
(psáno pro časopis „Orientační běh“ v roce 2004) 

24 hodin na území Apačů (Mistrovství světa v rogainingu – Arizona, USA) 
 

Úvodem 
Píše se 8. květen 2004. Už 8 dní jsme součástí Evropské unie, která si právě tento den 

připomíná Den osvobození od nacistické okupace. Je podvečer, většina z vás zajisté 

zaslouženě odpočívá po náročné sportovní sobotě či právě začíná sledovat hlavní večerní 

televizní pořad. Avšak daleko na západě, za „velkou louží“ a Skalistými horami, na území 

indiánského kmene Apačů ve státě Arizona je právě odstartováno v pořadí již 6. Mistrovství 

světa v rogainingu. Na svou 24-hodinovou pouť se vydává 176 vícečlenných týmů (okolo 400 

závodníků) vstříc bodům, kontrolám, spoustě kilometrů a hlavně dalším zkušenostem a 

nepopsatelným zážitkům. Pojďme si tedy nyní v myšlenkách prožívat to, co oni. 

Obr. 1 – Pár minut po startu (8. 5. 2004; 11:00 hod.) 
 

Na začátek trochu zeměpisu 
Arizona, jeden ze států 

USA, který vstoupil do unie 

až v roce 1912, se rozprostírá 

na jihozápadě USA, kde na 

jihu sousedí s Mexikem, na 

západě s Kalifornií, na severo-

západě s Nevadou, na severu 

s Utahem a na východě 

s Novým Mexikem. Severo-

východní roh či bod Arizony, 

nazývaný též „four corners 

monument“ je zajímavý tím, 

že zde v jednom bodě sousedí 

4 státy – jsou to již zmiňované 

Nové Mexiko, Arizona, Utah 

a hornaté Colorado. Velkou 

část povrchu území Arizony 

pokrývá poušť, která je 

rozbrázděna kaňony řek různé 

velikosti a rozlehlosti. V let-

ním období jsou však tyto 

řeky převážně bez vody. 

Charakter kaňonů se dá popsat 

jednoduše, všude přítomné 



pískovcové rudé skály, které během dne od východu do západu slunce mění své odstíny. 

V některých částech pak z pouště vystupují zalesněné horské masívy dosahujících výšek až 

3500 m n.m., které jsou tvořeny převážně hlubinnými vyvřelými horninami (žula apod.). Více 

než třetina celého území Arizony dodnes patří Indiánům, kteří ve svých rezervacích žijí už 

dlouhá staletí a kteří tvoří i majoritní část arizonské populace. Jsou to především indiánské 

kmeny Navajů, Hopi a Apačů. Apačové, kteří se jako poslední indiánský kmen podrobil 

invazi bílých osadníků, žijí v drsné přírodě jihovýchodních hor a právě zde na hranici jejich 

území v pohoří White Mountains proběhl rogainingový šampionát, kde z centra od jezera Big 

Lake, v nadmořské výšce 2775 m n.m., byl překrásný výhled na zasněžené vrcholové partie 

hlavního hřebene, ale především na nejvyšší a zároveň i posvátnou horu kmene Apačů, Baldy 

peak, jejíž vrcholek ční do výšky 11407 stop (3478 m n.m.). Na tuto horu je však běžným 

smrtelníkům dovoleno se pouze dívat, neboť do její blízkosti je snad kromě Apačů vstup 

přísně zakázán. 

 

 

Obr. 3 – Big Lake a Baldy peak (8. 5. 2004) 
 

Příprava na závod 
Na závod v rogainingu je třeba se pořádně připravit a uvědomit si i sebemenší detaily 

a maličkosti, které mohou významně ovlivnit taktiku a strategii použitou při závodě a 

dokonce i jeho samotný průběh. Mezi takové významné skutečnosti, tedy kromě správného 

jídla, pití a časového rozvrhu přísunu občerstvení během závodu, patří především znalost 

charakteru terénu, aby se mohla správně odhadnout rychlost postupu, která přímo souvisí 

s výběrem a hlavně délkou navrhované trasy, dále znalost zeměpisných a klimatických 

podmínek, aby bylo možné stanovit, jak dlouhá je noc a vybrat si též vhodnou část prostoru 

na snazší orientaci za tmy, průměrnou nadmořskou výšku a její vliv na výkon, rozpětí teplot 

pro určení správného oblečení a další neméně důležité skutečnosti. Abychom se ale zpátky 

vrátili ke konkrétnímu. Jak již bylo možné poznat dříve z textu, tak závodní prostor o rozloze 

cca 250 km
2
 se rozprostírá na náhorní plošině s nadmořskou výškou okolo 2600-3000 m n.m., 

která určitě sehraje svou roli při samotném průběhu závodu. Terén je středně kopcovatý, 

v severní části spíše plošší s jednotlivými osamělými kopci a v jižní části též s hlubokými 

zaříznutými údolími s kamenitými stráněmi a skalami. Co se týče porostu, tak 30% zaujímají 

otevřené plochy pastvin (převážně na severu prostoru), které jsou dosti kamenité a velmi 

špatně běhatelné a zbylé zalesněné plochy jsou tvořeny převážně jehličnatými lesy dobré 

průběžnosti bez jakéhokoli podrostu, avšak místy dosti špatné viditelnosti i se spoustou 

klacků a padlých klád ztrouchnivělých stromů. Už z naznačené situace se dá usoudit, jak 

rychle se bude možno v terénu pohybovat. Dalším faktorem je zeměpisná šířka a její vliv na 

délku světla a tmy a především teplot v denních a nočních hodinách. Co se týče zeměpisné 

polohy, tak se prostor nachází na 34° severní šířky, což ve srovnání k nám bližším územím se 

nacházíme v severní Africe. Tato poloha má v květnovém období za následek delší noc, 

rychlejší stmívání a především velké rozdíly denních a nočních teplot. Slunce zapadá 



v 19:08 hod. a do 30 minut už je téměř absolutní tma, východ slunce dne následujícího je 

v 5:20 hod., ale rozednívat se začíná řádově o 30 minut dříve. Z toho jasně vyplývá délka 

noční části, která zní neuvěřitelných 9,5 hodiny. Na tuto dobu je potřeba se připravit hlavně 

psychicky a dále i 

technicky, aby vám 

vydrželo kvalitní 

světlo po celou 

dobu noční části. 

Co se teplot týče, 

tak třeba v jižní 

části Arizony bylo 

v tuto dobu přes 

den až 100°F (cca 

38°C), 

v nadmořské výšce 

okolo 2800 m n.m. 

denní teplota 

vystoupla na 22°C 

a přes noc klesá postupně až k 0°C, avšak v údolích, kde tečou potoky, teplota k ránu klesla i 

několik stupínků pod 0°C. Věta z pokynů zněla jasně, přes den je možné běžné oblečení, ale 

v noci bude velmi velká zima. Další skutečnosti už jsou velmi podobné závodům v našich 

podmínkách, takže není nutné se o nich podrobně zmiňovat. Tak a to jsou vstupy do závodu, 

které si musí každý dopředu uvědomit, aby mohl zvolit správnou taktiku a strategii při sběru 

kontrol. 

 

Průběh závodu 
Vlastní závod začíná vždy obdržením závodních map, které jediné, samozřejmě kromě 

vašich schopností, vám mohou pomoci při absolvování takového to závodu. Odbíjí 8. hodina 

ranní a začínají se právě vydávat závodní mapy. Do ostrého startu zbývají necelé 3 hodiny. Je 

to dost na naplánování celé trasy? Bude to vůbec stačit? Mozkové závity šrotují předem 

připravené vstupní informace a snaží se je analyzovat a vyhodnotit tak, aby vzniklá plánovaná 

trasa byla pokud možno optimálním řešením i vzhledem k fyzické připravenosti, časovému 

rozvržení na denní a noční část, včasnému doplňování vody, přísunu potravin a v neposlední 

řadě i na různé možnosti únikových variant, aby byla možnost se před vypršením 24-

hodinového limitu vrátit zpět do centra (hash house). Mapa v měřítku 1:40 000 je rozdělena 

na tři části, abychom neměli v ruce jednu velkou plachtu, a pro snadnější plánování každý 

tým ještě obdržel černobílou kopii mapy v celku v měřítku 1:60 000. Čas neúprosně běží a 

doba ostrého startu se pořád přibližuje. Přípravy vrcholí. Kam se vydat dříve, na východ a 

sever do rovinatější části, či na západ a jih do té kopcovaté? Toto si musí každý tým 

rozhodnout sám. Před samotným startem se ještě dostávají poslední informace z úst stavitele 

trati. Odbíjí 11:00 hod. a je odstartováno. Závodní týmy si odebírají kontrolní průkazy pro 

označení průchodu jednotlivými kontrolami a rozprchávají se do prostoru. Už z prvních 

kilometrů je zřejmé, že to nebude jednoduché. Nadmořská výška hraje svou roli a je jasné, že 

síly budou ubývat rychleji, než by bylo záhodno. Hůře se dýchá a do kopců je doopravdy 

nutné chodit už od samého počátku, neboť tepovka jinak hned vyskakuje k nepříznivým 

hodnotám poblíž ANP. Ubíhají první hodiny, přicházejí a překonávají se první i další krize. 

Terén je přímo nádherný, takže aspoň z této strany je psychika pozitivně motivována. Čas letí 

a sbírají se další kontroly a tím i body, v noci to bude ale o poznání těžší, hlavně ty malé 

louky uprostřed lesa, to nebude snadné najít. Ještěže jsou kontroly vybaveny malým reflexním 

proužkem, ten by mohl v hledání kontrol pomoci. Už je tma, v otevřených partiích je možno 

občas vidět v dálce světélka ostatních týmů. Teplota postupně klesá a většina týmů se ve svém 

postupu vrací do centra, aby se občerstvily a nabraly další síly, či dokonce přečkali noc ve 

svém spacáku. Ráno je pěkná zima, slunce ne a ne vylézt. Není divu, že se v zastrčených 

koutech ještě choulí zbytky sněhu. Ještěže tady v tento čas málo prší, až vyleze slunce, tak se 

rychle oteplí. Ta noc byla doopravdy dost dlouhá. Zbývá už jen několik málo hodin a 



naplánovaná trasa je stále neskutečně dlouhá. Je třeba stále analyzovat a upravovat postupný 

sběr dalších kontrol, aby se bylo možné vrátit v limitu. Sil už není tolik, spíše je člověk 

utahaný a upajdaný, než že by byl vyloženě bez sil. Hodina konce limitu se přiblížila. Do cíle 

se dostávají další a další týmy, na kterých je vidět radost z dokončení závodu, ale především 

únava z jeho absolvování. Je po limitu, do cíle ještě docházejí některé týmy, které za jeho 

nestihnutí budou penalizováni srážkou těžce nasbíraných bodů. Nastává doba zaslouženého 

odpočinku, ale hlavně doba sčítání bodů a stanovení konečného pořadí. Po dvou hodinách 

práce rozhodčích je vše rozhodnuto. A jak si na trati počínali ti nejlepší? 

 

Obr. 5 – Kontrola č. 70 
Z kuchyně těch nejlepších (strategie při závodě) 
Mike Kloser a Michael Tobin, USA – 3490 bodů, 55 kontrol – absolutní vítězové 

Na začátek je třeba sdělit, že kvůli jejich neúčasti na vyhlášení vítězů, bylo jejich prvenství 

překvapivé jak pro pořadatele, tak i pro ostatní týmy a rozhodně tím utrpěla i samotná úroveň 

vyhlášení a celkového zakončení šampionátu. 

Mike a Michael běželi rogaining jako takový poprvé, ale oba mají bohaté zkušenosti 

s podobnými outdoorovými aktivitami a jsou členy profesionálního adventure racing team. 

Jejich hlavní myšlenkou bylo vydat se na začátku za denního světla na jihovýchod, kde byl les 

a hlavně kopce a severní rovinatější a otevřenou část si nechat na noc, kde bude snazší 

orientace a hledání kontrol. Cestou se pak stavit v centru a ráno podle možnosti ještě navštívit 

jihozápadní část. A jak to bylo ve skutečnosti. Podle jejich popisu postup vypadal následovně: 

70, 61, 90, 65, 63, 93, 56, 88, 68, 78, 33, 49, 99, 69, 79, 87, 76, 94. Odtud plánovali jít rovnou 

na 89 a 59, ale 67 nebyla tak daleko, takže raději vzali tu a pokračovali na 89, s tím že 59 pak 

vynechají. Dále ještě 57, 98, 58 a 97, zde se setmělo a pokračovali na 77, 66, 96, 83, 74. 

Odtud se rozhodli zatím nevracet se do centra a pokračovat na sever do otevřené části přes 

kontroly 86, 47, 60, 53, 95, 64, 46, 71, 32 a 30 do centra. Zde strávili asi ½ hodiny a k ránu se 

vydali na jihozápad do kopcovaté části prostoru přes kontroly 31, 72, 50, 43, 80, 75, 92, 85, 

48, 91, 81, 52, 45 a 42. Zde jim už nezbývalo tolik času a k dalším kontrolám to bylo dost 

daleko, tak vzali už jen 44 a přes 41 a 40 se vrátili do cíle. Celá jejich trasa měřila vzdušně 

112 km a jen asi ve dvou pasážích bych kontroly sbíral v jiném pořadí. Podle jejich vlastních 

slov neměli s orientací a navigací velké potíže, akorát je mrzí, že nestihli celou naplánovanou 

trasu resp. měli učinit v noci jiné rozhodnutí a trochu pozměnit svůj plán. Jinak hodnotí závod 

jako velice zajímavý a náročný na výběr správné trasy. 

Greg Barbour a David Rowlands, NZL a AUS – 3410 bodů, 54 kontrol – 2. místo 

Obhájci titulu z Lesné (ČR, 2002), byli svoji porážkou trošku překvapeni. O jejich strategii 

toho moc nevíme, protože se zatím nikde jejich myšlenky neobjevily, ale jisté je, že 

postupovali v noci přes centrum, kde byli ve stejnou dobu jako my. 



Petr Bořánek a Miroslav Seidl, CZE – 3240 bodů, 51 kontrol – 3. místo 

Naší úvodní myšlenkou bylo jít nejprve centrální částí prostoru na východ a sesbírat za světla 

ještě celou severní část a vrátit se řádově 11 hodin po startu do centra, vzít si lepší zdroj 

k čelovce a oblečení a poté vyrazit na jihozápad a k ránu pak po jižním okraji prostoru, odkud 

se zdálo býti několik ústupových variant. Plán se celkem dařilo plnit a skoro na minutu přesně 

za 11 hodin jsme dorazili zpět do centra. Během této trasy jsme prošli kontrolami 40, 73, 83, 

55, 62, 82, 94, 76, 87, 79, 89, 57, 98, 58, 67, 77, 97, 66, 96, 86, 74, 47, 60 a 53, zde se setmělo 

a dále jsme pokračovali s čelovkami přes 95, 64, 46, 71 a 30 do centra. Tato část měřila 

vzdušně 58 km. Po zhruba necelé hodině odpočinku už jsme pokračovali dále na západ přes 

kontroly 31, 72, 50, 43, 80 a 75, kde po výstupu na kopec se dostavila výrazná krize 

způsobená především právě nadmořskou výškou (malátnost a motání hlavy a z toho i celková 

slabost). Postupovali jsme však dále, ale ne už tak rychle, jak bychom si představovali přes 

kontroly 92, 85, 48, 91, 81, 52, 45 a 42. Zde už bylo zase světlo a po krátké pauze se znovu 

vydali dále na 61, 90, 65, 63 a po analýze našeho stavu už jen přes 54, 44, 70 a 41 se vrátili do 

cíle. Druhá část měřila vzdušně 45 km, tudíž celkem 103 km. S výkonem jsme nebyli až tak 

spokojeni, ani ne tak kvůli krizím, jako spíše kvůli horšímu rannímu rozhodnutí, kdy jsme si 

uzavřeli cestu ještě k dalším více bodovaným kontrolám. Nevadí, snad příště se nám to už 

podaří. 

Derek Morris a Ted van Geldermalsen, AUS – 3190 bodů, 47 kontrol – 4. místo 

Toto byl první tým, který se během závodu vůbec nevracel do centra. Dá se to poznat i 

z počtu nasbíraných kontrol, kdy si vybrali hlavně ty hodně bodované. Nebudu zde přesně 

rozepisovat pořadí kontrol, ale ze začátku vyrazili na jihozápad, pak po západním okraji na 

sever, dále na východ a střední částí prostoru na jih a poté zpět do cíle. Po trase urazili 

vzdušně celkem 97 km. 

 
Závěrem 

A co dodat závěrem. Snad jen doplnění, že naši republiku zde reprezentovalo 8 týmů a 

největším úspěchem bylo kromě kluků hlavně celkové 2. místo Jitky Klinkerové a Dana 

Straky v kategorii Mixů (celkově 12. místo) a 3. místo manželů Horových v Mixech – 

veteránech (v Mix-open 6. místo, celkově 18. místo). Poděkování dále patří ČAR a firmě 

Enervit, která významným způsobem podpořila náš tým potravinovými doplňky. Rozhodně to 

stálo za to a už teď se připravujeme na v pořadí 7. Mistrovství světa v rogainingu v roce 2006, 

které se po 10 letech vrací do kolébky tohoto sportovního odvětví, Austrálie. 

Míra Seidl 


