
LOB 2020 
Dle rozpisu se mělo  letos uskutečnit celkem 11 závodů v lyžařském  orientačním běhu, po 

problémech se sněhem a  častém  přesouvání nejenom termínů ale i lokalit  se letos odjelo 5 závodů 

ve dvouch víkendech. I z tohoto důvodů  jsme se nemohli zúčastnit všichni vydařených  

uskutečněných závodů  (měli jsme i jiné domluvené  akce a dovolené, práce - Honza + Jana K., 

Hanka Ř.). Navíc jsme absolvovali spousty jiných hladkých závodů v poháru Skitour (např. 

Bedřichovský Nightlight maraton, Orlický maraton, Jelyman, K70 a další).  

První letošní LOB  proběhl V Kořenově  - v Rejdicích 8-9.2.2020 

Odložený trojzávod v Jizerských horách - M ČR štafet, ve sprintu a na klasické trati - se skvěle 

vydařil za účasti téměř 300 závodníků. Ocenil jsem zejména start a cíl a shromaždiště  včetně 

parkování auta v okruhu 50 metrů. Díky tomu, že v průběhu týdne v Jizerských horách hodně 

nasněžilo (po předchozí velké oblevě a dešti), byla zachráněna nejen Jizerská 50, ale také LOBy v 

Rejdicích, které byly původně plánovány již na polovinu ledna. V sobotu dopoledne bylo MČR 

štafet (jel jsem v cizí  smíšené štafetě), odpolední Mistrovství ČR ve sprintu za krásného 

slunečného počasí se jelo prakticky celé po loukách. Tratě byly zamotané, neustále bylo třeba dávat 

pozor na změny směru, nenechat se nachytat na jiný remízek či cizí kontrolu. Díky relativně nízké 

sněhové pokrývce se hodně často jezdilo přímo (Míra 28.místo/46 v H21)  

I když měli pořadatelé z SK Studenec na přípravu málo času, tak připravili velmi povedené závody. 

Prostor na nedělní mistrovskou klasiku zahrnoval jednak standartní turistické tratě (vedené většinou 

lesem, rozhodovaly hlavně lyžařské schopnosti a správná volba postupu) v okolí Rejdic a Pasek nad 

Jizerou doplněné o množství skůtrových stop na přilehlých loukách. Naše výsledky M ČR na 

klasicé trati: 27.místo/33, najel jsem hodně navíc - 30 km, v neděli jela i Iva K. v D21 na 12.místě. 

 

2. LOB  Harrachov 15-16.2.2020 

Závodního víkendu v Harrachově - M ČR na krátké trati a pohárové klasiky se zúčastnilo 440 

závodníků (od nás pouze Iva a Míra Kopáček), současně se jednalo o Akademické M ČR. Ačkoliv 

ještě pár kilometrů před Harrachovem není skoro žádný sníh, na zdejších závodních tratích ho i přes 

výkyvy počasí zůstal dostatek pro uspořádání pěkných závodů. Díky teplému počasí sice byla 

sněhová vrstva měkká, ale na většině tratí dostatečná. Tratě jsou zde dosti kopcovité, takže ve 

sjezdech se v některých místech sníh hodně vyplužil a na dvou nebo třech místech se přeskakoval 

malý potůček, ale to rozhodně dobrému dojmu neubralo. Oba dny se jelo ve stejném prostoru na 

svahu Čerťáku, start i cíl byl na stadionu přímo po harrachovskými skokanskými můstky. Většina 

stop byla širokých, připraveno bylo jen několik málo úzkých skútrovek. Po mapové stránce 

rozhodovala po oba dny správná volba postupů s dobrým čtením vrstevnic a hlavně v neděli díky 

hodně promotaným tratím i velká pozornost na správné pořadí kontrol. V sobotu se jelo 

Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati, na startu byli i všichni naši nejlepší závodníci, pro 

které to byla poslední příprava před závody Světového poháru ve Švédsku, MS juniorů a ME 

dorostu, Současně byla na startu i řada polských a německých závodníků.  V D21 byla Iva ve velké 

konkurenci 13./z 31, v H21 Míra 28.místo/52, najel jsem 10 km.   

V neděli se konal žebříčkový závod na klasické trati: Iva  v D21A 6.místo/15, Míra v H21A 

5.místo/14, najeto 19,5 km. 

 

        

Start – cíl v Rejdicích, Míra + Iva                   kontrola na trati sprintu 

 



Harrachov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa klasiky Kořenov – Rejdice  (vlevo nahoře rozhledna Štěpánka) já najel  30 km 

 

 

 

 

 

 



Harrachov – krátká trať 

 

 


