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 Podolánky 2012, 1:15000, rok vydání 2012 

 Srdce Beskyd, 1:10000, rok vydání 2008 
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 Nový Jičín 

Zhodnocení soutěže: 

Soutěž Srdce Beskyd 2012 se konala v náročném, velmi členitém horském terénu malebných Beskyd. 

Centrem soutěže, kde se mohli všichni účastníci zároveň ubytovat, se stal horský hotel Srdce Beskyd 

v Čeladné – Podolánkách s dostatečnou kapacitou pro ubytování i stravování všech účastníků. Pro 

omezený počet zájemců zajistil pořadatel také levnější ubytování v tělocvičně Základní školy v Pstruží, 

tuto možnost však využila pouze hrstka závodníků, kapacita tělocvičny nebyla zdaleka naplněna. 

Hlavním důvodem menšího zájmu o tuto variantu byla zřejmě vzdálenost cca 14 km od centra 

soutěže. Pořadatel nezajišťoval žádnou hromadnou dopravu. Hromadné stravování bylo zajištěno jak 

v hotelu, tak přiměřeně také v restauraci Vlčárna nedaleko ZŠ Pstruží. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 130 závodníků z českých oddílů i ze zahraničí, a to zejména ze Slovenska 

a Polska. Soutěž zajišťovalo celkem 20 organizátorů. Vyšší počet organizátorů je způsoben především 

letos novým požadavkem na zapisování průběhů závodníků na kontrolách. 

Noční závod proběhl v pásmu 2m na mapě Kociánka 2010 (1:10000, A4, 2010). Závodu se zúčastnilo 

pouze 32 závodníků. Kontroly byly označeny kromě standardního lampiónu navíc reflexními proužky 

pro jejich lepší viditelnost. Na cíli byl s ohledem na dobu konání závodu připraven teplý čaj, závodníci 

byli z cíle odváženi automobilem. 

Závod na klasické trati proběhl stejně jako noční v pásmu 2m, ale na mapě Podolánky 2012 (1:15000, 

A4, 2012), zúčastnilo se jej 126 závodníků. Dlouhý závod v náročném terénu a v pásmu VKV zvládlo 

s plným počtem kontrol a v limitu pouhých 35 závodníků. Závod prověřil nejen fyzickou zdatnost, ale 

také umění práce s přijímačem a mapou. Za poznámku stojí, že každému sedmému závodníkovi 

nestačila ani celá hodina k nalezení majáku, jehož poloha je přitom v mapě jednoznačně označena! 

Závodníci, kteří získali nárok na udělení I. a II. VT, si výkonnostní třídy zaslouží naprosto oprávněně, 

stejně jako získané body do Národního žebříčku. 

Mistrovství České republiky v ROB na krátké trati v pásmu 80m se konalo na mapě Srdce Beskyd 

(1:10000, A4, 2008) a zúčastnilo se jej 125 závodníků, jejichž úspěšnost v nalezení všech kontrol a 

v dodržení časového limitu 90’ byla výrazně vyšší než na klasické trati. Přestože byl start prvního 

závodníka z technických důvodů posunut o půl hodiny, plánovaný časový harmonogram byl dodržen. 

Ani při jednom ze závodů nebyl podán protest, ani nebylo pořadateli oznámeno žádné zranění 

závodníka nebo člena doprovodu. Všechny závody proběhly v horském, velmi členitém terénu 

s převýšením více než 6%. To, zejména v kombinaci s VKV pásmem, způsobilo, že závody byly pro 

mnohé závodníky nad očekávání náročné. Počasí během celé soutěže bylo vpravdě letní, slunečné 

s jasnou oblohou, denní teploty se pohybovaly nad 25°C. V cíli závodů bylo přichystáno dostatečné 

množství občerstvení. 

Výsledky lze započítat do Národního žebříčku ČR v ROB pro rok 2012 u všech kategorií. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a dekorování vítězů proběhlo v sobotu a v neděli, závodníci na 1. až 3. 

místě obdrželi unikátní skleněné medaile s originálním motivem soutěže, diplomy a drobné ceny. 

 

Nový Jičín, 30. června 2012       Jaromír Klimčík, v.r 


