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Během května jsme měli příležitost proběhnout se na dvou nových mapách.

Nejdříve jsme si 12. května zaběhali na nové mapě Oprám. Ta zobrazuje prostor a okolí
bývalého povrchového uhelného lomu u Varvažova. Ukončení těžby a zatopení lomu proběhlo v
50. letech minulého století. Prostor byl poprvé zmapován v roce 1983 - Oprám , 1 : 15 000, 5
m. V loňském roce jižní část prostoru nově zmapoval Roman Horký pro Ústecký krajský svaz
ČSOS. Nyní je
mapa
v měřítku 1 : 7 500 a zobrazuje plochu 1,35 km
2

.

Loni na podzim se měl na mapě uskutečnit závod Běháme s mapou a buzolu, to se ale z
pochopitelných důvodů nepovedlo. Až nyní Jakub Bílý oprášil připravené tratě a připravil
společný trénink pro LTP, KUL a SUL. Zúčastnilo se ho 45 závodníků. Počasí bylo nevlídné,
deštivé. I tak se ale trénink líbil. Prostor je technicky náročný - kupky, jámy, prohlubně, hliněné
srázy. K tomu všemu zatopený lom s písečnou pláží, parkoviště s bufetem nedaleko. Ideální
místo na tréninky a závody, tedy v případě pěkného počasí.

Otázka pro ty co rádi hledají na internetu … jaké dva filmy se natáčely mimo jiné u tohoto
zatopeného lomu Oprám?

Na mapě jsou i dva památky připomínající bitvu u Chlumce (1813). V SZ cípu mapy je
pomník věnovaný francouzskému generálovi D. J. R. Vandammovi. V jižní časti je u hlavní
silnice Pruský pomník. Neplést s Rakouským pomníkem, který je hned přes silnici.

O týden později, ve středu 19. května proběhl trénink v Duchcově v zámecké zahradě.
Běhalo se na nové sprintové mapě Zámecká zahrada Duchcov . Tu asi před deseti lety začal
tvořit Michal Žejdlík, ale až letos ji dokončil Martin Klein. Je v měřítku 1 : 4 000, s ekvidistancí 1
2.
m, a zobrazuje plochu 0,3 km
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Mapa patří LTP.

Trénink byl opět společný pro LTP a KUL, navíc se přidalo i pár běžců z LIT a STB.
Zúčastnilo se přes 80 lidí. Tratě postavil Martin Klein. Zvolil něco jako štafety - kontroly blízko
sebe, ale každý měl jen některé. Bylo nutno si kontrolovat kódy. Díky tomuto farstování měl
každý na dlouhé trati jinou trať. Počasí bylo pěkné, slunečné. Vysoká neposečená tráva trošku
zhoršovala běh. Po předchozích deštích byly v terénu bažinky (na mapě nezmapované) a
dokonce i potůček přes jednu z cest.

Co je na mapě, tedy v zámecké zahradě/parku zajímavého? Sedm vodních ploch
(především Sfingový rybník), několik kašen, potok, vodoteče a dokonce i bažina. Ze staveb je to
především zámek (knihovníka zde dělal legendární sukničkář Giacomo Casanova), kostel
Zvěstování Panny Marie, pavilon s freskou V. V. Reinera přenesenou z kupole barokního
špitálu. Ten stával v rohu zahrady u startu tréninku a byl zbořen, aby byla umožněna těžba uhlí.
Naštěstí na bourání celého Duchcova nedošlo. V prostoru je několik historických soch i moderní
plastika. Samozřejmě také památník Duchcovského viaduktu. Hlavní cesta lemovaná alejí,
mnoho dalších cest a cestiček. Mnoho můstků, dětské hřiště, výrazné osamocené stromy a
skupiny stromů. Samozřejmě se najde i pár hustníků. Nejhezčí částí je pravděpodobně Knížecí
zahrada (na mapě jako nepřístupná oblast). Převýšení je minimální, žádné jámy, jen tři
prohlubně a dvě kupky. A žádný kámen!

Fotky zde .

A co dál? Ještě v červnu se proběhnete na úplně nové sprintové mapě Srbice. Nebojte se,
běhu po zpevněných plochách bude málo. I do lesa se dostanete.
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