
LUKÁŠ VESELÝ CHYSTÁ V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ DVĚ BĚŽECKÉ TERÉNNÍ TRASY

Do kopců. Středohoří
protnou běžecké tratě

V
Českém středo-
hoří se něco
chystá. Radost
z toho budoumít
hlavně trailoví

běžci, kteří už zanedlouho
budoumoci vyrazit na dvě
různě dlouhé tratě přes stře-
dohorské kopce. Hlavní otec
myšlenky trailů s názvem
Vrcholy středohoří Lukáš
Veselý v rozhovoru proDeník
přibližuje, jakou budemít
nový projekt podobu.

Vkopcích Českého středo-
hoří chystáte novinku vpo-
době dvou trailovýchběžec-
kých tratí. Jaká byla prvotní
myšlenkapro jejich vznik?
Prvotnímyšlenka vznikla

už přibližně rok, dva zpět.
V hlavě jsemměl orientačně
trasu přes Středohoří, ale
hledal jsemvhodnou formu.
Do organizace hromadné ak-
ce semi příliš nechtělo, jeli-
kož je to půl roku příprav a za
tři hodiny je po všem. Aktu-
ální formát budemít celo-
roční charakter a předpoklá-
dámdlouhodobý růst celé
akce. Cílem je propojení
středohoří pro jednotlivce,
běžce, skupiny i rodiny.

Kdybudoumoci na tratě
oficiálně vyrazit první zá-
vodníci?
Obě trasymámeodzkou-

šené a prověřené. Víme tedy,
že jsou technicky způsobilé a
nejsou zde žádné překážky.
Pohybujeme se stoprocentně
přes turistické trasy a stezky.
Nyní finišujeme s přípravou a
směřujeme vše na letošní
květen. Vše představíme
v úvodnímvideu. Chystáme
se oslovit během roku i bě-
žecké ambasadory amožná
budou také soutěže s part-
nery.

Konkrétní trasu trailů zatím
tajíte. Prozradíte alespoň
jejich délku a přiblížíte výš-
kový profil?
Hlavní body trasy pomalu

postupně představujemena
našemFacebooku a In-
stagramu. Uvedenámísta a

vrcholy budou zveřejněné na
webových stránkách, na kte-
rých také dokončujeme pří-
pravu a lidé zde najdou veš-
keré informace o závodu,
pravidla,místa trasy, tipy na
výlety a další. Trasu závodu
obdrží závodník do e-mailu
po zakoupení registrace.
Součástí e-mailu budou in-
strukce,mapa, odkaz na sta-
žení do navigace a GPX sou-
řadnic do hodinek a popis
trasy dle bodů. Každý si tedy
může vybrat způsob, podle
kterého poběží, amyslím si,
že se nikdo neztratí. Trasy
budou dvě s názvemHalf do
30 kilometrů a trasa Long do
77 kilometrů. Profil převýšení
uHalfu je +1350, u Longu
+3000metrů.

Stojíte zamyšlenkou vybu-
dovat trailové trasy sám,
nebomátenějaké spolupra-
covníky?
Jsme pouze tři

sportovní nad-
šenci, kteří
projekt roz-
jíždí ve svém
volnu po práci
a podnikání.
Kroměmě je
to dále Soňa
Jirásková, jež
působí jako in-
struktorka pilates a
kalanetiky v Litoměřicích.
Na starostimá texty, korek-
tury a úpravu. Třetím je Pavel
Linke, který se nám stará o
grafiku, reklamu a videa. Bez
nich by to nešlo.

Jistě jste obě tratě několi-
krát odzkoušel. Jakmocbu-
dounáročné?
Odzkoušení tras a hledání

té správné cesty bylo nejprve
potřeba odzkoušet sámna
sobě. Trasy jsem zkoušel ve
dne i za tmy. Za sněhu i za
deště. Na poslednímLongu
bylominus 5 stupňů a slušná
vrstva sněhu. Druhý dubnový
víkend jsem zkoušel finálně
trasuHalf pro změnu za deš-
tě. Věřím, že lepší počasí čeká
na naše závodníky již od
května. Střední běžec se rád
posune na traseHalf. Trasa
Long už bude pro zkušené
trailové běžce se zkušeností
trail a ultratrail. TrasaHalf
vede přes krásné vrcholy a
cestoumá ještě hezčí výhle-
dy.

Trať přes krkolomné středo-
horské kopcenebude zřejmě
pro každého.Mohou si naní
troufnout iméně zkušení
běžci, kteří chtějí vyzkoušet
něconového?
Myslím si, že každý, kdo

uběhne slušně závod na 10 až
20 kilometrů, se rád přesune
na trailovou trasuHalf k nám
do kopců. Je to o přijetí výzvy
amožnosti se běžecky posu-
nout zase o něco dále. Věřím,
že se najde plno běžeckých
dvojic, které se podpoří. Celé
je to o hledání novémotivace
a nastavení individuální vý-
zvy, kteroumůžete plnit
kdykoliv po 365 dní v roce.
Stačí potrénovat, naladit for-
mu, zaregistrovat se přesweb
amůžete vyrazit. Hlavní vý-
hodou jemožnost registrace
po celý rok, kdy závodník
není vázán na konkrétní ter-
mín, jako u pevných závodů.

Budoumít běžci po
trase i nějaké
„záchytné“
body, kde si
budoumoci
dopřátmalé
občerstvení?
Ve středohoří
se nabízí na-
příklad turis-
tické chaty na

Lovoši aMilešovce.
Ano, dalšímyšlenka zá-

vodu je propojit lokální pod-
niky a podpořit je. Zatím
mámedomluvenou spolu-
práci s Milešovkou, která je
součástí obou tras. Všem
podnikům, které se nachází
na trasách, byl odeslán návrh
s nabídkou spolupráce a
možnosti zapojení. Stejně tak
bylo informováno i České
středohoří. Na traseHalf i
Long je tedy dostatekmíst
k doplnění zásob a občer-
stvení. Tatomísta chceme i
během roku sdílet a směřo-
vat na ně doprovod závodní-
ků.Mámepřipravenámísta
také pro takzvaný support
tým, kde vásmůže cestou
podpořit rodina. A zatímco vy
běžíte, oni stihnou výlet po
okolí.

V čembudou tratě pojme-
novanéVrcholy středohoří
specifické?Amohou se zá-
vodníci těšit nanějaké od-
měny?
Hlavnímyšlenkou je běh

přes pevně stanovené body a

pevně daná trasa. Žádný vir-
tuální závod. Závodnícimají
možnost poměřit svůj čas a
výsledek s ostatními absol-
venty trasy. Jednou ročně
plánujeme osobní setkání
závodníků unašich partnerů,
kde vyhlásímemimořádné a
nejlepší výkony účastníků.
Tedy za předpokladu, že to
epidemická situace dovolí.
Každý závodník, pokud bude
chtít, budemítmožnost
uveřejnit svůj čas na našem
webu. Registrace půjdou za-
koupit přes náš e-shop, kde
na výběr budou tři cenově
dostupné druhy startovného.
Po dokončení závodunám
účastníci zašlou záznam z
aplikace amy jim zašleme e-
diplom, dopis, stylovoume-
daili a nálepky o splnění vý-
zvy. Každý si určitě vybere.
Hrajeme podle pravidel fair
play.

Jsou v Českémstředohoří i
jiné trailové tratě nebobu-
dou ty vaše první?
Podobný, nebo stejný

koncept tu zatímnení. Exis-
tuje ale v Beskydech, kde je
možný pro běžce i turisty.
Dále je Ultratrail v Lužických
horách – 100 kilometrů za 24
hodin přes vrcholy, kde jsou
také pevné body trasy.

Kolik je podobných tratí
v Česku? Lze ty středohorské
knějaké z nich přirovnat?
Máteněkteré z nich zaběh-
nuté?
Několik jednotek jich bude.

Profilembudemepodobni
horským závodům. Převýše-
nímurčitě. Nyní ale spíše je-
dou hlavně virtuální závody.
Chceme spíše přilákat trailo-
vé a horské běžce. Na pevnou
trasu, žádný virtuál. Stejně
tak je kolemnás plno běžec-
kých skupin, které se rády
proběhnou po horách i v lese.
Budeme se snažit přilákat
takémenší běžce, kteří běhají
třeba 5 až 10 kilometrů a po-
stupnoumotivací je připravit
na trasuHalf. Já osobněmám
zaběhnuté spíše pevné závo-
dy jako Běhej Lesy, Horské
výzvy a rád bych se podíval
na největší závod unás B7
v Beskydech (Beskydská
sedmička, zkráceně B7, je ex-
trémní závod, horský ultra-
maraton a horský dálkový
pochod vMoravskoslezských
Beskydech o přibližné délce

100 km,
pozn. redak-
ce).Myslím
si, že Vrcholy
Středohoří
budou ide-
ální trénink
před B7 pro
všechny.

Tušíte odha-
dem, kolik lidí
se v Česku to-
muto sportu vě-
nuje a zda trend
příznivců stoupá?
VČesku trend

běhu roste a
stále více
lidí běhá.
Důležité
je začít a vy-
běhnout. V poslední době
roste velká poptávka po vy-
běhnutí do přírody a hor, kde
běžci hledají nové výzvy.
Každopádně závodů veměstě
je stále plno a je na každém,
co si vybere. Je dobré si vy-
zkoušet, co vás bude nejvíce
bavit a střídatmožné kom-
binace i trasy.

Kdy jste začal s běhemadě-
láte i jiný sport?
Běh jsemměl odmala jako

doplněk a vyhrával jsem
školní závody a přespolní
běhy, ale nikdy jsemneběhal
závodně. Registrovaně se vě-
nuji lednímuhokeji a hokej-
balu. Bohužel se námnepo-
dařilo kvůli situaci ohledně
koronaviru dokončit sezónu

2019/2020 a z letošní sezóny
mámeodehrané dva zápasy.
Místo toho poslední rokmá-
me pouze zábavu formou
běhu a chození po horách.

Cobyste doporučil rekreač-
nímběžcům, kteří se chtějí
posunout o stupeňdál a začít
běhat ve složitějším terénu,
než jsouměstské parkynebo
cyklostezky?
Určitě je potřeba kvalitní

obuv pro trail. Pro složitější
terén je potřeba přibalit do
batohu více pití, oblečení a
mobil. Na dlouhé trasy je
vždy lepší chodit ve dvou.
Každý simusí najít to, comu
vyhovuje a vzít si od každého
něco a poslouchat zkušené
běžce. Já se držímhesla, že
běh je zábava a cestou se po-
dívámnanějaká pěknámís-
ta.

MICHAELY ROZSYPALOVÉ

RozhovorRozhovor

„Závod-
nícimajímožnost

poměřit svůj čas a vý-
sledek sostatními.

Jednou ročněplánuje-
mesetkání závodníků,
kde vyhlásímenejlep-

ší výkony účast-
níků.“

LUKÁŠ VESELÝ připravuje se
svým týmemdvě trailové bě-
žecké trasy v Českém středo-
hoří. Foto: archiv Lukáše Veselého

Škola zřídí testovací centrum. Žáky vyšetří mobilní tým
Pokračování ze strany 1
Tento způsob ale naráží na

mantinely danémimořád-
nýmopatřenímministerstva
zdravotnictví. „Preventivní
test se vždy provádí bezpro-
středněpopříchodudo ško-
ly,“ píšeministerstvo ve svém
dokumentu, kterýmsemusí
řídit všechny školy.
Výjimkumají pouze děti po

covidu, které se testovat ne-
musí, a ty, které si přinesou
potvrzení onegativním testu

ze zdravotnického zařízení.
Právě tímto směremseplá-
nují v Jiříkově vnejbližší do-
bě vydat. „Mámepožádánoo
soukromé testovací centrum
s laboratoří, ve které bude v
pondělí a ve čtvrtek pracovat
mobilní tým. Tenotestuje
nejen žáky a zaměstnance
školy a školky, ale budedo-
stupný i pro veřejnost,“ po-
psal nejbližší plány Jiříkov-
ských Jurajda. Činnost centra
uhradí zdravotní pojištění.

Takovýpostupbybyl podle
hygienické stanice zcela
v souladu s požadavky resor-
tu zdravotnictví. „S takovým
postupemnemámenejmenší
problém. Je pravda, že by
hromadnéoznamování vý-
sledků testůmohloněkteré
děti poznamenat,“ uvedla
krajskáhygienička Lenka Ši-
můnková s tím, že stanice je
se školou v kontaktu a jed-
notlivémožnosti testování
s ní probírala.

Podle Jurajdy je také s po-
divem, že si školy a jejich zři-
zovatelé nemohli vybrat tes-
ty, které chtějí používat. Pro
školní odběry jsou totiž ur-
čené jenněkteré, na trhu jich
je alemnohonásobně více.
„Je docela dobřemožné, že

by senámpakpodařilo na-
koupit přesnější testy za lepší
cenu,“ dodal Jurajda.Město
doufá, že školáky otestuje
odbornýpersonál už příští
týden.Il. foto: Deník
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