
Kemp Slovinsko RD OB 
6.-13.3.2014 
pokyny 
 

Finance 
RDA   1500 Kč 
RDB   2500 Kč 
sledovaní  4000 Kč 
Reálné náklady jsou cca 9500 Kč/os. 
Cena zahrnuje ubyt. s plnou penzí, dopravu, 
tréninky, náklady na RT a startovné. 
 

Program 
 
Č t v r t e k 
do 22:00 příjezd na místo 
 
P á t e k 
ráno (1) sprinty Isola (s NOR) 
odp. (2) downhill Hubelj 
 
S o b o t a 
odp. (3) Lipica Open - E1 middle Dutovlje 
odp. (4) volitelný sprint jogging Koper 
 
N e d ě l e 
ráno (5) Lipica Open - E2 long Gorenje 
odp.  volno 
 
P o n d ě l í 
ráno (6) mapová hra 
odp. volno 
večer (7) NOB Dutovlje 
 
Ú t e r ý 
ráno (8) Lipica Open - E4 middle Lipica 
odp. (9) paměťák 
 
S t ř e d a  
ráno (10) štafetové intervaly (s NOR) 
odp. (11) směr a vrstevnice 
 
Č t v r t e k 
ráno (12) sprint Vipava 
 pak cesta domů 
 
 
 

Ubytování a stravování 
hostel Postojna - jako vloni 
http://www.proteus.sgls.si/Link1english.htm 
plná penze (začínáme až snídaní v pátek!) 
 

Realizační tým 
Šidla, Novotný, Jirásek 
 

Předpověď počasí (z 3.3.)  
5-14°C, převážně slunečno 
 

Vybavení 
 - tejpy! 
 - busola, čip, popisník 
 - světlo na NOB (kdo si dá) 
 - boty do roboty 
 - GPS hodinky 
 - repredres 
 
(1) SPRINTY ISOLA 
 
Sprintová fáze závodní formou, v kvalitním 
"terénu", nabízející skvělou příležitost k 
porovnání. Zároveň cenná příprava na smíšené 
štafety. 
 

 

 
[tempo] závodní   
[zaměření]  

 závodní rutina - sprint 

 obecná kontrola nad výkonem 

http://www.proteus.sgls.si/Link1english.htm


[úkol]  

 bezchybná realizace 

 pokusit se získat pár zajímavých skalpů 
[cesta] 62km/0:40h 
[parkování] 45.538459, 13.664454 
na oficiálním veřejném parkovišti; odtud asi 
0.4km na cílovou louku, kde je možné před 
prvním startem nechat věci (stálý dozor); v 
případě špatného počasí tam bude náš stan 
[start] indiv. - kousek od aut (warmupka) 
štafetová část se startuje z louky 
00 = 10:00 (indiv.) a 11:00 (štafety) 
startovka a složení týmů byly rozeslány 
[WC] veřejné WC u parkoviště; za poplatek 
(mince…) 
[terén] mírně zvlněné jadranské městečko, 
téměř bez dopravy 
(!) pozor při vbíhání za roh, nebezpečí srážky 
se závodníkem 
[mapa] 1:4.000 e2m 
[tratě] 

 1.část individuální: D 1.6km H 1.8km 

 2. část štafetová: D 1.6km, H 1.9km 
Po individuální části budou sestavené 
vyrovnané dvoučlenné týmy. Štafetová část se 
skládá z prvního úseku po 6-tičlenných vlnách 
(muži; rozestup 30") a následného finiše 
(ženy). 
Farsty nejsou úplně 100% fér. Skoro fér. 
Výklus po první části jen v okolí cíle. 
[značení] lampiony a krabičky 
(!) ženy na posledním úseku nemají SI na 
posledních 2 kontrolách, razí se tam dotykem 
lampionu (dohled) 
[popisy] indiv. do ruky, štafety na mapě 
[SI] ano  [GPS] ano 
[pozn.] hned po tréninku prosíme o 
zaznamenání variant postupu z indiv. části 
přes internet do nové aplikace Jana Kocbacha 
(link rozešleme) 
 
 
(2) DOWNHILL HUBELJ   
 
Procvičení aktivního plánování v prostředí tak 
trochu podobném Itálii. Fyzicky méně náročné, 
běží se s kopce, je to před závody. 
 

 

 
 
[tempo] volné, klidně přerušované 
[zaměření] vizualizace, plánování 
[úkol] dokázat paměťové úseky adekvátně 
naplánovat 
[cesta] 35km/0:28h 
[parkování] 45.907545, 13.902699 
auty dojedeme na start (vesnička Gorenje), 
auta budou svezena do cíle dole v Ajdovščině 
[start] intervalový po cca 2min 
[terén] podalpská stráň 
[mapa] Hubelj 1:10.000 e5m 
[tratě] H 4.3km/150m, D 3.8km/120m 
Trať se skládá z několika tříkontrolových 
úseků. Úkolem je vždy první kontrolu běžet po 
paměti (nastudovat předem), druhou na 
okamžitou reakci (podívat se až na jedničce) a 
třetí zase po paměti (studovat cestou na 



dvojku při zatížení, i za cenu zastavení na 
dvojce). 
[značení] lampiony 
[popisy] na mapě 
[SI] ne  [GPS] není nutné 
 
 
(3) LIPICA OPEN E1 - MIDDLE DUTOVLJE  
 
Závod, kde nás ale vůbec nebude zajímat 
výsledek. Vyhraje každý, kdo to dá bez 
chyby.Cílem je vyzkoušet si v praxi totální tlak 
na bezchybnost. Takže - víme jak na to?  
 
 

 
 
[tempo] střední; totálně podřízené 
[zaměření] bezchybnost 
[úkol]  i když je to závod, tak výsledek je 
druhotný - nekompromisním cílem této fáze je 
oběhnout to úplně bez chyby 
[cesta] 40km/35km 
[parkování] na louce poblíž shromaždiště (do 
400m) 
[start] startujeme 13.18-14:38 
na start je to 1.2km/60m 
[terén] mírně zvlněný, málo kamenitý; krasové 
závrty; střídají se bílé a zelené partie 
[mapa] 1:10.000 e5m, 2014 
[tratě] D 4.9/km95m, H 5.8km/140m (Jan 
Kocbach) 
[popisy] ano, na shrom. 
[SI] ano  [GPS] ano 
 

 

(4) SPRINTOVÝ JOGGING KOPER  
 
Tak trochu sightseeing, tak trochu výklus, a 
zejména další příležitost sprintersky 
popřemýšlet.Volitelná fáze logisticky 
navazující na první etapu LO. 
 
[tempo] volné 
[zaměření] sprint 
[úkol] najít optimální postup, zkusit místy 
potrápit paměť 
[cesta] 57km/0.38h 
[parkování] 45.545792, 13.725182 
veřejné parkoviště 
[start] individuální 
[terén] jadranské město, trocha dopravy 
[mapa] 1.4.000, aktuální 
[tratě] 3 okruhy 1.6 + 1.6 + 1.4km 
tratě stavěli Noři (zřejmě Emil Wingstedt) 
[značení] bez značení 
[popisy] na mapě 
[SI] ne  [GPS] ne 
 
 
(5) LIPICA OPEN E5 - LONG GORENJE   
 
Po sprintu a middlu je tu long s řadou voleb 
postupu a bojem s místy dost nepoddajným 
terénem. 
 

 
 
[tempo] závodní 
[zaměření]  

 závodní rutina long 

 obecná kontrola nad výkonem 
[úkol]  

 důraz na bezchybnou realizaci 

 plynule a s nasazením - cenné 
porovnání s Nory 

[cesta] 35km/0:28h 
[parkování] Vilenica - příjezd k jeskyni 



[start] startujeme 11:12-12:34 
na start 1.65km/80m 
[terén] kopcovitý, hóódně kamenitý, místy 
krasový 
[mapa] (!) 1:15.000 e5m, stav únor 2014 
[tratě] D 6.9km/200m/16k, H 
11.3km/320m/20k 
na trati je 1-2 občerstvení (voda; 
samoobsluha) 
[popisy] ano (nejsou na mapě) 
[SI] ano  [GPS] ano 
 
 
(6) MAPOVÁ HRA   
 
Bude upřesněno na místě. 
 
(7) NOB DUTOVLJE  
 
Noční = procvičování práce s busolou. Snížená 
viditelnost přirozeně  tlačí na precizní směry, 
průběžnost je přitom v tomto případě 
neomezená. 
 

 
 
[tempo] volné 
[zaměření] robustní navigace 
[úkol] vědomě precizně zapojovat busolu 
[cesta] 43km/0:37h 
[parkování] 45.741111, 13.823409 
[start]  
[terén] stejný jako úvodní část E1, snadno 
průběžný 
[mapa] 1:10.000 e5m 
[tratě] 4 okruhy middlového charakteru, každý 
cca 2km (tratě od Norů) 
[značení] fábory nebo malé lampiony 
[popisy] na mapě 
[SI] ne [GPS] není nutné 

(8) LIPICA OPEN E4 - LIPICA  
 
Zdá se, že tohle bude opravdová výzva. A 
vzhledem k extrémní technické náročnosti i 
vhodné hřiště pro další díl Big Brothera. 
 

 
 
[tempo] závodní 
[zaměření]  

 závodní rutina middle 

 metodika závodění na jistotu - 
stínovací metoda 

[úkol]  

 vlastní běh: přesně a s nasazením 

 vhodný timing načítání (kamenný 
podklad) a snaha o urychlení postupu 
zjednodušením 

 kluci: stínování holek a následná 
zpětná vazba 

 holky: nezávislost výkonu 
[cesta] 36km/0:30h 
[parkování] stejné jako E2 
[start] kluci 10:08-10:44 
holky 11:21-11:45 
na start je to 650m, z cíle 500m 
[terén] prý nejnáročnější ze všech etap - 
plochý, ale extrémně kamenitý, kde je potřeba 
vážit každý krok; hodně kamenných detailů 
[mapa] 1:10.000 e5m 2014 
[tratě] D 4.8km/100m, H 6.0km/120m 
[SI] ano  [GPS] ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(9) PAMĚŤÁK   
 
Schopnost aktivně myslet a tvořit robustní plán 
je klíčová. Proto další paměťák. Hodně myslet, 
mezi tím klusat. Nácvik schopnosti najít 
spolehlivé řešení a rozvoj adaptace mozku na 
mapové scénáře. 
 

 
 

 
 

 
 
[tempo] volné 
[zaměření] plánování 
[úkol] najít spolehlivé řešení a nacpat ho do 
hlavy 
[cesta] 34km/0:29h 
[parkování] 45.697395, 13.922260 
lesní křižovatka 
[start] 0.3km, intervalově 
[terén] směs luk a remízků, hodně cest a pěšin 
[mapa] část mapy Gorenje 1:10.000 e5m 2013  
[tratě] D 4.8km, H 5.7km (možné pokrátit) 

[značení] lampiony 
[popisy] na mapě i do ruky 
[SI] ne  [GPS] není třeba 
 
 
(10) ŠTAFETOVÉ ÚSEKY   
 
Test nezávislosti, sebedůvěry a vnitřní rozvahy. 
Tradiční tréninková forma a vysoce atraktivní 
sparingpartneři. Dá se s nima běžet? 
 

 
 

 
 
[tempo] závodní 
[zaměření] kontaktní závod 
[úkol] v kontaktu, ale přitom nezávisle (aktivní 
ofenzivní myšlení) 
[cesta] 29km/0:23h 
[parkování] 45.680994, 13.949569 
na vrcholu kopce u lovecké chaty (dojednáno) 
[start] hromadný v 10:45; sraz v 10:30 na 
místě prvního startu 
na start 1.6km/80m (warmupka) 
[terén] krasový, ale spíše běhatelnější partie; 
morfologicky pestré; snad I trochu na Itálii 
[mapa] Gorenje 1:10.000 e5m 2014 
[tratě] farstované úseky 1.0-1.3km 
D 5 úseků, celkem 5.7km (pátý možno vypustit 
podle rozpoložení) 
H 6 úseků, celkem 6.8km 
Trénink stavíme my. 
[značení] SI stojany 
[popisy] na mapách 
[SI] ano  [GPS] ano 
 
 



(11) VRSTEVNICE & SMĚR   
 
Tahle vrstevnicovka nabízí původní orienťácký 
prožitek a zároveň procvičuje základní pilíře 
navigační techniky - vrstevnice a směr. 
 

 
 
[tempo] volné 
[zaměření] základní technika 
[úkol] běžet podle vrstevnic s patřičným 
zapojením busoly 
[cesta] 44km/40min 
[parkování] Pliskovica - jako obvykle 
[start] dole na kraji lesa na křižovatce 
[terén] krásný průběžný kras 
[mapa] 1:10.000 e5m; jen vrstevnice 
[tratě] D 5.0km H 6.5km 
[značení] lokální 
[popisy] na mapě 
(!) některé kontroly jsou na objektech, které 
nejsou v mapě, ale jsou popsané popisem 
(vždy geometrický střed kolečka) 
[SI] ne [GPS] netřeba 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (12) SPRINT VIPAVA   
 
Vipava místy tak trochu připomíná židovskou 
čtvrť v Třebíči. I svými malými rozměry. Bude 
to krátké, ale intenzivní. Finále kempu.Ukaž na 
co to ještě dá! 
 

 
 

 
 
[tempo] prestižácké 
[zaměření]  

 závodní rutina sprint 

 obecná kontrola nad výkonem 
[úkol]  

 co nejrychleji, na výsledek 

 ukočírovat únavu 
[cesta] 28km/0:23h 
[parkování] 45.844639, 13.960717 
větší parkoviště u bytovek 
[start] intervalový po 1min 
na start cca 100m 
WC - někde u řeky?... 
[terén] členité městečko 
[mapa] 1:4.000 e5m(!)  
[tratě] HD 1.7km/15k 
na trati je výměna mapy - otoč a pokračuj 
[značení] SI stojany 
[popisy] na mapě I do ruky 
[SI] ano  [GPS] ano 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


