
Připravený rozbor postupů z mapového tréninku sprintu

Sprint se jako nejmladší, nejtechničtější a nejrychlejší disciplína rychle rozvíjí a co se před pár lety bralo jako těžko
pochopitelné (např. umělé překážky), je dnes naprosto běžné a je potřeba s tím počítat. Navíc oddělením sprintu z 
pořadu MS od roku 2019 se můžou více prosadit v dospělém věku specialisti na tuto disciplínu. 

Pro úspěch v této disciplíně je potřeba pochopit odlišný mapový klíč ISSOM, osvojit a zautomatizovat mapovou 
techniku, protože čas na rozhodování nad volbou postupů je opravdu malý. 
Uspět může jen ten kdo běží plynule, pracuje vhodně s tempem, rychle se rozhoduje a vyvaruje se chybám.

Při přípravě sprintového mapového tréninku je dobré proto myslet také na rozbor samotných postupů. Je výhodné si
je připravit dopředu z hlediska jejich volby a délek včetně převýšení a barevně je odlišit.
Velká výhoda je, že to máme okamžitě po tréninku po ruce a s použitím jednotlivých mezičasů můžeme nad tím 
díky projekci se skupinkou závodníků diskutovat a odhalovat výhody a nevýhody každého postupu.
Je dobré se nebát citlivě rozebírat chyby jednotlivých závodníků, ať už za pomocí GPS záznamu či jen tak 
spontánně u projektoru, protože je potřeba využít chyb jiných závodníků k poučení celé skupiny tak, aby se jich 
příště mohl každý vyvarovat. 
Závodník se také naučí rychleji odhadovat délky jednotlivých postupů, což je pro úspěch na sprintu velmi 
důležité. 
Takzvaně si typické situace načítá do paměti a pak se rozhoduje podvědomě na základě těchto získaných 
zkušeností i v jiných závodech.
Je dobré brát na zřetel nejen délku, převýšení, ale také technickou náročnost postupu, včetně náběhu a také odběhu 
od kontroly.
Ideální pro porovnávání mezičasů by bylo, kdyby všechny varianty na jednotlivých postupech absolvoval každý 
závodník!
Příprava v ocadu na postavené trati vytvořením nových symbolů s odlišnou barvou jak pro linii, tak pro popis, 
potom vyexportujeme výřezy např. jako jpg a můžeme si vytvořit třeba prezentaci.

Rozbor některých postupů sprintu ze soutředění JRD 21.4. 2018 – Staré Město

Stavitel tratí včetně rozboru s délkami jednotlivých voleb: Petr Losman
Text: Pavel Košárek

Pokud máme k dispozici tracking, tak můžeme porovnávat zároveň nejlepší časy na předpokládaných variantách. 
Bohužel v zástavbě gpsky nejsou moc přesné a navíc je potřeba především u sprintu srovnávat nejlepší časy z SI 
kontrol.
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20180421A/ 

Tracking můžeme otevřít také v 3D Rerunu, který nám nabízí víc možností pro rozbor. Stačí vepsat název 
založeného trackingu (20180421A) do adresy:

http://3drerun.worldofo.com/2d/?lidstr=
http://3drerun.worldofo.com/2d/?lidstr=20180421A

http://3drerun.worldofo.com/2d/?lidstr=20180421A
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20180421A/
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/issom2007cz_20141204123140.pdf


Mapa Goldek 1:4000, e=2m
Okruh A

1. - 2. - spojnice 175m

Rozdílné délky variant včetně povrchu – asfalt x pěšina, převýšení téměř stejné.
Co rozhodne délka nebo povrch?

Teorie: červenou variantu nikdo nezvolil,                          Realita: modrá gps nepřesně, viz. teorie..
s hnědou variantou se nepočítalo..                    Nerozhodla délka (+ 60m), ale povrch asfaltu a postupný

          sklon kopce umožnil vyšší rychlost běhu.                       

2. - 3. - spojnice 80m

Dvě jasné volby, podobné povrchy, délka ve prospěch zelené o 52m.
Modrá je blíž spojnici, ale zásadně narůstá kvůli opačnému odběhu od kontroly!

Tomu se snažíme pokud možno vyhnout, protože to znamená prodloužení stopy.



3. - 4. - spojnice 63 m

Červená o 10 m delší díky obíhání živého plotu, pořád z kopce, ale technicky jednodušší volba včetně lehké
dohledávky – kontrola bude vidět z náběhu!

 

5. - 6. - spojnice 101 m

Délkově srovnatelná varianta, zelená odběh z kopce a celá po asfaltu bez schodů.
Kdo se okamžitě rozhodne neprodělá...

Drtivá většina volila zelenou.



6. - 7. - spojnice 173 m

Opticky na první pohled se zdá, že bude modrá o dost delší, ve skutečnosti zanedbatelný rozdíl 5m!
Povrchy stejné, rychle se rozhodnout a realizovat postup!

9. - 10. - spojnice 250 m

Modrá pro realizaci jednoduchá, ale nejdelší, fialová středem je nejkratší a má stejný odběh, náročnější na realizaci
při překřížení, které se v tomto případě na prodloužení délky neprojeví. Červená stojí délkou mezi, ale má větší

převýšení, což bývá pro sprint velmi důležité.



10. - 11. - spojnice 100 m

Modrá kvůli svému odběhu od kontroly byla nejdelší a také byla více do kopce, nikdo ji nezvolil.
Nejkratší červená varianta využila dva průchody v plotech, které bylo třeba rychle odhalit a technicky zvládnout,

délka zelené varianty se lišila jen díky této technické pasáži, ale svou jednoduchostí je konkurenceschopná! 
Délka fialové varianty narostla kvůli překřížení a „vracečce“.


