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Jednou větou
Na valné hromadě našeho TJ konané 6.11. na Zubří byl zvolen nový Výkonný výbor ve složení Kamil
Komenda, Kamila Tachovská, Radim Kheil, Libor Zřídkaveselý a Martin Woznica.
Náš oddíl kandiduje na pořádání MČR na krátké trati 2023 v prostoru v samém srdci Žďárských
Vrchů vymezeném lokalitami Lisovská skála - Křovina - Samotín - Kadov - Břímovka.
Honza Strýček se stal členem juniorské reprezentace v pěším OB pro rok 2022, Vilda Bednařík jej
pak doplňuje mezi sledovanými závodníky.

Slovo předsedy TJ Spartak první brněnská

V

ážení členové oddílu orientačního běhu,
chtěl bych Vám předně poděkovat za
příkladnou prezentaci TJ Spartaku první
brněnská, nejenom za účast na závodech, za
aktivní pořádání závodů, ale i za příkladnou
prezentaci při náborových dnech pořádaným
městem Brna nebo na olympijských dnech
konané na Riviéře. Dáváte orientačnímu běhu
zcela nový rozměr.
Z historie členských základen ve všech
oddílech je patrné, že se především jedná o
rodinný sport. Ne nadarmo se říká, že
orientační běh je životní styl.
Není tomu jinak ani v našem oddíle. O
to více si cením, že se nám podařilo v průběhu
roku vtáhnout do orientačních sportů i jiné
děti, jiné členy. A jak je vidět na naší práci, na
našem zaujetí pro tento sport, noví členové
zůstávají a našli zalíbení v orientačním běhu.
Velký dík patří všem trenérům, kteří dávají této
trenérské činnosti celý svůj volný čas.
Letošní rok byl do jisté míry trochu
normální, hlavně z pohledu sportovních aktivit.
Byl rokem, kdy naši svěřenci mohli prodávat
své natrénované kilometry a nabyté mapové
zkušenosti. A že se jim dařilo, je vidět na
výsledcích napříč celým oddílem.
Chtěl bych Vám všem tímto poděkovat
za dosavadní činnost, kterou dáváte oddílu a
zároveň Vám chci popřát do nového
soutěžního roku mnoho úspěchů a mnoho
nových členů.
Kamil Komenda
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Slovo předsedy oddílu OB

V

ážení čtenáři,
dostáváte do rukou, nebo svých
elektronických pomocníků další číslo
časopisu Troll. Poslední číslo vyšlo v roce 1996.
Jsem velmi rád, že se po 25 letech myšlenka
oddílového časopisu obnovila a našli se šikovní
trolové, kteří ho oživili.

Nebude to mít ale v této době
rozhodně lehké. Bude se muset naučit žít,
stejně jako my, s kovidem (19, 20, 21 a 22) a
přestat s ním bojovat. Bojovat bychom měli v
lese s nástrahami terénu, časem a soupeři.
Upnout své síly musíme tam. Také nás budou
čekat malé či velké boje v životě, takže je
potřeba někde načerpat síly. A právě orienťák
je asi určitě ten nejlepší způsob, jak je získat.
Troll potřebuje pro svůj život také vaši
aktivitu, takže je na vás, jaký bude. Takže rád
uvítá vaše příspěvky a články. A vůbec by
nevadilo, kdyby Troll i trošku zlobil. Každý jistě
ví, že trolové nejsou jen hodní skřítci … ;-)

Jako předseda oddílu orientačního
běhu musím konstatovat, že se v našem, dříve
malém a klidném oddíle, za poslední dva roky
udály velké věci. Sami jste toho účastníky,
takže nemusím dál nic vysvětlovat. Z malého
oddílu se stal třetí největší oddíl co do počtu
členů v Jihomoravském kraji. Velmi dobří
závodníci sklízejí velké úspěchy už i na
mezinárodní úrovni, tak jen tak dál. Pozitivním
změnám (ne testům) se nikdo určitě bránit
nebude.
Závěrem bych se vrátil ještě k
orienťáku. Je to krásný sport, který se dá
provozovat celý život. A nemusí být hned každý
reprezentant. Vím to z vlastní zkušenosti. Sice
jsme začal jako běžec na lyžích a první
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přespolák absolvoval v říjnu roku 1982, ale od
září 1991 běhám orienťák. Věřte, že po 39
letech běhání stále neztrácím motivaci a těším
se na další sezonu. Přeji vám, ať vydržíte u
běhání a orienťáku minimálně stejnou dobu
jako já.
Symbolické také je, že článek píši dnes
17. listopadu, kdy slavíme 32 let svobody.

Nenechte se omezovat ve vaší svobodě a cestu
od kontroly ke kontrole si volte sami, nikdo vás
v tom nebude omezovat.
Přeji tedy Trollovi, aby byl tady s námi
co nejdéle, připomínal mám krásné chvíle s
orienťákem a plánoval další naši společnou
činnost.
Radim Kheil

Slovo hlavního trenéra

J

sem moc rád, že se podařilo vydat nulté
(vlastně správně z historického pohledu
druhé číslo) oddílového časopisu. Pravda
je, že jeho obálku jsem měl nachystanou již
delší skoro rok, ale v době COVIDu, kdy se
situace měnila ze dne na den mi přišlo začínat
tak nějak nepraktické a neúčelné. Jsem také
rád, že se Zelda ujal vydání. Moje představa
je, že mimo článků, rozborů, o kterých píše
Zelda, bude vydání Trolla vždy v čase, kdy se
objeví dávka nových informací a tak
předpokládám, že se nám bude dařit vydávat
časopis 4x ročně. Začátkem listopadu bych
byl rád, abychom v něm měli ucelený přehled
zimní přípravy, koncem března pak informace
k jarní části, koncem června informace
k prázdninám a na konci srpna by vycházelo
číslo s informacemi na podzim. Vím, že řadu
informací najdete na internetu, kam se dají
dám kdykoliv, ale tato čtyři místa pro nás,
kteří se o program oddílu staráme budou
takovou hranicí, kdy je potřeba vše mít
nachystáno. Tedy je to i taková motivace pro
nás být včas nachystaný.
V dnešním čísle najdete program do
konce března a samozřejmě se nabízí otázka,
jestli se nám jej podaří zrealizovat. COVIDová
čísla stále rostou a nějaká ta uzávěra se chtě
nechtě blíží. Budeme se snažit náš
naplánovaný program udržet co nejdéle, ale
může se stát, že to nevyjde. Pokud se to
stane, pak hledejte infomace o našem
programu na nových webových stánkách za
něž patří velký dík Petře a Arnymu.
Věřím, že jak tento oprášený časopis,
tak i nové webové stránky se vám budou líbit
a najdete na nich vždy vše potřebné co vás
zrovna zajímá.

Jinak program na zimní období je
podobný tomu COVIDovému, který se
osvědčil. V průběhu pracovních dní máme
připravené dva hlavní pravidelné tréninky: ve
středu na ZŠ Milénova (běhání a teorie) a ve
čtvrtek v tělocvičně na ZŠ Kotlářská. O
víkendu pak v pátek jednou za 14 dní noční
mapový trénink pro 14+, v sobotu delší
přeběh s mapou či bez také pro starší a
v neděli dopoledne mapový trénink pro
všechny věkové skupiny.
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Věřím, že se vám náš program bude
líbit a těším se na setkání s vámi na některém
z tréninků.
Přeji vám všem úspěšnou zimní
přípravu, ať se vám vyhýbá COVID a ať už

děláte orienťák na vrcholové či „buď fit“
úrovni ať vás i nadále baví a užíváte si s ním
hodně zábavy.
Zhusta

Budoucí směřování časopisu

Ř

íká se, že dvakrát nevstoupíš do jedné
řeky. Hlavní smysl tohoto rčení zjevně
spočívá v tom, že je hloupé opakovat
stále ty stejné chyby. Oním pomyslným
vstoupením do jedné řeky ovšem můžeme
občas i nějakou tu chybu napravit.

Zatím poslední číslo oddílového
časopisu Spartaku první brněnská Troll vyšlo
v roce 1996, tedy před rovným čtvrtstoletím a
myslím, že se všichni shodneme na tom, že
obnovit jeho vydávání rozhodně není chybou.
Toto nulté číslo prvního novodobého ročníku
by si možná sice zasloužilo poněkud důstojnější
obsah, ale na druhou stranu je nutné uvážit, že
vzniklo za pouhopouhých pět dní a má
demonstrovat spíše vůli začít časopis znovu
vydávat, než jeho novou finální podobu.

Někteří z vás možná tuší, že není úplná
náhoda, že jsem se redakce Trolla ujal zrovna
já. Mezi léty 2004 a 2007 jsem totiž
šéfredaktoroval jiné brněnské orienťácké
periodikum, a sice Polaris. I pro mě osobně je
to tedy jistým způsobem krok do stejné řeky.
Rozhodně ovšem nechci tyto dva časopisy
jakkoliv srovnávat, pouze bych rád využil svého
know-how k tomu, abych pomohl Trolla
nastartovat a vtisknout mu takovou podobu,
která bude nám všem vyhovovat.
A jak by tedy Troll v budoucnosti měl,
nebo spíše mohl, vypadat? Co je v tuto chvíli
dané je jeho periodicita. Budou vycházet čtyři
čísla ročně a to na konci února, na konci
července, na začátku září a na začátku
listopadu. Tyto termíny jsou zvoleny tak, aby
se shodovaly se změnami tréninkového
modelu během probíhající sezóny. Je tedy
zřejmé, že hlavním, i když doufám že rozhodně
ne tím nejzajímavějším, bodem obsahu bude
program oddílu na další období a informace
ohledně chystaných oddílových akcí.
Veškerý další obsah je pak otázkou
diskuse a tuto diskusi bych velmi rád tímto
odstartoval. Já osobně mám nějakou
představu, kterou se pokusím nastínit. Na
druhou stranu bych byl rád, aby co největší
množství lidí přišlo se svými náměty a nápady.
Chceš mít v Trollovi svou vlastní rubriku? Není
problém. Připadá ti grafická podoba tohoto
čísla
nedokonalá?
Souhlasím,
nejsem
profesionální grafik. Pokud to tedy umíš lépe,
klidně grafiku od základu překopej. Máš chuť a
čas tomu celému šéfovat a být novým
šéfredaktorem? Není problém, rád předám své
znalosti a svou energii budu směřovat zase
někam jinam. A tak bych mohl pokračovat.
Veškeré náměty bych pak rád sesbíral
do soustředění na Skleném. Myslím, že právě
tam bude ideální prostor na to si sednout a
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nastavit finální podobu prvního novodobého
čísla Trolla, které výjde na začátku března
2022.

A jak si tedy představuji obsahovou
stránku časopisu já? Předně je nutné
konstatovat, že s čtvrtletní periodicitou nelze
dosáhnout žádné závratné aktuálnosti. Z dob
Polarisu si navíc poměrně živě pamatuji, že
shánění článků je velmi stresující jak pro jejich
autory, tak pro šéfredaktora, který sedí nad
nedodělaným číslem, které musí jít za pár
hodin do tisku. Proto si myslím, že by nemělo
být naší ambicí mít v Trollovi články o všech
akcích, kterých se někdo z našeho oddílu
zúčastní. Na druhou stranu si ovšem myslím, že
by bylo hezké, kdyby každý z nás do Trolla

nějakým tím článkem přispěl. Čtyři články za
rok nejsou tak moc, ne?
A o čem by tedy ty články měly být a jak
by měly vypadat? Předně si myslím, že Troll by
měl být časopis o nás a pro nás. Zcela bych
tedy rezignoval na informace směřující
směrem ven z oddílu k okolní orienťácké
komunitě. Naopak bych články rád postihl co
možná největší množství našich oddílových
akcí. A také bych rád informoval o zajímavých
akcích, na kterých bylo jen pár z nás. Všichni si
určitě rádi přečteme o pěkném oblastňáku na
druhém konci republiky, nebo třeba
zajímavých vícedenkách někde v zahraničí. A
příště tam můžeme vyrazit pro změnu my.
Až doteď jsem prezentoval svou
představu o budoucích článcích. Možná vás ale
trochu překvapím, když napíšu, že obsah Trolla
bych chtěl postavit na něčem trošku jiném.
Udělat s někým rozhovor je totiž mnohem
jednodušší, než chtít po něm článek. A přidaná
hodnota je také mnohem větší. Proto počítejte
s tím, že se na trénincích začnu v brzké době
objevovat s diktafonem. Rozhovor, který není
dělaný naživo u mě totiž není žádný rozhovor
 Prostor bych přitom chtěl dát co možná
nejširšímu okruhu členů. I ti výsledkově méně
úspěšní totiž mají mnohdy hodně co
zajímavého říct.
V neposlední řadě bych pak byl moc
rád, aby se v Trollovi objevovaly zajímavé
tratě, postupy a také fotografie z posledního
období. Klidně můžeme zavést třeba rubriky
„Postup čísla“ a „Fotka čísla“. Zvláště v případě
zajímavých postupů vidím velkou přidanou
hodnotu směrem k našim nejmladším členům.
Ve věkové kategorii Dorost+ si svoje postupy
pravidelně porovnáváme, ale jak často se
k těmto diskusím dostanou naši nejmenší? A
právě pro ně mohou být rozbory reálných
postupů dospělých kategorií velmi přínosné.
Dost už ale teoretizování. Nyní si
počkejme na Sklené a veškeré náměty týkající
se budoucí podoby časopisu. Doufám, že jich
bude dost a že se nám podaří společnými
silami Trolla důstojně nastartovat. Příjemné
čtení!
Jirka
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Pravěk OB v První brněnské

O

rientační běh byl nejen v Brně ze
začátku provozován jako jedna z
disciplin turistiky. Oddíly OB vznikaly
při odborech turistiky a běhalo se ve
skupinových hlídkách s povinnou zátěží v
batohu. Při závodě se řešily různé úkoly z
topografie. To bylo před rokem 1960, v
orienťáckém pravěku. Zakladatelé Honza a
Radka Vlčkovi si přidali ke svým stávajícím
sportovním aktivitám orientační běh a
pomáhali s vedením oddílu mládeže M.
Uchytilovi.
Honza přilákal v roce 1964 do oddílu
Josefa Fajta, se kterým se znal z atletiky a
chodeckých závodů. Postupně vznikl silný
oddíl, ze kterého zůstal v aktivní činnosti
jenom Libor Robotka a někdy se proběhne Petr
Vlček a Jaromír Puškáč. Z pamětníků pravěku
OB a veteránů stále naplno jedou Honza, Fajt
J.a Maruška Jurásková-Svobodová.
Od roku 1960 se pořádal 1x za rok
přebor jednoty a dle zájmu nepravidelně
tréninky. Nejsilnější oddíl mládeže byl v Tesle a
vedl jej A. Petr.
Tesla pořádala pavidelně jednou za rok
velký závod "O vlajku Tesly" a od roku 1966
pořádala První brněnská závod o putovní
"Pohár osvobození", který natrvalo získala
Tesla.
Při rozšiřování oddílů a pořadatelské
činnosti vznikala stále větší potřeba
kvalifikovaných trenérů a rozhodčích. Školením
a zkouškami byly postupně zaváděny
kvalifikační třídy. Honza se propracoval na RÚ a
T3, Fajt R1 a T3 , Radka Vlčková R3 a Maruška
Jurásková R2.
Mapy
byly
turistické,
později
překreslené výřezy z vojenských speciálek. Léta
šedesátá a sedmdesátá minulého století
přinesla novinky technické, organizační a
hlavně masový rozvoj OB a posun z pravěku do
starověku.
V roce 1963 a 64 měl oddíl orientačního běhu
13 členů: Fajt Jos., Ginzelová Hana a Milena,
Havel Boh., Jurásková Marie, Melíková Yvona,
Neužil Vojt., Svobodová Ivana, Valach Fr.,Vlček

Jan a Petr, Vlčková Radka, předseda a mapař
Uchytil Miloš
1965-67: Stejná soupiska bez Ginzelových tedy
11 členů
V roce 1968 vyšla pro OB mapa KOMORA
tzv.zeleňavka z vojenské mapy v měř. 1:50000.
Před jejím vydáním vznikly různice v názorech
na kvalitu, když turisté chtěli vynechat průseky,
aby neusnadňovaly orientaci a orienťáci chtěli
přesnou moderní mapu. Zvítězil lepší názor a
od té doby se tvoří stále kvalitnější mapy a
běhá se rychleji.

Počet sportujících členů je nejistý, ale
v různých dokumentech se do roku 1968
vyskytla jména: Vlčkovi Jan + Radka + Petr +
Pavel, Valachovi Franta + Radka, Diviš Mirek +
Josef, Starý Břeťa, Obr Vlastimil, Kryštof Ed.,
Havel Bohuš, Hobža Mirek, Dvořák Vlast.
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Bednář Petr + Pavel, Milde Petr, Kosík Pavel,
Novotní Josef + Jana, Ostrý Milan, Fajt Josef,
Neužil Vojtěch, Jurásková Marie, Svobodová
Ivana, Krbková a Uchytil Miloš předseda a
mapař.
13.10.1968 v 5. ročníku OB o Věstonickou
Venuši v Hustopečích doběhl dorostenec Petr
Vlček na 3.místě.
26.10. a 19.11. 1968 pořádal Jan Vlček
přednášky
s promítáním
diapozitivů
o
orientačním běhu ve Švédsku.
2.11.1968 5.ročník „Memoriál Karla Honse“
v Jihlavě. V mužích C byl na třetí bedně Jan
Vlček.
V roce 1969 byl zařazen orientační běh jako
samostatný odbor a vznikl Svaz orientačního
běhu při ČSTV. Předsedkyně Radka Vlčková
registrovala oddíl První brněnské jako první v
ČSSR a několik let potom byla PBM vedena s
pořadovým číslem 1. Z iniciativy brněnských
oddílů (nejsilnějších v ČSSR) vznikla pětičlená
Sportovní technická komise, když 4 členové

byli z Brna a jeden z Gottwaldova. V Brně se
již pořádaly závody na žlutých mapách, byly to
nejlepší závody a orienťácká říše moravská
nasadila nejvyšší kvalitu výkonostní i
pořadatelskou.
"Od roku 1969 se začal v Tesle utvářet
silný kolektiv. Protože v I. brněnské spěl
kroužek OB k zániku. Přestoupili jsme s Josefem
Fajtem do Tesly. Oddíl v 1. brněnské však
nezanikl, manželka nepřestoupila a snažila se
tvrdošíjně oddíl udržet při životě, což se jí
podařilo.“ Toto jsou slova Jana
Vlčka,
dlouholetého předsedy oddílu a TJ I. brněnská,
pro anketu zveřejněnou v ročence 1969 oddílu
OB TJ Tesla Brno. V tomto oddíle se spolu s A.
Petrem, B. Šerým a S. Novotným pustil Honza
do průkopnické práce a posunuli laťku
organizace, hodnocení závodů, tvorby
speciálních map pro OB a veškerého pokroku v
našem
sportu
hodně
vysoko
dle
skandinávského příkladu. Položili tak základ
rozmachu orientačního běhu v Brně a budoucí
Tesly, nejlepší v ČSSR.

10

Troll –listopad 2021

PŘEBOR BRNA 1969
Za účasti 88 závodníků se konal přebor Brna v prostoru SZ od Rosic na mapě nového typu, kterou
nakreslili členové Lokomotivy Brno.

Výsledky závodu:
Žně.ml.: 1.Krbková – Ginzelová
Žně.st.: 1.Hudečková – Novotná
Žci.ml.: 1. Bartl – Novotný
Žci.st.:
1.Cigoš Pavel
Dky.st.: 1.Krkavcová
Dci.st.: 1.Cigoš Evžen
Dci.ml.: 1.Kolařík
Jky.:
1.Procházková
Ženy A: 1.Vydržalová
Ženy BC: 1.Říhová
3.Ryšavá
Jři.:
1.Procházka
3.Chlup
Muži A: 1.Šerý
3.Soukup
Muži B: 1.Doušek
3.Zobec
Muži C: 1.Novotný
3.Dr.Ing.Halámek

I.brněnská
Loko Brno
Loko Brno
Tesla
Loko
Loko
Loko
Slávia VSŽ
Loko
Loko
Loko
Rapid Bratislava
Slávia
Loko
Loko
Otrokovice

2.Cigoš Petr
2.Hudečková
2.Rubínek
2.Doušek
2.Patočková
2.Samuelová
2.Musiolová

oba Tesla Brno
Loko
oba Tesla
Slávia VSŽ
Slávia VSŽ
Rapid Bratislava

2.Halámek

oba Slávia

2.Chmelík Aleš

Slávia

2.Matějka

Sp.Jihlava

2.Vlček

1.brněnská

Pohár mládeže vyhrála Tesla Brno před Loko Brno a I.brněnskou.
Pohár dospělých si odnesla Lokomotiva Brno před Slávií a I.brněnskou
28.4.1969

Vlček Jan hlavní rozh. v.r.
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Československá federácia orientačního behu, Na poříčí 12, Praha 1, ČSSR
VÝSLEDKY
celoštátnej súťaže oddielov OB 1969.Za podklady boly použité výsledky OB O pohár Loko Brno,
Jelení paroh Zvolen a Pohár Gottwaldova.
1. TJ Gottwaldov
2. Slávia VŚ Praha
3. Loko Brno Komárov
4. Loko Olomouc
5. Rapid Bratislava
6. Jiskra Nový Bor
7. Slávia VŠZ Brno
8. Slávia Kroměříž
9. Loko Pezinok
10. TŽ Třinec
11. Slávia VŠB Ostrava
12. Loko Šumperk
13. Slezan Opava
14. Slávis FS Praha
15. Tesla Brno
16. Jiskra Otrokovice
17. Slávia VŠ Plzeň
18. Slávia VŠST Liberec
19. Slávia VŠD Žilina
20. Ostroj Opava
21. Zbrojovka Vsetín
22. Tatran Chrast
23. Loko Pardubice
24. Spartak Vrchlabí
25. Slávia VŠT Košice
26. SokolRychnov
27. Spartak 1.brněnská
28- 29.Loko Praha
28- 29.MEZ Vsetín
30. TJ Jičín
31. TSZ Lučenec
32. Baník vamberk
33. ČKD Slaný
34. Spartak jihlava
35. Sokol Kostelec
36. Slávia VŠ Hradec Král.
37. Slávia Pardubice
38. Slavoj Ústí n.Labem
39. Loko Č.Třebová
40. Tatran Kostelec

1118 b.
752 b.
688 b.
612 b.
579 b.
577 b.
545 b.
508 b.
484 b.
476 b.
470 b.
462 b.
447 b.
441 b.
416 b.
399 b.
336 b.
316 b.
311 b.
283 b.
239 b.
234 b.
222 b.
221 b.
218 b.
187 b.
184 b.
182 b.
182 b.
150 b.
146 b.
130 b.
125 b.
121 b.
118 b.
115 b.
111 b.
109 b.
100 b.
97 b.

41-42. Sokol Slušovice
41-42. Strojárne Martin
43. Loko Plzeň
44. Loko Turnov
45. LIAZ Rýnovice
46. Sokol Hradešín
47. Slávia LF Plzeň
48. Slávia SVŠT Bratislava
49. Jiskra Tanvald
50. Tatran Jablonec
51. Slovan Jindř.Hradec
52. Slávia VŠLD Zvolen
53. Loko Ústí n.Labem
54. SokolPotštejn
55. Sokol Luhačovice
56. Léčebna košumberk
57. Dukla Kbely
58. Spartak Roudnice
59. Jiskra Hořice
60. Baník Horní Benešov
61. Smrečina B.Bystrica
62-63. VŠZ Č.Budějovice
62-63. ZVL Kys.Nové Město
64. Loko Chomutov
65-66. TJ Plzeň
65-66. Slávia Havířov
67. Dukla Prostějov
68. Dukla Holešov
69-70. Loko Žilina
69-70. Sp.Doly Kladno
71. Sokol Vizovice
72. TJ Ružomberok
73. Kolora Semily
74. Kaučuk Kralupy
75. TJ Praga
76-77. Sl.Nesl.Gottwaldov
76-77. Dukla bratislava
78. Škoda Plzeň

---------------------------

89 b.
89 b.
87 b.
86 b.
83 b.
80 b.
73 b.
71 b.
68 b.
66 b.
65 b.
62 b.
54 b.
45 b.
43 b.
41 b.
38 b.
37 b.
36 b.
34 b.
30 b.
29 b.
29 b.
27 b.
26 b.
26 b.
25 b.
24 b.
22 b.
22 b.
14 b.
9 b.
7 b.
6 b.
5 b.
3 b.
3 b.
1 b.
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V roce 1970 byl v Radosticích na mapě VLČÍ
KOPEC uspořádán celostátní přebor a byl to
první závod bez startovních čísel. Změna,
kterou navrhl a obhájil J. Vlček.
Malý kroužek OB, který opustil Honza
V., Fajt J. a Marie Jurásková přestupem do
Tesly resp.do Slávie VŠZ stále udržovala v
činnosti Radka Vlčková spolu s Honzou j.h.,
který si tímto začal pěstovat mnohočlenství.
18.dubna 1971 pořádala První brněnská 6.
ročník závodu v OB o "Pohár osvobození města
Brna" v Ivanovicích na žluté mapě 1:20000.
Stavitel J.Fajt, kontrolor tratí V. Kloc, hl.
rozhodčí M. Jurásková a ředitel M. Uchytil.
Vklad 5.-Kčs, žactvo zdarma. Závod se konal za
každého počasí a všichni na vlastní riziko.
V neděli 10.10.1971 opět TJ Spartak I.
Brněnská pořádala 1.Mistrovství ČSSR na
dlouhé trati", dříve označované jako maraton
OB. Na amatérské mapě žluťavce (1:25000,
zpracoval J. Novotný z Lokomotivy) postavil J.
Vlček z PBM trať 21.6 km. Před startem byly
kontrolovány lékařské prohlídky. Startovné za
10.-Kčs a ubytování v chatkách za 18.- .
Shromaždiště bylo ve Sloupu u Macochy.
Ředitelem závodu byl Miloš Uchytil a hlavní

rozhodčí M. Jurásková. Současně proběhl
veřejný závod za 5.- Kčs startovného, který
postavil J. Fajt. Ceny byly mírné, rozdíl v
příjmech a výdajích vyrovnala pokladna TJ
První brněnské. Příjem 4.500.- a výdej 13.160.-
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V neděli 23.4.1972 proběhl 7. ročník závodu o
"Pohár osvobození města Brna" v Útěchově na
mapě KATOV (1:20000), běžela také mimo jiné
mistryně světa Charlote Monspart z Maďarska.
Stavěli Vlček a Fajt, rozhodovala Jurásková a
kontroloval Aleš Chmelík.

2.5.1971 na oblastním přeboru v Brně byla
Radka Vlčková kat. D35 třetí.
21.10.1971 v Prostějově na „Posledním kufru“
zvláštní uznání pro Radku za „Nejdelší kufr“
v čase 138,85 min.
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V sobotu 22.4. pořádala Tesla soutěž družstev
o vlajku Tesly v Hostěnicích. Zajímavá byla
poznámka v rozpisu: "závodníci pozdě
přihlášení budou odstartování až na závěr
závodu a budou si muset mapy sami nakreslit.
Na podzim odešel Robotka Libor na vojnu a
přestupy ohlásili: Vlček, Fajt do Tesly a
Jurásková do Slávie VŠZ. Oddíl OB byl dva roky
nečinný. Předsedkyně oddílu Radka zůstala v
oddíle sama a závodní činnost obnovila v roce
1974 po návratu mladíků z vojny.
Až do roku 1991 byl Vlček členem Tesly,
ale pracoval a pořádal stále pod vedením
Radky v PBM. Výdej oddílu 7.300.- a příjem
1.200.-Kčs. Rozdíl zapravila pokladna TJ.
V srpnu 1973 pod záštitou MěstV ČSOB v Brně
proběhl
Mezinárodní
třídenní
závod.
Organizačně zajišťovala První brněnská a řídil
Honza. Jednotlivé etapy pořádaly oddíly:

3.8. E1
4.8. E2
5.8. E3

Tesla
Slavia VŠ
Lokomotiva

"BRNĚNSKÝ DRAK"
"POHÁR BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ"
"POHÁR LOKOMOTIVY"
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Předseda Svazu OB při Jihomoravském KV
ČSTV před Karlem Truhlářem byl Jan Vlček. S
krátkou přestávkou je stále v současné době
předsedou TJ Spartak 1. brněnská. V komisi
rozhodčích svazu OB zpracoval pravidla OB.
Znalost švédštiny využíval stále při různých
překladech ze švédských podkladů.
1976: výdaje 1300.- a žádné příjmy
1977: výdaje 1700.- a žádné příjmy
1978: výdaje 3300.- a žádné příjmy
1979: výdaje 1700.- a žádné příjmy
1980: výdaje 2500.- Celkem 9 závodících členů
oddílu OB

1982: Městský přebor na mapě HOLEDNÁ v
Komíně. F. Valach stavěl pro závodníky
čtyřsedadlové WC. Příjmy 2190.- a výdaje
5300.Poznámka pod čarou:
Období „PRAVĚKU“ orientačního běhu v I.
brněnské s částečnými informacemi pouze
z ústního podání pamětníků by mělo končit
v roce 1982. Kdyby si náhodou někdo ze
současných pamětníků (Maruška ,Libor, Aleš,
Laďa, Jarek Puškáč, Leoš Vydržal) na něco
vzpomněl, mohli bychom některá léta z období
cca 1973 až 1982 přidat do novějšího období
např. starověku. Nehodící se skutečnosti,
prosím škrtnout a nové doplnit.
Díky za snahu. „skoropamětník“ Kamil Přikryl

Program na listopad až březen
19. 11. – PÁ – noční mapový trénink – Babice nad Svitavou – sraz: 17:00 v ohybu silnice mezi
Křtinami a Babicemi nad Svitavou – mapa: Březina (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: scorelauf
+ krátká trať – doprava: osobními auty
20. 11. – SO – vytrvalost bez mapy „Oslava a Chvojnice“ – Oslavany – sraz: 9:30 v Oslavanech
(ulice V Oslavě) – vytrvalost: Oslavany  Čučice  Velká skála  Kralice nad Svitavou –
doprava: osobními auty
21. 11. – NE – zimní mapový trénink – Hrádkov – sraz: 9:30 nad Hrádkovem v lese – mapa:
Ledková huť (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: koridory – doprava: osobními auty
26. 11. – PÁ – noční mapový trénink – Žarošice – sraz: 16:30 na silnici 54 v místě „Žarošice,
Těšanka“ – mapa: Bílý vlk (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: dlouhé postupy – doprava:
osobními auty
27. 11. – SO – vytrvalost s mapou – Proseč – sraz: 9:30 v lese mezi Prosečí a Budislaví – mapa:
Toulovcovy maštale (1 : 15 000, E=5m) – typ tréninku: COB – doprava: osobními auty
28. 11. – NE – zimní mapový trénink – Hostěnice – sraz: 9:30 na parkovišti u propadání v
Hostěnicích – mapa: Kamenný žlíbek (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: seběhy – doprava:
osobními auty
3. 12. – PÁ – noční mapový trénink – Mokrá-Horákov – sraz: 16:00 na točně autobusů v MokréHorákov – mapa: Vlašnovské údolí (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: okruhy – doprava:
osobními auty
4. 12. – SO – vytrvalost bez mapy „údolím Bílého potoka“ – Velká Bíteš – sraz: 9:30 ve Velké
Bíteši (Karlov) – vytrvalost: Velká Bíteš  Šmelcovna  Veverská Bítýška – doprava: osobními
auty
4. 12. – SO – Brněnský běžecký pohár (2. závod) – Okrouhlá – sraz do 9:00 hod. – 5km 10:30
hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,–Kč –
doprava: vlastní
11. 12. – SO – Běh na Býčí skálu – Brno, Zamilovaný háj – sraz: 9:00 na okraji Zamilovaného háje –
start: 30 km 9:00 a 9:30, 15 km 10:00 – doprava: osobními auty nebo MHD
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12. 12. – NE – Mistrovství Brna sprintových štafet – Brno, ZŠ Bosonožská – sraz: 14:00 na ZŠ
Bosonožská – mapa: Starý Lískovec (1 : 4 000, E=2,5m) – typ závodu: spritové štafety – doprava:
osobními auty nebo MHD
16. až 19. 12. – ČT–NE – Soustředění Sklené – viz samostatný rozpis akce
18. 12. – SO – Brněnský běžecký pohár (3. závod) – Vranov, Sportovní areál AMK Zbrojovky Brno –
sraz do 9:30 hod. 5km 10:30 hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě s
vkladem 100,– Kč – doprava: vlastní
23. 12. – ČT – Běh okolo Brna – tradiční cca 29. ročník předvánočního oběhnutí Brna – Mariánské
údolí  Pod Hádkem  Nový Dvůr  Březina  Zadní pole  Babice nad Svitavou 
Alexandrovka  Adamov  Útěchov (cca 120 min; MHD)  Soběšice  Lesná  Husovice –
sraz do 9:00 v Mariáském údolí – doprava autobusem číslo 55 s odjezdem v 8:38 z Židenic,
nádraží (Stará Osada 8:41; Dělnický dům 8:45)
24. 12. – PÁ – Vánoční běh na Babu – Skalka za Medláneckým kopcem – sraz do 9:30 hod. –
doprava vlastní nebo MHD (tramvaj 12 nebo autobus 53)
26. 12. – NE – Brněnský běžecký pohár (4. závod) – sokolovna Syrovice – sraz do 9:00 hod. – 5km
10:30 hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,– Kč –
doprava: vlastní
31. 12. – PÁ – zimní mapový trénink – Rozdrojovice – sraz: 14:00 na hřišti nad Rozdrojovicemi –
mapa: Trnůvka (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: směry – doprava: osobními auty
2. 1. – NE – zimní mapový trénink – Brno, Velká Klajdovka – sraz: 9:30 na parkovišti nad Velkou
Klajdovkou – mapa: Hádecká planina (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: okruhy – doprava:
osobními auty
7. 1. – PÁ – noční mapový trénink – Vracov – sraz: 16:30 v rohu lesa u hřiště ve Vracově – mapa:
Duny (1 : 10 000, E=2,5m) – typ tréninku: krátká trať – doprava: osobními auty
8. 1. – SO – zimní mapový trénink – Vracov – 2 tréninky – doprava: osobními auty
8. 1. – SO – Brněnský běžecký pohár (5. závod) – Kuřim – sraz do 9:00 hod. – 5km 10:30 hod.,
10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,– Kč – doprava:
vlastní
9. 1. – SO – zimní mapový trénink – Vracov – 1 trénink – doprava: osobními auty
15. 1. – SO – Běžecké testy – Lesná – Zhustových 60 minut – Lesná, U rozvodny – sraz do 9:30
hod. – kluci 50 minut, holky 45 minut (lesní kros)
16. 1. – NE – zimní mapový trénink – Střelice u Brna – sraz: 9:30 na konci silnice u průmyslového
areálu nad Střelicemi – mapa: Šibeník (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: kombotech – doprava:
osobními auty
21. 1. – PÁ – noční mapový trénink – Brno, U křivé borovice – sraz: 17:00 U křivé borovice –
mapa: Kočičí žleb (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: krátká trať s motýlkem – doprava: osobními
auty nebo MHD
22. 1. – SO – vytrvalost bez mapy „okolo Blanska“ – Blansko, Hořice – sraz: 9:30 na nádraží
v Blansku, město – vytrvalost: Hořice  Šebrov  Vranov  Nový hrad  Olomučany 
Klepáčov – doprava: osobními auty
22. 1. – SO – Brněnský běžecký pohár (6. závod) – Radostice – sraz do 9:00 hod. – 5km 10:30 hod.,
10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,– Kč – doprava:
vlastní
23. 1. – NE – zimní mapový trénink – Ochoz u Brna – sraz: 9:30 na odbočce silnice k archivu mezi
Líšní a Ochozí u Brna – mapa: Zadní Hády (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: krátké postupy –
doprava: osobními auty
28. 1. až 6. 2. – SO–NE – Soustředění Španělsko – viz samostatný rozpis akce
3. až 6. 2. – ČT–NE – Soustředění Stará Ves u Rýmařova – viz samostatný rozpis akce
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5. 2. – SO – Brněnský běžecký pohár (7. závod) – Rájec-Jestřebí, Gymnázium – sraz do 9:00 hod.
5km 10:30 hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,–
Kč – doprava: vlastní
11. 2. – PÁ – noční mapový trénink – Hostěnice – sraz: 17:00 na parkovišti u Hostěnického
propadání v Hostěnicích – mapa: Kamenný žlíbek (1 : 10 000, E=2,5m) – typ tréninku: scorelauf
+ krátké postupy – doprava: osobními auty
12. 2. – NE – vytrvalost bez mapy „Podyjím“ – Lesná – sraz: 9:30 v Lesné – vytrvalost: Lesná
Obelisk  Čížov  Lukov Nivky  Králův stolec  Znojmo – doprava: osobními auty
13. 2. – NE – zimní mapový trénink – Ivančice – sraz: 9:30 před mostem přes řeku Jihlavu
v Ivančicích u Rény – mapa: Réna (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: vrstevnicová mapa –
doprava: osobními auty
19. 2. – SO – O-mikron – Brno - Obřany – sraz: informace budou doplněny po vydání rozpisu
20. 2. – SO – vytrvalost s mapou – Koníkov – sraz: 9:30 u Koníkova na parkovišti v lese „Pod
Pohledeckou skálou“ – mapa: Pohledecká skála (1 : 15 000, E=5m) – typ tréninku: COB –
doprava: osobními auty
25. 2. – PÁ – noční mapový trénink – Omice – sraz: 17:30 na parkovišti v lese u bývalého
vojenského objektu mezi Omicemi a Kývalkou – mapa: Omický les (1 : 10 000, E=5m) – typ
tréninku: dlouhé postupy – doprava: osobními auty
26. 2. – SO – vytrvalost bez mapy „okolo Sýkoře“ – Lomnice – sraz: 9:30 v Lomnici u Tišnova –
vytrvalost: Lomnice  Sýkoř  Skorotice  Křížovice  Křeptov  Ochoz u Tišnova  Veselí
 Lomnice – doprava: osobními auty
26. 2. – SO – Brněnský běžecký pohár (8. závod) – Modřice, sokolovna – sraz do 9:00 hod. 5km
10:30 hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě s vkladem 100, – Kč –
doprava: vlastní nebo MHD tramvaj číslo 2
27. 2. – NE – zimní mapový trénink – Brno-Bystrc, U křivé borovice – sraz: 9:30 v Bystrci U křivé
borovice – mapa: Kočičí žleb (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: paměťové tandemy – doprava:
osobními auty
4. až 13. 3. – SO–NE – Soustředění Slovinsko – viz samostatný rozpis akce
18. až 20. 3. – PÁ až NE – Jarní pohár – Hradec Králové, Běleč – noční OB, dlouhá trať, štafety –
sraz: informace budou doplněny po vydání rozpisu
19. 3. – SO – Brněnský běžecký pohár (9. Závod) – ZŠ Kamínky – sraz do 9:00 hod. 5km 10:30 hod.,
10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,– Kč – doprava:
vlastní nebo MHD trolejbusem 26, 27
25. 3. – PÁ – noční mapový trénink – Hrádkov – sraz: 9:30 nad Hrádkovem v lese – mapa: Ledková
huť (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: krátká trať s motýlkem – doprava: osobními auty
26. 3. – SO – Zhusta cup – Hostěnice – sraz: 10:30 na parkovišti u Hostěnického propadání v
Hostěnicích – mapa: Kamenný žlíbek (1 : 10 000, E=2,5m) – typ tréninku: scorelauf + krátká trať
– doprava: osobními auty
26. 3. – NE – Brněnský běžecký pohár (10. závod) – Brněnská přehrada, hotel Rakovec – sraz do
9:00 hod. 5km 10:30 hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se
vkladem 100, – Kč – doprava vlastní nebo MHD tramvaj 3, 10 zastávka „Přístaviště“ nebo
„Rakovecká“
27. 3. – NE – zimní mapový trénink – Křižánky – sraz: 9:30 na okraji lesa nad Křižánkami – mapa:
Kyšperský potok (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: okruhy – doprava: osobními auty
Zhusta
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Zimní mapové tréninky
21. 11. LEDKOVÁ HUŤ (1:10000)
27. 11. TOULOVCOVY MAŠTALE (1:15000)
28. 11. KAMENNÝ ŽLÍBEK (1:10000)
2. 1.

HÁDECKÁ PLANINA (1:10000)

8. 1.

DUNY (1:10000)

9. 1.

DUNY (1:10000)

16. 1.

ŠIBENÍK (1:10000)

23. 1.

ZADNÍ HÁDY (1:10000)

13. 2.

RÉNA (1:10000)

20. 2.

POHLEDECKÁ SKÁLA (1:15000)

27. 2.

KOČIČÍ ŽLEB (1:10000)

27. 3.

KYŠPERSKÝ POTOK (1:10000)

koridory
Valchov
vytrvalost s mapou
Budislav (v lese)
seběhy
Hostěnice, parkoviště u propadání
okruhy
Brno, Velká Klajdovka
akce TSM
Vracov
akce TSM
Vracov
kombotech
Střelice u Brna
krátké postupy
Ochoz u Brna, archiv
vrstevnicová mapa
Ivančice
vytrvalost s mapou
Koníkov „Pod Pohledeckou skálou“
paměťové tandemy
Bystrc, U křivé borovice
okruhy
Křižánky

9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30

 Čas uvedený u tréninku je čas srazu v místě tréninku. Místa budou upřesněna na Google mapách.
 Přihlášky na každý trénink nejpozději do středeční půlnoci přes členskou sekci nebo e-mailem.
 Sobotní trénink charakterem trati bude připomínat závod na klasické trati.
 Sobotní mapa bude většinou v měřítku 1 : 15 000 či případnou kombinací měřítek.
 Nedělní trénink bude technicky náročný a na mapách v měřítku 1 : 10 000.
 Na kontrolách budou lampiony + SI (nezapomínejte svoje SI čipy).
 Mapy budou vždy připraveny na PRETEXu a s popisy kontrol.
 U každého tréninku bude po tréninku připraven v dostatečném množství teplý čaj.
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Noční mapové tréninky
19. 11. BŘEZINA
26. 11. BÍLÝ VLK
3. 12.

VLAŠNOVSKÉ ÚDOLÍ

7. 1.

DUNY

21. 1.

KOČIČÍ ŽLEB

11. 2.

KAMENNÝ ŽLÍBEK

25. 2.

OMICKÝ LES

25. 3.

LEDKOVÁ HUŤ

scorelauf + krátká trať
louka mezi Křtinami a Babicemi
dlouhé postupy
silnice 54 „Žarošice, Těšanka“
okruhy
Mokrá-Horákov (točna u kamenolomu)
krátká trať
Vracov
krátká trať s motýlkem
Bystrc, U křivé borovice
scorelauf + krátká trať
Hostěnice, parkoviště u propadání
dlouhé postupy
Omice, v lese u bývalé vojenské posádky
krátká trať s motýlkem
Hrádkov

17:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:30
18:30

 Sraz je vždy v uvedeném čase na místě uvedeném ve třetím sloupci.
 Přihlášky na každý trénink nejpozději do středeční půlnoci přes členskou sekci nebo e-mailem.
 Doprava po domluvě společně z Brna
 Noční mapové tréninky budou připraveny v délce okolo 50 minut pro muže a 40 pro ženy.
 Délka i charakter trati budou připomínat závod na krátké trati.
 Budou se nepravidelně střídat tréninky s intervalovým startem a hromadným startem.
 Na kontrolách budou reflexi + SI (nezapomínejte svoje SI čipy).
 Na trénincích bude k dispozici pro každého GPS.
 Mapy budou vždy připraveny na PRETEXu a s popisy kontrol.
 U každého tréninku bude po tréninku připraven v dostatečném množství teplý čaj.

Nové webové stránky www.orientak.cz
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Soustředění Sklené
Datum:
Odjezd:

16. až 19. prosince 2021 – čtvrtek až neděle
ve čtvrtek 16. prosince v 16:20 vlakem z Brna – hlavní nádraží (sraz 16:15 ve vestibulu
nádraží. Jedeme do stanice Žďár nad Sázavou (R 976). Ve Žďáru přestup na autobus
směr Sněžné, odjezd 17:50 nebo osoními auty. Domluva dle počtu přihlášených.
Příjezd:
v neděli 19. prosince 15:40 (14:29) vlakem do Brna – hlavní nádraží.
Ubytování: Turistická základna DDM Žďár nad Sázavou Sklené – klasické místo našich
soustředění. Ubytování na postelích v povlečených peřinách. WC a sprcha na pokoji.
Stravování: plná penze + svačiny. Po celý den bude k dispozici společný čaj.
Náplň:
běhání nebo lyžování podle sněhových podmínek.
S sebou:
maratonky a orientky (pokud sníh nebude) nebo lyže (pokud sníh bude), věci co
běžně potřebujete, tréninkový deník, hry na dlouhé zimní večery, dárky pod vánoční
stromeček a další dle toho co Vás napadne.
Cena:
1 500,– Kč. V ceně je ubytování, doprava a náklady na společné jídlo.
Přihlášky: nejpozději do 5. prosince 2021, kapacita 42 postelí, e-mailem Zhustovi.
Zhusta
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