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Rozbor tratě M35 – World Masters Orienteering Championschips 2018, Denmark 

Zde najdete popis Pavla Kubáta, který na trať koukal se stejným zadáním jako Vy a postupy vítězného 

závodníka kategorie M35 – Romana Ryapolova (RUS). 

2DRun ZDE 

Rozbor Pavla Kubáta 

Postup Mapa Řešení 

 
 
 
 
 
 
Start – 1. K 

 

Volba postupu by velmi záležela na 
tom, jak by vypadalo zelené okolo 
startu (vhodné využít např. 
rozcvičovací mapku nebo zkušenosti 
z podobného terénu). V zásadě bych 
se snažil nevychylovat nijak výrazně 
od spojnice a náběh do kontroly 
bych jistil přes průsek a malý 
kopeček (místo, kde je vyřízlé 
kolečko). 

 
 
 
 
 
1. K – 4. K 

 

Postup na K2 bych volil jako seběh 
do údolí na pěšinu a poté nahoru, 
z pěšiny musí být kontrola vidět. Na 
K3 a K4 je velmi důležité ohlídat 
především směr odběhu od kontroly 
(obzvláště na K3 je správný směr při 
odběhu klíčem ke správnému 
náběhu na kontrolu). V polovině 
postupu ohlídat údolíčko po pravé 
straně a jelikož člověk nabíhá jámu 
z vrchu, měla by být bez problémů 
vidět. Na K4 bych se tlačil více 
doleva (ve směru postupu), 
vystoupal údolíčkem na terásku a 
následně hlídal svah po pravé ruce a 
na konci bude kontrola. 

 
 
 
 
 
4. K – 5. K 

 

Jelikož je K5 v hustníku, snažil bych 
se náběh na kontrolu pojistit po 
průseku. Nabízí se také druhá 
varianta (tečkovaná), kdy si 
závodník rozloží prudký kopec, ale 
vzhledem k tomu, že je technicky 
náročnější, o něco málo delší a navíc 
těžší dohledávka, volil bych první 
z výše uvedených variant. 

http://3drerun.worldofo.com/2d/?server=o-track.dk&eventid=6183&liveid=1


 Metodické listy ČSOS 2019/2 

 

 
 
 
 
 
5. K – 6. K 

 

Opět drobná volba z důvodu 
náběhu na kontrolu. V tomto 
případě bych preferoval i přes delší 
vzdálenost variantu více zleva. Zde 
závodníka zastaví konec hřbetu, a 
tudíž přesně ví kdy má odbočit 
doprava do údolíčka na kontrolu. Při 
náběhu po cestě zespod se totiž 
může stát, že závodník kontrolu přes 
hustník neuvidí a přeběhne ji. 

 
 
 
 
 
 
6. K – 8. K 

 

K7 – pokud by byl hustník dobře 
průběžný, volil bych přímo variantu 
(podle zkušenosti z proběhlé části 
závodu). Pokud ne, zůstal bych na 
cestě déle a počkal až na světlejší 
místo. Na tomto postupu je velmi 
důležité po přeběhu velké cesty 
pečlivě zkontrolovat buzolu a směr, 
aby se člověk nevychýlil. Následně 
mít dobře a dopředu načtenou 
situaci v kolečky, kdy po pravé 
straně je kopeček, za kterým je 
poměrně zaříznuté údolíčko a 
následně nos, na kterém je 
prohlubeň s kontrolou. Pokud by 
člověk kontrolu minul, je důležité 
mít na paměti, že nesmí seběhnout 
prudší svah za kontrolou. K8 – velmi 
nepříjemná kontrola, kde je opět 
velmi důležitý kvalitní směr. 
V závěru postupu bych se snažil 
směřovat více doprava, abych 
údolíčko neminul. Jako navigační 
bod by také mohl posloužit kopeček 
za údolíčkem. 
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8. K – 9. K 

 

Na tomto dlouhém postupu bych se 
co nejvíce vyhnul zelenému, popř. 
šrafům. Prudký kopec bych vyběhl 
šikmo, aby nebyl tak prudký a dále 
využil cesty. Rozhodující by byl 
náběh do dohledávky, kde bych 
cestu opouštěl za velkým kopcem po 
pravé ruce. Následně na buzolu, tak 
abych viděl malé údolíčko po pravici 
a následně kolem podlouhlých 
hustníčků (pravděpodobně spadlé 
stromy – věděl bych buď 
z rozcvičovací mapky nebo z již 
uběhnuté části trati). Kopeček po 
levé ruce a kupka s kontrolou. 

 
 
 
9. K – 10. K 

 

Z počátku bych využil bílý pruh 
v hustníku a následně pěšinku. Na 
tomto postupu je velmi důležité 
správně odbočit. Vizuálně bych 
hlídal vršek kopce, který by mohl být 
i díky světlině vidět, popř. odbočit za 
padlými stromy vedle pěšiny. 

 
 
 
 
10. K – 11. K 

 

Krátký postup, opět polovinu 
úspěchu dělá dobrý směr při 
odběhu. Záchytnými body jsou nosík 
za kontrolu a vizuální kontrola 
hradby hustníků vlevo od směru 
postupu. 

 
 
 
 
11. K – 12. K 

 

V úvodu postupu držet výšku a 
následně po nose sklouznout dolů 
na cestu, nakrátit křižovatku. Snažit 
co nejdříve vizuálně zachytit velké 
kopce s pasekami (mohou být vidět 
již z velké dálky, a to postup velmi 
urychlí). Následně mezi kopečky 
sklouznout údolíčkem a zatočit 
doleva do navazujícího údolíčka. 
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12. K – 13. K 

 

Zpočátku bych vyběhl po hřbetu 
nahoru, abych se vyhnul zeleným 
flekům po svahem, následně držel 
hranu svahu (nad svahem na rovině 
se i lépe běží). Dále na pěšinu a ze 
zatáčky odbočit (zatáčka nám udá i 
správnou výšku do dohledávky 
kontroly). 

 
 
 
 
 
Divácký 
úsek 

 

Na diváckém úseku se závod nikdy 
nevyhrává!!! Je důležité udržet 
stabilní tempo z průběhu závodu a 
nenechat se strhnout k nějakému 
bláznění. Člověk se může jenom 
zahltit a nemá pak mentální 
kapacitu na řešení zbývajících 
postupů na trati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. K – 15. K 

 

Netlačit se nikam do obíhačky, držet 
se co nejvíce u spojnice. Velmi 
důležitá opět buzola a směr (de 
facto první 2/3 postupu není 
potřeba řešit nic jiného). Při 
přeběhu velké cesty možno určit 
přesnou polohu dle rýhy či 
vodoteče. Otevřený kopeček by 
neměl být problém vidět již 
poměrně s předstihem. 

 
 
 
15. K – 17. K 

 

K16 - již na první pohled velmi 
záludný a obtížný postup. Volil bych 
stopu spíše vpravo z důvodu lepší 
průběžnosti. V závěrečné části 
postupu je velmi důležitý směr, 
pokud by šlo, využít hranici světle 
zeleného a popř. také spadlých 
stromů. K17 – základ je opět směr 
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při odběhu, poté do údolíčka a 
sklouznout dolů. 

 
 
 
17. K – 19. K 

 

K18 – začátek směr na buzolu na 
cestu, až na křižovatku, kde si dát 
správný směr a pokračovat dále, 
lehce klesnout a vyhnout se nejvíce 
zelené oblasti. Cítit tvar údolí. K19 – 
vědět, že musím lehce stoupnout ve 
svahu a čekat na údolíčko. 

 
 
 
 
 
19. K – 20. K 

 

Šel bych mírně zprava, abych se 
vyhnul zelenému údolí, podél svahu 
do údolíčka, vyskočit nahoru a zde 
opět velmi důležitý směr, protože 
člověk je na placce a nemá se čeho 
chytit (pokusit se využít spadlý 
strom nebo vizuálně kopeček vlevo 
a zelené flíčky + šrafy napravo). 

 
 
20. K – 21. K 

 

Oběhl bych zelené hustníčky, do 
údolíčka, dále opět velmi důležitá 
buzola a náběh na údolíčko a nosík 
– dole. 

 
 
 
 
 
 
21. K – 22. K 

 

Kontrolu bych určitě nabíhal z vrchu 
z průseku. Odbočit před kopečkem 
po levé ruce a takto protáhlé 
údolíčko člověk nemůže minout. 
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22. K – 24. K 

 

Blíže se poslední kontroly, je 
potřeba si dát velký pozor a 
nenechat se ukolébat tím, že se blíží 
konec závodu. Můžete kupříkladu 
slyšet komentátora, diváky apod. Je 
ale potřeba závod odmapovat a 
odpřemýšlet až do konce. Zbytečně 
nebláznit a nesnažit se fyzicky něco 
dohnat. K23 – co nejvíce přímo, 
šetřit vzdálenost. Na začátku využít 
kratičkého průseku, poté na buzolu 
proběhnout hustníkem a vystoupat 
na hřbet. Dále pokračovat po 
vrstevnici. V případě, že budu moc 
dole, uvidím pod sebou hustník, 
když budu moc vysoko, uvidím 
kontrolu pod sebou, popř. mne 
zastaví nos za kontrolou. K24 – směr 
(buzola) + držet výšku, sběrka je na 
světlině, neměl by být problém.  

 

Postupy vítěz Romana Ryapolova (RUS) 

Postup Mapa 

 
 
 
 
 
 
Start – 1. K 

 
 
 
 
 
 
1. K – 4. K 
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4. K – 5. K 

 
 
 
 
 
 
5. K – 6. K 

 
 
 
 
 
 
 
6. K – 8. K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. K – 9. K 
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9. K – 10. K 

 
 
 
 
 
10. K – 11. K 

 
 
 
 
 
11. K – 12. K 

 
 
 
 
 
 
12. K – 14. K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. K – 15. K 
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15. K – 17. K 

 
 
 
 
17. K – 19. K 

 
 
 
 
 
 
19. K – 20. K 

 
 
 
20. K – 21. K 

 
 
 
 
 
 
 
21. K – 22. K 
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22. K – 24. K 

 
 

autor: Jana Kubátová, mapové podklady: WMOC 2018 Denmark 

 

http://www.wmoc2018.dk/middle/

