Jo ještě k těm hexe, ty jsem si užil v plné míře, kdyby mi tak šlo i závodění! Je pravdou, že na 
blbosti mám někdy čuch. 
 

 
 
Další den v pondělí jsme se vydali společně s bezvadnou partou chrastavských orienťáků  na 
cestu do Goslaru, jak jsem už uvedl, krásného starobylého města se spoustou nádherných 
staveb. Přes deštivé odpoledne, kdy probíhal finálový  závod ve sprintu v uličkách Goslaru, to 
byl velmi vyvedený den. Já si dokoupil lupu, Hela tričko, pivo za 2 eura, kapučino za 3,50 a 
fotek města s pobíhajícími závodníky nespočet. Prostě pohoda a do toho pak fandění na 
doběhu sprintu pro Dáďu a Ivu. 

                                           



Abych nezapomněl, předtím dopoledne jsme hledali jakoukoliv rozhlednu se záměrem na ní 
vystoupit, moc se nedařilo, ale to je tichým tajemstvím chrastaváků, my u toho celého nebyli. 
Tak to byl začátek svěťáku se sprintem. A další long tratě nás čekaly v úterý až sobotu. 
Porada na úterý byla vedena s jasným cílem - prohlédnout model mapu a vyfunět na nejvyšší 
kopec Harzu na Brocken, a to doslova. Přes malé zaváhání Milana, který ztratil brýle, jsme se 
my ostatní v lese neztratili a přesně v jednu hodinu se přepravili auty na nádraží Schierke. Za 
21 eura jsme pak nastoupili do dampfzugu na Brocken a s „nadšením“ se, jak jen to šlo 
protlačili do vagonů zugu, který samozřejmě táhla dampflokomotiva. 
(Vysvětlivky: dampfzug – parní vlak, zug – vlak, dampflokomotiva – parní lokomotiva). 
S trochou klení jsme vystoupili na vrcholu na nádraží Brockenu ve výšce 1 125m.n.m. do 
mléka (byl to snad jediný den v tomto týdnu, kdy byla mlha, ale můžou být vánoce každý 
den?, nemůžou!) 
 

      
 

Zpět pohodově na nádraží Schierke do výšky 685 m.n.m. krásným lesem Národního parku 
Harz. Jo a to se už začalo dělat pěkně a být teprve na cestě nahoru, tak by to slovní hodnocení 
fotky  tam určitě nebylo. 
 
A je tu první den kvalifikace na longu, jak my svěťáky protřelí slengově říkáme klasické trati. 
Ráno jsme připraveni v osm hodin u svých aut, nakládáme potřebné věci pro zázemí na 
shromaždišti a vyrážíme směrem kousek za Wernigerode. Startovní časy kolem poledne pro 
všechny nám sice dávají prostor na přemístění, ale doprava je trochu komplikovaná. Autem na 
parkoviště na louce, pěšky cca 1,8 km na zastávku busu nebo alternativně dampfzugem. Po 
cca 10 min. jízdy jsme na shromaždišti „Drei Annen“ a po chvíli začínáme stavět stan. Pěkné 
počasí nám vydrží celý den, není horko, oblačno, ale pro běhání těch 20 stupňů je to pravé 
ořechové. 
 

                  
 



První kvalifikaci provází několik kufrů, ale  z toho nic si neděláme, je před námi další zítřejší 
kvalifikace. Držíme si palce a odjíždíme v pohodě domů, busem a autem, líbí se nám naše 
společné vystupování a stále dobrá nálada, prostě v partě je sranda, což je zárukou i 
pohodových večerů. Všichni se dobře společně bavíme a při troše vínka a piva je pro nás den 
za chvíli minulostí. 

.  
 
Druhá kvalifikace longu je ve čtvrtek a provází jí plno rozpaků, parkoviště je neskutečně 
daleko, a to mělo být od  0km do 2km, ale skutečnost je přes 3km, což je deprimující, ale se 
zpěvem to zvládáme. 

 
 
Na shromaždištích je samozřejmě vše potřebné, kromě vody na umytí po závodě, a to je pro 
většinu z nás také překvapivé, na svěťáku? Jinak závod je podobný jako první kvalifikace, ale 
během závodu malinko poprchává, jsme zvyklí na i jinačí deště. Všichni dodržujeme své 
rituály před závodem, někteří se dojídají, dopíjejí, čtou, relaxují a čekají na tu svou startovní 
minutu. Daří se hlavně mladým Dominice a Pavlovi Pachnerům, Zuzance, Ivě, Rudovi, u mne 
stálá výkonnost úměrná váze a tréninkovým dávkám před mistrovstvím. Tak si říkám, že to 
pro mne je víc společenská událost než pravá soutěž, ale uvidíme ve finále, snad do padesátky 
budu, ale v jakém finále?. Někteří, jak uvádím, to mají dobře rozběhnuté, držíme si palce  
navzájem a rivalita je jen v počtech schodů na ubytování. Pro sponzora se vyčleňuje chvíle na 
nafocení zástavy Města Chrastavy. Poděkování je na místě a myslím, že chrastavští orienťáci 
dělají svému městu velikou čest a vlastně i propagaci. 



 
 

Druhá kvalifikace je minulostí a každý z nás předpokládá nějaké umístění, hlavně se dostat do 
„Áček“ a tam pak zabodovat, ale to se  podaří jen mlaďochům Dominice a Pavlovi, Zuzance a 
Ivě, všechna čest!!! Tady budeme držet všechny čtyři palce. 
 
Čtvrtek je volno a to se hodí po dvou kvalifikacích snad všem. Přispáváme si do devíti a 
každý dle svého programu naštudovaného z itineráře od Jirky Bartáka vyrážíme do 
překrásného města Wernigerode, které bylo na čas naším spacím domovem. My s Helou 
projdeme městem, já vylezu na věž kostela se 132 schody, nafotím panoramata a zámek, 
poslechnu si bití hodin a spokojen zaplatím 2 eura, zapíši se do knihy a v pohodě a zpocen 
odcházím směrem k miniaturám kolem nádherné radniční budovy, pojivši dobrý to hanbáč. 
 

               
 
 
Vracíme se městem, které nás okouzlilo a stálo za detailní prohlídku. Ani nás nerozhodilo, že 
malinko přeprchlo, město a jeho pečlivě  zachovalá a udržovaná architektura je jedinečná. Jo 
ještě k miniaturám. Na malé ploše cca 50 x 50 m jsou veškeré památné a významné stavby 
z celého okresu Harz, a to ve velkosti 1:10. Mít jovky, tak jsme nainstalovali k budově cíle 
sprintu v Goslaru všechny tři závěrečné kontroly. Podívejte se: 
 



 
 

K večeru se scházíme na večeři a opět si ve společenské místnosti oprašujeme kvalifikaci a 
konečně už víme jak na tom jsme. Všichni jsou v nějakém finále podle počtu závodníků 
v jednotlivých kategoriích, a to i ve finále od „A“ do „F“. V „Áčkách“ jsou jak jsme 
předpokládali Domika, Pavel, Zuzanka a Iva (ta je naše!). Zapíjím to dobrým červeným a 
kozlem (dobrá kombinace), snad to zabere. V poklidu klábosíme a vyprávíme historky 
z orienťáckých tažení nebo vůbec jen tak. Jen Hela s Rudou mizí v lese, ale ne na trénink, 
kdeže, Hele se zachtělo mít v držení houby. Předpokládáme, že za šera toho moc nepřinesou, 
opak je pravdou. Na stole se objevují hřiby jako polena a polínka, ty druhé jsou nečervavé a 
tak končí v rozkrojené v pytlíku. Ach jo, to bude houbová, houbová a zase houbová. 
 

               
 

Páteční večer končí v pohodovém duchu, dobrou noc a zítra v osm? 
 
Sobota se probouzí do trochu zamračeného rána a my jsme už na cestě na finále longu v lesích 
nad Harzburgem.  Z doslechu to má být nějaký kamenolom a běhat se má v přilehlém 
kopcovitém lese. Skutečnost nás trochu šokuje. Kamenolom o několika patrech snad kilometr 
do délky a půl do šířky, 30ti metrové výsypky nepotřebného materiálu, nechtěl bych je běhat. 
Kolem této lokality je shromaždiště, pozor dnes i se sprchami (po poledni už voda nebyla). 
My, jedni z prvních ze čtyř tisíc, se snažíme najít ve smrkovém lese místo na náš stan, daří se 
a po chvíli už relaxujeme každý podle svého gusta před finálovou tratí. Některé opět čeká přes 
11km s převýšením přes 450m, mne jen něco přes 4km, ale s převýšením 150m, to bude  



                  
 
 
 

                 
 
brnkačka říkám si, uvidíme. Trochu přeprchává, na to jsme zvyklí, beru si štítek nad brýle, 
novou sestavu buzola+lupa, čip, brýle, pouzdro na popisy a čelenku na pot, prý potit je 
zdravé, ale mne to vždy se.. . Na start je to tentokrát jen 5min. oproti kvalifikacím, kdy se šlo 
přes 1,6km.  
Odstartuji, první kiks na postupu na 1. kontrolu, zběhnu z cesty o něco dříve do podrostu a 
padám přes větve do bažinky, šokován se nemohu postavit, bože to to začíná, mistrovství 
světa a já tohle, ještě, že nemám sledovačku (myslím  na sobě). Dalších šest kontrol už 
zmáknu bez problému a ukolébán dobrým průběhem (neplést si to s během), dokonale zběhnu 
z azimutu na sedmou kontrolu, tak o 300m vpravo po vrstevnici, zatracený průseky, kurňa je 
nejméně výživné slovo. Začínám šrotovat, co teď s tím, v lese mraky lidí, ale každý mluví 
jinak a já si nevzpomenu ani na „good mit uns“ natož se zeptat kde jsem a kde jsi ty (až tak 
daleko jsem v myšlenkách chodil). Nakonec při klidné úvaze cca 2minutové se nacházím na 
mapě (a to prosím v závodním zmapovaném prostoru) a pomalu azimutem nacházím 7 
kontrolu a pak osmou poblíž občerstvovačky, kterou s chutí využiji. Po důkladném doušku si 
zorientuji mapu a opět zírám na to převýšení, které na 9. a 10. kontrolu mám v mapě. Tak to 
mne asi odrovná! Neodrovnalo, i když jsem se jen tak šikmo plazil na 70ti m převýšení v lese 
a společně s dalšími jsem se ještě po dalších dvou kontrolách, objevil v cílovém prostoru. 
Ještě nezvorat sběrku, mám 200, mám 200 si opakuji, razím jí dobře, ale přehlédnu odběh 
(guma sem guma tam) a vracím se na cestu ke 100, už nic neřeším a před celým světem 
dobíhám na poslední zbytky hroznového cukru. Mohlo to být o 10min. lepší. Možná příště 
v Italii 2013. Výsledky všech, to přenechám statistickému styčnému důstojníkovi, ten to do 
Chaháčku určitě dá včas, určitě dříve než já tento blud, který smolím jak poslední etapu na 
longu.  
Budu končit, v kuchyni voní houbový guláš, hele nakonec to bylo úspěšné mistrovství světa 
veteránů v orientačním běhu. 
 
 



 

                                           
 

             
 

                      
 
 

                
 
 



WMOC 2012 končí, ať žije WMOC 2013. 
 
 

My se neloučíme , společných  závodů na ještědské bude ještě dost. 
Čau Chrastaváci a díky za vše co jste pro čtyři Lokomotiváky udělali, snad to nějak vrátíme 
v nějaké reciproční službě, i když u nás se to tak nedělá ani nečeká, prostě to tak je, když 
můžeš pomoci, tak pomůžeš ze všech sil. Díky a správný směr do dalších závodů přeje  za 
všechny Zdeněk. Zvlášť pak pozdravujeme Majku, ať se drží a bude rychle zase mezi námi. 
Ahoj Majko, někteří běhali i za Tebe. 
 
 

 
 

PS  To koleno půjdu vyléčit na Svijanské slavnosti piva 14. července LP 2012, a to bude 
nitrožilní léčba. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


