Mistrovství ČR v horském OB 2008 – Blanský les, Zlatá Koruna
Tradiční první listopadový víkend patří již od roku 1996 Mistrovství ČR v horském
OB. To letošní se po 10 letech vrátilo do Jižních Čech, kde centrum závodu bylo ve Zlaté
Koruně a závodní prostor zaujímal kopce a hřebeny Blanského lesa s nejvyšší horou Kleť
(1084 m n.m.). Tituly mistrů ČR v horském OB si z fyzicky náročného závodu odvezli
v kategorii HH (muži) David Hepner a Roman Paclík, v kategorii DD (ženy) Iveta Duchová a
Iva Knapová a v kategorii HD (mix) Zdeněk Zuzánek a Tereza Zuzánková.
Horský orientační běh je jedna z extrémních forem OB a blíže ho vystihuje ve světě
často používaný název „Mountain orienteering marathon“. Jedná se o dvoudenní orientační
závod dvoučlenných týmů v kategoriích HH (jen muži), DD (jen ženy) a HD (smíšený pár)
v horském terénu podle mapy (zpravidla 1:50 000), kde každý den se běží jedna etapa. Délka
etapy (různá podle kategorií) je volena vzhledem k náročnosti terénu tak, aby nejlepší týmy
dosáhly časů v rozmezí 3,5 ÷ 4,5 hodiny. Odtud se dá vytušit i příznačné přirovnání
s maratónem, neboť mužské týmy absolvují každý den v horském kopcovitém terénu
vzdálenost kolem 40 km (uváděné vzdušné vzdálenosti jsou pak nižší, zhruba kolem 32 km).
Mistrovský závod odstartoval v sobotu 1.11. v 10:10 hodin hromadným startem všech
týmů a hned na začátku čekala na závodníky malá lahůdka ve formě 11 kontrol rozmístěných
kolem hřebenu kopce Kluk, které bylo možno sesbírat (obejít) v libovolném pořadí (tzv. free
order). Stavitel tratí Radim Hošek si s touto pasáží dal dost záležet a výsledkem bylo velké
množství různých variant sběru těchto kontrol a i zajímavých postupů mezi jednotlivými
kontrolami. Dalším kladným prvkem bylo, že tato úvodní pasáž s volným pořadím kontrol
zabrala téměř polovinu sobotní etapy, což z pohledu závodníka přidalo trati na atraktivnosti a
zajímavosti a na druhé straně dokonale roztrhalo startovní pole. Poté už následovala část trati
s pevným pořadím kontrol, na které se musí kontroly sbírat v přesně daném stanoveném
pořadí. V cíli sobotní etapy se pak v mužské i ženské kategorii jako první objevili pozdější
celkoví vítězové. Největší souboje se již tradičně odehrávají ve velmi silně obsazené kategorii
HD, kde se bojovalo až do posledních metrů a do nedělní druhé etapy si velmi těsný čtyř
sekundový náskok drtivým finišem strhli na svou stranu manželé Fenclovi. Nedělní druhá
etapa se pak startuje hendikepově podle časových ztrát z etapy první. Týmy, které za první
den mají na vítěze ztrátu větší jak 30 minut, startují opět hromadně. Celá trať nedělní etapy je
s pevným pořadím kontrol a i tentokrát nabízela kromě fyzické náročnosti i řadu zajímavých
voleb postupů mezi kontrolami. V mužských i ženských kategoriích se nestaly žádné
převratné změny a vítězné týmy ze sobotní etapy svá vítězství bezpečně uhájily. Strhující
souboj se opět odehrál v kategorii mixů, kde nakonec nejvíc sil v závěru závodu měli Zdeněk
Zuzánek se svou dcerou Terezou a s minutovým náskokem zvítězili před manžely
Fenclovými, o další 3 minuty pak za nimi zaostal tým manželů Kozákových.
Výsledky Mistrovství ČR v horském OB:
Muži – HH (sobota 31,5 km/převýšení 1100 m; neděle 30,8 km/převýšení 1620 m)
1. David Hepner, Roman Paclík
2. Štěpán Skripník, Ondřej Skripník
3. Václav Král, Karel Axman
Ženy – DD (sobota 21,0 km/převýšení 680 m; neděle 21,4 km/převýšení 1060 m)
1. Iveta Duchová, Iva Kaplanová
2. Zuzana Čechová, Iva Švecová
3. Vendula Matrasová, Hana Bulvová
Mixy – HD (sobota 25,4 km/převýšení 890 m; neděle 25,0 km/převýšení 1170 m)
1. Zdeněk Zuzánek, Tereza Zuzánková
2. Petr Fencl, Marta Fenclová
3. Osvald Kozák, Zdenka Kozáková

