
Analýza postupů - sprint Kutná hora 1.kolo, 22.1.2012 

Základem jsou postupy kluků, protože tam jsou tradičně početnější data, takže se dá snáze něco 

vyvozovat. Situace u holek je občas na samostatném obrázku, občas v textu.  

 H1 - Tři naprosto rovnocenné varianty. 

Rozhoduje pohotovost a bezchybná realizace. 

 D1 - To samé se potvrdilo u holek. Tři varianty v podstatě 

nastejno. 

 H2 - Podle dostupných záznamů byl Dan jediný, kdo otestoval 

nevýhodnost delší zelené varianty. 



 D3 - Zatímco kluci běželi všichni nejrychlejší 

červenou variantu, u holek se čelo výsledkové listiny zajímavě rozprostřelo do tří variant, přičemž ta 

zelená byla jasně ztrátová. Tenhle postup v sobě zahrnuje optický klam - ačkoliv to táhne doprava, 

jediný příběh ke kontrole je zleva… Poučení: při sprintu je potřeba vždycky řešit celý úsek, protože už 

se to pak nedá "fiknout". 

 H4 - Drtivá většina běží červenou. Olaf a 

Chrobák volí skluznější, ale o něco delší modrou. Vůbec nikdo nevolí zelenou, která byla sice nejkratší, 

ale hodně náročná na načtení. Myslím, že k tomu přispělo i to, že při náběhu na trojku mnozí potkali 

závodníka v protisměru a tak o tom až tak moc nepřemýšleli. (Tenhle jev jsem ostatně mohl na vlastní 

oči pozorovat u mnohých i v případě volby na sedmičku ve druhém kole.) 



 H5 - Většina volí červenou, několik modrou, Aleš 

zelenou skrz terasy. Krásná úkázka velikosti časové ztráty způsobené schody a složitějším 

mapováním. 

 D5 - U holek to bylo podobně. 

 K6 - Několik borců zvolilo spodní variantu, která se ukázala jako 

extrémně pomalá. Zdálo by se, že návrat do schodů musí zpomalit, ale ve chvíli, kdy známe rozdíl v 

délce postupu je jasné, že jedny krátké schody těch padesát metrů navíc nevyváží. 



 H7 - Nakonec se realizovalo úžasných 7 

různých variant! Všechny byly poměrně vyrovnané, rozhodovalo fyzické nasazení a rychlost 

rozhodnutí. 

 D7 - Méně záznamů, méně variant, ale stejný 

závěr jako u kluků. 



 H8 - Všichni běželi stejně, proto jen 

demonstrace kolik času stojí jedna hezká chyba ;) 

 H9 - Kamila a Bet finišovali jako draci, ale i druhé časy 

byly zaběhnuté na červené variantě - ale to už jen o chlup. Délkově nastejno. 
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