
První jarní kufr na Helfštýnské hoře v Týně nad Bečvou proběhl v sobotu 27.3.2017. 

Pořadatelem byl JPV - Oddíl OS SK Prostějov.  

Místem konání byla místní sokolovna, kde jsme si našli místo a připravovali se na start.  

 

Na první jarní kufr jsem si jel zamapovat. Závod jsem tedy neběžel na čas, kvůli přetíženým vazům v koleni, ale šel 

s cílem co nejpřesněji mapovat, číst terén a postupovat na kontroly porostem - co nejvíc na přímo.  

 

Co se týče trati, jednalo se o  Tréninkovou trat – 5,2 km - 210m převýšení a 13ti kontrol.  

Na start jsem šel hned v 11h. Samotný start byl umístěn jižně od Helfštýna, na příjezdové cestě.  

Jak jsem zmínil, mým cílem bylo nikam nespěchat a co nejpřesněji mapovat. Zkušení říkají, že hlava musí být napřed 

oproti rychlosti nohou.  

To jsem dodržel doslova.  

 

Na první kontrolu jsem šel tak pomalu, že nebylo možné se splést. Kontrola byla umístěna na kopci.  

Držel jsem se na hranici porostů, která vedla ve směru ke kontrole.  

V kopci jsem potkal orienťačku z jiného šumperského klubu s dotazem, jestli nevím „kde jsem na mapě“, což jsem 

díky pomalému postupu věděl. 

Protože byla hranice porostů zřetelná, dohledávka kontroly byla bez problémů. 

 
 

 

Klíčové kontroly, na které jsem se soustředil, byla třetí a šestá kontrola. Jednalo se o nejdelší postupy, a protože jsem 

se rozhodl volit přímé postupy, čekal jsem, že budu chybovat. 

 



 

Postup na trojku jsem zvolil chvíli po cestě a pak porostem a lesem. 

  

Lesní porost byl čitelný. Byly jasné hranice mezi hustotou porostů a otevřeným prostorem, postupoval jsem kolem 

oplocenek a proto jsem na trojku přišel na jistotu.  

Snadno jsem dohledal i čtyřku.  

Najednou jsem byl potěšen, jak mi to jde a s jistotou se chtěl rozejít na pětku, ovšem směr mi nějak „neseděl“. Po 

kontrole mapy jsem zjistil, že směr není správný.  

S pocitem sebevědomého mapaře, jsem byl otočen na východ místo na jihozápad. 

Postupoval jsem hustým porostem na pátou kontrolu.  

Ta byla umístěna v hustším nižším smrkovém porostu na pomezí hranic s otevřeným prostorem.  

Hranici jsem nepoznal, přešel jsem asi 30m a vracel jsem se.    

   

Druhý nejdelší postup byl z 5 na 6 kontrolu. Směr jsem zvolil správný. Musel jsem obejít oplocenky, jinak les byl 

bezvadně prostupný, až po silnici, za kterou jsem musel jít zleva okolo špatně prostupných hustníků. V otevřeném 

prostoru, kde byl vykácený les a šlo vidět, že kontrola je někde na vrcholu kopce. Což se potvrdilo a šestou kontrolu 



dohledal, na můj vkus, bez komplikací.  

 

Tady bych zmínil, jak pomalu jsem postupoval. Má chůze z páté na šestou kontrolu trvala cca 15minut. Pro srovnání – 

Prcek (Pavel Patterman), s kterým jsme se pozdravili, když dobíhal na šestku, a myslím, že běžecky patří mezi ty lepší, 

měl poloviční čas.  I přesto, že zvolil delší postup po silnicích, ale běžecky naplno.  

Mezi šestou a sedmou kontrolou jsem proskákal ostružiním a nebylo to poprvé, co se mi rozvázala tkanička u bot.  

Pamatuji se, jak Lenon zmiňoval, že si máme tkaničky zavazovat na dva uzly.  

Jó, kdybych poslechl zkušeného, nestalo by se to. 

  

Dohledávky 7,8,9,10, 11 nebyly problémové. Spíše se muselo dávat pozor na seběhy prudších kopců, hlubší rýhy a 

příkopy.  

Odměnou v závodě byly otevřené prostory, které nabízely krásné výhledy na Helfštýn. 

 

 
 

 



12 Kontrola byla umístěna ve strmých svazích Helfštýna. Zde jsem se orientoval podle vrstevnic terénu.  

Postup jsem volil zleva po vrstevnici, což mi přišlo jistější. Někteří volili postup napřímo shora.  

 

 

13 kontrola byla jistotou blízko cíle  

 
 

 

Po závodě se debatovalo o postupech a fotili se nejlepší … 

 

Závod jako takový mi přišel bezvadný. Počasí přálo, myslím, že trať byla stavěna zajímavě.  

Díky kopcovitému terénu byl asi i fyzicky dostatečně náročný - osobně se mi líbil. 

 

 



Shrnutí umístění našeho klubu KSU: 
 

Hoši: 

V H45 v silně obsazené kategorii se na 13 místě umístil Lenon - Zdeněk Janů, na 25 místě byl Vladimír Květoň 

V H35 bylo skvělé umístění v první desítce -  Miloše na 7, Milanovo na 8 a Pavlovo na 10 místě. Na startu Pavel 

Patterman žertovně a s nadsázkou zmiňoval, že si dneska uběhne půl maraton. Jeho mapování bylo vynikající, 

půlmaraton se nekonal a dostal se mezi první desítku.  

 

H21 byl na 11 místě Daniel Tománek, 14 byl Jakub Jílek a na 24 místě Alois Rozsíval 

H18 chlapi obsadili první tři místa. Vítěz Müller Jonáš, druhý Matoušek Matěj a třetí Šrámek Ondřej. Na 6 místě byl 

Ondřej Grulich. 

H16 Tady bych vypíchnul 5 místo Františka Hecla, 9 Antonína Babišty a 10 Matěje Krče. 

H14  Vítěz Štěpán Stryk, druhý Adam Štábl, pátý Honza Šperlich, sedmý Prokop Patterman a na třináctém místě byl 

Vít Polášek 

H12 byl na čtvrtém místě Patrik Štábl, na sedmém Robert Šána, na devátém Alexandr Jordán, dále se umístili na 11 

Vojtěch Opravil, 14 byl Adam Bláha, 16 Lukáš Tománek.  

 

HD10N  byla na 8 místě Alice Tománková, na 10 Lucie Reichlová a 12 Pavla Reichlová 

HDR se na 13 místě umístil Vít Štábl – na jeho věk vynikající výkon 

 

P V nejsilněji obsazené kategorii byl vítězem Roman Štábl. Romanovo první místo nebylo oficiálně oceněno, dokonce 

nechtěl ani netrval na dodatečným pozávodním ceremoniálu. (Narážka na film Jáchyme hod ho do stroje  )  … 

škoda Romane, mohli jsme se pobavit …  

Na 10 místě byla Jana Polášková, na 28 místě Jana Heclová  a na 37 místě byl Martin Pavelka  

T v tréninkové kategorii se na 7 místě umístila Andrea Buiová a na 8 místě Jan Videcký  

 

Děvčata: 

V D45 se na 15 místě umístila Eva Pšeníčková 

V D35 se na 9 místě umístila Martina Krčková, na 15 Martina Tománková, 24 Helena Rozsívalová a 25 Kateřina 

Smolíková 

V D18 se na 1 místě umístila Adéla Pšenčíková 

V D16 na 7 místě byla Jana Hajduková 

V D14 byla na 10 místě Marie Heclová, na 14 Julie Šánová, na 16 Petra Skoumalová a na 17 Tereza Knyplová 

V D12 nejsilněji obsazené kategorii děvčat se skvěle umístily na 12 místě Julie Konečná, na 14 Karolína Stryková, na 

18 Magdalena Pattermanová  

Jen tak dál - at se Vám v sezoně stále daří. 

 
Autor: Bob (Jan Videcký) 


