
65.   ročník   Orientačního   běhu   pražských   horolezců   v   roce   2020   nebyl,   

    

proto   zde   o   něm   přinášíme   krátký   report.   

    

I   za   zcela   běžných   podmínek   se   organizace   OBPH   stává   poměrně   náročnou   akcí,   která   zabere   
přesně   tolik   času   a   energie,   kolik   jste   ochotni   a   schopni   jí   věnovat,   většinou   ale   mnohem   víc.   

Vybrat   lokalitu,   která   je   patřičně   atrak�vní   terénem,   kde   je   k   dispozici   mapa,   kde   lze   nalézt   
přiměřené   zázemí   a   kde   lze   vyjednat   povolení   od   příslušných   orgánů,   je   úkol   stále   náročnější.   
Recyklace   osvědčených   lokalit   je   v   tomto   případě   spíš   nežádoucí.   Když   jsme   tohle   všechno   měli   
vyřešené,   konečně   jsme   mohli   vyrazit   do   terénu    a    vymýšlet   trať   závodu.   Konečně   činnost,   která   
dává   smysl,   je   na   čerstvém   vzduchu   a   nu�   vás   k   pohybu.   

S   příchodem   druhé   vlny   „kašle,   chřipky,   moru“   nebo   jak   chcete,   prostě   covidu,   přestává   příprava   
závodu   dávat   smysl   a   poslední   průzkum   terénu   už   byl   v   náladě   neradostné.   

Průběžně   sledujeme   nepřehledné,   pravidelně   se   měnící   podmínky   z   úst   nepravidelně   se   
měnících   ministrů   zdravotnictví.   Bude   závod?   Bude   nouzová   varianta   v   původně   zamýšlené   
lokalitě?   Stojí   nám   to   za   střet   s   místními   a   s   úřady?   Posuneme   termín?   Pokud   by   to   úřady   
dovolily,   s�hneme   ještě   uspořádat   závod   tak,   abychom   z   něj   měli   radost?   Ne.   

Závod   nebude.   Teda   vlastně   bude,   musí   být.   Šedesát   čtyři   předešlých   ročníků   zavazuje.   

Vše   tedy   začíná   od   začátku.   Chceme   postavit   závod,   který   bude   alespoň   nouzovou   variantou.   
Bude   bez   povolení,   takže    vlastně    nebude    (vlastně   ani   být   nesmí) .   Musí   být   v   místě,   kde   lze   v   
�chos�   odstartovat,   aniž   bychom   na   sebe   upozornili   místní.   Musíme   rychle   sehnat   mapu.   

Mapu   máme,   ve   třech   pořadatelích   jsme   se   snadno   shodli,   že   trať   bude   zhruba   na   dvě   hodiny.   
Nepřišlo   nám   nijak   divné,   že   kontroly   roznášíme   tři,   každý   tři   hodiny.   Z   toho   jeden   na   biku..   

Bylo   by   hezké,   kdybychom   mohli   do   lesa   pověsit   klasické   lampiony.   Těžko   bychom   pak   ale   mohli   
polemizovat   o   neexistenci   závodu,   navíc   jsme   se   obávali,   že   po   dvou   týdnech   by   nám   mohlo   zbýt   
v   lese   lampionů   polovina.   Proto   varianta   reflexních   pásků   a   kleš�   v   kombinaci   s   lezeckým   
kvízem.   

Tradici   jsme   nakonec   splnili   hned   v   několika   parametrech.   Několik   kontrol   jsme   umís�li   (nebo   
zakreslili)   nepřesně.   Závod   byl   mnohem   delší,   než   kdokoliv   očekával,   jedna   dvojice   ale   zvládla   



všech   32   kontrol.   Mapa   působila   poměrně   kvalitně,   kdo   ale   nečetl   informace   vlevo   dole,   mohl   
být   zmaten.   (Propast,   1:20000,   1973).   

Výsledky   závodu,   který   nebyl,   jsou   ve   formě   seznamu   účastníků,   kteří   se   nám   pochlubili   počtem   
nalezených   kontrol   a   časem,   který   na   tra�   strávili.   Závod   byl   jednoetapový   bez   limitu,   některé   
ale   zaujal   natolik,   že   se   na   trať   vraceli   až   3x.   

Pořadatelé:   Lenka   Ploutev   Nováková,   Libor   Kříž,   Honza   Štykar   

  
A   tady   ještě   pár   řádků   od   samotných   účastníků:   

  
“Vyrazili   jsme   s   Irčou   z   našeho   slavného   hos�vického   oddílu   si   orazit   od   dě�   a   pokecat.   Výzva   
byla   jasná   -   uvidíme   jak   to   půjde,   v   ideálním   případě   (kterému   jsem   ale   před   startem   věřila   jen   
málo),   dáme   všechno.   Já   už   pár   delších   tra�   za   sebou   mám,   Irča   ne,   spolu   běžíme   poprvé..no,   
uvidíme:)   První   kontrola   20    -   strom,   šplhám   nahoru   a   proklínám   všechny   dor�ky   k   svačině   za  
poslední   týden   -   ty   větve   jsou   dost   tenké,   uff..nepraskly.   15   sbíráme   jen   tak   mimochodem   cestou   
a   vyrážíme   ke   kontrole   8   -   buk   J   od   vrcholu   v   místě,   kde   žádný   vrchol   není   -   je   to   jen   plošinka   ve   
svahu..50   let   stará   mapa,   cesty   jinak,   hustníky   jinak   a   ještě   jsme   cestou   kecaly   a   nevnímaly   moc   
okolí..na   průšvih   zaděláno,   co   vám   mám   povídat,   hledaly   jsme   jí   hodinu   a   trefily   jsme   ji   až   ze   
tře�ho   směru..uff,   budem   muset   být   pozornější.   13   vrchol   borovice   -   poučení   z   kontroly   8   a   20   si   
dáváme   pozor   a   obhlížíme   všechny   vrcholy   borovic   v   lokalitě   -   správné   místo,   kde   jsme   stály   tři   
metry   od   kontroly   -   mimochodem   o   této   kontrole   se   domnívám,   že   je   v   mapě   zakreslená   o   20   
metrů   vedle   (má   být   zakreslená   blíže   hustníku)   -   dané   místo   opouš�me   a   navzájem   se   
přesvědčujeme,   že   jsme   hustník   špatně   vyhodno�ly   a   nachází   se   o   50   metrů   níže   -   po   20   
minutách   hledání   se   vracíme   na   původní   místo   a   kontrolu   nacházíme.   No,   jestli   to   budeme   sbírat   
�mto   tempem,   tak   to   nes�hnem   ani   do   půlnoci:(   
Nebudu   vás   zdržovat   popisem   všech   kontrol,   na   32   potkáváme   kluky   z   Kamenice,   kteří   nám   
zvedají   morál   svým   vyprávěním   co   všechno   vynechali   (ačkoliv   původně   chtěli   také   sbírat   
všechno).   Kontrolu   nacházíme   dříve   než   oni   a   ukolébány   úspěchem   vyrážíme   na   3   -   buk   na   
rozhraní   porostu   -   hledáme   jí   ovšem   na   jiném   hřbetě   a   opět   na   ní   ztrácíme   půl    hodiny,   ale   
nalézáme   a   pomalu   se   začínáme   loučit   se   světlem.   Na   10   je   už   tma   jak   v   pytli,   v   rychlém   sledu   
berem   30,16   a   diskutujeme   o   postupu   na   4   (přebeh   už   se   tomu   v   našem   případě   nedá   říkat).   
Nakonec   vyhrává   lenost   a   rozhodneme   se   nesestupovat   do   údolí   vesnice,   ale   vzít   to   mimo   mapu.   
Tma   jak   v   pytli,   obrysy   lesa   vidět   nejsou,   více   než   na   azimut   se   přes   pole   pouš�me   prostě   na   
pocit..   a   ono   to   vychází!   Záhy   máme   před   sebou   les   a   už   vidíme   posed.   Na   šestku   nás   navádí   
světýlko   vysílače,   17   trefujeme   napoprvé   a   už   se   vidíme   pomalu   u   konce.   Ale   v   rozletu   nás   
zastavuje   11   -   doteď   mi   není   jasné   kde   byla.   Šly   jsme   na   ní   z   několika   stran,   pokaždé   skončili   na   
stejném   místě   -   prostě   na   nás   ve   tmě   nezasví�la.   Je   pozdě,   sedmá   se   blíží   a   my   hodláme   ještě   dát   



pusu   dětem   než   půjdou   spát   a   tak   vyhodnocujeme,   že   24   a   18   necháme   jiným.   Zdržely   jsme   se   na   
dohledávkách,   překvapila   nás   50   let   stará   mapa,   kontroly,   které   díky   nepřítomnos�   lampionu   
byly   opravdu   špatně   vidět   a   vlastní   nepozornost.   Cíl   sebrat   vše   jsme   nesplnily,   ale   i   tak   z   toho   
máme   více   než   dobrý   pocit.    38   km,   9,5   hodiny,   ráno   mráz,   přes   den   sníh,   večer   rozoraná   pole,   
která   nezmrzla,   krásná   opuštěná   krajina   a   výhledy..a   dobrý   pokec   k   tomu.   Díky,   bylo   to   
dobrodružné.”   

Bára   a   Irča   
  
  
  

“Mapa   seděla   překvapivě   dobře   když   člověk   koukal   výhradně   na   vrstevnice,   ale   stejně   jsme   měli   
několik   kufrů.   
Původní   ambice   obejít   všechny   kontroly   jsme   nenaplnili   a   stejně   dobrou   půlku   otázek   jsme   vůbec   
netušili   -   prak�cky   všechno   kde   byly   letopočty   nebo   známé   osobnos�,   protože   jsem   v   tomhle  
směru   trošku   ignorant…”   

Petr   Liška   
  
  
  
  

“Cau,   tak   jsme   daly   6   kontrol,   picknick,   dve   stenata,   litr   a   pul   svaraku,   pul   republiky   a   jeste   ve   
zdravi   domu!   Melo   to   velky   uspech!   Kraj   je   tam   opravdu   pekny.   Jen   ty   cesty   vubec   nesedely,   
obcas   rybnik   navic   ale   krasa!!!”   

Femini   
  
  

“Jinak:   bylo   to   bezva,   dobře   jsme   si   potrénovali   v   méně   známém   prostoru   se   záludně   :-)))   
zvolenou   mapou,   jen   o   málo   mladší   než   my.”   

Slavoj   a   Eva   
  
  
  
  

“Dali   jsme   si   interni   limit   4   hodiny,   at   to   neni   roztahané   jak   výlet   na   Kokořín,   ale   ať   taky   trošku   
hrábneme   aspoň   cestou   zpatky.     
Bylo   to   moc   hezké,   první   kontrola   na   stromě   mě   navnadila   na   podobné   kratochvile,   ale   pak   už   
jsme   jen   vařili   z   vody   u   každého   kvízu   :-D     
Jinak   mapa   z   roku   1973   byla   pecka,   dobra   sranda   a   trénink!  



Náš   limit   jsme   nes�hli   o   3   minuty,   nevadí,   lepší   na   sucho   v   tréninku,   než   príšíi   rok   na   OBPH.   Diky   
za   hezké   terény,   prima   trénink   a   fajn   mapu.”   

Michal   Ficek   
  
  
  

“Díky   moc,   bylo   to   pěkné,   kdybychom   přijeli   dřív,   možná   bychom   toho   s�hli   víc,   ale   takhle   to   bylo   
akorát   v   pohodě.   
Ta   8-ka   byla   trochu   vedle,   dost   jsme   hledali   2-ku,   29-ka   nebyl   posed,   ale   to   nevadilo.   Tu   rokli   u   
24-ky   jsme   procházeli   už   potmě   a   čekali   jsme,   že   osví�me   odrazku,   ale   na   žádnou   jsme   
nenarazili.   Ale   Dan   se   Štěpánem   nám   potvrdili,   že   tam   byla,   takže   jsme   sví�li   nějak   málo.   Mapa   z   
r.1973   bylo   zajímavé   z�žení.”   

Vláďa   Weigner   
  

“Ahoj,   
posíláme   vyfocenou   průkazku...Děkujeme   za   hezkou   "procházku"!    Začali   jsme   ve   12:00   přesně   a   
konec   byl   v   20:27,   takže   čas   8:27.    
Dal   jsem   to   i   na   rerun   (kalibrace   s   mapou   má   svoje   mouchy).   
h�p://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult%5B%5D=-16817755&idmult%5B%5D=-1681 
7750&idmult%5B%5D=-16817752&idmult%5B%5D=-16817753&idmult%5B%5D=-16817754   
Našli   jsme   všechno,   ale   na   20   jsme   na   strom   už   nelezli.   Už   jsme   toho   měli   fakt   dost   a   za   body   
nám   to   nestalo.   Písmenka   snad   prectete.   Noo,   všecko   jsme   fakt   nevěděli...A   že   by   nám   na   mapě   
totálně   chyběl   vzrostlý   les   to   se   nám   při   orienťáku   ještě   nestalo...A   rozhodnu�   nechat   doma   
Lucifera   a   vzít   si   jen   malou   čelovku   šťastný   úplně   nebylo...   
Díky,   byl   to   teda   silnější   a   delší   zážitek   než   jsme   čekali   :)   “   

Jirka   a   Terka   
  
  
  

“Díky   moc.   Sice   jsme   toho   neobešli   moc,   ale   i   tak   to   bylo   hezké.   
Bohužel   až   doma   jsme   si   mapu   celou   rozbalili   a   podívali   se   vlevo   dolů...   :-)   Škoda,   možná   
kdybychom   to   udělali   už   na   startu,   tak   by   nás   tolik   nepřekvapovalo,   jak   hodně   cest   
namalovaných   v   mapě   v   reálu   vůbec   neexistuje   :-)”   

Jarda   
  
  
  
  

http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult%5B%5D=-16817755&idmult%5B%5D=-16817750&idmult%5B%5D=-16817752&idmult%5B%5D=-16817753&idmult%5B%5D=-16817754
http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult%5B%5D=-16817755&idmult%5B%5D=-16817750&idmult%5B%5D=-16817752&idmult%5B%5D=-16817753&idmult%5B%5D=-16817754


  
  
  
  
  


