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EYAC 2014 Z POHLEDU TRENÉRA ŽDR

Vrcholem  sezóny  ŽDR  2014  bylo  Mistrovství  Europy  žáků  a  dorostu  konané  6.-
10.7.2014 v Bulharském Primorsku. Specifické bylo to, že samotné místo konání se ujasnilo
pouze 3 měsíce před samotnou akcí, což způsobilo lehkou změnu v koncepci přípravy ze
strany realizačního týmu ŽDR.   

Změna z původně Ukrajinské na Bulharskou destinaci nebyla naštěstí až tak zásadní
problém, protože ze zkušenosti nasbíraných z akcí konaných v Bulharsku v minulosti se daly
vyvodit  jak  organizační,  stavitelské,  klimatické,  tak  terénní  předpoklady.   To  znamená
„připravit se na cokoliv“, což se i konec konců vyplatilo!

Přípravu a boj o nominaci na EYAC 2014 absolvovalo celkem 30 žáků a dorostenců.
Svěřenci absolvovali 3 přípravná soustředění, jedno nominační a do nominace se počítali
vybrané závody ze 2 akcí NŽ. V červnu se uzavřela nominace a 17 těch nejlepších se mohlo
těšit  na  akci,  kde  se  získávají  medaile  za  nejlepší  výkony  žáků  a  dorostu  v Europě.
Připraveni  fyzicky,  technicky  s týmovým  pokřikem,  maskoty  a  snahou  splnit  si  osobně-
sportovní cíle na tento rok jsme mohli vyrazit! 

A jak to tedy vypadalo v samotném dějišti,  které si  teď s odstupem času dovolím
nazvat „EYAC 2014- challenge“.

Už samotný odlet z Prahy byl výzvou sám o sobě. Odletu letadla v sobotu 6.7. v 5:20
ráno znamenal sraz na letišti v 2:30. Noční cestování má velký vliv na odpočinek závodníků
před výkonem, ale nakonec to nebyl díky odpovědné přípravě svěřenců dle pokynů problém. 

Do hotelu Perla Beach v Primorsku jsme přicestovali 6.7. kolem 11 hodiny autobusem
z letiště v Burgasu. Pak následovalo místo plánovaného dopoledního odpočinku v posteli,
kempování ve stínu areálu hotelu z důvodu obsazenosti.  Po zdařilém, ale komplikovaném
ubytování jsme první informace o závodech probrali na týmové poradě. V den příjezdu byl ne
zcela standardní trénink na obě pásma (nefungovali vysílače, došlo k posunům frekvencí..),
15-ti minutové zahájení organizované přímo na pódiu a pak výborné hotelové jídlo.  

Prvním  závodním  dnem  byl  7.7.  144MHz  na
mapě  AIRPORT  2  v měřítku  1:10000.  Terén  nebyl
náročný  co  do  hustoty  vrstevnic,  ale  realita  terénu
vzhledem  ke  kresbě  mapy  byla  rozdílná.  Mapař
evidentně zelenou barvu  nerad používal. 

Co se týká samotného závodu, tak start byl posunut o
45  minut  z důvodu  selhání  všech  vysílačů  z důvodu
slabých napájecích zdrojů. To se dotklo hlavně Aničky
Chmelařové,  která  startovala  ve druhé  skupině  a
Matěje Dukáta ve třetí skupině, kterým se příprava na
start značně zkomplikovala. Naštěstí po startu prvních
závodníků celý průběh závodu proběhl bez komplikací.
Velice  dobře se vedlo Daniele  Trpákové (D14),  která
podala  opravdu  vynikající  výkon  a  s časem  36:56
obsadila  2.  místo.  Závod  se  jednoznačně  povedl  i
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Daliboru Matouškovi v kategorii M14, který startoval v poslední skupině a rovnou v cíli mohl
slavit brondz. Hned za Daliborem se umístil ve stejné kategorii David Tomáš a „bramboru“
získala také Justýna v kategorii  D16. A zlatou třešničkou prvního závodního dne byl  zisk
titulu mistra Europy v kategorii  M16 Honzou Priessnitzem. Každá kategorie navíc získala
týmovou  medaili,  takže  za  první  dvoumetrový  den  jich  česká  výprava  nasbírala  celkem
sedm. První výsledky zlepšily náladu v týmu a výrazně opadla nervozita. 

K trati: Jednalo se o standardní stavbu tratě s volbou pořadí na druhou kontrolu (2,3), kde
kontrola číslo 3 mohla být  i  poslední  kontrolou pro M16. Jednalo se o rychlý  závod bez
minimálního využití cest.   

Druhým  soutěžním  dnem  8.7.
byl  závod  ve sprintu  na  3,5  MHz  na
mapě  „Perla  Sprint  1“  v měřítku
1:5000.  Připravení  na  cokoliv  jsme
vypravili první závodníky do lesa. Vše
překvapivě  probíhalo bez  komplikací.
V týmu  byla  naprostá  pohoda.  Na
startu  Česká  reprezentace  dělala
zábavu,  ke  které  se  připojily  i  jiné
země,  začala  velká  „šou“  a  to  české
výpravě  zůstalo  až  do  konce
mistrovství. 

Tento závodní den byl velice úspěšný
a to díky zisku 2 mistrovských titulů Mistrů Europy v kategorii D14 Aničkou Sobotkovou a
M16 Honzou Priessnitzem. Druhým místem potěšila nejenom sebe Daniela Trpáková a také
čtvrtým místem výborně běhající Anička Chmelařová. Individuální medaile „zacinkala“ ještě i
v kategorii M16, kde se Robertovi Polákovi povedlo prolomit šňůru čtvrtých míst na EYAC a
postavit se na „bednu“. 

K trati: Prostor závodu sprintu byl vzdálen od místa ubytování cca 3Km severně. Trať byla
postavená zajímavě, první část sprintu s pomalými kontrolami byla delší s většími odstupy
kontrol a v rychlém okruhu bylo na skok od kontroly ke kontrole.   

Po  regeneraci,  kterou  si  pro
závodníky připravil organizátor ve formě
vstupu do aquaparku v Primorsku v den
sprintu,  se  mohl  zahájit  i  poslední
závodní  den  v pásmu  3,5  MHz  na
klasické  trati.  Organizátor  zvolil  mapu
„UZUNDZHATA“  v měřítku  1:10000  ve
formátu A3. 

Závod  to  byl  z pohledu  organizace
nejpovedenější  a  byl  i  velice  úspěšný
pro  Českou  výpravu.  Ze  zisku  titulu
mistryně  Europy  se  opět  radovala  ve
výborné formě Daniela Trpáková D14 a
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také Dominik Šrom M14. Druhé místo obsadila Anička Chmelařová v D14 a třetí místo v M16
Jan  Priessnitz.  Honza  společně  s Danielou  se  stali  neúspěšnějšími  účastníky  celého
mistrovství Europy. 

K trati: Závod to byl opravdu náročný z pohledu terénu, podrostu a délky tratí. Zásadní bylo
pro kategorie, které brali kontroly 2 a 4 zvolit správné pořadí a nesbíhat zbytečně vrstevnice.
V mapě se také nacházel velký hustnik, který napovídal k volbě postupů z pravé na levou
část závodního prostoru.  

V tento poslední den EYAC jsme zhodnotili  úspěchy na poslední týmové poradě a
začali oslavy ve formě vyhlášení a návazně na hamfestu, který se konal v areálu hotelu u
venkovních bazénů.

Projev  kolegiálnosti,  přátelství,  týmového  ducha  a  tím  i  reprezentace  vlasti  byl  u České
výpravy cítit na každém kroku a byl nepřehlédnutelný. Trenéři, vedoucí a někdy i samotní
závodnici  jiných  zemí  komentovali  chování  naši  výpravy  velice  kladně.  Takže  nejenom
sportovními výsledky,  ale i  projevem, je Česká republika jedna z nejlepších zemí v tomto
krásném sportu.

A závěrem:

Přípravné období a samotné mistrovství bylo zábavné, pro svěřence a realizační tým
poučné  a  nebyla  nouze o  momenty sportovní  rivality,  bojů  o  nominaci,  medaile  a  pak i
zaslouženou  oslavu.  Musím  za  sebe  a  také  za  realizační  tým  pochválit  všechny
reprezentanty ŽDR v Bulharsku za vynikající výkony, které nejsou a nebudou v zapomenuty
a také věřím, že budou motivaci k další práci a zlepšování.

Dále přeji těm reprezentantům z kategorii M-D16, kteří přestupují do vyšší kategorie,
aby se jim  dařilo  v juniorech  a  zúročili  svůj  talent  a  zkušenosti,  které  jim  ŽDR přinesla.
S těmi,  kdo  v ŽDR  zůstávají  anebo  přicházejí,  se  budu  moc  těšit  již  na  podzimním
soustředění 2014, které se připravuje a pak v sezóně 2015.

Pozitiva akce:

- vhodně zvolený terén závodů 

-  stavba  tratí  byla  standardní  a  ničím
nepřekvapila

- stravování bylo na výborné úrovni 

- super atmosféra v týmu 

Negativa akce:

-  sportovní  organizace  závodu  na  nižší
úrovni

- absence a nejednotnost informací pro závodníky (státy)

- rozdílný standard v ubytování jednotlivých výprav
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