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MISTROVSTVÍ PŘED…
ZÁKLADNÍ INFORMACE
MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR NA KLASICKÉ TRATI,
MANUFAKTURA ČESKÝ POHÁR, INOV-8 – ŽEBŘÍČEK A,
ZÁVOD WRE, VEŘEJNÝ ZÁVOD
Závody se konají pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina Půty
Pořádající orgán:
Pořadatel:

Český svaz orientačních sportů (ČSOS)
OK Chrastava, z. s. (CHA)

Datum:
Druh závodu:

Start 00:

23.-24.9.2017
Sobota – klasická trať – kvalifikace
Neděle – klasická trať – finále
(V neděli závod WRE pro kategorie D 21A a H 21A)
Raspenava – U Dvora
Raspenava (U Dvora) – Oldřichovské sedlo – hranice NPR
Jizerskohorské bučiny – Kančí vrch – Větrov
Jizerskohorský s množstvím údolíček, kamenů a skalek.
Vrchní část s těžší (kamenitou) podložkou, spodní rovinatější
část s bažinkami. Středně hustá síť komunikací, les smíšený,
místy hustníky.
Semifinále: 00 = 12:00, Finále: 00 = 9:30

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Hlavní kartograf:
Stavitelé tratí :

Vojtěch Vokál, R2
Dominika Pachnerová, R 1
Roman Horký
Jaroslav Polák, R 2, Kateřina Kašková, R 2

Adresa www stránky závodu:

http://mcr2017.okcha.net

Předchozí mapa:

Skalní brána (1987)

Centrum:
Prostor závodu:
Popis terénu:

POZVÁNKA DO KRÁSNĚ DRSNÉHO PROSTORU
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KRÁLOVSTVÍ BUKŮ, SKAL A TICHA

Ačkoli jsou v zimě Jizerské hory především eldorádem běžeckých lyžařů, i pěšák tou
dobou může objevit místa, kam lyže nevjedou (není tu sníh ani vhodný terén) a kde si může
bohatě užít ticha, klidu, ale i sportovních výkonů při výstupu do strmých srázů s velkým
převýšením. A právě tam najde přírodě blízké smíšené lesy, které nabízejí nespočet zážitků v
přírodě. Můžeme je jednoduše shrnout pod pojem bučiny, i když je zřejmé, že mezi
převažujícími buky rostou podle místních podmínek i další listnaté stromy - kleny, jilmy, jasany,
lípy, jeřáby, habry a jiné. Z jehličnanů tady můžeme najít běžné smrky, vzácnější jedle nebo
ojedinělé tisy.
Co se dělo před příchodem lidí
Pokud bychom se vrátili o několik desítek tisíc let zpátky, do poslední doby ledové,
nenašli bychom v Jizerských horách po lesích ani památky. Díky suchým drsným zimám a
krátkým létům pokrývala hory tundra podobná dnešní severské. Asi před 15 000 lety začal tát
skandinávský ledovec severně od nás a brzy poté (v řadu tisíců let) se do oblasti Jizerek začaly
šířit břízy, borovice a osiky. Po dalších pár tisících letech postupného oteplování přibyly duby,
lípy, jilmy a jasany, ve velké míře lísky. A ještě později, v dobách, kdy se již ve střední Evropě
objevili první zemědělci, došlo k obohacení horských lesů o smrky, olše, javory, jeřáby a tisy.
Ještě mladšími „přistěhovalci“ se staly buk a jedle - stromy, kterým podmínky vyšších teplot a
bohatých srážek vyhovovaly tak, že zatlačily smrk do drsnějších vyšších poloh v horách. Úplně
nejpozději, zhruba před 3 000 lety, dorazil habr.
Tak se stalo, že před příchodem lidí do Jizerských hor a počátkem intenzívní těžby dřeva
tady převážily tři hlavní druhy dřevin - smrk ztepilý, jedle bělokorá a buk lesní. Ostatní druhy je
doplňují a díky tomu je přirozený les velmi rozmanitý a barevný.
Jizerskohorské bučiny a menší příbuzní
Největší ucelená plocha bučin (27 km2) pokrývá strmé severní svahy Jizerských hor od
Špičáku na západě po Tišinu na východě pod souhrnným názvem Jizerskohorské bučiny. Od
nadmořských výšek 350 m n. m. pod Šolcovým rybníkem až po 1000 m n. m. na Poledních
kamenech převažují lesy s nadvládou buku lesního.
Rozlohou menší bukové lesy se rozkládají i na svazích nad Oldřichovem v Hájích,
Fojtkou a Kateřinkami, kde se táhnou od Poledníku po Dračí a Javorový vrch. Pokračují
Harcovskými bučinami východně nad Libercem až po Rýnovice. Rozlehlejší bučiny najdeme i
nad Antonínovem a Mariánskou Horou, v údolí Bílé a Černé Desné a na Dlouhém kopci.
Přirozený les není obyčejný les
Zcela přirozený les (prales) dnes už nenajdeme téměř nikde na světě, přírodě blízké lesy
i nedaleko od našich domovů. Můžeme v nich objevit místa, plná pestrých barev a rozličných
tvarů, kde dosud (alespoň zčásti) vítězí přírodní síly bez účasti člověka. Od běžného lesa se liší
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tím, že tady stromy rostou a umírají samy. Vedle sebe najdeme stromy malé, střední i velké. Z
tisíců semínek vyrůstají ve stínu těch velkých malé stromky, bojují o své místo na slunci, ale
přežijí jen jeden či dva. Ty se pak mohou dožít více než sta let než zahynou a poskytnou životní
prostor a půdu dalším stromům. Co v přirozeném lese vznikne, o to se les postará. Mrtvé
stromy, těla zvířat, suché listí mají v přirozeném lese svoje místo a mění se v živiny pro nové
rostliny a živočichy.
Terén je limitem
Nabízí se otázka, proč se právě v těchto místech bučiny zachovaly a nebyly přeměněny
na obyčejné smrkové monokultury. Obtížná přístupnost svahů, strmý terén a skály a balvany
omezovaly intenzívní těžbu dřeva od dávné minulosti dodnes. Dříve se dřevo na stavby,
výztuhy dolů, topení (v obydlích, hamrech, železárnách, sklárnách) kácelo v létě a uskladňovalo
v hranicích přímo v lese. Odvážní dřevaři je pak v zimě sváželi po prudkých sáňkařských
cestách do údolí k řekám, po kterých se splavovalo dále k vesnicím a městům v podhůří.
Nebezpečná práce stála mnoho mužů život, památky na některé z nich nacházíme v hlubokých
lesích v podobě křížků a pomníčků.
Nesmírná životaschopnost buků zajišťovala po staletí přirozenou obnovu lesů v těžce
dostupných srázech. Nebylo třeba uměle vysazovat nové stromky a pro majitele panství to tak
bylo samozřejmě levnější. Z porostů tak prakticky zmizely druhy, které se hůře samy obnovují
jako tis. Jiné, dříve běžné, se zachovaly pouze ve zbytcích, třeba lípa, jedle, jilm, klen, třešeň.
Hranice lesa se ustálila pod svahy, kde je terén mírnější a dovoloval přeměnit les na
zemědělskou půdu, vhodnou k hospodaření.
Není bučina jako bučina
Ačkoli řeč je o bučinách, složení lesa se
zejména podle nadmořské výšky, půdy a
dostatku vody proměňuje.
Nejníže, při dolních okrajích lesa bučiny
přecházejí ve zbytky doubrav s dubem letním i
zimním, javory klenem i mléčem, habrem
obecným, lípou srdčitou i velkolistou, třešní
ptačí, lískou obecnou i bukem lesním. Jejich
koruny na podzim plápolají všemi odstíny
oranžové a červené.
V hlubokých roklích, podél potoků, buku
ubývá a převažuje jasan ztepilý a olše lepkavá spolu s javory a topolem osikou.
Největší plochu svahů porůstají kyselé bučiny s převahou buku lesního, kterému
vyhovuje stín, vlhké podnebí a půda bohatou na živiny, doprovázeného jeřábem ptačím a
javorem klenem. Buky na jaře svítí jasnou zelení, před zimou se pak promění do odstínů zlata a
mědi s probleskujícími šedě stříbrnými kmeny.
Jen na drobných plochách najdeme květnaté bučiny s jedlí bělokorou, jilmem horským a
bohatstvím bylin v podrostu a horské klenové bučiny s větším dílem majestátních javorů klenů s
hrubou šupinovitou kůrou. Skalnaté svahy a sutě, bohaté na živiny obývají jasany, javory, jilmy
a lípy.
Na horní hranici listnatých lesů, kde buk už přežívá stěží, zhruba v 900 m n. m., někde
kolem Štolpišské cesty, přecházejí bučiny do uměle vysázených smrkových porostů náhorní
plošiny. Nejvýše v Jizerských horách najdeme buky na Ptačích kupách. Doprovází je tu už jen
smrk ztepilý a otužilý, světlomilný jeřáb ptačí.
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Les nejsou jen stromy
Přirozené a přírodě blízké lesy jsou těžko prostupné nejen díky strmým svahům a
složitému terénu. Prostor pod stromy patří i jiným rostlinám - keřům, bylinám, mechům a
lišejníkům, které společně vytvářejí prostředí pro rozmanité živočichy od velkých savců po
mikroskopické bezobratlé.
V nižších polohách se daří léčivému hlohu a jedovatému brslenu, na vlhkých místech
najdeme silně vonící střemchu, krušinu olšovou s projímavými účinky nebo různé vrby, v sutích
roste bez hroznatý s červenými kuličkami plodů nebo zimolez černý. Velmi zřídka můžeme
objevit lýkovec jedovatý s velmi vonnými růžovými květy. Výše ve svazích keře ustupují a
přibývá kapradin.
Od jara do léta některé partie bučiny rozkvétají barevnými květy - při dolních okrajích
lesů modrými jaterníky nebo bílými konvalinkami, žlutě svítí orseje. Určitě si všimneme
atraktivní lilie zlatohlávku nebo měsíčnice vytrvalé, kokoříků s řadami bílých zvonečků nebo při
horních okrajích bučin něžného sedmikvítku evropského.
Skály, balvany a kmeny stromů porůstají mechy a lišejníky v různobarevných
ornamentech.
Kdo tu žije
Bučiny jsou domovem velkého množství živočichů, z nichž lze představit jen některé.
V půdě a vodě, kůře, dřevu a listech stromů se skrývají milióny drobných organismů od těch
okem neviditelných po pozoruhodné brouky tesaříky, střevlíky, roháčky a půvabné motýly
batolce, martináčky, babočky.
V nepřístupných skalách a divokém lese mají klid na hnízdění vzácní ptáci – čáp černý,
výr velký, sokol stěhovavý. Při potocích poletuje skorec vodní, dutiny ve starých stromech
obývají datli, strakapoudi, holubi doupňáci nebo sýci rousní, ale i drobní ptáci jako sýkory,
brhlíci, lejsci nebo savci – plši, plšíci a netopýři. Do bučin zalétají dravci jako včelojed lesní nebo
luňák červený. Na zemi si můžeme všimnout žlutočerného mloka či drobných hmyzožravých
rejsků.
Do nepřístupných lesů se v posledních letech vracejí velké šelmy - rys ostrovid a vlk
obecný, kteří si hledají nová území, ale člověku se vyhýbají.
Bučiny zasluhují ochranu
Lesy na severních svazích jsou od roku 1999 chráněny v národní přírodní rezervaci
Jizerskohorské bučiny s rozsáhlým ochranným pásmem, které jsou zároveň první, přírodně
nejcennější zónou CHKO Jizerské hory. Je to proto, že jsou skutečně jedinečné i ve
středoevropském měřítku a představují souvislý ostrov „divočiny“ v hustě obydlené a rekreačně
využívané krajině.
Bučiny jsou krásné v každém ročním období díky rozmanitým barvám, tvarům a vůním,
které jinde nenajdete. Lákají k procházkám v každém ročním období. A pokud se do nich
vydáte, děkujeme, že v rezervaci neopustíte značené cesty. V ochranném pásmu můžete
bloudit cestou necestou.
Článek a foto: Jana Mejzrová, CHKO Jizerské hory
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TECHNICKÁ PAMÁTKA V TERÉNU I NA MAPĚ
Mnozí z vás při závodě narazíte na jedenapůlmetrové nebo dvoumetrové sloupky, které
vám připomenou torzo plotu.
Je to skutečná pozůstalost po Clam-gallasovské oboře v Jizerských horách na
severní straně. Podle dobových pramenů vznikla velká obora bývalého clam–gallasovského
panství za správy hraběte Eduarda v letech 1848 – 1852. Rozlohu tvořilo 5 560 hektarů, které
byly obehnány plotem v délce 42 km. Tvořilo jej více než 11 tisíc žulových sloupků, 53 velkých
bran, 51 vrátek a 4 stavěné jelení skoky pro vstup zvěře dovnitř, ale ne ven.
Tato ohraničená území pro chov zvěře jsou známá již od středověku. Kromě lesa se v
nich nacházely také rybníky nebo stavby tvořící zázemí pro lesní hospodáře či panstvo.
Gallasové přišli o vlastnické právo i správu značné části jizerskohorských lesů, a tedy i obory,
při první fázi pozemkové reformy po roce 1918. Jejich sídla a další majetek byly státem
konfiskovány v roce 1945. Od té doby začala pomalá devastace obory. Lidé ji rozebírali na
stavební materiál.
Obora je cenné svědectví lesního hospodaření a v mnoha ohledech ojedinělá, bezmála
200 let stará technická památka dotvářející ráz Jizerských hor.
Informace použity z turistického panelu v lese : Zátiší, Frýdlant

ZÁVODNÍ PROSTOR V MAPÁCH

Mapa turistická

Mapa orienťácká z roku 1987
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ROZHOVOR S MAPAŘEM
20.8.2017
Do MČR na klasice zbýval cca měsíc, a tak proběhl tento rozhovor s hlavním mapařem
Romanem Horkým. Jeho postřehy určitě stojí za přečtení!
1. Mohl bys pro začátek z pohledu mapaře charakterizovat terén, ve kterém se poběží?
Poběží se mimo jiné v oblasti Jizerskohorských bučin, která je součástí CHKO Jizerské hory, za
což vděčíte pořadatelům z Chrastavy, kteří to pro vás vyjednali. Terén je kopcovitý s
množstvím skalek a kamenů, ale najdeme tu i místa rovinatá s nevýraznými porosty a
bažinkami. Les je většinou velmi dobře průběžný, až na pasáže s mladými bukovými porosty,
které, ačkoli je v nich celkem slušná viditelnost, jsou naopak téměř neprůstřelné. Docela pěkně
zarostlé jsou nyní i paseky.
2. Jak dlouho ti trvalo zmapování daného prostoru? O jakou rozlohu se jedná? Podílel se
na tvorbě mapy ještě někdo?
Prostor jsem mapoval zhruba tři měsíce. Jde o plochu 10 km2 parádního terénu. Pomáhal mi
Honza Drbal, za což mu patří dík a finanční odměna.
3. Pro rok 2014 jsi pro závody béčkového žebříčku připravoval mapu Červená ruka. Mohl
bys tyto dva prostory porovnat?
Ano, tuto mapu jsem připravoval s Petrem Uhrem. Terény jsou si velmi podobné, ostatně jsou
od sebe pár kilometrů. Na Červené ruce je více balvanových polí a rostlo tam více hub.
4. Na co se můžou závodníci těšit? Na co je třeba si dát pozor?
Podle mne na docela rychlý závod, který je prověří po všech stránkách. Pokud ovšem padne
mlha, může jít o závod docela pomalý. Vlivem nízké viditelnosti, ochablých smyslů a totálního
fyzického vyčerpání si v tomto případě měření sil může vyžádat i několik obětí na životech,
případně újmu na zdraví.
Pozor by si závodníci měli dát na fotopasti. Závod nebude monitorovat jen ČT, ale bude i
záznam z fotopastí. Pokud myslivci v součinnosti s CHKO vyhodnotí, že se závodníci v lese
flákají, bude velmi pravděpodobné, že již v budoucnu nepovolí v této oblasti další závody. Tak
se snažte. Běhejte klidně blbě, ale rychle.
V jednání je i odstřel těch nejprošitějších tragédů a zbloudilců.
5. Která tři slova se ti vybaví, když si vzpomeneš na tento prostor?
Už chci domů!
Komentář: Právě ještě dolaďuji v prostoru detaily.
6. Prozradil bys nám nějaký zajímavý zážitek z tohoto mapování?
Ano.
Bylo to někdy začátkem prvního týdne mapování a byl to takový všední mapařský den
vyplněný čuměním po okolí skrze laserový dálkoměr a čmáráním po destičce. Zurčící potůček
podkresloval šumění lesa a do toho řvali ptáci svůj fóglí každodenní šlágr. A k tomu komáří
bzumendo.
Náhle jsem v trávě před sebou uviděl zajímavý, ale těžko identifikovatelný předmět. Sehnu se,
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seberu to, kouknu na to zblízka, ale stále nejsem schopen určit, co to přesně je. Karbonová
trubička asi 36,3 cm dlouhá, 8,1 mm v průměru, ale k čemu slouží? Nejsem schopen to
identifikovat. Pak jsem si všiml nápisu vytištěného na trubičce drobným písmem, již ošuntělým,
ale přesto čitelným. Šlo o webovou adresu. Večer kouknu na net a snad budu moudřejší.
A taky ano, jde o jihokorejského výrobce lovných kuší a příslušenství. Tak tedy tělo šípu z kuše.
Tady v lese? Kuš, chmurná představa. Tichý, ale přesný zabiják.
Krom komárů a hovad se rojí hejno otázek. Komu ale byla střela určena? Kdo, proč a kudy kam
střílel?
Otevřel jsem si plechovkáče a v návalu práce jsem na vše zapomněl.
Bylo to někdy uprostřed druhého týdne mapování a byl to takový všední mapařský den
vyplněný čuměním po okolí skrze laserový dálkoměr a čmáráním po destičce. Zurčící potůček
podkresloval šumění lesa a do toho řvali ptáci svůj fóglí každodenní šlágr. A k tomu komáří
bzumendo.
Náhle jsem v trávě před sebou uviděl několik jasně identifikovatelných předmětů. Ani se
neshýbám, natož abych je sbíral. Jde o několik kusů dámského spodního prádla a několik kusů
zvlhlých zvrhlých časopisů pro pány s erotickou a možná i porno tematikou. Hned mi bylo jasné,
k čemu to všechno posloužilo.
Krom komárů a hovad se rojí hejno otázek. Kdo? A proč tady? Čí byla ta výbavička?
Znechucen jsem si opodál otevřel plechovkáče a v návalu práce jsem na vše zapomněl.
Bylo to někdy koncem třetího týdne mapování a byl to takový všední mapařský den vyplněný
čuměním po okolí skrze laserový dálkoměr a čmáráním po destičce. Zurčící potůček
podkresloval šumění lesa a do toho řvali ptáci svůj fóglí každodenní šlágr. A k tomu komáří
bzumendo.
Náhle jsem před sebou uviděl jasně identifikovatelnou siluetu muže. Měl dlouhý umouněný
plášť, klečel, ale byl ke mně otočen zády, takže mu nebylo vidět do tváře. Rytmicky pohyboval
před sebou rukama tam a zpět. Vydával hlasité slastné vzdechy. Pak přestal. Vtom jsem
uviděl, jak se v jeho pravé ruce něco zablýskalo. Duchapřítomně jsem sáhl po dálkoměru a
zaměřil ho na podivína. Lehce mi zamrazilo. Byl to nůž křivák.
Krom komárů a hovad se rázem vyrojilo hejno otázek. Kdo je ten chlápek a co tu dělá? Má
spojitost s nálezem kuše a rozveselovadel z minulého týdne? Proč v pravici třímá nůž?
Bylo třeba jednat. Na další otázky nebyl čas. Rozhodl jsem se vše zdokumentovat a vyfotit ho
na mobil. Uvědomil jsem si ale, že již před půl hodinou mi můj Samsy dával jasně najevo, že mu
docházejí síly. Možná jde o vteřiny. Navíc ho mám až někde na dně batohu. Tak rychle:
větrovka, dešťovka, druhá dešťovka, jeden krajíc chleba, druhý krajíc chleba, párek školených
plechovkáčů ... a konečně - mobil. Vypadá to, že ještě žije. Rychle ho přiložím k oku, ale
nemohu v rozčilení nahmatat spoušť. Potom si konečně uvědomuji, že Samsy žádný foťák
nemá.
Kouknu na chlapíka. Nyní působí klidně, až vyrovnaně, ale stále něco dělá s nožem. Tiše
popojdu kousek do svahu, abych na něj lépe viděl. Něco ořezává. Už zase vrní blahem. Plíživě
vyrážím ještě kousek výše, aby se mi otevřelo zorné pole, a konečně jsem viděl, co ho tak
zaměstnává. Vtom šlapu na halůzku. Prásk. Reflexivně se přikrčuji, ale chlápek se mezitím
otáčí, vstává a kouká přímo na mne. Automaticky ještě dočišťuje obrovského hřiba a povídá:
„Tak už rostou." Ještě zvedne vrchovatý košík. „Jenom praváci, žádnej plebs nesbírám."
7. Co bys na závěr vzkázal všem závodníkům, kteří se rozhodnou 23.-24.9.2017 bojovat o
nejcennější kovy v náročných terénech na úpatí Jizerských hor?
Kdo se na tyto závody cílevědomě dlouhodobě nepřipravoval, má jedinou šanci jak uspět:
„Pořádnou fazošku lze jedině pořádně vyležet. I to je velké umění."
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OČIMA STAVITELŮ KATKY KAŠKOVÉ A JARDY POLÁKA
Postavit tratě na MČR byla pro nás opravdu výzva. Zkušenosti ze stavby závodů (Saxbo,
závody žebříčku B) máme, ale s takhle důležitým závodem jsme se setkali poprvé. Novinkou
pro nás byly i další věci, které jsme museli zohlednit (shromaždiště v rohu mapy, rádia,
karanténa, záznam ČT…).
S tratěmi jsme začali na podzim roku 2016, mnohé jsme nakonec vůbec nepoužili, protože
původní koncepce nenabízela tolik možností využití potenciálu terénu. A tak několikaměsíční
práce skončila v koši. Čas letěl jako voda a my pořád něco měnili. Probdělé noci, několik
zkonzumovaných kil ovoce, litry vypitého čaje, spousta návštěv lesa doprovázených
neodbytnými klíšťaty vyvrcholily šíleným finišem těsně před odesláním map do tisku.
Snažili jsme se, aby si závodníci užili rozmanitost terénu (vysoký bukový les ve vyšších partiích,
rychlou podložku jehličnatých pasáží, srázy a kameny, úseky vyžadující správné čtení porostů,
bažiny…). Kategorie D21A a H21A jsme konzultovali se zkušeným stavitelem z OK BOR
Petrem Karvánkem (Pekkou).
K dobrému výsledku bude zapotřebí vymáčknout ze sebe poslední zbytky sil, i když to mnohdy
bude dost bolet. Umět se rychle rozhodnout, a to nejen na dlouhých postupech, ale i v místech,
kde na mapě převládá zelená, šrafované paseky a oplocenky. Nenechat se rozhodit bukovými
nálety, kterých je v lese opravdu hodně.
Přáli bychom si, aby naše úsilí nepřišlo nazmar a závodníci odjížděli z MČR spokojení a se
spoustou krásných vzpomínek na terény Jizerských hor.

PSALO SE O NÁS NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
O-NEWS
(21.9.2017)
Předstartovní horečka: M ČR na klasické trati
Vrchol domácí o-sezóny je tu. OK Chrastava pořádá v Raspenavě MČR na klasické trati. Téměř
1700 závodníků bude bojovat v jizerskohorském terénu. Tituly obhajují Miloš Nykodým a Jana
Knapová. Tak jako obvykle je v sobotu kvalifikace, v neděli od 9:30 pak finále.
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Běží se v CHKO Jizerské hory jižně od obce Raspenava. Prostor hrál stěžejní roli v nakonec
neúspěšné kandidatuře pro pořádání MS v letech 2006-7 (následující kandidatura v roce 2008 s
centrem v Olomouci byla úspěšná). Terén s rozlohou 10 km2 se vyznačuje množstvím údolíček,
kamenů a skalek. Lze ho rozdělit na dvě části, kdy ve vrchní části je náročná kamenitá
podložka, spodní část je rovinatější a s bažinkami. Je to přesně 30 let, kdy se v prostoru
bojovalo rovněž o mistrovské tituly. “Na tento závod mám krásnou vzpomínku, když jsem na
trati H21 doběhl jediného soupeře, který ještě mohl ohrozit můj postup do elity (tehdejší
systém byl odlišný od dnešního) a já v závěru trati prožíval euforii z tohoto, byť
skromného sportovního úspěchu,” říká dnešní předseda ČSOS Radan Kamenický.

Pohledy z lesa
Tratě v tomto terénu nebylo lehké postavit, jak se shodují stavitelé tratí Kateřina Kašková a
Jaroslav Polák. “Postavit tratě na MČR byla pro nás opravdu výzva,” říkají a současně
přiznávají: “S tratěmi jsme začali na podzim roku 2016, mnohé jsme nakonec
vůbec nepoužili, protože původní koncepce nenabízela tolik možností využití
potenciálu terénu. A tak několikaměsíční práce skončila v koši.” K dobrému výsledku
bude prý zapotřebí vymáčknout ze sebe poslední zbytky sil. “Umět se rychle rozhodnout, a to
nejen na dlouhých postupech, ale i v místech, kde na mapě převládá zelená,
šrafované paseky a oplocenky. Nenechat se rozhodit bukovými nálety, kterých je v
lese opravdu hodně,” dodává dvojice stavitelů.
Důležitá informace je také ta, že oba dny jsou dva starty. S1 je pro kategorie MČR (DH16-21),
S2 pro ostatní kategorie. Finálové tratě jsou dlouhé 15,6 km (845 m převýšení, 26 kontrol) u
mužů a 9,8 km (580 m převýšení, 17 kontrol) u žen. Titul v ženách obhajuje Jana Knapová. I
letos bude jednou z velkých favoritek, zvlášť při neúčasti zraněné Denisy Kosové (a Dany Šafka
Brožkové, která právě minulý rok na MČR na klasické trati ukončila svoji bohatou kariéru). Letos
je však ve výborné formě Vendula Horčičková a uvidíme, jak jí budou chutnat jizerskohorské
terény. Mezi další favoritky můžeme zařadit Adélku Indrákovou, Barboru Zháňalovou,
Magdalénou Tužilovou, Lenku Mechlovou, Annu Štičkovou či Evu Kabáthovou. Loni byl v
mužích nejlepší Miloš Nykodým. Spolu se Šedivým, Králem a Rollierem jsou největší favorité. O
přední umístění se budou rvát i Jan Petržela, Marek Minář, Daniel Hájek, Jonáš Hubáček,
Tomáš Kubelka nebo Jan Procházka. Kromě medailí jde v kategorii D/H21 i o doplnění týmu na
SP ve Švýcarsku, do sestavy mohou být doplněny 2-3 ženy a jeden muž.
Mapy připravil Roman Horký a Jan Drbal. “Podle mne čeká závodníky docela rychlý
závod, který je prověří po všech stránkách. Pokud ovšem padne mlha, může jít o závod
docela pomalý,” říká prvně jmenovaný mapař, který se podílel na většině mapy. Jeho rukopis
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můžete najít na řadě map v Jizerských horách, nejbližší je určitě mapa Červená ruka, která byla
vytvořena pro ŽB-Čechy v roce 2014.
Před závodem byla velmi diskutována startovka na semifinále. Ti nejlepší závodníci v kategorii
D/H 21 totiž byli nalosovaní úplně nakonec. “Kvalifikační skupiny byly sestaveny podle
pravidel ČSOS. Losování startovního pořadí v kategoriích D21 a H21 zohlednilo na pokyn
IOF Advisera pořadí ve světovém rankingu a to tak, že závodníci s nejlepším umístěním
ve světovém rankingu startují na konci. Nedělní závod je totiž závodem WRE, a proto byl
použit dokument IOF ´Guidelines for WRE´,” stojí prohlášení pořadatelů na webových
stránkách. Startovní pořadí podle postavení ve WRE rankingu je však jen doporučené, ne
povinné.

Ze zákulisí: pohled do přípravy závodů v ZŠ Chrastava

JAK TO VIDÍ BÉĎA
(20.9.2017)
Vrchol domácí podzimní sezóny - Mistrovství a Veteraniádu ČR v orientačním běhu na klasické
trati - připravili pořadatelé z OK Chrastava na víkend do Raspenavy (U Dvora).
V sobotu se běží kvalifikace, v neděli pak finálový závod. O šampionát je obrovský zájem,
přihlášeno je téměř 1700 závodníků, a tak pořadatelé museli sáhnout k nezvyklému kroku - v
sobotu se budou prolínat starty mistrovských kategorií se starty veteránů a veřejného závodu
(to aby se závodníci vrátili z lesa ještě za světla).
Tratě připravili Kateřina Kaškova a Jaroslav Polák v horském terénu s množstvím údolíček,
kamenů a skalek, ve vyšších částech terénu je těžší (kamenitá) podložka, v dolní rovinatější
části je množství bažinek, všude je středně hustá síť komunikací, les je smíšený, místy
hustníky. Předchozí mapou pro orientační běh byla mapa Skalní brána z roku 1987, na které se
tehdy běželo Mistrovství ČSSR. Novou mapu pro letošní závod připravili Roman Horký a Jan
Drbal. Roman Horky charakterizuje terén: "Poběžíte v CHKO Jizerské hory, za což vděčíte
pořadatelům z Chrastavy, kteří to pro vás vyjednali. Terén je kopcovitý s množstvím skalek a
kamenů, ale najdeme tu i místa rovinatá s nevýraznými porosty a bažinkami. Les je většinou
velmi dobře průběžný, až na pasáže s mladými bukovými porosty, které, ačkoli je v nich celkem
slušná viditelnost, jsou naopak téměř neprůstřelné. Docela pěkně zarostlé jsou nyní i paseky." A
co napsali o tratích jejich stavitelé: "Snažili jsme se, aby si závodníci užili rozmanitost terénu
(vysoký bukový les ve vyšších partiích, rychlou podložku jehličnatých pasáží, srázy a kameny,
úseky vyžadující správné čtení porostů, bažiny…). K dobrému výsledku bude zapotřebí
vymáčknout ze sebe poslední zbytky sil, i když to mnohdy bude dost bolet. Umět se rychle
rozhodnout, a to nejen na dlouhých postupech, ale i v místech, kde na mapě převládá zelená,
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šrafované paseky a oplocenky. Nenechat se rozhodit bukovými nálety, kterých je v lese
opravdu hodně. Přáli bychom si, aby naše úsilí nepřišlo nazmar a závodníci odjížděli z MČR
spokojení a se spoustou krásných vzpomínek na terény Jizerských hor."
Loni se mistry v hlavních kategoriích na šampionátu v Pusté Rybné stali Jana Knapová a Miloš
Nykodým. Letos by se na startu měla objevit většina našich nejlepších závodníků (výjimkou je
loni stříbrná Denisa Kosová, která pro zranění ukončila letošní sezónu). V ženách je hlavní
favoritkou Vendula Horčičková, která letos běhá ve výborné formě, velmi dobře zaběhla na MS
v Estonsku i na Euromeetingu v Norsku, na jaře vyhrála i šampionát na krátké trati. Jejími
největšími soupeřkami by měly být další naše reprezentantky, především obhájkyně titulu Jana
Knapová a Adélka Indráková, tituly z klasiky z minulých let mají už i další startující Kamila
Gregorová, Eva Kabáthová či Martina Zvěřinová, letos dobře běhají i další závodnice
Magdaléna Tužilová, Barbora Zháňalová, Lenka Poklopová či Lenka Mechlová, na startu je i
výborná polská závodnice Hanna Wiśniewska. V mužích patří k favoritům čtveřice našich
reprezentantů. Obhájce titulu Miloš Nykodým se sice potýká se zraněným kotníkem, ale na
závody se dokáže připravit, to samé platí i našem nejlepším z klasiky na letošním MS Janu
Šedivém (ten má z klasiky již tři domácí mistrovské tituly), Vojtěch Král sbírá sice největší
úspěchy ve sprintu a na krátké trati, ale klasiky umí také (ovšem v rozhovoru před dvěma týdny
prohlásil, že se v září zaměří především na finálovou sérií Světového poháru ve Švýcarsku, kde
chce udržet popřípadě i zlepšit své průběžné páté místo), k velkým favoritům patří i Jan
Petržela. Zapomenout nesmíme ani na Švýcara Baptiste Rolliera, který vyhrál český titul před
dvěma lety. Do bojů o přední místa budou chtít určitě zasáhnout i další, třeba účastník letošního
MS Marek Minář, Daniel Hájek, Jonáš Hubáček, Tomáš Kubelka či Jan Procházka (ten má titul
z klasiky z roku 2012).
Zajímavé boje o medaile se očekávají i v juniorských a dorosteneckých kategoriích. V juniorech
by se o medailích mělo rozhodnout mezi pěticí, která nás reprezentovala na MSJ (Vojtěch
Sýkora, Daniel Vandas, Libor Hirš, Libor Černocký a Jan Bendák) a obhájcem titulu Šimonem
Navrátilem, v juniorkách jsou hlavními favoritkami na titul Barbora Vyhnálková a Tereza
Čechová, pole dalších závodnic je velmi vyrovnané a nevyzpytatelné. V H18 je jasným
favoritem Tomáš Křivda, jeho největšími soupeři budou Jáchym Kavalír, Jonáš Fencl, Martin
Roudný, Vít Horčička a Josef Nagy. Stejně tak má i kategorie D18 jasnou favoritku - Tereza
Janošíková uspěla na letošním MSJ, má zkušenosti i z MS a World Games; její nejvážnější
konkurentkou je Barbora Chaloupská, dále pak Nikola Thýnová, Eliška Sieglová, Jana Petrová,
Anna Kopecká a Nikol Zlámalová. V H16 je pole favoritů hodně široké, do medailového pořadí
mohou zasáhnout stejně jako na krátké trati i někteří starší žáci, k favoritům patří především
Jan Gajda, Ondřej Metelka, Šimon Mareček a Lukáš Richtr. Obdobná situace je v D16, tam by
o medaile měly bojovat hlavně Kateřina Bejvlová, Kateřina Blažková, Adéla Vandasová, Petra
Holečková a Tereza Chrástová.
Velmi početně je obsazena i Veteraniáda ČR (třeba v kategorii H45 poběží 90 závodníků), na
startu je v podstatě celá veteránská česká špička.
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ZPRÁVY Z TISKU
MLADÁ FRONTA DNES
(22.9.2017)

LIBERECKÝ DEN
(22.9.2017)

SHROMAŽDIŠTĚ DEN PŘEDEM
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A TEĎ UŽ JEN PŘÁNÍ, ABY VŠE DOBŘE DOPADLO

Slovo hejtmana
Liberec 1. 9. 2017
Liberecký kraj má oprávněnou pověst sportovního regionu. Máme tady velmi dobré
podmínky i krásnou přírodu k pěstování jakéhokoliv sportu. Jsem proto velmi rád, že se
v našem kraji, konkrétně v atraktivním prostoru Jizerskohorských lesů, poběží i
Mistrovství a Veteraniáda České republiky v orientačním běhu na klasické trati. Děkuji
organizátorům za jejich práci a všem účastníkům závodu přeji zajímavý terén, pěkné
počasí, hodně sil a nezapomenutelně pěkné sportovní zážitky.
Bc. Martin Půta

Předseda ČSOS
Čas letí a letos je to již 30 let, kdy se v prostoru „Skalní brány“ bojovalo rovněž o tituly Mistrů republiky, ač tehdy
ještě republiky Československé. Na tento závod mám krásnou vzpomínku, když jsem na trati H21 doběhl jediného
soupeře, který ještě mohl ohrozit můj postup do elity (tehdejší systém byl odlišný od dnešního) a já v závěru trati
prožíval euforii z tohoto, byť skromného sportovního úspěchu.
V červnu letošního roku můj klub (OSN) společně s JHB uspořádal Mistrovství ČR na krátké trati. Proto mám ještě
v živé paměti, co vše uspořádání Mistrovství republiky obnáší. Kolik času je nutné vynaložit, kolik problémů
vyřešit,… a ve finále ještě doufat v přízeň počasí, které dokáže výrazně podpořit nebo naopak ztížit dosažení
pořadatelského úspěchu. Zároveň však mám v živé paměti, co znamená prožití pořadatelské euforie z dobře
vykonané práce.
Moje přání tedy zní – prožijme O-euforii!
Pořadatelům držím palce, aby jim vše vyšlo podle jejich představ a mohli se radovat z povedených závodů.
Závodníkům přeju prožitek z krásných závodů v náročném terénu a radost z jejich výkonů. Alespoň takovou, jakou
jsem já prožil před třiceti lety.
Radan Kamenický
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Starosta města Chrastavy
Všem milovníkům orientačního běhu
Jako starosta města Chrastava jsem pyšný na chrastavský klub orientačního běhu. A
to nejenom proto, že tak krásný a náročný sport, kterým bezesporu orientační běh
je, jeho členové skutečně umí, ale především proto, že dlouhodobě dokáží zvládat i
pořádání organizačně náročných akcí, mezi které se nepochybně řadí Mistrovství a
veteraniáda České republiky na klasické trati konané v Raspenavě a jejím okolí
v babím létě roku 2017.
Všem účastníkům mistrovství přeji, aby si závody skutečně užili. Speciálně fandím
všem veteránům, čím starším, tím více a přeji jim, aby je neutuchající mladické
nadšení dovedlo bez zabloudění od startu až do cíle.
Bez ohledu na věk přeji všem, aby byli se svým vlastním výkonem spokojeni, a pokud se snad všechno nezdaří, tak
aby vše vzali sportovně a s humorem. To samé přeji také organizátorům a návštěvníkům této krásné akce.
Vydařené počasí přát nebudu. Orienťáci si poradí se vším.
Michael Canov - Senátor PČR a starosta Chrastavy

Ředitel závodu
Milí přátelé orientačního běhu,
jménem pořadatelského týmu z OK Chrastava bych Vás chtěl přivítat v krásných a náročných terénech západní
části CHKO Jizerské hory, v oblasti jizerskohorských bučin. Tento exkluzivní prostor přímo volal po šampionátu, a
proto jsme rádi přijali výzvu připravit pro Vás právě zde Mistrovství a Veteraniádu České republiky na klasické
trati. Držte nám palce, aby se závod organizačně vydařil, a my Vám za to na oplátku přejeme, abyste si celý
závodní víkend hezky užili, abyste si splnili své mistrovské cíle, zkrátka abyste od nás odjížděli spokojení a plní
pozitivních sportovních zážitků.
Rád bych touto cestou poděkoval všem partnerům, sponzorům a vlastníkům dotčených pozemků za vstřícný
přístup a podporu při organizaci této vrcholné sportovní akce.
Za všechny organizátory z OK Chrastava Vám přeji správný směr a těším se na shledanou při závodech.
Vojtěch Vokál
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MISTROVSTVÍ PŘI…
NAŠI ZÁSTUPCI V LESE

Markéta Pavlíková

Vendy Růžičková

Jirka Bek

Finále
D 18A (18)

1. Janošíková (UOL) 47,51, 16. Pavlíková 65,34

D 16B (18)

1. Koberová (LPU) 43,18, 13. Růžičková 54,11

H 16B (18)

1. Tokár (VPM) 51,23, 16. Bek 83,45

PSALO SE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
O-NEWS
(23.9.2017)
Kvalifikace M ČR klasika
Typicky jizerské počasí. Tak by se daly charakterizovat podmínky, které panovaly v sobotním
závodě MČR na klasické trati, který měl za cíl rozřadit závodníky do odpovídajících finálových
skupin.
Mistrovství České republiky na klasické trati, vrchol domácí o-sezóny, připravuje letos klub OK
Chrastava v Raspenavě. Centrem je velká louka, kde závodníci najdou vše potřebné. Jak již
bylo v úvodu napsáno, při startu prvních závodníků začalo silně pršet, postupně pršet přestalo,
po třetí hodině však znovu začalo. V lese byla relativně tma a dost vlhko. Tratě, které postavili
Kateřina Kašková a Jarda Polák, byly velmi fyzicky náročné. “Často jsem z mapy nevyčetl
dohledávku,” říkal v cíli například Jan Petržela. Na tratích byla řada voleb, které se hojně řešily
v cíli.
V D21 vyhrály své kvalifikační skupiny Vendula Horčičková, Magdaléna Tužilová, Adélka
Indráková a Michala Omová. V mužích byli nejlepší Jan Šedivý, Miloš Nykodým, Tomáš
Kubelka a Jakub Škoda. Za branou A finále zůstali např. Anna Štičková, Barbora Zháňalová,
Vojtěch Kettner nebo Štěpán Mudrák.
Zítra je ve stejném prostoru finále. Start 00 je v 9:30, mistrovské kategorie startují mnohem
později, zhruba od 12:00. O tři hodiny později by mělo začít dekorování nejlepších.
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Zaplněné shromaždiště a parkoviště
V Raspenavě na M ČR na klasické trati nejlepší Horčičková a Nykodým
(24.9.2017)
Mistrovství České republiky na klasické trati v Raspenavě ovládli Vendula Horčičková (LCE) a
Miloš Nykodým (ZBM), kterému se podařilo obhájit titul z minulého šampionátu.
…ale začněme od začátku. Raspenava dnes ukázala svou “vlídnější” tvář, oteplilo se na 13°C a
místo včerejšího vytrvalejšího deště byl pouze takový mlho-déšť. Závodní prostor oproti sobotní
kvalifikaci využil to, co mapa Skalní brána nabízí, a sice prudké podmáčené svahy s množstvím
žulových skal a balvanů.
Mužská elita
Po odbití jedenácté hodiny začali startovat závodníci mistrovských kategorií (veteraniáda a nižší
rozběhy startovaly už od 9:30). Jak v mužské, tak v ženské elitě dominovaly tratím 2 dlouhé
postupy, jejichž realizace byla v závodě zásadní. Nezvykle byl souboj o zlato u mužů méně
napínavý než u žen. Miloš Nykodým po celý závod krůček po krůčku navyšoval svůj náskok,
který se nakonec vyšplhal na více než 3 minuty před druhým Vojtou Králem, bronz z letošní
klasiky si odváží Jan Šedivý.
Ženská elita
V ženách byla po prvním dlouhém postupu v boji o medaile pětice závodnic. Na dohledávce
čtvrté kontroly ovšem Magdalena Tužilová hodně ztratila, stejně tak i na K9 průběžně druhá
Michaela Omová. O zlatu se tedy rozhodovalo mezi Janou Knapovou, Vendulou Horčičkovou a
Adélkou Indrákovou. První dvě jmenované ovšem byly silnější, ale až do samého závěru nebylo
jasné, které bude patřit titul Mistryně republiky. O tom rozhodl až postup na předsběrku, kde se
Knapové nevyplatilo probíhání hustníku a v cíli tak byla o 11 vteřin lepší Vendula Horčičková.

Stránka 20
Mladší dorost
V mladších dorostenkách se na první místo dostala jičínská Anna Kochová, stříbro patří
maďarské závodnici Csilla Gárdonyi a bronz bere Adéla Vandasová (PHK). V H16 tam s
náskokem 27 vteřin zvítězil Ondřej Metelka (PHK) před Janem Gajdou (KAM), na třetí pozici se
na stupních vítězů postavili dva závodníci, a to Tomáš Janovský a Martin Šimša (oba PGP).
Starší dorost
Napínavý souboj až do posledních chvil zvládla o 11 vteřin lépe Tereza Janošíková (UOL)
před pardubickou Annou Kopeckou, třetí místo patří Báře Chaloupské (PHK). Mezi dorostenci
výborně začal Jonáš Fencl (LPU), který ovšem těsně před koncem chyboval a musel se spokojit
s druhým místem. Vedení po něm přebral Jakub Dekrét (ZBM), se ztrátou 2:17 byl třetí Vít
Horčička (STE).
Juniorky a junioři
Zlato z kategorie juniorek si z Raspenavy odváží Tereza Čechová (KAM), která o minutu a půl
porazila Báru Vyhnálkovou, bronz patří novoborské Karolíně Staňové. V juniorech stylem startcíl vyhrál Daniel Vandas (PHK), který porazil jak stříbrného Vojtěcha Sýkoru (LCE), tak
bronzového Tondu Semeráda (DKP).

VÍTĚZOVÉ
D 16
D 18
D 20
D 21
D 35
D 40
D 45
D 50
D 55
D 60
D 65
D 70

Anna Kochová (SJC)
Tereza Janošíková (UOL)
Tereza Čechová (KAM)
Vendula Horčičková (LCE)
Lucie Janatová (DKP)
Romana Zabořilová (JEN)
Silvia Chupeková (VZA)
Petra Novotná (PHK)
Iva Knapová (LPU)
Magda Horová (VSP)
Eva Horynová (TZL)
Jana Pospíšilová (LDC)

H 16
H 18
H 20
H 21
H 35
H 40
H 45
H 50
H 55
H 60
H 65
H 70
H 75
H 80

Šťastný Miloš Nykodým v cíli

Ondřej Metelka (PHK)
Jakub Dekrét (ZBM)
Daniel Vandas (PHK)
Miloš Nykodým (ZBM)
Jakub Oma (TUR)
Luboš Matějů (PGP)
Karel Fučík (VBM)
Zdeněk Zikmund (NPA)
Jan Němeček (VSP)
Martin Škorpil (HOR)
Manfred Hickethier (VLI)
Aleš Chmelík (VBM)
Alois Láznička (TZL)
Jaroslav Havlík (SJC)
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MISTROVSTVÍ PO…
PSALO SE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
JAK TO VIDÍ BÉĎA
(24.9.2017)
Vrchol domácí podzimní sezóny - Mistrovství a Veteraniádu ČR v orientačním běhu na
klasické trati - připravili pořadatelé z OK Chrastava do Raspenavy (U Dvora). V sobotu se
běžela kvalifikace, v neděli pak byl na pořadu finálový závod, startovalo skoro 1700 závodníků.
Tratě připravili Kateřina Kaškova a Jaroslav Polák v horském terénu s množstvím údolíček,
kamenů a skalek, ve vyšších částech terénu byla těžší (kamenitá) podložka, v dolní rovinatější
části bylo množství bažinek, všude bylo středně hustá síť komunikací, les byl smíšený, místy
hustníky. Novou mapu pro letošní závod připravili Roman Horký a Jan Drbal.
V sobotu přivítala závodníky na velké louce v Raspenavě zamračená obloha, občas trochu
zamrholilo. Smůlu však měli v závěru startující veteráni, kdy začalo hodně pršet, a v lese se
udělala tma, že skoro nebylo vidět. V moc pěkném lese byly postaveny hezké tratě (naštěstí
převýšení uváděné v parametrech tratí rozhodně nebylo tak velké), bohužel na kontrolách
zvláště v závěru se sbíhali závodníci různých kategorií a tak nabíhání kontrol bylo jednodušší, v
lese navíc byly zvláště v kamenitých oblastech už krásné pěšinky vyšlapané od závodníků (to je
daň velkému počtu startujících). Celkově byla kvalifikace pěkným úvodem tohoto šampionátu.
Většina favoritů postoupila, k překvapením patří, že v nedělním finále A se neobjeví třeba
Bejvlová, Vejražková, Dolejší (D16), Miklušová (D18), Nováková (D20), Zháňalová, Štičková,
Teplá, Štěrbová (D21), Budský (H16), Volák (H18) či V. Kettner, Mudrák, Kamenický (H21). V
jednotlivých rozbězích v ženách byly nejlepší Vendula Horčičková, Magdaléna Tužilová, Adéla
Indráková a Michaela Omová, v mužích pak vyhráli Jan Šedivý, Miloš Nykodým, Tomáš
Kubelka a Jakub Škoda.
Nedělní počasí také moc nepřálo. Sice nepršelo (jen místy mrholilo), ale bylo sychravo, mlhavo
(v horních partiích hodně), dost zima, v lese to po dešti dost klouzalo a také nebylo příliš vidět
(tma). V krásném terénu byly postaveny hezké tratě s velkým převýšením a dost orientačně
náročné, kde rozhodovala jak fyzická připravenost, tak i volba postupů mezi jednotlivými
kontrolami. V ženách začala skvěle Vendula Horčičková (LCE), která se hned úvodním
postupem dostala do vedení a dlouho nikoho před sebe nepustila. Jasně vyhrála první dlouhý
postup a na prvním radiu jasně vedla před Omovou, Indrákovou a Knapovou. V další části
závodu se začala zlepšovat Jana Knapová (LPU), o dost vyhrála druhý dlouhý postup,
postupně snižovala náskok luhačovické závodnice a dvě kontroly před cílem se dostala do
těsného vedení. Hned poté chybovala při postupu na předposlední kontrolu, toho využila
Horčičková a získala mistrovský titul s náskokem 11 sekund před pardubickou závodnicí. Třetí
skončila Adéla Indráková (ZBM), která měla na vítězku ztrátu přes tři minuty, další závodnice už
měly odstup podstatně větší (4. Gregorová, CTB, 5. Omová, TUR, 6. Mechlová, SHK). V
mužích začal nejlépe Petržela, vedl na prvních dvou kontrolách, na prvním dlouhém postupu se
dostal do vedení obhájce titulu Miloš Nykodým. Skvělým výkonem svůj náskok postupně
zvyšoval (v poslední třetině trati ve dvojici s Šedivým) a v cíli byl jasně první. Stříbrnou medaili
vybojoval Vojtěch Král (SSU), který z počátku držel s Nykodýmem krok, ale pak začal posupně
ztrácet, rozdíl v cíli byl 3:18 min. Bronz získal Jan Šedivý (PGP) se ztrátou 4 minut (přesně
jeden startovní interval), 4. Rollier, PHK, 5. Procházka, PGP, 6. Kubelka, LPU. O náročnosti
tratě svědčí to, že závodníci (stejně jako ženy) dobíhali do cíle ve dvou i vícečlenných
skupinách. V D16 jasně vyhrála Anna Kochová (SJC), která vyhrála více než polovinu mezičasů
a v cíli za sebou nechala Maďarku Csillu Gárdonyi skoro o tři minuty. Stříbrnou medaili získala
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Adéla Vandasová (PHK), která na vítězku ztratila tři a půl minuty, bronz putoval do SHK
zásluhou Petry Holečkové (ztrátu 4:22 min.). Ve starších dorostenkách to byl souboj mezi letos
naši nejlepší Terezou Janošíkovou (UOL) a Annou Kopeckou (LPU). Pardubická závodnice
skoro celou trať těsně vedla, olomoucká závodnice ale měla pekelně rychlý závěr, o jejím zlatu
nakonec rozhodlo 11 sekund, o které byla v cíli dříve než Kopecká, se ztrátou 101 sekund na
vítězku získala bronz Barbora Chaloupská (PHK). V juniorkách podle očekávání získala titul
Tereza Čechová (KAM), byť to neměla jednoduché, do dvou třetin trati vedla její největší
soupeřka Barbora Vyhnálková (RIC), pak však začala ztrácet a v cíli byl rozdíl 89 sekund ve
prospěch Čechové. Se sedmiminutovou ztrátou si pro třetí místo doběhla Karolína Staňová
(BOR). V mladších dorostencích o titul bojovali dva největší favorité Ondřej Metelka (PHK) a
Jan Gajda (KAM). Nakonec byl o 27 sekund rychlejší královéhradecký závodník a získal zlato,
na Gajdu zbylo stříbro. O bronz se podělili stejný časem (ztráta na vítěze přes 4 minuty) dva
závodníci PGP Tomáš Janovský a věkem ještě starší žák Martin Šimša. V H18 to dlouho na
trati vypadalo, že vyhraje Jonáš Fencl (LPU), jeho chyba minutu a půl na 13. kontrole vynesla
do čela slovenského závodníků Jakuba Dekréta (mj. získal letos titul mistra Slovenska v
mužích) a ten si doběhl pro titul, když Fencla porazil o 47 sekund; třetí skončil Vít Horčička
(STE) se ztrátou 2:17 min. na vítěze. V juniorech dominoval vyrovnaně běžící Daniel Vandas
(PHK), který porazil o 1:18 min. na několika kontrolách chybujícího Vojtěcha Sýkoru (LCE),
bronz dost překvapivě získal Antonín Semerád (DKP) se ztrátou skoro čtyři a půl minuty na
vítěze. Velmi početně (a hodně kvalitně) byla obsazena Veteraniáda ČR, kde byla na startu
téměř celá veteránská česká špička. Ve Veteraniádě ČR vyhráli - D35: Lucie Janatová (DKP),
D40: Romana Zabořilová (JEN), D45: Silvia Chupeková (Žilina), D50: Petra Novotná (PHK),
D55: Iva Knapová (LPU), D60: Magda Horová (VSP), D65: Eva Horynová (TZL), D70: Jana
Pospíšilová (LDC), H35: Jakub Oma (TUR), H40: Luboš Matějů (PGP), H45: Karel Fučík (VBM),
H50: Zdeněk Zikmund (NPA), H55: Jan Němeček (VSP), H60: Martin Škorpil (HOR), H65:
Manfred Hickethier (VLI), H70: Aleš Chmelík (VBM), H75: Alois Láznička (TZL), H80: Jaroslav
Havlík (SJC).
Velká akce se vydařila. Pořadatelé z OK Chrastava připravili vše velmi pěkně. V aréně bylo vše
potřebné (v neděli i velkoplošná obrazovka), v lese to bylo moc pěkné (jak terén, tratě, tak i
mapa), organizačně vše klapalo. Jediné, co pořadatelé nezvládli, to bylo počasí, výborně
připravená akce si zasloužila méně deště a chladna.

PÁR OHLASŮ Z ELEKTRONICKÉ POŠTY
Ahoj pane,
přes vaše webové stránky jsem se dostal k tomuto kontaktu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za nádherný orienťácký zážitek, který jste o tomto víkendu připravili. I pro
nepřízeň počasí jste zvládli vše na jedničku s hvězdičkou. Kdybych něco konkrétního vyzdvihl, tak bych některé
sekci uškodil, a to nechci. Vše bylo dokonalé.
Mám z toho pouze jeden „záporný“ postřeh. Závodníky v ČR moc rozmazlujete :-)
Hezký den všem pořadatelům do Chrastavy
Luděk Vandas
OOB VAMBERK
Ahoj,
usporadali jste moc pekne zavody.
Diky
Fanda Pasek
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Ahoj,
věřím, že jste dostali mnoho pozitivních ohlasů, i tak se s jedním dalším přidávám.
Skvělá volba prostoru (příroda stvořila jedinečné), výjimečná stavba tratí a podle oka závodníka plně zvladnutá
organizace v dobře nabilancovaném poměrů mladých a zkušených pořadatelů.
Počasí organizaci nepochybně ztížilo, závodníkovi ale přineslo nevídaný zážitek v lese (a kvůli tomu se to vše snad
dělá).
Posílám tedy veliké díky za všechny z Kamenice a Hostivic, moc děkujeme za krásný víkend!
Za KAM a HCE,
Vojtěch Kettner
Všem Chrastavákům velký dík za krásný závody. V našem, tunelu všichni spokojeně mručeli … a pražská sekce
(=celá SCP kromě mě) říkala unisono něco ve smyslu „po dlouhý době konečně zas opravdovej orienťák“. Pro mě
(= brněnskou sekci) to sice nebylo „po dlouhý době“ (letos 3x Jeseníky a 2x Vysočina), ale i tak to u vás byl víc než
důstojnej vrchol sezóny.
Tomáš Podivínský
Ahoj, díky,
taky skládám poklonu, všechno vyšlo, kdyby k tomu bylo sluníčko, bylo by to asi až moc dokonalé .... retro koutek
jsi udělala super,
osobně skládám obrovskou poklonu stavitelům tratí, kteří se nebáli zopakovat parametry mužského finále z roku
1987 ..... byla to trochu symbolika i když nevím, zda to byl úmysl .... odhadovali jsme s Petrem Kozákem časy
vítěze mužské kategorie kolem 107 –108 min ....
tak ještě jednou poklona za všechno, myslím, že právě tímto způsobem by se měly mistrovství pořádat .... začít
výběrem orientačně náročného a zajímavého terénu – to je podle základní předpoklad. Stavba tratí a organizace
pak musí navázat a to se u Vás povedlo dokonale. A déšť s mlhou nakonec k Jizerkám patří.
zdravím,
Luboš Semík
O víkendu 23.-24. září jsme se vypravili do jednoho z nejsevernějších českých terénů, jizerskohorského
kamenitého svahu nad Raspenavou, bojovat o pěkná umístění na Mistrovství ČR na klasické trati a Veteraniádě
ČR na klasické trati. Jako obvykle se před nedělním hlavním závodem běžela v sobotu kvalifikace. Oba dny se
jednalo o skvělé závody. Stavba tratí vyžadovala po závodnících nekompromisní udržení koncentrace po celou
dobu závodu – jednak dohledávky většinou nebyly zadarmo, navíc nepečlivá realizace postupu v často
nepřehledném terénu (která často končila úplnou ztrátou kontaktu s mapou) znamenala nepříjemné časové
ztráty. A nuda nebyla ani na cestě (kterých tam však bylo poskromnu), protože odhalit smysluplné varianty
následujících postupů a vybrat z nich tu nejlepší bylo dost obtížné a selhání v této oblasti se trestalo asi i více než
chyby v dohledávkách a realizaci. K tomu si přičtěme ten nádherný horský terén s ne až tak náročnou podložkou,
jak by se dalo čekat, s ne až tak strmými kopci, jak by se dalo čekat, a s bažinami hlubšími, než by se dalo čekat.
Máme tu klasiku jak z učebnice, na které vyhráli opravdu ti nejlepší. Počasí vyšlo na běh ideální (kolem 10 °C,
přeháňky), což už se nedá říci o orientaci (šero v lese, zamlžené brýle) či podmínkách pro diváky.
Petr Horvát, ASU
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Z DOMÁCÍ POEZIE
Autorka: Zuzka Šaffková

Óda na radost pro chrastavskou smečku
Autor: VA prezentace – teď udělám tečku.

Začalo to všechno před časem,
kdy zírala jsem s úžasem,
jak se mi ceny doma hromadí.
A pak už zavládlo jen bezvládí
pytlíků, tašek a beden,
že v rozpacích byl jeden,
zda se má smát či řvát

a nebo si jednoho panáka dát.
Zvítězil panák, asi jich bylo více,
a hned byly ceny v richtiku,
aby vítězové MČR na klasice
nemohli vznésti kritiku.

Také bylo nutné
připravit obálky, platby a faktury
a bylo by to smutné
kdyby snad Klimplovy cenzury
objevily sebemenší chybičku.
Všichni to ale známe Pavlušky tým to má v malíčku.
Seznamy klubů máme,
nikdo ve frontě nečeká,
dohlášky, přihlášky, změny,
nic nás neleká.
Jsme totiž (re)prezentační ženy!
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Je libo adaptér terminálu s příslušným vodičem?
Či jinou aplikaci?
To je jako bych byla hasičem
při zásahové akci.
Tak na to máme také odborníky na slovo vzaté.

Propojí věž a start a cíl ty jejich ručičky zlaté.
Centrály vrčely sladce,
ani jediná chyba nebyla,
vše probíhalo hladce,
což zaskočilo i veterána Škorpila.
Jo a fungoval i ten nebezpečný fantom –
tedy RUKOL, pardon RACOM.

Ke skvělým tratím není co dodat.
Kdo to vše řídil a na pravidla dbal?
Nechte se poddat.
Každý jiný by to dávno vzdal.
A fakt tedy smekám klobouk
nad super stupni pro vítěze.
A jak Míra nafoukával oblouk on fakt nezná meze.
Ani o hostesky nebyla nouze,
a tak medaile krásně cinkaly,
že i Kamenický postál dlouze.
Kdepak, nestačí ani moje pochvaly.

A to, že auta stála pěkně v šiku,
(škoda že ne podle barviček),
a toiky přikvačily v mžiku,
a bufík byl plný lidiček,
a na startu místo hodin pípal Jura,
a u pití se nedělala šňůra,
a všude byly altány a stany,
a hlásilo se u cílové brány …
Tak to už mi dochází dech.
Na lidi zkrátka měli jsme pech!
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Jak jsme to všechno zvládli postavit se dodnes sama sebe ptám.
Že se to ale podařilo zpátky dopravit,
tak to byl zázrak sám.
A že to už dávno všichni vědí tak za to můžou naše super stránky,
kde najdeš vše: info, foto, předpovědi,
odkazy a zajímavé články.
Tak děkujeme všem co nějak přispěli,
ať v pátek, v sobotu, či v neděli.
Jménem prezentace a jejího týmu
VA - co z toho chytla jenom rýmu.

PODĚKOVÁNÍ
Milí orienťáci,
závodní víkend je za námi a nastává čas rekapitulace, rekonvalescence a především děkování.
Ale kde začít, když je tolik lidí, kterým bych rád poděkoval?
Chtěl bych poděkovat Vám, závodníkům, za to, že jste přispěli k bezproblémovému průběhu
závodů, že jste respektovali pravidla, že jste po sobě vzorně uklidili a třídili odpad, že jste nám
pomohli s likvidací zásob v našich cateringových stanech. Děkuji za Vaše kladné ohlasy i za ty
kritické, které nám pomohou být příště lepší.
Chtěl bych poděkovat všem partnerům a sponzorům, klubovým i svazovým. A když už jsme u
toho svazu, rád bych poděkoval Jirkovi Šubrtovi za zodpovězení všech všetečných dotazů,
pomoc s organizací televizního záznamu a dopingové kontroly, uklidňování našich napnutých
nervů, a Radanovi Kamenickému za předání medailí těm nejlepším.
Chtěl bych poděkovat „externím“ pomocníkům. Skvělým komentátorům Marku Vobrovi a Matěji
Klusáčkovi za dynamické moderování, IOF adviserovi Adamu Chromému za jeho rady a
postřehy k WRE, Vráťovi Lamačovi za pomoc s tvorbou startovek a výsledků, Honzům Pickovi a
Kočíbovi prostě za pomoc, ajťákovi Lukáši Novákovi a Jirkovi Hruškovi za Racom.
A rozhodně bych chtěl poděkovat členům a přátelům OK Chrastava, kteří se podíleli na tom, že
to byl hezký víkend. I přes to počasí. Byla to skvělá týmová práce. Je jasné, že někdo se na
organizaci podílel více, někdo méně, ale každé kolečko bylo důležité a nakonec do sebe
všechna ta kolečka dokonale zapadla.
Snad se Vám u nás líbilo a někdy příště ahoj!
Vojta Vokál, OK Chrastava, 26.9.2017
ředitel Mistrovství a veteraniády ČR na klasické trati 2017

VOLNÉ PŘÍLOHY
Mistrovské mapy – Pěticestí (kvalifikace), Skalní brána (finále)
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Nové cíle nás čekají

