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Sezóna 2021 je na svém konci. Stejně jako ta minulá byla dotčena epidemiologickou situaci, 
která ovlivnila většinu letošních závodů. Náš oddíl patří mezi středně veliké oddíly a ani 
výsledkově jsme se letos mezi českými oddíly neztratili. Úspěšně jsme uspořádali několik 
oblastních závodů, které se nám podařilo pořadatelsky zvládnout. Daří se nám i postupně 
rozšiřovat naše řady a zejména na trénincích těch nejmenších je možné potkávat stále více 
nových tváří. 

Organizační činnost: Předsedou oddílu je Radim Kheil, který se také stará o naše finance. Po 
většinu letošního roku jsme informace distribuovali převážně e-mailem či přes naše webové 
stránky. Ty dostali na konci sezóny nový kabát a v nové sezóně už budou v novém designu i 
rozložení.  

Počet členů: PBM patří mezi středně velké oddíly. V Jihomoravské oblasti jsme třetím 
největším klubem. Na konci sezóny je počet členů 124, registrovaných závodníků máme 112. 
V oddíle máme 36 žáků, 16 dorostenců a 56 dospělých. Oproti loňskému roku se náš počet 
lehce navýšil a překonali jsme hranici sta členů. 

Finance: Na činnost oddílu jsme spotřebovali v roce 2021 téměř 2 mil. Kč, výsledek 
hospodaření je stejně jako v loňském roce mírně přebytkový. Hlavními zdroji jsou příspěvky 
od členů, dotace a granty, kterých máme nemalé množství od města Brna, Jihomoravského 
kraje, Národní sportovní agentury (Můj klub) na naši sportovní činnost. Od Nadace OB máme 
prostředky na podporu našich nejlepších závodníků, kteří také čerpají prostředky z TSM 
Valašsko, kde jsou členy. Část příjmů máme i z uspořádaných závodů, ale vzhledem k tomu, že 
jsme letos pořádali jen lokální závody, nejedná se o příliš velkou částku. Nemalé prostředky 
máme i díky sponzorům. Hlavními výdaji jsou vklady na závodech, doprava na závody, 
pořádání závodů, vydávání map, tréninky a zejména soustředění. Dík patří všem, kteří se 
starají o zajištění dostatečného množství financí. Velký dík patří sponzorům za finanční dary, 
které pomáhají našim nadějím v účasti na všech soustředěních či závodech a umožňují 
vyrovnávat sociální zázemí těch nejpotřebnějších. 

Pořádání závodů: V roce 2021 jsme uspořádali 4 závody Jihomoravské ligy, na nichž startovala 
více než tisícovka závodníků. První dva závody jsme pořádali hned na jaře na počátku 
rozvolňování epidemiologických opatření. Oba závody jsme pořádali na mapách z loňského 
roku – Melatín a Vlašnovské údolí. Na konci června jsme uspořádali tradiční závod štafet 
z Hostěnic. Mapu Kamenný žlíbek pro tento závod připravili Petr Matula  a Zdeněk Rajnošek. 
Na konci října jsme potom uspořádali další závod na Českomoravské vrchovině v Křižánkách. 
Navázali jsme na loňské úspěšné uspořádání veteraniády na krátké trati, a jelikož letošní 
Jihomoravské lize přálo počasí, tak závod byl opravdu vydařený. Velký dík patří členům oddílu, 
kteří se ujali organizace Olympijského festivalu, který proběhl na přelomu července a srpna 
v Brně na Riviéře. V rámci propagace orientačního běhu jsme nabízeli jak zábavu v OB bludišti, 
tak i krátký scorelauf po areálu Olympijského festivalu. Vzhledem k situaci s Covidem jsme 
letos vynechali pořádání závodů Ligy brněnských škol v orientačním běhu. 

Mapy: V letošním roce jsme vydali 6 map – Kamenný žlíbek (autoři Petr Matula a Zdeněk Janů), 
Držice (autor Petr Matula), Riviera (autor Petr Matula), Kyšperský potok (autor Petr Mareček), 
Starý Lískovec (autoři Libor Zřídkaveselý a Zdeněk Rajnošek) a Bučovice (autor Zdeněk 
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Rajnošek). Nepodařilo se realizovat zmapování mapy v Karasíně, neboť sucho v kombinaci 
s kůrovcem smrkovým bylo rychlejší, a tak by se plánovaný závod konal spíše na pasece a 
loukách než v lese, kterého už mnoho nezbylo. 

Tréninky: Standardních tréninků v letošní sezóně mnoho nebylo. Zimní příprava probíhala více 
individuálně a společné tréninky probíhaly jen o víkendech, kde jsme se snažili o maximální 
využití nabídnutého volného času. K normálnímu tréninkovému režimu jsme se začali pomalu 
vracet až v průběhu května a teprve od září lze hovořit, že jsme se vrátili k předcovidovému 
režimu tréninků. I přes všechny překážky jsme zrealizovali velkou část středečních mapových 
tréninků, které probíhají v Brně společně pro všechny oddíly, a nemalou měrou jsme se 
podíleli na jejich organizaci. Připravili jsme více než stovku mapových tréninků, které si můžete 
prohlédnout ve fotogalerii na našich webových stránkách. Připravili jsme i řadu soustředění: 
17. – 20. prosince 2020 Sklené u Fryšavy všichni 
29. – 31. ledna 2021 Stará Ves u Rýmařova žáci 
29. ledna – 7. února 2021 Chorvatsko – Cres  dorost 
20. – 28. února 2021 Orlické hory (Dolní Boříkovice) dorost 
1. – 5. dubna 2021 Chorvatsko (Samobor) dorost 
15. – 16. května 2021 Sprintové soustředění (Prostějov, Znojmo) všichni 
28. – 30. května 2021 Králický Sněžník dorost 
1. – 6. července 2021 Chlum u Třeboně všichni 
17. – 19. července 2021 Rakousko (Tamsweg) dorost 
24. července – 8. srpna 2021 Švédsko (Karlskrona, Sälen) dorost 
16. – 22. srpna 2021 tábor OB (Plasy) všichni 
27. – 31. října 2021 Šumava (Nová Pec) všichni 
Poděkování patří všem trenérům, kteří se starají o tréninky v našem oddíle – Richard Pátek, 
Petra Stašková, Kamila Tachovská, Míša Zřídkaveselá (žáci), Petr Přikryl a Libor Zřídkaveselý 
(dorost). 

Sportovní výsledky: Mezi nejlepší sportovní výsledky našeho oddílu určitě patří vystoupení 
našich členů na Mistrovství Evropy dorostu, které proběhlo v polovině srpna v okolí litevského 
hlavního města Vilniusu. V českém dresu se představil Honza Strýček a ve slovenském hned 
čtveřice dorostenců Tereza Kendrová, Rebeca Herna, Filip Bukovac a Tomáš Kasza. Z naší 
pětice se nejvíce dařilo Honzovi Strýčkovi, který si z Vilniusu přivezl kompletní sadu medailí. 
Zvítězil ve sprintu, druhé místo obsadil ve štafetě a bronzovou medaili získal za výkon v závodě 
na klasické trati.  
Na domácích mistrovských závodech se po loňské sérii 4. a 5. míst našim dorostencům dařilo 
a získali i cenná medailová umístění. Na mistrovstvích ČR jsme letos získali 6 medailí – 1-2-3. 
první medaile jsme získali zásluhou Viléma Bednařík a Honzy Strýčka na mistrovství ve sprintu, 
kde byli druhý a třetí. Na stupně vítězů Honza navázal na krátké trati, kde získal stříbrnou 
medaili. Další medailový úspěch přidal Vilém Bednařík na mistrovství na klasické trati, kde 
získal další bronzovou medaili. Trojice Honza Strýček, Vilém Bednařík a Adam Zřídkaveselý pak 
přidala bronzovou medaili na mistrovství ve štafetách a poslední medailí do letošní sbírky byla 
zlatá medaile Honzy Strýčka z mistrovství v nočním OB. Ve zkráceném Českém poháru štafet 
obsadili naši dorostenci pěkné 7. místo. Dobře si vedli i naši žáci, kteří v Jihomoravské lize 
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získali pódiová umístění – Marie Soběslavská a Tereza Robotková. Vojta Vítek pak skončil jen 
těsně čtvrtý. 

Materiální vybavení klubu: Dotažení nových dresů, overalů a dalšího oblečení směřuje 
k úspěšnému konci, ale cesta je to pravda dlouhá a pomalá, protože vybavení je vždy na 
posledním místě a ne vždy se na něj dostává času. V příští sezóně nás tak bude čekat nejen 
nové oblečení, ale i nové oddílové stany, vlajky, ale i další vybavení související s naší 
orienťáckou činností. 

Závěrem bych chtěl tedy poděkovat ještě jednou těm, kteří pomáhají s chodem oddílu, 
pogratulovat všem k velmi dobrým výsledkům a popřát vám, abyste měli chuť účastnit se 
společných akcí, závodů, měli chuť trénovat a abyste se dokázali kvalitně připravit na další 
sezónu a vaše výsledky byly ještě o něco lepší než ty letošní. Dokud nejste vždy první, je totiž 
stále co zlepšovat. 

Rok 2021 se našemu oddílu vydařil. 
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ORIENTAČNÍ BĚH 
 
SVĚTOVÉ SOUTĚŽE 
 

Mistrovství Evropy dorostu 1. místo  Jan Strýček ve sprintu 
  2. místo  Jan Strýček ve štafetě 
  3. místo Jan Strýček na klasické trati 
  12. místo Rebeca Herna ve štafetě 
  12. místo Tereza Kendrová ve štafetě 
  21. místo Filip Bukovac ve štafetě 
  21. místo Tomáš Kasza ve štafetě 
  41. místo Filip Bukovac na klasické trati 
  52. místo Tomáš Kasza ve sprintu 
  53. místo Rebeca Herna na klasické trati 
  62. místo Tereza Kendrová ve sprintu 
  64. místo Tereza Kendrová na klasické trati 
  66. místo Filip Bukovac ve sprintu 
  82. místo Rebeca Herna ve sprintu 
 

DRUŽSTVA 
 

Česká liga klubů 19. místo  dorost 
 

 

ŠTAFETY 
Mistrovství ČR štafet 3. místo H18 – J. Strýček, V. Bednařík, A. Zřídkaveselý 
 

Mistrovství ČR sprint. štafet 23. místo 18 – Bednaříková, Strýček, Bednařík, Procházková 
Český pohár štafet 7. místo H18 
 23. místo  D18 
 

JEDNOTLIVCI 
Mistrovství ČR 1. místo Jan Strýček v nočním OB – H16 
 2. místo Vilém Bednařík ve sprintu – H16 
  Jan Strýček na krátké trati – H16 
 3. místo Jan Strýček ve sprintu – H16 
  Vilém Bednařík na klasické trati – H16 
 5. místo Vilém Bednařík v nočním OB – H16 
 8. místo Filip Bukovac na klasické trati – H16 
  Adam Zřídkaveselý v nočním OB – H16 
 9. místo Vilém Bednařík na krátké trati – H16 
 

Žebříček A  2. místo Jan Strýček – H16 
 5. místo Vilém Bednařík – H16 
 7. místo Adam Zřídkaveselý – H16 
 
 

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 2021 
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Jihomoravská liga 1. místo Radim Kheil – H45 
 2. místo Soběslavská Anna Marie – D10N (podzim) 
 3. místo Tereza Robotková – D10N (podzim) 
  Kamila Tachovská – D45 
  Lubomír Trš – H45 
  Libor Robotka – H55 
  Ivan Sladký – H65 
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Prosinec 2020 

ÿ Šíření COVIDu pomalu zpomaluje, a tak se vracíme k normálnějšímu režimu s tréninky i 
chozením do školy. 

ÿ V sobotu 12. prosince pořádáme tradiční atletický závod Běh na Býčí skálu – 58. ročník. I 
přes všechna nařízení a omezení se na startu schází 91 závodníků. Na 15 km trati vítězí 
David Žigo a na 30 km Osvald Kozák. 

ÿ V neděli 13. prosince jsme uspořádali Mistrovství Brna ve sprintu. Počet závodníků byl 
omezen na 50 a centrum bylo v základní škole na Kotlářské. Závod jsme uspořádali na nové 
mapě Björnsonův sad a přídavkem byl připraven i krátký sprint budovou školy. 

ÿ Tradiční předvánoční soustředění na Skleném je v ohrožení a jen souhra náhod při 
vyhlašování epidemiologických omezení nám umožňuje soustředění na Skleném mít. 
Nakonec se na soustředění sejde 23 účastníků. Přeje počasí, a tak si užíváme pěkné 
tréninky v lehce sněhem pokryté Vysočině. 

ÿ Vánoční běh okolo Brna 23. prosince z Mariánského údolí na Alexandrovku a pak dále do 
Útěchova se opět podařil a sešla se nás pěkná skupina. 

ÿ Štědrodenní výběh z Medláneckých kopců na Kuřimskou horu je ovlivněn dalšími 
opatřeními, a tak se scházíme i běžíme po částech. Nakonec se nás schází tradiční stovka, 
ale letošnímu roku chyběla atmosféra velké skupiny a vánočního setkání. 

ÿ Závěr roku zakončujeme společným tréninkem 31. prosince na Holedné. Po krátkém 
mapovém tréninku nás čekal závod ve sbíhání a po fotbálku i malý ohňostroj. 

Leden 2021 

ÿ Nový rok zahajujeme víkendovými mapovými tréninky TSM Valašsko ve Vracově a jeho 
okolí. Na páteční noční mapový trénink navazuje sobotní klasika, kterou pro nás připravil 
Mára Cahel. 

ÿ Tréninky v lednu jsou omezené, a tedy udržujeme čtvrteční běžecký trénink pro žáky a 
víkendové tréninky. 

ÿ V polovině ledna se malá skupinka schází na tradičních běžeckých testech na Lesné. 
Kůrovec a zarůstání lesa opět způsobuje úpravu okruhu a z terénních pasáží už zbývá jen 
velmi malá část. 

ÿ Konec ledna je ve znamení dvou soustředění. První větší skupina odjíždí na lyžařské 
soustředění do Jeseníků na chatu Orientka do Staré Vsi u Rýmařova. Menší skupina 
dorostenců se vydává na 10-denní soustředění do Chorvatska na ostrov Cres. Oběma 
skupinám přeje počasí. V Jeseníkách je sněhu dostatečně a naopak v Chorvatsku je 
příjemné teplo a místy lze vyběhnout i jen v dresu. Užíváme si nejen lesní, ale i sprintové 
tréninky v křivolakých uličkách přímořských měst. Na obou sousteděních se nás nakonec 
sejde více než 30, neboť malou skupinu v Chorvatsku rozšiřuje Rakouska juniorská 
reprezentace a několik dalších závodníků, kteří se k nám přidávají. 

JAK ŠEL ČAS V ROCE 2021 
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Únor 2021 

ÿ COVID opět nabírá dech a tréninky a setkávání je zase o něco složitější. 
ÿ V polovině února vyrážíme na pěkný běžecký trénink k soutoku Oslavy a Chvojnice, který 

doplňuje nedělní mapový trénink v Olomučanech. 
ÿ Jarní prázdniny na konci února jsou ohrožené. Zákaz vstupu do okresu Trutnov nám bere 

poslední naděje na oblíbené soustředění ve Špindlerově Mlýně a musíme narychlo hledat 
náhradní řešení. Nakonec vyrážíme do Dolních Boříkovic a bereme zavděk lyžařským 
terénům na Bukové hoře, Králickém Sněžníku a v Orlických horách. Díky poloze mezi 
těmito lyžařskými centry je nakonec soustředění pestré, i když díky vysokým teplotám nám 
mizí sníh přímo před očima. 

Březen 2021 

ÿ Přísloví říká „Březen za kamna vlezem“ by se v letošním roce dalo upravit na „Březen 
v katastru budem“, neboť vládní opatření dosahují maxima a trénovat se tak dá už jen ve 
vlastní obci. Naštěstí Brno je dostatečně velké a tak se daří udržet poslední společnou 
aktivitu a to čtvrteční běhání na Myslivně.  

ÿ Víkendové tréninky jsou oddělené – máme tak v jeden čas mapový trénink v katastru 
Miroslavi, Brna, Blanska a Letovic. Tréninky volíme tak, aby se zvládly bez stavění kontrol. 
Máme tak měsíc linií, koridorů, sprintů či kontrol na krmelcích a posedech. 

ÿ Snad jediným společným tréninkem pro dorost byl noční trénink na pomezí katastru Brna, 
Adamova a Bílovic nad Svitavou, který umožnil trénink pro malinko větší skupinu. 

Duben 2021 

ÿ Plány na Velikonoční soustředění v Česku padají už v březnu a hledání kam vyrazit nebylo 
úplně jednoduché. Nakonec i podruhé letos bereme za vděk Chorvatskem. Tentokráte 
zůstáváme nedaleko Záhřebu u městečka Samobor. Čekají nás listnaté lesy se závrty a 
hlavně kopce. Počasí nám opět přeje a je příjemné teplo. Soustředění zakončujeme večeří 
v centru Záhřebu a na chvíli tak zapomínáme na všechna opatření, které nás v Česku čekají. 
Prvním připomenutím, že vjíždíme do prostoru zákazů, jsou plné hranice, které jsou tak 
typické pro slovinsko-chorvatskou hranici v letních měsících, ale v dubnu? 

ÿ Situace se začíná zlepšovat, tréninky už opět mohou být společné. 
ÿ První závod je letos Adamna cup. Na natěšené tři stovky závodníků čeká nová mapa Údolí 

oddechu v Bystrci. Pěkný sprint zpestřený možností volby prvních tří kontrol vyhrává 
Daniel Pompura a Martina Tichovská. 

ÿ Oficiální začátek sezóny se odkládá. 
ÿ Stejně jako v loňském roce se tak o slovo hlásí Jarní jihomoravská liga, která však není 

oficiální soutěží a nelze si v ní vyběhnout žádné licence. 
ÿ Pořádáme náš první závod v roce 2021. Je omezen všemožnými opatřeními a v jedné 

minutě může startovat jen jeden závodník. Start je tak dlouhý více než 4 hodiny a pořádání 
zabere celý den. Závod pořádáme od „U buku“ na mapě Melatín a konečný počet účastníků 
se zastavuje na čísle 237. 

ÿ Poslední dubnový víkend pořádá 2. závod Jarní jihomoravské ligy Zelda. Jeho O-mikron se 
tentokráte přesouvá do prostoru nad Obřany. Čeká nás tradiční Zeldova sprintová mapa 
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plná různě velkých zelených fleků. Tratě jsou povedené a 225 závodníků je v jarním teplém 
počasí spokojeno. 

Květen 2021 

ÿ Pořádáme náš letošní druhý závod. V sobotu 1. května se vracíme se závody do Mokré-
Horákov a na mapě Vlašnovské údolí pořádáme 3. závod Jarní jihomoravské ligy, tentokrát 
krátkou trať. Účast je rekordní a na startu se schází 286 závodníků. Mapa je lehce zasažená 
kůrovcovou kalamitou, ale začátek jara je dobrým termínem. Les není zarostlý a na mnoha 
místech se objevují první jarní květiny. 

ÿ V sobotu 1. května se koná i z prosince odložená VH ČSOS. Osvědčený scénář přináší 
podruhé své plody, a tak nastává poměrně velká obměna ve svazovém vedení. Kdo hrál 
jakými kartami se ukazuje záhy při volbách místopředsedů svazu. Předsedou svazu zůstává 
nadále Radan Kamenický a předsedou sekce OB Petr Klimpl. 

ÿ Rozbíhají se společné brněnské středeční mapové tréninky. Zatím tedy ne ve dvou, ale ve 
třech skupinách, ale i tak je vidět, že situace se pomalu a jistě vrací k normálu. 

ÿ Testy jsou nejen ve školách, ale i před hlavními závody ČSOS, a tak kdo chce běžet žebříček 
A, musí si udělat svazový PCR test. Zvládá jej bez ztráty kytičky většina a tak první žebříček 
A po více než roce může být. 

ÿ 8. a 9. května je první víkend žebříčku A v Jihlavě. V sobotu se běží pěkný sprint v Jihlavě a 
my si odvážíme první pódiové umístění. Po loňských čtvrtých a pátých místech si v H16 
dobíhá Adam Zřídkaveselý pro druhé místo. V neděli se běží na Čeřínku krátká trať. Našim 
dorostencům se opět daří, ale nevyhnou se chybám a nakonec nejlepším umístěním je 
opět čtvrté místo Honzy Strýčka. 

ÿ V polovině května připravujeme druhé letošní „mini soustředění“ TSM Valašsko. V sobotu 
vyrážíme na závod do Plumlova a navazujeme dvěma sprintovými tréninky v Plumlově a 
Prostějově. V neděli už v plném složení Brno, Luhačovice, Kroměříž a Zlín vyrážíme na 
tréninky do Mikulova a Znojma. Vydařené tréninky zakončujeme zmrzlinou a teplé počasí 
předznamenává návrat k normálnějšímu životu. 

ÿ Rozbíhají se úterní tréninky na dráze. Středeční tréninky se opět vrací do dvou skupin a 
čtvrteční trénink na Myslivně, který „přežil vše“ je stálicí. 

ÿ Jarní jihomoravská liga pokračuje v květnu dalšími závody. Nejprve ZBM organizuje sprint 
na Vinohradech, LBM pokračuje krátkou tratí na Zadních Hádech a nakonec BBM 
připravuje klasickou trať v Omickém lese. 

ÿ První letošní mistrovství ČR je ve sprintu. Běží se ve Štenberku v sobotu 22. května. Pěkné 
tratě postavil Petr Skyva a nám přinášejí první stupně vítězů a tedy mistrovské medaile. 
Dorostenci běží dobře a na stupních vítězů máme dvojnásobné zastoupení. Vilém Bednařík 
je druhý a Honza Strýček třetí. 

ÿ V neděli mistrovský víkend pokračuje sprintovými štafetami v Litovli. Tratě jsou o poznání 
technicky méně náročné. V rychlém závodě na nejlepší nestačíme a dorostenci ve složení 
Emma Bednaříková, Jan Strýček, Vilém Bednařík a Doubravka Procházková končí na 24. 
místě. 

ÿ Poslední květnový víkend pořádá další závod Jarní jihomoravské ligy ZBM v Bukovince. 
Krátká trať není úplně krátká a i tento les schytává zásahy kůrovcové kalamity. 
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ÿ Blíží se i nominace na Mistrovství Evropy dorostu a s ním jsou vždy spojené testy na dráze. 
Letošní 3 km běžíme v Brně a časy našich dorostenců jsou výborné – Adam 9:33, Vilém 
9:47 a Strejda 9:53. 

ÿ Naše dorostence a starší žáky na konci května čeká soustředění. S blížícím mistrovstvím na 
krátké trati je potřeba poznat orienťácké krasy Králického Sněžníku a tedy vyrážíme na 
víkendové soustředění. Ubytování letos již podruhé v Dolních Boříkovicích a tréninky nás 
čekají mezi Paprskem a Kunčickou horou. 

Červen 2021 

ÿ COVID ustupuje a daří se tak připravit termínovou listinu oblastních závodů. Nakonec se 
podaří uspořádat dostatek závodů a můžeme tak mít Letní jihomoravskou ligu a Podzimní 
jihomoravskou ligu. Do termínové listiny se dostává 11 závodů od Června do konce října. 

ÿ Jarní jihomoravská liga končí závodem 5. června v Jedovnicích. Pořádá jej ADA 
v autokempu Olšovec a i poslední závod má slušnou účast v podobě 243 závodníků. 

ÿ Dorostenci vyráží ještě jednou na Paprsek a čekají je dva tréninky v jednom dni a hurá zpět 
domů. 

ÿ Krátkou jarní sezónu hlavních závodů ČSOS uzavírá víkend ve Vojtíškově v Jeseníkách. 
V sobotu se běží jednokolová krátká trať. Honzovi Strýčkovi se opět daří a dobíhá si pro 
druhou mistrovskou medaili. Tentokráte je druhý. Do desítky se vejde ještě Vilém 
Bednařík, který končí na 9. místě. Daří se i Doubravce Procházkové, která bere v mladších 
dorostenkách 11. místo. V neděli se běží klasická trať. Tratě jsou pěkné a v dorostencích si 
Honza Strýček dobíhá pro své první vítězství v žebříčku A a i nominaci na Mistrovství Evropy 
v dorostu. 

ÿ Konec června je ve znamení prvních závodů žebříčku B-Morava. Závody se běží v okolí 
Vrbna pod Pradědem. Rozbíhá se i Letní jihomoravská liga. První závod pořádá TBM 
v Bystrci a druhý ZBM v Bílovicích nad Svitavou. Účast na závodech však již s blížícími se 
letními prázdninami klesá. 

ÿ Poslední červnovou středu pořádáme tradiční Mistrovství jihomoravského kraje ve 
štafetách. Na startu v Hostěnicích se sejde více než 70 štafet a na závodníky čeká naše nová 
mapa Kamenný žlíbek, která je v pěkné části Moravského krasu okolo jeskyně Pekárna. 
Závody se vydařily a byly příjemným zakončením jarní části sezóny. 

Červenec 2021 

ÿ Stejně jako v loňském roce zahajujeme prázdniny lehce odpočinkovým soustředěním 
v Chlumu u Třeboně. Jezdíme na kolech, běháme v bludišti či sjíždíme meandrující část 
řeky Lužnice na kánoích. Povedených šest dnů, kdy nám přálo počasí, je pro většinu 
příjemným zpestřením v běžeckém rytmu a i začátkem do přípravy na podzimní část 
sezóny. 

ÿ V polovině července vyrážíme s malou skupinkou na nominační závody juniorů Rakouska 
na Juniorské mistrovství světa. Na závodech rakouského žebříčku se dorostenci neztrácí a 
v trojici Strejda, Vilda, Adam berou většinu cen. Závody zpestřuje koupání v jezeře 
v nadmořské výšce okolo 2 000 m, kde i v létě je voda stále studená. 
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ÿ Konec července je ve znamení soustředění ve Švédsku. Po většinu jara nebylo vůbec jisté, 
jak to nakonec se soustředěním bude a i program se mnohokrát měnil, neboť i ve Švédsku 
se závody přesouvaly z místa na místo. Nakonec je však soustředění povedené. Tradičně 
jej zahajujeme cestou tréninkem v Německu. Navazuje účast na 3-denních závodech u 
Karlskrony. Druhý týden se posouváme na sever do hor. Čekají nás krásné otevřené horské 
louky s množstvím terénních detailů a kamenů u Sälenu. Cestou zpět se zastavujeme na 
tradiční dorostenecké Tio-mile u Skövde. Náš tým posilujeme o dvojici dorostenek 
z Valašska – Valentinu Batani a Lucku Dittrichovou. Náš tým zpočátku ztrácí, ale dobře 
běžící Vilém a Valentýna nás na 3. a 4. úseku vrací do hry o dobré umístění. Po výborném 
úseku Lucky nakonec na poslední úsek Adam vybíhá na krásném 6. místě. V průběhu úseku 
se pořadí několikrát přetočí a v konečném účtování to pro nás nakonec je krásné 6. místo. 

ÿ Závěr srpna je ve znamení tábora. Letošní centrum máme v Plasích na Plzeňsku. Na 
účastníky čeká velké množství her a zábavy a také několik povedených mapových tréninků. 
Letošní tábor se opět vydařil a velký dík za jeho přípravu patří Kamile a jejímu týmu, který 
program připravil. 

ÿ Ve stejném termínu jako je náš tábor se v Litvě v blízkosti Vilnijusu běží Mistrovství Evropy 
dorostu. Z našich řad máme velké zastoupení, v českém dresu je na startu Honza Strýček 
a ve slovenském hned čtveřice dorostenců Tereza Kendrová, Rebeca Herna, Filip Bukovac 
a Tomáš Kasza. Z naší pětice se nejvíce dařilo Honzovi Strýčkovi, který si z Vilnijusu přivezl 
kompletní sadu medailí. Zvítězil ve sprintu, druhé místo obsadil ve štafetě a bronzovou 
medaili získal za výkon v závodě na klasické trati. 

ÿ Závěr srpna je ve znamení testů STM, které probíhají poslední srpnový víkend a nejvíce se 
v nich daří Vilémovi Bednaříkovi, který nejen dobře běží oba běžecké testy, ale daří se mu 
i v písemných a dosahuje jednoho z nejlepších výsledků mezi všemi účastníky. 

ÿ O prázdninách nelze zapomenout ani na tradiční vícedenní závody. Stejně jako 
v předešlých letech jich bylo velké množství a jediným závodem, který vypadl, byl Botas 
cup. 

 Září 2021 

ÿ Rozbíhají se pravidelné běžecké a mapové tréninky. COVID je na ústupu, a tak vše vypadá 
růžově. 

ÿ Jihomoravská liga v září pokračuje velkým množstvím závodů, neboť na každý víkend se 
podařilo najít nějakého pořadatele. 

ÿ Žebříček A začíná hned na začátku září víkendem na Drahanské vrchovině. V sobotu se běží 
na Kladkách a v neděli na Ledkové huti. Našim dorostencům se daří a celá skupina – Emma, 
Doubravka, Honza, Vilda, Adam, Óďa a Filda si připisuje dobré body do žeříčku A a stoupá 
vzhůru průběžným pořadím. 

ÿ Žebříček B-Morava pokračuje závody u Ostravy. Jihomoravská liga se rozbíhá sprintem 
v Komíně. 

ÿ Uprostřed září nás čeká vrchol domácí sezóny Mistrovství ČR na klasické trati. Po COVID 
odmlce na závodníky čeká kvalifikace a finále. Běží se v blízkosti Těptína Na požárech. Ve 
známém a orienťácky hezkém lese čekají na závodníky dva dny pěkných tratí. Do finále 
postupuje trojice našich dorostenců. Ve finále se nejvíce daří Vilémovi Bednaříkovi, který 



  ROČENKA 2021 
 

11 
 

po výborném výkonu bere bronzovou medaili. Dobře běží i Filda Bukovac, který je nakonec 
osmý. Dobré umístění si připisuje i Doubravka Procházková, která končí na 13. místě. 

ÿ Souběžně s Mistrovstvím na klasické trati se u Hradce Králové konalo Mistrovství 
oblastních výběrů žactva. Tradiční osmičlenné štafety žáků našli důstojný závodní prostor 
a i závod jen pro žáky měl své nezapomenutelné kouzlo znásobené hromadným 
představováním jednotlivých týmů. Z našeho oddílu jsme v Jihomoravském týmu měli 
pěkné zastoupení v podobě – Sofie Staškové, Adama Svobody, Jakuba Komendy a Martina 
Zřídkaveselého 

ÿ Poslední zářijový víkend nás čekají po dlouhé době celostátní štafety. Víkend začíná 
sprintem v Hradci Králové, kde po dvou vítězstvích Honzy Strýčka v závodech žebříčku A si 
připisuje vítězství Adam Zřídkaveselý. V odpoledních štafetách se však příliš nedaří ani 
dorostencům, ani dorostenkám. Vybíháme si „povinné body“ pro postup na M ČR štafet, 
ale bez zraněného Honzy Strýčka a v neděli chybějícího Viléma Bednaříka nejsou naše 
výkony nic moc. 

ÿ Září končí povedeným dvojzávodem Jihomoravské ligy v Ivančicích, který uspořádalo BBM. 

Říjen 2021 

ÿ První říjnový víkend končí v Brně na Pohádce máje žebříček B-Morava. Dvojice Martin 
Zřídkaveselý a Kuba Komenda končí v polovině výsledného pořadí žebříčku B a pro příští 
rok si oba vybíhají licenci B. 

ÿ Mistrovstvím štafet a družstev před dvěma roky končil předcovidový čas. Letošní 
mistrovství, které se běželo na Vidnavě, tak bylo dlouho očekávaným velkým závodem, na 
kterém se většina závodníků potká ve velkém. Pořadatelé z AOP připravili pěkné závody a 
jelikož kůrovec dorazil i sem, tak jeden z technicky nejobtížnějších terénů na Moravě už 
zase až tak těžký nebyl. Sobotní závod štafet nám přinesl další medaili. Tentokráte 
bronzovou. Štafetu dorostenců výborně rozběhl Honza Strýček, a když po druhém úseku 
(který běžel Vilém Bednařík) vybíhal Adam Zřídkaveselý, byla šance na medaili poměrně 
velká. Adam se však nevyhnul chybám a nakonec z toho byla právě bronzová medaile. Naše 
dorostenky ve složení Doubravka Procházková, Kája Hovořáková a Emma Bednaříková se 
nevyhnuly chybkám a nakonec obsadily 23. místo. 

ÿ Nedělní závod družstev už nám tolik radosti jako v sobotu nepřinesl, Honza Strýček závod 
opět rozeběhl výborně a na druhém úseku na jeho výkon navázala Doubravka 
Procházková, která předávala stále na prvním místě. V průběhů času se však zjistilo, že 
Honza nemá všechny kontroly, naše družstvo bylo diskvalifikováno. Náš oddíl tak ve 
výsledkové listině zachraňovali veteráni. Družstvo ve složení Libor Zřídkaveselý, Kamila 
Tachovská, Richard Pátek, Petra Stašková a Karel Pauschek doběhlo ve své kategorii HD255 
na 10. místě. 

ÿ Závěr letošní sezóny byl na Plzeňsku, kde se v polovině října běželo poslední M ČR v nočním 
OB a v neděli vše končilo závodem na krátké trati. Sobotní M ČR nám přineslo šestou 
letošní medaili. Tentokráte si pro zlato s přehledem doběhl Honza Strýček. Vilém Bednařík 
a Adam Zřídkaveselý se v závěru trati nevyhnuli chybám a přišli o pódiové umístění. 
V dorostenkách se dařilo Doubravce Procházkové, které jen těsně unikla TOP 10.  
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Nedělní krátká trať završila závody žebříčku A, ve kterém se z našich dorostenců nakonec 
do první desítky dostali tři. Honza Strýček byl celkově druhý, Vilém Bednařík pátý a Adam 
Zřídkaveselý sedmý. 

ÿ Předposlední říjnový víkend přinesl další náš uspořádaný závod. Tentokráte byl v neděli a 
pořádali jsme jej v Křižánkách na nové mapě Kyšperský potok, kterou rozšířil Petr Mareček. 
Závodu se nakonec zúčastnilo více než 300 závodníků a bylo to příjemné zakončení letošní 
závodní sezóny. Jihomoravská liga pak končila o necelý týden později ve čtvrtek u Konice. 

ÿ Poslední říjnový víkend byl ve znamení podzimních prázdnin. Plánované soustředění 
v Tatrách jsme z důvodů zhoršující se epidemiologické situace přesunuli do Čech. Vyrazili 
jsme na Šumavu na konec Lipenské nádrže. Našemu neběhacímu soustředění přálo počasí. 
Nádherné babí léto přálo nejen našim výletům, ale z vrcholů Šumavy jsme dohlédli až na 
nejvyšší vrcholky sousedního Rakouska a Německa. 

Listopad 2021 

ÿ První listopadový víkend jsme měli oddílový přebor na Českomoravské vrchovině. 
Sedmdesátka našich členů si zaběhala nejen v blízkosti Ski hotelu u Nového Města na 
Moravě, ale úspěšnou sezónu zakončila u Zubří nedělním závodem čtyřčlenných štafet. 

ÿ Sobotní večer přinesl také VH naší SK, která se skládá nejen z orientačních běžců, ale i 
z badmintonistů. Novým předsedou SK se stal Kamil Komenda, předsedou našeho oddílu 
je pak nadále Radim Kheil. 

ÿ V polovině listopadu začala příprava na další sezónu. Tréninky se rozeběhly podle plánu, 
ale to už je jiný příběh do příští ročenky. 
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Nejlepší závodník oddílu Jan STRÝČEK 

- 1. místo na Mistrovství Evropy dorostu ve sprintu 
- 2. místo na Mistrovství Evropy dorostu ve štafetě 
- 3. místo na Mistrovství Evropy dorostu na klasické trati 
- 1. místo na M ČR v nočním OB 
- 2. místo na MČR na krátké trati 
- 2. místo v žebříčku A – kategorie H16 
- 3. místo na M ČR štafet 
- 3. místo na M ČR ve sprintu 

 
 

Nejlepší junior a muž Petr PŘIKRYL 
- 79. místo na Mistrovství ČR na klasické trati 

 
 

Nejlepší juniorka a žena Věra MÁDLOVÁ 
- 2. místo v závodě ŽA na Ledkové huti – D21A 
- 12. místo na Interkompas 47 

 
 

Nejlepší dorostenka Doubravka PROCHÁZKOVÁ 
- 11. místo na MČR na krátké trati 
- 12. místo na M ČR v nočním OB 
- 13. místo na M ČR na klasické trati 
- 17. místo v žebříčku A – kategorie D16 

 
 

Nejlepší dorostenec Jan STRÝČEK 
- viz výše 

 
 

Nejlepší žákyně Sofie STAŠKOVÁ 
- 5. místo v Jihomoravské lize (podzimní část) – D12 

 
 

Nejlepší žák Jakub KOMENDA 
- 18. místo v žebříčku B – Morava – H14 

 
 

Nejlepší veterán Radim KHEIL 
- 1. místo v Jihomoravské lize – H45 

 
 

Nejlepší veteránka Kamila Tachovská 
- 3. místo v Jihomoravské lize – D45 

 

NAŠI NEJLEPŠÍ 2021 
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Tréninkové skupiny 
1. Mladší děti (Kamila Tachovská) 
2. Žáci (Petra Stašková, Markéta Uhnavá, Jiří Zelinka, Libor Zřídkaveselý) 
3. Dorost, junioři a dospělí (Petr Přikryl, Libor Zřídkaveselý) 
Ostatní se připravují individuálně. 
 

Společná příprava 
 tělocvičny: v době od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 má oddíl k dispozici 2  týdně tělocvičnu 
 běžecké tréninky: v zimě společné běžecké tréninky podle rozpisu, po 1. 4. 2022 běžecké tréninky podle letního modelu 

přípravy 
 mapové tréninky: od listopadu 2021 do března 2022 1  za 14 dní v pátek noční mapový trénink, o víkendech mapové 

tréninky a vytrvalosti s mapou v okolí Brna, od 1. 4. 2022 ve středu pravidelné mapové tréninky v okolí Brna  
 soustředění: 
 16. – 19. 12. 2021 lyžařské soustředění (Sklené) 

 28. 1.  – 6. 2. mapové soustředění (Španělsko) 
 3.  –  6. 2. lyžařské soustředění (Stará Ves u Rýmařova) 
 5. – 13. 3. mapové soustředění (Slovinsko) 
 14. – 18. 4. (velikonoce) mapové soustředění (Jizerské hory) 
 29. 4. – 1. 5. mapové soustředění (Bratislava) 
 1.  –  6. 7. soustředění (Rakousko nebo Slovensko) 
   23. 7. – 7. 8. mapové soustředění + O-ringen (Švédsko)  
 13. – 20. 8. letní tábor pro žactvo a dorost (Chlum u Třeboně) 
 2. – 4. 9 mapové soustředění (Nový Bor) 
 15. – 16. 10 mapové soustředění (Rakousko) 
 26. – 30. 10. hory (Slovensko) 
 5. – 6. 11. oddílový přebor (Milovy) 

 

Účast na závodech 
 podle nominací na ME dorostu, MSJ, ME, MS, AMS 
 Mistrovství ČR 
 žebříček A, žebříček B – Morava 
 Jihomoravská liga; oblastní mistrovství jednotlivců a štafet 
 vícedenní prázdninové závody 
 

Pořádání závodů 
 4x  Liga brněnských škol v orientačním běhu Brno 
 5. 12. 2021 Běh na Býčí skálu Zamilovaný háj 
 ??? Sprintové štafety Starý Lískovec 
 2. 4. 1. jihomoravská liga Miroslav 
 28. 5. 7. Jihomoravská liga Hostěnice 
 22. 6. Mistrovství Jihomoravského kraje ve štafetách Brno, Líšeň 
 22. 10. 13. Jihomoravská liga Vysočina 
 

Vydávání map 
Kamenice – mapa pro ligu škol a tréninky 
Miroslav, Hornek, Devět skal  – mapy pro Jihomoravskou ligu 
 

Ekonomické zabezpečení 
Vyrovnaný rozpočet ve výši 2 mil. Kč. 
 

Organizační zabezpečení 
Předseda: Radim Kheil; IT: Richard Pátek, přihlášky: Libor Zřídkaveselý; hospodář: Radim Kheil; Troll: Libor Zřídkaveselý; … 

 

PLÁN ČINNOSTI 2022 
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Světové závody 
7. - 8. 5.  Tiomila SWE 
26. - 29. 5. Světový pohár SWE 
18. - 19. 6. Jukola FIN 
26. - 30. 6. Mistrovství světa  DEN 
 2. - 4. 7. Mistrovství Evropy dorostu HUN 
 9. - 16. 7. Mistrovství světa veteránů ITA 
11. - 16. 7. Mistrovství světa juniorů POR 
14. - 17. 7. WorldGames USA 
 3. - 7. 8. Mistrovství Evropy, Světový pohár EST 
16. - 20. 8. Akademické MS SUI 
30. 9. - 2. 10. Evropský juniorský pohár GER 
1. - 3. 10. Světový pohár SUI 
 
Závody v České republice 
  2. 4. 1. Jihomoravská liga PBM 
  9. 4. Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB VSP 
 2. Jihomoravská liga VBM 
10. 4. Český pohár, žebříček A – krátká trať VSP 
23. 4. Český pohár, žebříček A – sprint OSN 
 Český pohár štafet LPU 
 3. Jihomoravská liga KON 
24. 4. Český pohár štafet LPU 
30. 4. 4. Jihomoravská liga TBM 
  7. 5. 5. Jihomoravská liga BBM 
14. 5. Mistrovství ČR ve sprintu DKP,TAP 
15. 5. Mistrovství ČR sprintových štafet DKP,TAP 
21. 5. Český pohár, žebříček A - krátká trať LPM 
 Žebříček B-Morava - krátká trať, 6. Jihomoravská liga ZBM 
22. 5. Český pohár, žebříček A - klasická trať LPM 
 Žebříček B-Morava - klasická trať ZBM 
28. 5. 7. Jihomoravská liga LBM, PBM 
  3. - 6. 6. Festival výběrů žactva ČR TAP 
  4. – 5. 6. Mistrovství ČR na krátké trati TJN 
  8. 6. Celostátní finále Přeboru škol JPV 
11. 6. 8. Jihomoravská liga ADA 
18. 6. Žebříček B-Morava - klasická trať LCE 
19. 6. Žebříček B-Morava - krátká trať LCE 
22. 6. Mistrovství Jihomoravského kraje ve štafetách PBM 
24. 6. Veteraniáda ČR - sprint STE 
25. 6. Veteraniáda ČR - klasická trať STE 
26. 6. Veteraniáda ČR - krátká trať  STE 
  1. - 3. 7. Cena střední Moravy (Žďárský potok) KON, UOL 
  1. - 3. 7.      Sandstones | Pískovce 2022 DOK 

KALENDÁŘ 2022 
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10. - 17. 7. Czech Orienteering Tour (Doksy) ČSOS 
22. - 24. 7. H.S.H. Vysočina cup CHT 
29. - 31. 7. Grand prix Silesia AOP 
  3. - 7. 8.  5EOB Tis (Tis u Blatna)  PGP 
12. - 14. 8.  Rumcajsovy míle  SJC 
19. - 21. 8. Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji TUR 
26. - 28. 8. Cena východních Čech LPU 
  2. 9.  9. Jihomoravská liga ZBM 
10. 9.   Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať TZL 
11. 9. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať TZL 
17. – 18. 9. Mistrovství ČR na klasické trati BOR 
24. 9.  Český pohár, žebříček A – sprint VRL 
 Český pohár štafet STH 
 10. Jihomoravská liga TBM 
25. 9. Český pohár štafet VRL 
28. 9. 11. Jihomoravská liga RBK 
  8. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet PHK 
  9. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů PHK 
18. 10. 12. Jihomoravská liga ABM 
22. 10. 13. Jihomoravská liga PBM 
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Licence pro rok 2022 
E: — 
R: — 
A: Bednařík V., Bednaříková E., Bukovac F., Odehnal T., Procházková D., Strýček J., Zřídkaveselý A. 
B: Hovořáková K., Komenda J., Stašková S., Svoboda A., Zřídkaveselý M. 
 

Trenéři 2022 
T1: Svoboda L., Zřídkaveselý L. 
T2: Bukovac M., Bukovacová A., Zelinka J. 
T3: Komenda J., Komenda K., Přikryl P., Tachovská K., Uhnavá M. 
 
Rozhodčí 2022 
R1: — 
R2: — 
R3: Kheil R., Přikryl P., Trš L., Tršová D., Zřídkaveselý L. 
 
 

 

 
 

Licence 2022 
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Úspěšnou přípravu na další sezónu 2022 


