11.6.2022 – VČO, Rtyně v Podkrkonoší, SNA
Napsal uživatel Eiselt Jan
Neděle, 12 Červen 2022 14:22

Vyplnit mezeru mezi oblastními závody jsem se rozhodl účastí na žebříčku Východočeské
oblasti, který v sobotu uspořádal oddíl TJ Start Náchod ve Rtyni v Podkrkonoší. Cesta sice
trvala 2,5hod, ale převážná většina po dálnici, takže to ubíhalo celkem rychle. Jednalo se o
závod na krátké trati v lese nedaleko obce Rtyně v. P., poblíž zříceniny hradu Vízmburk. Mapa
nesla stejné jméno, tedy Vízmburk, 1:10 000, e=5m, stav květen 2022.

Běželo se na náhorní plošině s prudkými svahy, částečně velmi dobře průběžný les a místy
řada hustníků. Nechyběly ani pozůstatky po těžbě. Dohromady docela pěkný sympatický terén.
Převýšení nebylo malé. Celý den svítilo sluníčko, teploměr ukazoval 25 stupňů. A pocitově na
otevřených pasekách bylo teplo znát. Hned na první kontrolu jsem napočítal stoupání 10
vrstevnic. Čekal jsem, s čím se předvede stavitel tratí. Existuje nepsané pravidlo, že autor mapy
by neměl stavět tratě. V tomto případě (Z. Sokolář) to ale vůbec nevadilo. Trať se mi líbila, jen
kontroly nebyly tak schované, jak občas bývá na krátké trati zvykem. Myslím, že jsem vážnější
mapovou chybu neudělal. Jen jedna drobná dohledávka na sedmičce. Jinak jsem byl s
výkonem spokojený. Soupeř z OK 99 startoval o interval za mnou a doběhl mě na desítce, pak
jsme se přetahovali a nakonec jsem do cíle doběhl chvíli před ním. Východočeši rozdělují
kategorie do podkategorií C (delší) a D (kratší). Takže v podstatě kategorie H21D odpovídá u
nás v oblasti kategorii H21K. Bohužel i zde je znát úbytek soupeřů a tak jsme v kategorii zbyli
jen tři. Po závodě jsem se cestou domů zastavil na prohlídce města Jaroměř. Nejprve jsem se
podivoval, jak je centrum města prázdné. Záhy jsem zjistil proč. V místním parku právě probíhal
městský festival, stánky, kapely. Příjemné posezení.
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