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UF, JE TO TAM !
Petr Dvorský

A je to tu po roce zase. Vlčák mě musí několikrát upomínat, abych něco poslal do ročenky a já mám jako
kaţdý rok problém se k tomu dokopat. Takţe začínám aţ 4. února a předtím ještě volám Alešovi, jak to
vidím s letošní sezónou.
Uplynulá sezóna pro nás nezačala nejlépe. Plán vyhrát toho co nejvíce a být tak na termín porodu (8. září)
doma, nebo ještě lépe na Tour Cemo, vzal rychle za své. První jednička se podařila aţ na čtvrtém kole.
Nešlo se tedy moc divit Mírovi Zdrubeckému, který mi při pohledu na naše tři auta (čísla 1-3) čekající v
pátem kole na zručku doporučoval, ať si to vyfotím, protoţe uţ nebude moc jiných příleţitostí. Nakonec
měl naštěstí pravdu jen ze dvou třetin. Já jsem byl v té době v klidu a asi i přehnaně optimistický. Druhé
kolo u Míry Paulů jsme totiţ nevyhráli jen těsně o 46 TB, přestoţe Aleš mohutně "zabodoval" na
radarech 390 a 60 TB a 2x 50 TB na tajných. V Lučině to pak bylo vše vyrovnané a o pár bodech. A
hlavně se nenašel nikdo, kdo by více pravidelně bodoval. Jen Verča s Radkem uţ sice měli dvě jedničky,
ale taky byli 14. a 9.
Po Lipnici to bylo spíš horší, my jen 2x 4, a dopředu se hnali vítězstvím Kubíčci a také Paulů, zatím díky
pořádání nenápadně v půlce tabulky. Kupodivu jsem byl pořád v klidu a věřil si. O trochu méně v klidu
byla moje ţena, kdyţ jsme v termínu porodu odjíţděli na mistrák do Prahy. Ale na porod to nevypadalo, a
kdyţ tak jsme za dvě hodiny zpátky. A v Praze se nám zadařilo. Pro nás pravděpodobně rozhodujícím
momentem sezóny bylo zrušení jedné z nočních etap. Uţ si to přesně nepamatuju, asi bysme stejně
vyhráli, nebo byli maximálně druzí, ale Paulů to tam někde zepředu posunulo aţ na 7. místo. I kdyţ teď
na to koukám, ţe pokud by to tedy neměli vyhrát, tak by jim to na titul stejně nestačilo. No kaţdopádně
jsme stihli dokonce i to prase na Tour Cemo a to včetně Lenči, která tam přijela z Brna. Kája se pak v
klidu narodila aţ 18. září, šikulky.
Před posledním kolem bylo jasné, ţe o titul uţ nás mohou připravit uţ právě jen Paulů a to jedině tím, ţe
vyhrají a my budeme nejlépe čtvrtí. I kdyţ soutěţ byla dobrá a těţší, coţ nám většinou sedí, tak jsme
zajeli náš nejhorší výsledek v sezóně a skončili 7. Paulů naštěstí hozenou rukavici nezvedli a skončili
pátí, coţ je dokonce vykoplo i mimo celkovou bednu. Drtivým vítězstvím se na ni vrátili Kubíčci a Verča
s Radkem ji druhým místem nakonec těsně uhájili. Takţe uf, je to tam!
Moravský pohár jsme opět chtěli jezdit jen tak, aby nám to dalo, a opět z toho byla nutnost odjezdit
komplet celou sezónu. Po prvních čtyřech kolech jsme měli 9, 7, 5, 2 a Karolína s Ludvíkem 1, 2, 0, 3.
Pak uţ jsme se zlepšili a nakonec obhájili s náskokem vítězství v Moravském poháru, pro mě uţ desáté.
V druţstvech jsme po supertýmu z roku 2016, tentokrát postavili čistě náš domácí BASK tým. Společně s
Jirky, kteří perfektně rozjeli sezónu, jsme měli v druţstvu posádku Holub-Veselá, kteří s AOS původně
začali na našem kaţdoročním Tour Cemo. Doufal jsem v bednu a zadařilo se skvělé druhé místo.
Obrovským překvapením pro mě bylo třetí místo Zadáků, ještě jednou gratulace a také to, jak rychle a
dobře to zvládlo vítězné druţstvo. Na všechny najeli víc jak půl hodiny a na nás, jako pro změnu
nejpomalejší druţstvo, dokonce 105 minut. Hezky pěkně.
Hlučínští pořadatelé se opět předvedli v nejlepším světle a velké mnoţství posádek bez problému zvládli.
Klidně bych zachoval podobný model i do budoucna, jen ideálně s mistrákem uţ v noci, aby na všechno
pak v sobotu bylo více času a dřív se skončilo.Nesmím samozřejmě zapomenout na moje nejoblíbenější
Prase. Jako vţdy nám dal nejvíce zabrat POMZ, kterej jsme nakonec vzdali. To ale asi většina a tak se
nám podařilo vyhrát a dokonce i včetně zručky a doprovodných soutěţí. Ani nás pořadatel uţ nechtěl
vyhlašovat .
Kaţdopádně to bylo perfektní, na lezení na rozpálené stěně určitě jen tak nezapomenu. K dokonalosti
chyběla snad jen větší zručka, na kterou jsme byli zvyklí z minulých let. Tak třeba letos ;-).

No a co dál, dál nic. Uţ několik posledních sezón hledám motivaci a je to strašně těţký pořád obhajovat a
nemít moţnost se nikam posunout. Poslední roky jsem se tedy upínal, díky Duţovým perfektním
statistikám, k ţebříčku medailistů MČR. Tam jsem teď na prvním místě a také jsem se osamostatnil s
počtem titulů. Aleš mě po posledním mistráku ještě ukecal, ţe alespoň mistrák. Nedávno však do
kalendáře přibyl mistrák v Přerově v termínu, ze kterého jsme posouvali Tour Cemo, kvůli něčemu u
Aleše v práci a já uţ tam mám něco domluveno s rodinou. Spolu s našim pořádáním by uţ šla sezóna
odjet těţce. Bral jsem to tedy jako znamení a moţná i trochu vysvobození. Takţe letos nic a kdo ví, třeba
bude motivace za rok vyzvat nové mistry. Taky mi tím vznikne nějaký prostor na pořádání mistráku v
Hodoníně. Budeme tam určitě do neděle se STEPem a všem doporučuji se k nám přidat. Je tam krásně,
přímo v areálu se dá koupat v biotopu a v suterénu je ping-pong. V to vše tedy musíme trochu doufat,
protoţe momentálně probíhá aţ do dubna větší rekonstrukce.
Samozřejmě, ţe si zajedeme na Prase, asi i na druţstva a třeba i něco jako Spišská Belá…
Všem díky a soutěţte čestně a poctivě, v duchu Řádů těchto soutěţí se snahou o co nejlepší umístění.
Petr Dvorský

V ROCE 2017BYL MISTR K PORAŽENÍ
Mirek Paulů
Rok 2017 byl rokem, v kterém byl Petr Dvorský po několika letech konečně k poraţení. A byli jsme to
my, kdo jsme tuto šanci ţivili aţ do posledního kola.
První kolo postavil Jirka Boudný a 2. kolo já. Před noční soutěţí jsem rozváţel průjezdky, organizoval
zručku a tak dál, no znáte to. A tak aţ na startu jsem zjistil, ţe nemám USBéčkový kabel k navigaci.
Moţná to bylo příčinou, proč jsem nezabral dvě dobrý mapový finty v 1.etapě, jednu hned po startu na
Pecce. Těch 160 bodů jsme uţ nedohnali a skončili jsme druzí za tentokrát nechybující Veronikou. Před
2.etapou nám Pavel Kopeček půjčil kabel a jelo se nám líp. Jirkovi jsem tentokrát dal do hodnocení
desítku a myslím, ţe si ji zaslouţil. Chtěl bych zmínit kromě těch dvou mapových věcí v 1.etapě ještě
návrat po základní mapě přes náměstí v Nové Pace a zrádnou krátkou 3.etapu. Totálně mě dostala
znalost prostoru na Vidochově, kde přeci moc dobře vím, ţe kolem jezeďáckých hal je neprůjezdná
komunikace a tak jsem tam automaticky mapově nejel. Ale naštěstí to nemělo řešení a Jura ve zpětném
zrcátku odbočil a tak jsme se vrátili. A najednou to průjezdný bylo . Denní část, jak píšu, jsem postavil
já. Co mohu hodnotit jsou mé vesměs zbytečné chyby. Jako špatně umístěnou značku okresu a
nepochopitelnou tabulku o projetí neprojetí obytnou zónou, tam to šlo vyřešit mnohem elegantněji. Co se
zcela nepodařilo, byl Miletín, kde jsem několik dobrých věcí tak blbě naskládal, ţe to znehodnotilo celou
soutěţ. A MichalG. měl pravdu, místo dopravní značky začátek obce Aš jsem měl dát raději konec
Miletína. Ale kdybych to tam udělal jinak, nemusel jsem ji vůbec potřebovat.
Pro výsledky 3. a 4. kola jsme museli do Ostravy. V noci nás nečekalo ţádné překvapení. Jednoduchá a
hlavně rychlá soutěţ, jakékoliv zdrţení uţ znamenalo posun do druhé desítky. Rychlost jsme nakonec
nezvládli, na konci jsem uspěchal poslední křiţovatku a vypadli jsme z bedny. Kaţdý typ soutěţe
vyhovuje někomu jinému, tady měli šanci ti, co dokáţou jezdit a řešit opravdu rychle. Rozruch způsobila

značka Stezka pro cyklisty na výjezdu z kruhového objezdu. Najezdit 10 kilometrů kolem automobilky
padesátikilometrovou rychlostí bylo opravdu nudné, kdyby tam aspoň byly 3 radary. Denní etapy byly
trochu zajímavější, ale i tak rozhodl čistý průjezd. My jsme nedoměřili první slepou mapu, vyšla mi na
mapovou. Blbý je, ţe jsem tam původně udělal ještě jednu chybu a mohl jsem to mít zadarmo, ale tu
druhou chybu jsem si uvědomil a pro těch šedesát navíc jsem se nakonec vrátil . Dojeli jsme druzí.
Pak byla Lipnice a návrat Janka stavitele. Namapoval jsem prostor jako za starých časů, většinu sice u
počítače, ale prostor jsme si také stačili trochu projet. Hned po startu jsme udělali chybu. Aţ kdyţ jsme
potkali na křiţovatce Vlčáky s Kopečkama jet opačně, dohledali jsme to a vrátili se. Zajímavé bylo, ţe
kdyţ jsme projíţděli uţ správně tím samým místem, z našeho předcházejícího špatného směru přijel
Zdeněk s Vaškem. Ale také oni se pak opravili. U obce Babice a Okrouhlice Janek perfektně vyuţil mapu
nové a staré neprůjezdné komunikace. V přípravě jsem se na tato místa zaměřil a jel jsem v podstatě po
paměti a tak sebejistě, ţe mě aţ Ludvíci museli upozornit, ţe za potokem kříţím mapovou cestu a musím
doleva. Jinak ale musím říci, ţe po celou trať jsem stále věděl, co po mě autor chce a dařilo se mi
pochopit i předvídat jeho kroky. Aţ ve třetí etapě jsem měl problém s detailem bodu, kde jsem ztratil
trochu času a rozhodil se do další části, kde jsem pak udělal chybu. Ale ten detail byl jediný nepřesný
údaj v celé soutěţi. Pro mě jasná desítka. V denní části se nám nevedlo. Udělal jsem hned na začátku
chybu v mapovém podkladu, pak jsem si neprohlédl křiţovatku a začátek jsme jeli v podstatě obráceně.
Nevedlo se nám i nadále. Mnoho času jsem ztrácel hledáním, co je a není mapová komunikace. Projeli
jsme přes závoru do nemocnice a pak jsme se nemohli dostat zpět. Nakonec nám došel čas a vypustili
jsme konec. Tak tahle soutěţ se nám nepodařila. Po této soutěţi jsme se rozloučili s naším modrým
Nissanem Sunny, naším dlouholetým partnerem a kamarádem. Po odjetí 430 tisíc kilometrů musel odejít
do šrotového nebe.
Měli jsme to výborně rozjeto a mysleli si, ţe si pojedeme na podzim do Prahy pro titul. Ale něco se
pokazilo. Výborně jsme zajeli Zbraslav v 1.etapě a také Smíchov ve třetí. Obě tyto etapy byly postaveny
perfektně a vtipně, hodnocení určitě na desítku. Bohuţel na chybách a nepřesnostech v itinneráři druhé
etapy jsme se utopili a ztrátu bodů jsme nedokázali ve 4. etapě eliminovat. K tomu jsem udělal chybu za
360 u nádraţí. Ale pořád by to ještě šlo. Poslední ránu do vazu nám pak dalo zrušení první etapy. I tak
jsem váhal, jestli mám v celkovém hodnocení dát 9 nebo 10. Vím, jak je těţké soutěţ vymyslet, a tady
byla vymyšlena móc dobře, a vím, jak je těţké v městských komunikacích zkombinovat nejkratší trať a
neudělat stavitelskou chybu. Desítku jsem na konec nedal, spíše v porovnání pro mě s jasnými desítkami
v Lipnici a Ostravě. To byla velká konkurence. Ve dne jsem často jel podle toho, jak bych to postavil já a
musel jsem se pak vracet. Něco jsem postupně nasbíral, na konci jsem pak přidal hloupou chybu a lepší
výsledek neţ čtyřku jsem si nezaslouţil, i kdyţ ta potřebná jednička nebyla tak daleko.
Poslední kolo bylo v Hlučíně a stále jsme měli šanci, museli bychom ale vyhrát a Petr dojet hůř neţ
čtvrtý. Soutěţ stavěl Martin Klasa, kterého jsme nikdy nejeli, a to byla chyba. Neţ jsme se rozkoukali,
nasekali jsme několik chyb. První nepřesnost jsem udělal uţ na startu, nešťastně jsem si označil kótu 200
na konci první části mapy a kdyţ jsme přijeli do Vřesiny, tak mi nedošlo, ţe mám mapy dvě na jednom
papíru a musím přejít v kótě 200 na druhou část. Půl hodiny hledání, přejezd do sousední vesnice, kde
jsem hledal Píšť, ale byly tam Bohuslavice, prostě velká taškařice. A takhle se nevyhrává. Ale to uţ je
nepodstatné. Podstatné v tomto případě je to, co dokázal postavit Martin. Přesné, vtipné. Ve třetí etapě
sice ani on nedomyslel, ţe kótu je lepší si nejdříve obrátit průjezdem a pak jet slepou mapu, ale sedlo to
tam a dobrým autorům to tak vychází. Zaslouţená desítka a nejlepší soutěţ 2017 podle hodnocení všech
posádek.
Mirek Paulů

ČR 2017 - PÁR POZNÁMEK ALIAS JAK JSEM TO VIDĚL JÁ
Zeněk Klenák

Vţdy na konci sezony, kdyţ bodujeme soutěţe, si s Vaškem musíme trochu oţivit jednotlivé soutěţe,
abychom co nejobjektivněji (podle nás) soutěţe ohodnotili. Takţe jen pár mých útrţků co zůstalo v mé
hlavě.
Krakonoš - noc
Soutěţ byla pěkná, alespoň podle 1.etapy, kterou jsem ještě byl schopen odjet. Bohuţel uţ během
první etapy mně bylo hodně špatně a uţ se to do konce soutěţe nezlepšilo, takţe jsme byli nuceni vzdát
. Zajímavostí byla 3.etapa dlouhá 7,5 km, takhle krátká etapa se snad nikdy nejela. Start i cíl byl v
autokempu
Pecka, byla tam docela zima, ale ráno, kdyţ jsme odcházeli, uţ bylo teplo.
Střelka - den
Tradiční iti od Míry Paulů - náročné, chytré, ţádné chyby. Od nás většinou dostává 10 bodů. Je
neuvěřitelné, ţe kaţdý rok staví (alespoň) jednu soutěţ a stále má kde brát nové nápady. Náročné itíky v
1.etapě, času bylo málo času - nejrychlejší Ludvíci 15 min. zpoţdění! Po první etapě jsem musel
rozdýchávat náznaky nevolnosti a při tom jsem se dozvěděl, ţe jsme nejeli vloţák za „okresem Trutnov“,
který tam Míra někde vlastnoručně vyrobil. Po soutěţi jsme se dozvěděli, ţe jsme ho nejeli správně,
protoţe
tam byl Turnov.
Lučina - noc
Tradiční pořadatel v čele se Zbyťákem a snaha o maximální uspokojení posádek. Jak někde psal Duţa,
asi to nebudu citovat úplně přesně, ale podle Zbyťáka láska k AOS se nezískává jen na trati, ale prochází i
ţaludkem a postelí ubytovacího zařízení. Tradiční iti od Duţi byly moc lehké a zdaleka neodpovídaly
úrovni MČR, kaţdá chyba znamenala velký propad výsledkovou listinou. Např. u Zdrubeckého s Kotinou
znamenala první přehlédnutá dejka v soutěţi v podstatě pád na poslední místo. A nám, kdyby započítaly
do výsledků jen JZ bez trati, byli bychom stejně aţ na 5.místě.
Lučina - den
Obtíţnost o něco vyšší neţ v noci, takţe lepší, nikdo uţ neměl trať úplně za 0. Podstatné u obou
soutěţí
bylo, ţe nebyly chyby.

Lipnice - noc
Tradiční iti od Janka Proška - pěkná grafická úprava, chytré nápady, za nás 10 bodů. Bylo mně zase
špatně, takţe jsem si iti moc neuţil. Poslední etapu jsme uţ prakticky nejeli, výhodou bylo, ţe jsme měli
čas za nula a nejrychlejší posádku jsme porazili o 14 minut. S průjezdkami to bylo horší.
Hyena - den
Opět tradiční iti od Maškina - spousta dobrých nápadů, grafická úprava hrozná. Celkově se mně to ale
jelo špatně, bylo to komplikované a dlouhé. Hlavně první etapa byla co do pocitů z jízdy hrozná, kdyţ
pominu Ludvíky (8 minut zpoţdění), tak nejrychlejší byli Boudní s 22 minut zpoţdění!! Po první etapě
jsem řekl, ţe kdyby takhle vypadaly soutěţe, tak uţ nebudu jezdit. Celkové délky uvedené v etapách (2. a
3. etapa, v první nevím, tam jsme se plácali a vraceli) vůbec neodpovídaly skutečným délkám, skutečnost

byla mnohem delší. Proto také moţná byly špatně trefené časy. Ve 3. etapě opět krátké - Ludvíci 22
minut, Vlk 26 minut, ostatní půl hodiny a více. Byly tam i nějaké chybičky. Celkové hodnocení soutěţe
bylo rozporuplné - spousta pěkných nápadů, ale celkový dojem nic moc. Největším překvapením bylo
naše
2. místo, to jsem vůbec nechápal.
Praha Ţiţkov - noc
Celé dvoukolo postavil Milan Vlk. Spousta dobrých nápadů, ale také bohuţel také řada zásadních
chyb, které vyústily ve zrušenou etapu a tím pádem i k ovlivnění výsledků soutěţe i výsledků celkových,
škoda.
Praha Ţiţkov - den
Den byl lepší, méně nejasností, jelo se lépe. Pozitivem celého dvoukola bylo, ţe mně bylo dobře.
Naše výsledky nebyly nic moc, v noci nám uškodila zrušená etapa. Celkově za celé dvoukolo, škoda chyb
a nejasností, spousta dobrých nápadů, iti byly jinak velmi pěkné. Chtělo to nějakou úplně závěrečnou
kontrolu. Mrzelo mě hodně špatné hodnocení organizace některých posádek. Je pravdou, ţe ubytování
bylo dost zvláštní (ani nevím jak to nazvat, ubytování pro nějaké mladé blázny?), ceny na bufetu jak na
Václaváku, ale jinak si myslím, ţe to šlo. Výsledky se hodně opozdily, ale to vyplývalo ze spousty chyb,
rušení průjezdů a spousty oprav ve výkazech. Milan uţ pak rezignoval, uţ toho bylo moc, dovedu se do
situace vţít. Příště to bude určitě lepší.
Hlučín
Byla to taková pěkná tečka na závěr. Debut Martina Klasy v mistráku co by stavitele a za
organizátory Zbyťák. Iti velmi pěkné, dobré nápady, bez chyb. Martin se osvědčil pro stavbu dalších
mistráků.
Následovala odpolední nebo spíše večerní soutěţ druţstev s povinnou účastí jedné posádky
začátečníků na úrovni Shellu v druţstvu. Přes počáteční paniku Zbyťáka, ţe nebudou druţstva, se soutěţ
druţstev vydařila s rekordní účastí 15 druţstev tj. 45 posádek!! Kombinace mistráku a druţstev byla
v jeden den časově vraţedná a původně vůbec nebyla v plánu, ale pořadatel nám (Svazu a vlastně nám
všem) vyšel vstříc a díky jeho iniciativě jsme odjeli kompletní (i kdyţ ne úplně) mistrák. Autorem
druţstevních etap byl Duţa a dojezd druţstev se protáhl do pozdních večerních hodin. Novinkou bylo, ţe
na soutěţ druţstev nebyl vymezen čas, rozhodoval čas nejrychlejšího druţstva, od toho se odvíjely TB
pro další druţstva. Sloţení našeho druţstva bylo silné, v druţstvu jsme měli vítěze Shellu Čech i Moravy,
takţe jsem si říkal, ţe by bedna mohla být. Dojeli jsme do cíle a dlouho za námi nikdo, byli jsme
nejrychlejší, druţstvo časově druhé za námi bylo 43 minut! Výkon na trati všech v druţstvu byl velmi
pěkný, mohli jsme dovolit i radar za 100 TB. Vyhráli jsme skoro o 300 TB, coţ mě překvapilo a nechápal
jsem. Kdyţ jsem se podíval na výsledky, druhého jsme porazili díky času - rozdíl 105 minut. Podstatnou
zásluhu na vítězství mělo to, ţe jsme posádce Manda - Mandová vůbec neradili a všichni jsme své úseky
projeli přibliţně stejně rychle - to byl základ úspěchu. Řada ostatních druţstev se zdrţela, kdyţ musela
pomáhat třetí posádce.
Zdeněk Klenák

M ČR AOS 2017 – zajímavá statistika
Zdeněk Klenák

Všechny soutěže měly 3 etapy, ale jelo se jen 9 soutěží místo tradičních deseti. Podle iti jsme měli
ujet 885 km za 33,2 hodin. Opět tedy jeden těţce odpracovaný pracovní týden se zkrácenou pracovní
dobou.


Průměrná etapa vypadala takto: 32,8 km, čas na projetí 74 minut, cca 4 detaily, 1,5 podmínky
(+další skoro 1 podmínka platící pouze v určité části) a 1 vložák (+ další 2 vložáky platící pouze
v určité části). Dále se v každé etapě vyskytovaly průměrně 3 slepé mapy.
Jinak skladba zůstala prakticky skoro stejná jako v letech 2000- 2017. Délka soutěţí se od r. 2000
pohybuje v rozmezí 95- 108 km, pouze v r. 2003 byla delší- 118 km. Délky soutěží se od r. 2013
drží pod délkou 100 km a průměrná rychlost se ustálila na hodnotě kolem 27 km/h!



Průměrná soutěž měřila 98 km a jela se průměrnou rychlostí 26,6 km/hod. Po podstatném
snížení průměrných rychlostí v roce 2004 se nám průměrná rychlost držela stále kolem 30 km/h
až do r. 2009. Od roku 2010 se průměr ustálil kolem 27 km/h (pouze v r. 2012 skoro 30 km/h). Délka
jednotlivých soutěţí v r. 2017 pohybovala v rozmezí 82-123 km (jen připomínám, ţe dle Řádů je
doporučena délka 70- 120 km).



Pro přehlednost porovnání délek a průměrných rychlostí v posledních letech:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prům. délka
soutěţe
108
(km)
Průměrná
rychlost
(km/hod)



98

105 118 108

99

105 101

106 104

99

109 101

96

95

98

97

98

32,5 34,2 34,0 33,7 30,4 29,2 27,3 29,3 29,0 30,0 26,8 27,3 29,8 26,2 27,1 27,0 27,2 26,6

Pořadí soutěží podle obtížnosti (od nejtěžší po nejlehčí)- měřeno počtem TB za 10. místo:
Pořadí dle TB za 10.místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pořadatel
TB za 10. místo TB za 1. místo
Praha- den
3060
2205
Lipnice- noc
2806
1499
Střelka- den
2671
1729
Hyena- den
2193
1582
Hlučín- den
1851
819
Praha- noc
1612
971
Krakonoš- noc
1540
551
Lučina- den
795
329
Lučina- noc
506
212
-

Z přehledu vyplývá, ţe 4 soutěţe byly výrazněji těţší (měřeno počtem TB za 10. ale i za 1. místo
v soutěţi: i vítězové soutěţí měli 1500 TB a více) a 2 soutěţe byly výrazně lehčí neţ ostatní soutěţe
(dvoukolo Lučina: vítěz noční soutěţe projel trať absolutně čistě za 0 TB za SPK i čas!)
V celém ročníku byly soutěţe dost obtíţné: průměrný počet TB za 10. místo byl nejvyšší od r. 2008, a to i
přesto, ţe dvoukolo Lučina bylo výrazně lehčí a u noční soutěţe měl 10. v soutěţi nejmenší počet TB od
r. 2008! Vše je vidět v tabulce.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Počet TB v nejlehčí
soutěţi (za 10.místo)

1445

686

956

1166

763

578

543

827

860

506

Průměrný počet TB
(průměry za 10.místo)

1787

1297

1736

1821

1760

1374

1665

1811

1644

1893

Hodnocení soutěží posádkami:
Tabulka níţe ukazuje spokojenost posádek se soutěţemi v jednotlivých letech (vypočteno jako průměrné
bodové hodnocení soutěţí vţdy v konkrétním roce: zvlášť za trať+ itineráře a zvlášť za organizaci a péči
o posádky. Vloni jsem psal, ţe rok 2014 byl velmi zdařilý, ale r. 2015 byl ještě lepší a r. 2016 byl zatím
vůbec nejlepší, jak v hodnocení iti, tak i v organizaci a péči o posádky. I rok 2017 byl výborný, po
stránce kvality iti překonal zatím nejlepší r. 2016, organizace soutěţí slušné 6. místo.
Hodnocení kvality itinerářů- hodnotili všichni soutěžící!! -to se stalo úplně poprvé!!!
Vím, ţe někteří z vás neradi soutěţe hodnotí, takţe díky všem hodnotitelům, ale hlavně díky všem
pořadatelům. Přes 8 bodů (coţ povaţuji za velmi povedenou soutěţ) se dostalo 7 soutěţí, 2 soutěţe
těsně pod 8 b. a 2 soutěţe překročily 9 bodů, z nichţ ta nejlepší se dostala na historicky 3. místo!! Nebylo
by však na druhou stranu dobře hodnocení přeceňovat, mnohdy je z rozdílů v hodnocení vidět, jak je
hodnocení jednotlivých posádek subjektivní, rozdíly mezi jednotlivými roky jsou poměrně malé, většinou
rozhoduje celkový dojem ze soutěţe a menší chyby bývají zapomenuty. Překvapilo mě např., ţe v soutěţi,
kde se vyskytla řada chyb a jedna etapa musela být zrušena, byly uděleny 3 desítky, hodnocení je hodně
subjektivní.
Pokud se týká organizace soutěţí, tak rok 2017 byl v tomto hodnocení velmi slušný- viz tabulka níţe. 2
pořadatelé se dokonce dostali do historického úplného čela bodování (od r. 2004)!! Mrzelo mě, ţe
Praha Ţiţkov dostala tak nízké hodnocení za organizaci. Je pravda, ţe ubytování bylo dost zvláštní, na
druhou stranu sehnat rozumné ubytování v Praze a okolí je určitě velký problém. Ţe se soutěţ zdrţela,
byla vina chyb v iti a následného přepočítávání, ale za organizaci si soutěţ zaslouţila lepší hodnocení.
Můj osobní dojem je ten, ţe bodování ztrácí kouzlo objektivity. Většina posádek je ráda, ţe ostatní pro ně
uspořádají soutěţ a raději jim nějaké body přidají, takţe bodování trošku začíná ztrácet smysl. Loni jsem
zde psal: „Uvítám vaše názory, jak dále pokračovat a jestli vůbec pokračovat??“. Ţádný názor jsem
nedostal, takţe jedeme setrvačností dál.


Pro zajímavost- průměrné bodové hodnocení soutěží v jednotlivých letech:
Trať + itineráře:

Rok

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prům.
bodů

7,37

7,41

7,63

7,82

7,71

7,72

7,7

7,82

7,53

8,09

8,12

7,97

8,18

8,36

8,48

Pořadí

15.

14.

12.

7.- 8.

10.

9.

11.

7.- 8.

13.

5.

4.

6.

3.

2.

1.

Péče o jezdce+ organizace:
Rok

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Průměr

8,24

8,2

7,39

7,87

7,73

8,88

7,51

8,64

7,53

8,16

8,7

8,31

8,76

9,02

8,46

Pořadí

8.

9.

15.

11.

12.

2.

14.

5.

13.

10.

4.

7.

3.

1.

6.

Z výsledků tentokrát vyplynulo jedno výraznější vítězství posádky:
Hlučín-den: 1. Kubíčci 819 TB, 2. Zdrubecký- Kotinová 1123 TB
Jednou se podařilo vítězům (Zdrubecký-Kotinová, Lučina-noc) absolutně čistě trať za 0 TB za PK
i čas za 0!!
V soutěţi Lučina-noc stihlo čas v celé soutěţi 7 posádek a ve dne 10 posádek!!


Nejvíce TB:nejvíce TB získala poslední posádka v noční soutěţi v Lipnici n. S.: 4.625 TB.



Nejdelší soutěže: Hyena-den = 123 km. V minulosti občas docházelo k občasným „úletům“ (jen pro
připomenutí Ţiţkov 2008-den = 146 km, Libošovice 2007-den = 140 km). Druhá nejdelší soutěţ
byla Střelka-den = 115 km.



Nejkratší soutěže: Praha-noc = 82 km, druhá nejkratší soutěţ Lučina-noc = 88 km.



Nejdelší etapa: D2 Hyena = 57 km (skutečná délka o několik km více,změřeno při soutěţi )
(Krakonoš N2 = 46 km, Lipnice N2 = 46 km).



Nejkratší etapa: Krakonoš N3 = 7,5 km!!, potom HlučínD3 = 14 km, Lučina N3 = 14 km.



Nejpomalejší etapy: 1. N3 Praha = 20,3 km/h (nikdo nestihl čas), 2. D2 Praha = 20,5 km/h (1
posádka stihla čas), 3. D1 Hyena = 21,2 km/h (nejmenší zpoţdění 8 minut).



Nejrychlejší etapy:1. D3 Hyena = 36 km/h (zpoţdění nejrychlejší posádky 22 minut!!), 2. N2 Lučina
= 35,2 km/h (7 posádek stihlo čas) a 3. D1 Hlučín = 35 km/h (nejrychlejší posádka 10 minut
zpoţdění).



Největší časový rozdíl v etapě: Lipnice-N2 = nejrychlejší Ludvíci 3 min. zpoţdění, druzí nejrychlejší
Čejka-Dvorský = 18 minut zpoţdění!!, Hyena-D1 Ludvíci 8 minut zpoţdění, druzí nejrychlejší
Boudní 22 minut.



Největší zpoždění nejrychlejší posádky v etapě:Krakonoš N1- Ludvíci 24 minut!!



Nejvíce detailů v etapě:vítězem se stal Milan Vlk v denní Praze: ve všech etapách shodně 9 detailů,
čímţ výrazně překonal kaţdoroční stálici Míru Paulů, který se „zmohl“ pouze na 6 detailů v D1.
Po roce 2015 se Míra výrazně pohoršil (tehdy 11 a 10 detailů).



Nejvíce podmínek v etapě:5 podmínek v Hlučíně D3.



Nejvíce vložáků v etapě: 4x VI D2 Hlučín, D3 Praha 9x VI v částech, D3 Střelka a D2 Hyena- u
obou etap 1x VI+ 6x VI v částech.



Hodnocení soutěží dle posádek (hodnotily všechny posádky- 100% posádek):
Trať+ itineráře: 5 nejlépe hodnocených soutěţí:
1. Střelka- den
9,35 bodů
2.
Hlučín- den
9,13 b.
3.
Krakonoš- noc
8,76 b.
4.
Lipnice- noc
8,47 b.
5.
Lučina- den
8,44 b.
Ročník 2017 po stránce iti NEJLEPŠÍ!
!

Péče o jezdce, organizace: 3 nejlepší dvoukola
1.
Hlučín
9,69 bodů
2.
Lučina
9,67 b.
Pecka
8,83 b.

3.


Historické tabulky (od r. 2003) úspěšnosti jednotlivých pořadatelů (dle bodování posádek):
Itineráře:
1. 9,78 b. Jilemnice den 2006
2. 9,38 b. Střelka den 2015
3. 9,35 b. Střelka 2017
4. 9,29 b. Most noc 2016
5.-6. 9,26 b. Horní Branná noc 2012
5.-6. 9,26 b. Horní Branná den 2012
7.
9,25 b. Karkulka noc 2004
8.
9,24 b. Most den 2016
9.
9,22 b. Mohelnice noc 2016
10. 9,13 b. Hlučín 2017
11. 9,08 b. Tábor den 2015
12. 9,07 b. Pačejov den 2005
13. 9 b.
Jilemnice den 2008
14. 8,88 b. Kladno noc 2006

Z pořadatelů 2017 se dostal na 3.místo Míra Paulů a obsazuje tak sám stupně vítězů= pan stavitel.
Stavitel svého prvního mistráku Martin Klasa se dostal na historicky 10.místo = gratulace.
Péče o posádky, organizace:
1. 9,69 b. Hlučín 2017
2.
9,67 b. Lučina 2017
3.
9,65 b. Most 2016
4.- 5. 9,5 b. Hlučín/Setina 2013
4.- 5. 9,5 b. Hlučín 2008
6.
9,5 b. Setina 2016
7.
9,44 b. Mimoň 2012
8.
9,39 b. Jilemnice 2008
9.
9,24 b. Jilemnice 2004
10.
9,22 b. Mohelnice 2016
11.
9,17 b. Čeladná 2009
12.
9,1 b. Pačejov 2003
13.
9,06 b. Ostrava 2015
14.- 15. 9 b.
J. Hradec+ Č. Budějovice 2003
14.- 15. 9 b. Praha 3 Ţiţkov 2008
Ročník 2017 byl organizačně velmi silný. Po jednom roce vedení pořadatelů z Mostu hned 2 soutěţe
předstihly tyto pořadatele a dostaly se do čela pořadí. Obě soutěţe pořádal AMK Hlučín v čele s hybnou
pákou těchto soutěţí Pavlem Zbytovským alias Zbyťákem. V první šestce je 5(!!) soutěţí, za kterými
stál AMK Hlučín a Zbyťák- neuvěřitelné. Ještě jednou velký dík všem pořadatelům 2017.
Počet posádek bodujících v jednotlivých ročnících MČR:
Rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Počet
posádek

48

50

48

52

49

47

45

42

42

37

35

31

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Počet
posádek

29

28

27

27

27

23

20

23

22

21

19

19

31

Zpracoval Zdeněk Klenák

KDYŽ SE CHCE, TAK TO JDE, ANEB POHLED Z TŘETÍ LIGY
Petr Manda
Závěr roku byl pro nás osobně natolik hektický, ţe jsme vlastně ani nestihli řádně bilancovat, nicméně
pokusím se o to aspoň tady, písemnou formou.
Loňská sezóna se nám nadmíru vydařila, o tom asi nelze pochybovat. Vítězství v obou divizích Shellu,
navíc okořeněné titulem v MČR druţstev činí loňský rok absolutně snovým. Asi nemusíme říkat, jak nás
tento náš sport chytil a uţ nepustil. Vţdy po skončení soutěţe uţ začínáme počítat dny, kdy budeme moct
zase usednout do vozu a pustit se do závodu. O to víc mě těší, ţe jsme se neztratili v poli závodníků byť
pouze po jednom a půl roce snaţení v soutěţích AOS. Takţe kdyţ se chce, tak to zjevně opravdu jde.
Máme teď před sebou velký cíl, a to obhájit co se dá a následně vykročit tou správnou nohou do
národních pohárů. A ve stále zlepšující se konkurenci to nebude jednoduché.
Co mi však leţí na srdci, je relativně malý počet závodníků, zejména úplných nováčků. Je mi líto, ţe v
takto zábavném, v podstatě levném a hlavně fyzicky nenáročném  sportu je často méně startujících, neţ
počet prstů na obou rukách. Já sám jsem uţ objevil několik lidí, kteří by se rádi zúčastnili, nicméně
zejména pracovní povinnosti jim nedovolují se urvat o víkendu, a uţ vůbec ne dát závaznou přihlášku
týden před soutěţí. Je to škoda, ale nevzdávám to. A chtěl bych k tomu samému vybídnout i ctěné
čtenářstvo těchto řádků - přiveďme si všichni alespoň jednoho konkurenta! Sportovní soutěţe se prostě
musí budovat odspodu, o tom ţádná. V současné době má však struktura soutěţí spíše tvar jakýchsi
přesýpacích hodin. V Shellu se ke konci roku najde dost startovních čísel, často jde ale jen o nahodilé
soutěţící v rámci jednoho jediného závodu. Chtěl bych tímto apelovat na autokluby, které mají ve svých
řadách spoustu šikovných závodníků, aby je pobídly a zkusily je zapojit do celého seriálu. Ale i pro
všechny ostatní - podívejme se po svém okolí a pokusme se přivést alespoň jednu novou posádku do
Shellu.
Kapitolou samou o sobě je pak pohár, kde je soupiska naprosto nejmenší. Současný princip soutěţe
osobně povaţuji za mírně kontraproduktivní, jelikoţ v pohárech soutěţí zejména jezdci MR, a poháristi
tak v podstatě nemají vlastní soutěţ, nepočítám-li spíše symbolický Malý pohár na konci sezony.
Upřímně, raději bych i jako Shellák připlatil něco na startovném, aby byli pohároví jezdci odměňování i
na jednotlivých závodech. Úzkou členskou základnu pak naplníme jedině tím, ţe ji začneme budovat
odspodu. Otázkou je pak případná změna politiky postupu ze Shellu do pohárů, ale nepřipadám si
oprávněn toto hodnotit.
Chtěl bych tímto apelovat na všechny závodníky i pořadatele, aby o našem sportu dávali vědět veřejnosti.
Seţere to hromadu času a vím, ţe pořadatelé a výkonný výbor dělají maximum. Je proto škoda, ţe se o
našem sportu všeobecně neví, podpora ze strany Autoklubu ČR ve smyslu PR nulová a občas mi přijde,
ţe se ve snaze o jakousi diplomacii stavíme do role tajného spolku pořádajícího nelegální silniční závody.
Sám vím, jak pracné bylo kontaktovat všechna dostupná média, aby se světu dalo vědět o vyvrcholení
sezóny v Hlučíně. A ani nevíte, jak jsem rád, ţe alespoň jedna místní televize vyslala na místo svůj

jednočlenný štáb. Zkusíme pokračovat "dnešní" cestou, Facebookové stránky jsou připraveny a
předpokládám, ţe v době, kdy čtete tento text, uţ jsou i spuštěny. Věřím, ţe se tak náš sport dostane do
povědomí alespoň o trochu širšího okruhu lidí, z čehoţ můţe plynout i třeba potenciál pro alespoň
minimální marketingovou podporu ze strany nějakého komerčního subjektu, pochopitelně kromě
společnosti Shell.
Závěrem mi dovolte jedno velké poděkování všem pořadatelům, stavitelům tratí, výkonnému výboru a
vůbec všem, díky kterým se mezi vámi cítím jako doma a s napětím očekávám další a další soutěţe. A ţe
se máme v nové sezóně na co těšit. Je jasné, ţe ne vţdy je všechno ideální, občas se nějaká ta chybka
vloudí, či tak nějak zasáhne vyšší moc. I tak si ale nesmírně váţím všeho toho času a úsilí, kteří do
provozování a rozvoje našeho sportu všichni, zejména pak pořadatelé soutěţí dávají. Chtěl bych však
vypíchnout jednu konkrétní skupinu, a tou je Zbyťák a jeho tým z AMK Hlučín. Úrovní, kterou měl závěr
loňské sezóny, nasadil všem laťku velmi vysoko. Soutěţe měly nápad, bylo o nás výborně postaráno, a
celá soutěţ byla opravdu důstojným zakončením celé sezóny, ze kterého si můţeme snad všichni odnést
opravdu skvělý záţitek. Zbyťáku, Duţo, Jirko, Martine a další - díky a klobouk dolů!
Těším se na novou sezónu, na poznávání nových míst, nové záţitky a věřím, ţe i úspěchy za volantem.
Přeji všem co nejvydařenější závodní rok, hlavně bez nehod a poruch, plný vyřešených fint, včasných
dojezdů a trefených čtverců.
za posádku č. 123 Petr Manda

10 LET MISTRA VOLANTU
Karel Dvorský

Uţ 2 roky nejezdím, tak co můţu hodnotit na uplynulém ročníku? Nic. Ale vrátím se aspoň ještě jednou k
uplynulým 10-ti ročníkům Mistra volantu. Uţ jsem připomenul na vyhodnocení mistráku 2017, ţe těch
Mistrů uţ máme opravdu 10 a taky se mi podařilo spočítat a vyhlásit Velmistra. To nebylo tak těţké,
nemohl jsem však z placu spočítat další pořadí. Tak jsem to zkusil sem do přílohy ročenky. Nějak se tam
najdete, jak se vám celkově těch 10 let dařilo. Není to ţádná oficiálně vyhlášená soutěţ, je to takový druh
statistiky. Proto jsem si sám zvolil omezující parametry, aby to vypadalo k něčemu.
A to takto:
*** 10 ročníků jako 10 kol Velmistra volantu, počítá se 6 nejlepších jako u ročního Mistra
*** pořadí pouze těch, kteří jeli alespoň 2 roky, výjimečně 1 rok, ti kteří se dokázali mezi ně dostat
(při zařazení všech jednoročních by vznikla druhá padesátka nic nevypovídajících výsledků)
Jinak víme, ţe jsme se v uplynulé sezoně leckde viděli. Rádi si uděláme za příznivých podmínek výlet a
pomůţeme někde postát nebo něco podrţet. Kdyţ jsme někde nebyli, tak to bylo určitě z důvodu
zaneprázdněnosti, nikoliv ţebychom nějakého pořadatele úmyslně obcházeli. Takţe se určitě uvidíme i
někde letos. Na to se těším a jezděte pořádně, ať se na to dá koukat 
K tomu vám všem drţíme palce na straně pořadatelské i soutěţácké.
zpracoval Lole  Karel Dvorský

JAK SE PŘIPRAVIT NA MČR DRUŽSTEV
Milan Vlk

“Jak se připravit na MČR družstev ?Ono se těžko radí jak vyhrát ! Jednoduchá odpověď by tady byla být v družstvu, které má tři nejlepší posádky!“ tak zněl návod od Vládi Duţíka.
Tak jsme se tím řídili. No moţná jsme nebyli, alespoň tedy účastníci mistrovství republiky, ti
nejlepší, ale měli jsme k sobě mladou zrající posídku, které to roce 2017 šlo vyjímečně dobře. Sloţení
druţstva nebyla náhoda, uţ vloni jeli Mandovi s námi v druţstvu, ale nedopadlo to. Ale zřejmě je
neúspěch neodradil, takţe jsme je nemuseli přemlouvat k další účasti. A s jejich nadprůměrnou a
průměrnou formou zbývajících posádek jsme se překvapivě téměř na čas sjíţděli v časovkách a
s úkradkem koukali, ţe ostatním druţstvům, to aţ tak nevychází.
Na začátku jsme ještě nezářili, společná zručka byla průměrná, spíše zajetá na jistotu. Jak já se snaţil,
abych nepokazil čtverec v cíli! Na trati jsme poměrně dobře zvládli vyřešit záludnosti itinerářů včetně
zásahů vyšší moci, o kterých pořadatel nevěděl, v podobě těsně před soutěţí silničářemi zakreslenými
novým dopravním značením (plné čáry) i s uzavřenou ulicí na sídlišti. A pak uţ jsme jenom s potěšením
koukali, ţe po nás se nikomu do cíle nechce, přesněji řečeno naši soupeři nemohli do cíle, neboť ještě
nebyli kompletní. Nakonec to dalo přes 40 minut, které naše druţtvo naloţilo těm za námi nejrychlejším.
Čas hodně pomohl a v součtu s docela dobrými body za trať to nakonec přineslo vítězství, a to jsme ještě
jako téměř jediní aktivovali obsluhu radaru, aby nám přidělila stovku bodů.
Takţe nakonec to vyšlo. Byli jsme dobře připraveni. Musím ještě zmínit, ţe určitě je dobrým vkladem
pohoda před soutěţí. Například já jsem přijel sám hodně brzo. Naše posádka nějak vypadla ze seznamů
ubytovaných, obýhal jsem oba penziony a v ţádném pro náši posádku nebylo místo. Zbyťák toale rychle
vyřešil a přidělil naší posádce volný pokoj v jednom z penzionů. Já se brzy navečeřel a kdyţ přijel Pavel
s klukama, tak on ještě šel na večeři a já uţ se zavrtal do pelíšku. Kdyţ jsem si ho krásně zaleţel a zahřál,
tak mne telefon vyhnal, ţe musíme do druhého penzionu, kde před tím pro nás místo nebylo. Museli jsme
totiţ uvolnit místo Moldánkovům s jejich obludou, pardon pejskem, kterého do druhého penzionu nevzali
(obluda to byla ten večer, teď uţ je to zase pejsek). No, naštěstí to dobře dopadlo a i v tom druhém
penzionu se pro nás našlo místo. Azahřátou postel snad někdo ze tří Modálků ocenil.
Takhle nějak se tedy zrodilo vítězství “nás” Severočechů. Musíme si z toho všeho vzít ponaučení a
pokusit se v roce 2018 o obhajobu.
severočechMilan Vlk

A JSME NA KONCI
Milan Vlk

Přílohu Ročenky AOS 2017-2018 za pomoci zde prezentovanýchautorů příspěvků, kterým tímto patří
velké poděkování, zkompletoval Milan Vlk

HISTORICKÁ TABULKA MISTRŮ REPUBLIKY
BOAS
1965
1966
1967
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

AOS
Vajda
Hlaváček
Jakubec
Kuzmín
Doleţel
Citta-Maršálek
Lejsek-Lejsek
Král
Kencl-Kenclová
Rujbr-Jarušek
Bartoněk-Hostinský
Kencl-Kasalý
Kencl-Kasalý
Kencl-Kasalý
Kencl-Kasalý
Strmiska-Strmisková
Zikmund-Vlk
Janečka-Duţík
Ludvík-Šourek
Ludvík-Šourek
Velan-Budík
Kratochvíl-Kratochvíl
Bublík-Kopeček
Sokol-Duţík

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Velan-Budík
Velan-Budík
Schlindenbuchová-Schlindenbuch
Schlindenbuchová-Schlindenbuch
Schlindenbuchová-Schlindenbuch
Schlindenbuchová-Schlindenbuch
Trtík-Sedloň
Kašpar-Sedláček
Trtík-Sedloň
Kašpar-Sedláček
Štípek-Kalista
Štípek-Kalista
Holman-Poláček
Štípek-Kalista
Holman-Poláček
Holman-Poláček
Holman-Poláček
Holman-Poláček
Holman-Poláček
Paulů-Paulů
Paulů-Paulů
Dvorský-Dvorský
Dvorský-Dvorský
Dvorský-Dvorský
Dvorský-Dvorský
Dvorský-Dvorský
Čejka-Dvorský

2017 Čejka-Dvorský

