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Náš oddíl se přidává k iniciativě Českého 
svazu orientačních sportů na podporu 
Ukrajiny. Pokud můžete, prosíme 
podpořte Ukrajince při obraně své země. 
Finančně přispívat lze na svazový účet 
pro Ukrajinu 214575416/0600 popřípadě 

lze přispět materiálně na jakémkoliv sběrném místě zřízeném humanitárními organizacemi. Více 
informací můžete nalézt zde: https://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/tyden-
orientaku-pro-ukrajinu-zapojte-se 
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JJeeddnnoouu  vvěěttoouu 
 

ÿ V prvním kole výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2023 nám bylo 
přiděleno pořádání MČR na krátké trati.   

 

ÿ Devět závodníků z našich řad se zúčastnilo Adamna Cupu zařazeného do Brněnské zimní ligy, 
přičemž nejlepšího výsledku dosáhla Věrka desátým místem v ženské kategorii. 

 

ÿ Na Metodickém semináři rozhodčích konaném online 3. prosince 2021 si Jirka prodloužil svou 
rozhodcovskou kvalifikaci R2.  

 

ÿ Kamil doběhl na třetím místě v kategorii ZV na ONOS Cupu zařazeném do Brněnské zimní ligy, 
čímž výrazně překonal výsledky dalších tři našich zástupců v tomto závodě.  

 

ÿ Na kratší patnáctikilometrové trati tradičního Běhu na Býčí skálu jsme obsadili kompletní 
stupně vítězů v pořadí Vilda, Strejdík a Jirka.  

 

ÿ 16. prosince byla Honzovi a Kamilovi Komendovým na základě celoročního školení udělena 
trenérská licence T2 s akreditací MŠMT.  

 

ÿ Adam se stal suverénním vítězem pětikilometrové trati na tradičním Štěpánském běhu 
Syrovice zařazeném do Brněnského běžeckého poháru. 

 

ÿ Ze sedmi našich zástupců na Poháru Legendy zařazeném do Brněnské zimní ligy se nejvíce 
dařilo Věrce, která skončila osmá v ženské kategorii. 

 

ÿ Nadace orientačního běhu přidělila pro rok 2022 Sportovnímu centru dětí zřízenému při našem 
oddílu dotaci ve výši 16 000 Kč.  

 

ÿ Nadace orientačního běhu přidělila pro rok 2022 Sportovnímu centru mládeže zřízenému při 
našem oddílu dotaci ve výši 25 000 Kč.  

 

ÿ Adam zaběhl na halovém atletickém přeboru Moravskoslezského kraje v běhu na 3000 m čas 
9:36, což stačilo na čtvrté místo. 

 

ÿ Lubomír Trš vyhrál kategorii B na tradičním Návratu ke kořenům pořádaném na historických 
mapách v širším okolí Brna. 

 

ÿ Jirka si posunul o sedm sekund osobní maximum na Nerezové Radostické desítce zařazené do 
seriálu Brněnského běžeckého poháru, což stačilo na 17. místo v hlavní kategorii. 

 

ÿ Doubravka rozbíhala na velkém štafetovém závodě Krátký den žákovskou štafetu Radioklubu 
Blansko, která skončila po skvělém finiši u nás hostujícího Ondry Brosche na čtvrtém místě.  

 

ÿ V inventáři našeho oddílu přibyly dva nově ušité tunely vyvedené v červenomodré kombinaci a 
opatřené naším novým logem. 

 

ÿ Na shromáždění Jihomoravské oblasti sekce OB konané 27. ledna byl Libor znovuzvolen 
předsedou naší oblasti a ve vedení oblasti ho dále doplnil Petr. 

 

ÿ Od pátku 4. do neděle 20. února náš oddíl zajišťoval fungování stánku orientačního běhu na 
Olympijském festivalu konaném v areálu Nové Zbrojovky v Brně. 

 

ÿ 8. února proběhla valná hromada našeho TJ, jejímž jediným bodem byla změna sídla našeho 
spolku, které je nyní na adrese Gabriely Preissové 5, 61600, Brno. 

 

ÿ Věrka obsadila druhé místo v kategorii D na závodě Hradubické zimní ligy konaném 20. února 
ve všem orienťákům důvěrně známém prostoru v okolí královéhradeckého lesního hřbitova. 
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ÿ Na tradiční městké klasice Kauflauf zařazené do Brněnské zimní ligy byli z našich řad nejlepší 
Jirka a Óďa, kteří obsadili ve svých kategoriích shodně pátá místa. 

 

ÿ Strejdík se o posledním únorovém prodlouženém víkendu zúčastnil dalšího soustředění 
juniorské reprezentace, které se konalo ve skalnatých terénech Kokořínska. 

 

ÿ Ke konci letošního přestupového období má náš oddíl registrováno 125 závodníků a je 
aktuálně třetím největším oddílem v oblasti a dvacátým pátým největším oddílem v republice. 

SSlloovvoo  ššééffttrreennéérraa 
 

áme za sebou první dva měsíce 
letošního roku a zimní příprava na 
jarrní část sezóny se tak pomalu blíží 

ke svému konci. Po dvou sezónách ovlivněných 
COVIDem se zdá, že ten letošní rok už bude 
bez větích komplikací a dočkáme se konečně 
zase normální sezóny ve kteé bude hodně 
závodů na kterých potkáme řadu svých 
kamarádů a známých jako v časech před 
COVIDem. 
Myslím, že si můžeme říci, že se nám zimní 
příprava podařila zrealizovat podle našich 
představ a snad jen toho sněhu mohlo být o 
malinko víc, potože na lyže to v Brně a jeho 
blízkém okolí zase moc nebylo. Podařilo se 
nám vytvořt schéma pravidelných tréninků a 
zejména víkendové zimní mapové tréninky se 
těšily vašemu zájmu. To stejné lze říci i o našich 

soustředěních, vždyť na konci ledna se nás na 
soustředěních v Jeseníkách a ve Španělsku 
sešla více než polovina oddílu. 
V rukou držíte vydání časopisu, které Jirka 
nachystal podle svých a našich představ, tak 
bych mu touto cestou rád poděkoval a věřím, 
že i vy na dalších stránkách najdete mnoho 
zajímavého čtení a budete našeho Trolla rádi 
číst i do budoucna. 
Stejně tak bych rád poděkoval všem, kteří jste 
přes zimu pomáhali s přípravou všech našich 
tréninků a soustředění. 
Před blížícími se závody bych vám rád popřál, 
aby se vám na nich dařilo, abyste měli radost 
z nalezených kontrol a dobrý pocit 
z dosažených výsledků a aby ta letošní sezóna 
byla alespoň stejně úspěšná jako ta loňská. 

Zhusta 

SSlloovvoo  ššééffrreeddaakkttoorraa   
 

rávě se vám dostává do ruky první 
novodobé číslo časopisu Troll. Před 
zhruba čtyřmi měsíci vyšlo číslo nulté, 

kterým jsme formulovali vůli náš časopis 
obnovit a začít znovu vydávat. Osobně jsem 
v něm také nastínil svou představu, jak by 
mohlo toto první a posléze i všechna další čísla 
vypadat. Jak se mi, vlastně mnohem lépe 
řečeno nám, to podařilo, můžete nyní posoudit 
sami. 

Co tedy na následujících více než 
padesáti stránkách najdete? Předně se 
podařilo dát dohromady články o všech 
významných zimních soustředěních, kterých se 
někdo z nás zúčastnil. Tedy téměř všech. 
Článek o soustředění juniorské reprezentace 
v Nedamově, které se konalo těsně před 
uzávěrkou tohoto čísla jsem Strejdíkovi už 

odpustil. I tak jako jediný do tohoto čísla 
přispěl dvěma články, a nutno konstatovat, že 
velmi povedenými. Z velkého množství zimních 
lig a jiných lokálních závodů, kterých se někdo 
z nás zúčastnil, jsou v tomto čísle článkem 
zdokumentovány dvě. Víc by se jich sem stejně 
kvůli rozsahu čísla nevešlo, a tak jsem se 
pokusil vybrat jen ty, které pro nás byly 
nějakým způsobem speciální. 

V nultém čísle jsem psal, že si 
nemyslím, že těžiště Trolla by mělo být ve 
článcích.  A jak asi brzy zjistíte, tak opravdu 
není. Pro toto číslo vzniklo deset živých 
rozhovrů o celkové době trvání více než jedna 
hodina. Poslední, jedenáctý rozhovor pak 
vznikl bohužel pouze korespondenčně přes e-
mail, jalikož jsme se s Doubravkou nedokázali 
potkat. A o čem jednotlivé rozhovory jsou? 

M

P 
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Předně jsem si k diktafonu pozval všechny 
nové členy, kteří k nám letos přestupují, nebo 
u nás začínají hostovat, aby se mohli trochu 
představit. Tedy s vyjímkou Elišky Karafiátové. 
O jejím hostování jsem se dozvěděl dva dny 
před uzávěrkou a vycházet Troll o den později, 
tak bych to stihl… Kromě toho v úvodní části 
čísla najdete tři rozhovory s těmi, o kterých se 
domnívám, že mají co říct. A to i přesto, že je 
nevídáme na nejvyšších příčkách výsledkových 
listin. Troll by zkrátka měl být o nás všech a pro 
nás všechny. Proto se budu do každého čísla 
snažit pořídit obdobné tři rozhovory s lidmi 
napříč celou členskou základnou bez ohledu na 
jejich věk či výkonnost. 

Kromě článků a rozhovorů pak na 
následujících stránkách najdete ještě čtyři, 
doufejme pravidelné, rubriky. V případě tří 
z nich bude velmi žádoucí spolupráce vás 
všech. Sám nemám kapacitu sledovat 
kompletní dění v našem oddíle, takže 

očekávám tipy na zajímavé fotky a také 
postupy, které jste běželi. Ty nejzajímavější se 
pak objeví ve zmíněných pravidelných 
rubrikách. A aby pro vás bylo snazší mi své tipy 
posílat, tak nechám zřídit e-mailovou adresu 
troll@prvnibrnenska.cz. Všechno ohledně 
našeho časopisu budete moct posílat na ni a 
vaše zprávy obdrží všichni ti, kteří mají, nebo 
budou mít s naším časopisem co do činění. 

Závěrem bych vám rád popřál příjemné 
chvíle strávené nad stránkami tohoto čísla 
Trolla a poděkoval všem, kteří se na jeho 
přípravě podíleli. Bez vás by to v žádném 
případě nešlo. V neposlední řadě vám také na 
tomto místě přeji úspěšnou jarní část 
nadcházející sezóny. Motivací vám může být 
třeba i to, že ten nejúspěšnější z vás se dostane 
v rámci pravidelné rubriky Výkon čísla na 
obálku dalšího Trolla, nad jehož stránkami se 
sejdeme na začátku letních prázdnin.  

Jirka 

FFoottkkaa  ččííssllaa 
 

 každém čísle našeho časopisu Troll 
bude zajisté velké množství fotek. Ať 
už u článků nebo rozhovorů. V období 

mezi vydáním jednotlivých čísel ovšem vždy 
nutně vznikne daleko více zajímavých snímků, 
než se může na tyto stránky vejít. Proto jsem 
se rozhohl přijít s touto rubrikou.  

Byl bych rád, aby se na tomto místě 
v každém čísle Trolla objevila nějaká 
jakýmkoliv způsobem výjimečná fotka. 
Natolik výjimečná, aby si zasloužila být mezi 
pouhými čtyřmi fotkami, které se během 
jednoho roku na tomto místě objeví. Není 
přitom až tak moc důležité jestli bude vynikat 
svou kompozicí, tím co, respektive koho 
zobrazuje, nebo čímkoliv jiným. Nemusí na ní 
být nutně ani nikdo z řad našeho oddílu. 
Nemusí se ani přímo týkat orientačního běhu 
nebo běhání vůbec. Může třeba zachycovat 
zajímavý terén, kde někdo z nás běžel nebo 
nějakou významnou událost ze života 
kohokoliv z nás. Fantazii se jednoduše meze 
nekladou. 

Aby tato rubrika začala zdárně 
funguvat, je nutné mít k dispozici co největší 

množství relevantních fotek. Nezanedbatelné 
množství jich je v galerii na našich oddílových 
stránkách. Zajímavé fotky se také dají 
stáhnout ze stránek závodů, kterých se 
účastníme. Na druhou stranu je ale jasné, že 
spousta z vás aktivně fotí a má tak ve svých 
archivech materiál, ke kterému se nemám 
příležitost dostat. Navíc moje časové kapacity 
také nejsou neomezené a některé fotky ze 
závodů mohu jednoduše přehlédnout, 
popřípadě plně nedocenit jejich výjimečnost. 
Byl bych proto moc rád, kdybyste mi 
průběžně posílali na nově zavedenou e-
mailovou adresu troll@prvnibrnenska.cz své 
návrhy na fotku čísla třeba i s krátkým 
„nominačním“ textem. Doufám, že před 
vydáním dalšího čísla, které je naplánováno 
na konec jarní závodní sezóny, bude z čeho 
vybírat. 

Pojďme už ale k fotce, kterou můžete 
vidět na následující straně. Přestože toto číslo 
pojednává o zimním přípravném období, tak 
kandidátů na fotku čísla bylo více. Přesto 
nakonec nebylo až tak složité jednu vítěznou 
vybrat. Zobrazuje totiž něco pro náš oddíl 

V 



    

7 Troll – březen 2022 

v pravdě historického. Strejdík se totiž stal 
letos v zimě historicky prvním členem TJ 
Spartaku 1. brněnská, který oblékl juniorský 
reprezentační dres své země. Je pravdou, že 
již vloni se spolu s Filipem Bukovacem oblékli 
do dorosteneckých reprezentačních dresů a 
reprezentovali velmi úspěšně své země na 

EYOCu v Litvě, ale juniorská reprezentace je 
přece jen zase o stupínek výše. Samotná 
fotka pak byla pořízena během soustředění 
juniorské reprezentace v Nedamově, které se 
konalo od 24. do 27. února na mapách Zahájí 
a Selská rokle v srdci Kokořínska. 

Jirka 
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PPoossttuupp  ččííssllaa 
 

áš sport je založen na rychlé a přesné 
orientaci v neznámém terénu, o němž 
získáváme veškeré informace ze 

speciálně vytvořené mapy. Byla by tudíž 
bezpochyby škoda v našem časopise žádné 
mapy neukazovat. Samotné mapy jsou sice 
krásné, ale teprve na nich vytyčené tratě jim 
dávají tu správnou přidanou hodnotu. A proto 
se budu u jednotlivých článků kromě fotek 
snažit ukazovat právě i mapy s postupy. Jejich 
tisková velikost bude ovšem nutně omezená a 
budou tak sloužit spíše jako ukázky toho, jak 
daný terén vypadá. Byl bych ale moc rád, 
abyste si v každém čísle mohli nad nějakým 
pěkným postupem i trochu hlouběji 
zapřemýšlet a proto je tu tato rubrika. 

Jaké postupy by se měly na tomto 
místě objevovat? Myslím, že nejvýstižnější 
označení je inspirativní. Měly by to být takové 
postupy, které dělají orientační běh 
orientačním během a nutí nás dělat během 
závodu komplexní rozhodnutí. A to nejen 
z pohledu volby postupu, ale i způsobu jeho 
dostatečně robustní realizace. Zároveň by to 
měly být postupy, které někdo z nás reálně 
řešil. Není přitom důležité, jestli to bylo v rámci 
závodu nebo pouze tréninku. Stejně tak není 
důležité, jak daný postup realizoval. Jestli na 
něm dosáhl nejlepšího mezičasu, nebo na něm 
naopak výrazně chyboval. Rád bych přitom 
preferoval postupy z terénů, které pro nás 
nejsou úplně běžné a zároveň z akcí, kterých 
jsme se nezúčastnili všichni. Cílem je, aby co 
největší množství čtenářů postup vidělo 
poprvé, takže nádherný postup například 
z oddílového přeboru není úplně ideální 
volbou pro tuto rubriku. 

Cílem této rubriky také není provádět 
detailní rozbor vybraného postupu. Orientační 
běh je krásný i tím, že naprosto obecně platná 
ideální varianta žádného postupu neexistuje, 
respektive je vždy více čí méně závislá na běžci, 
který ji volí. Vždy je totiž nutné volit variantu 
postupu tak, abych se já dostal co nejrychleji 
z jednoho místa na druhé. A to, že by se tam 
někdo jiný mohl dostat někudy jinudy o trochu 
rychleji, pro mě není vůbec relevantní. Na 

druhou stranu bych ale vždy rád poukázal na 
pár důležitých aspektů daného postupu a to 
proto, aby ho ti mladší nebo jen méně zkušení 
z nás měli jak uchopit a mohli se při 
přemýšlením nad ním něco naučit. 

V neposlední řadě bych vás chtěl 
požádat, abyste se mnou na tvorbě této 
rubriky spolupracovali a průběžně mi posílali 
na nově zavedenou e-mailovou adresu 
troll@prvnibrnenska.cz své návrhy na postup 
čísla. Všechny mapy z našich tréninků jsou 
k dispozici na našem oddílovém webu, ovšem 
v případě závodů je situace mnohem 
komplikovanější. I kdybych našel časové 
kapacity ke sledování závodní aktivity všech z 
vás, tak řada map ze závodů není veřejně 
dostupná. Dobrým příkladem mohou být 
závody ve Valencii, kterých se naše 
dorostenecká tréninková skupina zúčastnila na 
konci svého soustředění ve Španělsku. Osobně 
jsem totiž viděl pouze mapy s tratěmi elitní 
mužské kategorie, které jsou velmi zajímavé a 
jsou k dispozici na webu omaps.wordofo.com. 
Mapy s tratěmi dorosteneckých kategorií mi 
ale zůstaly utajeny. 

Tím se dostávám k výběru aktuálního 
postupu čísla. Ačkoliv by se mohlo zdát, že v 
průběhu zimní přípravy budou možnosti 
výběru omezené, tak opak je pravdou. Od 
vydání nultého čísla Trolla náš oddíl uspořádal 
v širším okolí Brna dvacet dva mapových 
tréninků. Konala se také řada zimních lig a 
v neposlední řadě proběhlo několik mapových 
soustředění a to i v zahraničí. Vybírat tedy bylo 
rozhodně z čeho a vážných kandidátů na 
postup čísla bylo hned několik.  

A co že za postup tedy na následující 
straně najdete? Nejedná se o postup ze 
soustředění ve Španělsku, kterého se zúčastnili 
téměř všichni naši dorostenci, ale o postup ze 
soustředění české juniorské reprezentace 
v Portugalsku, který reálně běžel pouze 
Strejdík. Konkrétně se jedná o trénink klasické 
trati, který se konal v pátek 21.1. na mapě Sao 
Matias v měřítku 1:15000 jako poslední fáze 
před víkendovými závody. Při přemýšlení nad 
postupem na čtvrtou kontrolu pro vás bude 

N
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možná důležitá ještě i informace, že zelené 
šrafy v mapě představují místy kapradiny a 

jinde zhruba dvoumetrový nepoddajný keř 
podobající se obrovské přesličce. 

 
V předchozím textu jsem slíbil udělit 

k vybranému postupu pár komentářů. Tady 
jsou. Pokud řešíte delší postup, je vždy nutné 
vědět, jak rychle jste schopni běžet konkrétním 
terénem oproti běhu po cestě. Díky tomu jste 
se schopní rozhodnout, kdy má smysl volit 
obíhačku a kdy už ne. Dále je nutné mít jasnou 
představu o výškovém profilu terénu. V 

morfologicky složitějších terénech jako je 
tento, v nichž jsou vrstevnice poměrně 
nepřehledné a jednotlivé terénní detaily jsou 
navíc hojně vykreslovány pomocnými 
vrstevnicemi, je dobré sledovat primárně 
hlavní vrstevnice. Ty jsou v mapě téměř vždy 
dobře viditelné. S jejich využitím tak nejenom 
snáze naleznete polohu vrcholů, ale také 
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snadno určíte převýšení na jednotlivých 
zvažovaných variantách s přesností na 25 
metrů, což je pro volbu postupu většinou 
dostatečné. I v případě dlouhých postupů je 
navíc důležité volit dostatečně robustní 
variantu, kterou budete schopni bezpečně 
zrealizovat. Při volbě dostatečně výrazné 
zarážky, například v podobě cesty, lze sice po 
většinu délky postupu využívat běhu na hrubý 
azimut, ale především dohledávku musíte mít 
vždy perfektně naplánovanou. Na jakoukoliv 
kontrolu je proto vždy nutné nabíhat 
z nějakého jasně definovaného a snadno 
dohledatelného bodu. Při volbě varianty je 

také rozumné přemýšlet nad tím, z které 
strany chcete na kontrolu nabíhat. V tomto 
konkrétním případě je kontrola umístěna 
v údolíčku mezi skalkou a skalní plotnou na 
hřbítku. Je tedy naprosto zřejmé, ze které 
strany budou jak samotný objekt, tak i kontrola 
nejlépe vidět. 

Kudy byste tedy tento postup běželi? 
Pokud vás zajímá jak ho realizoval Strejdík, 
můžete se ho zeptat. A nebo se podívejte na 
jeho Stravu, kde má z tohoto tréninku vyčtený 
GPS tracking. 

Jirka

VVýýkkoonn  ččííssllaa::  DDoouubbrraavvkkaa  PPrroocchháázzkkoovváá 
 

íká se, že všichni sportovci soutěží o čest a 
slávu podle toho, čeho mají méně. A 
proto je tu tato rubrika, aby v každém 

čísle dopřála jednomu z nás tu čest stát se 
trochu slavným. Do každého čísla plánuji 
vybrat nějaký výjimečný výsledek, kterého 
někdo z našich řad dosáhl od vydání čísla 
předcházejícího. A nemusí se přitom nutně 
jednat o výsledky z velkých nebo prestižních 
akcí. Nemusí se vlastně v principu jednat ani o 
umístění na stupních vítězů. Stejně důležitým 
kritériem výběru bude to, zda dotyčný dokázal 
významným způsobem překonat očekávání, 
nebo lépe řečeno sám sebe. Šanci tedy mají 
v podstatě úplně všichni. 

A co bude čekat toho, na nějž padne 
moje volba? Každý úspěch je nutné náležitě 
prodat, takže jeho fotka, ideálně z konkrétního 
vybraného závodu, bude na obálce čísla. 
Kromě toho ho ještě požádám o rozhovor, 
který se bude samozřejmě týkat z velké části 
jeho Výkonu čísla. Není ovšem důvod nepoložit 
i další všetečné otázky. Koho tedy uvidíme na 
obálce příštího čísla? Snažte se ať jste to právě 
vy! Nepochybuji o tom, že po letošní jarní části 
sezóny bude z čeho vybírat. 

Předpokládám, že obálku tohoto čísla 
jste už viděli, takže tušíte, kdo a kde dosáhl 
historicky prvního Výkonu čísla. Doubravka 
vyhrála velmi suverénním způsobem celkovou 
klasifikaci tříetapových závodů XI Premi 
d´orientació de la Comunitat Valenciana ve své 

kategorii F-16E, přičemž v jednotlivých etapách 
obsadila dvakrát první a jednou druhé místo. 

 
Je pravda, že v zimním období, se až 

tolik závodů neběhá, ale to rozhodně nesnižuje 
kvalitu Doubravčina výkonu. A i ostatní se 
v zimě vcelku činili. Etapu na stejných 
závodech vyhráli i Broschák s Filipem 
Bukovacem. Celkové pořadí své kategorie pak 
opanoval Zhusta. Stejně dobře se na obálce 
mohl objevit i Vilda díky svému vítězství na 
patnáctikilometrové trati Běhu na Býčí skálu. A 
tak by se dalo ještě chvíli pokračovat. Na 
druhou stranu je ovšem pravda, že jsme 
především orienťáci a výkon na hladkém 
závodě by musel být opravdu výjimečný, aby 
se na toto místo dostal. 

Ř 
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Dost už ale řečí. Pusťme ke slovu 
Doubravku, se kterou jsem jako jedinou 

v tomto čísle nemluvil naživo, ale na mé otázky 
odpovídala písemně přes e-mail. 

Jirka 
 

 
J: Na tříetapových závodech XI Premi 
d´orientació de la Comunitat Valenciana, 
kterých jsi se zúčastnila na závěr oddílového 
soustředění ve Španělsku jsi vyhrála dvě 
etapy a také celkové pořadí kategorie F-16E. 
Cítíš před nadcházející sezónou formu? 
D: Nějakou formu asi cítím, ale nejsem si jistá. 
Myslím, že po pár závodech v nové sezóně se 
jistě uvidí. 
 

J: Závody byly v elitních kategoriích zařazeny 
do WRE. Jaká byla konkurence ve tvé 
kategorii mladšího dorostu? 
D: Podle mě konkurence v mé kategorii 
mladšího dorostu byla celkem malá. V Česku je 
pro mě určitě větší. 
 

J: Osobně jsem viděl pouze mapy s tratěmi 
elitních kategorií a fotografie z průběhu 
závodů. Z nich to vypadalo, že terén lesních 
etap byl hodně náročný, především kvůli 
kopcům a místy husté vegetaci. Jaké to bylo 
ve skutečnosti? 

D: Na závodech byl terén velmi náročný. V lese 
byl hustý podrost tvořený různými trnitými 
španělskými rostlinami a podložka s volnými 
kameny, po které se těžce běhalo. Na klasické 
trati byly svahy velmi prudké a špatně 
sbíhatelné. Na takový terén jsem nebyla moc 
zvyklá a ani já jsem se nevyhnula menším 
pádům.  
 

J: Z mapy sprintu není na první pohled patrné, 
že by se terén nějak zásadněji lišil od těch na 
které jsme zvyklí třeba i u nás. Překvapil tě 
sprint něčím? 
D: Jelikož sprint nepatří mezi mé nejoblíbenější 
disciplíny, divím se, že sprint ve španělském 
městě se mi líbil. Sprinty jsou trochu těžší na 
srovnávání než lesní disciplíny. Proto mi ani 
moc odlišný od těch našich, které běháme v 
Česku, nepřipadal. 
 

J: Stavitel klasické trati poměrně dost šetřil 
kontrolami. Byly na tvé trati rozhodujícím 
faktorem komplexní volby postupů? 
D: Podle mě moc nezáleželo na volbě postupů. 
Stavitel většinu kontrol postavil tak, že postup 
byl skoro jasný. Asi nejvíce záleželo, jak rychle 
umíte běhat v takovém typu terénu. 

 

J: Dají se terény, ve kterých se konaly 
především lesní etapy srovnat s něčím, kde už 
si dříve běžela? Jak složité pro tebe bylo se 
adaptovat? 
D: Některé pasáže by se dali srovnat s českými 
lesy, ale většina terénu byla pro mě nová. 
Jelikož ráda běhám v novém terénu, tak nebylo 
až tak těžké si zvyknout na španělské lesy. 
 

J: Která ze tří etap byla z tvého pohledu 
nejpovedenější? Ať už, co se týče tvého 
výkonu nebo terénu a stavby tratí. 
D: Nejvíce se mi líbil sprint, protože jsem po 
doběhnutí byla se svým výkonem opravdu 
spokojená. Z lesních disciplín jsem si nejvíce 
užila třetí etapu, kdy se běžela klasická trať. Z 
předchozích etap jsem už trochu věděla, co mě 
čeká a byla jsem více připravená. 
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J: Jak se ti líbilo celé soustředění ve 
Španělsku? 
D: Soustředění se jistě vydařilo a jsem ráda že 
jsem se ho mohla zúčastnit. Poznala jsem opět 
nový typ terénu, ve kterém jsem si trénování 
velmi užila. 
 

J: Závodní sezóna se rychle blíží a tebe čeká 
druhá sezóna v kategorii D16. Jaké pro ni máš 
cíle? Jsou nějaké závody, na které se 
speciálně připravuješ nebo jenom těšíš? 
D: Chtěla bych dosáhnout pěkných výsledků na 
mistrovstvích české republiky. A určitě se těším 
na všechny závody, co mě v tomto roce čekají. 
 

J: Děkuji za rozhovor a přeji ať letos přidáš 
ještě spoustu dalších vítězství tak jako ve 
Španělsku. 
D: Taky děkuji  

TTřřii  oottáázzkkyy  pprroo::  KKaarrllaa  PPaauusscchhkkaa 
 

ožná by se na první pohled mohlo 
zdát, že na tomto místě najdete 
jeden z mnoha rozhovorů, které 

jsou obsahem tohoto čísla. Není to ale úplně 
pravda. Smysl této rubriky je totiž poněkud 
jiný. Všechny rozhovory v tomto čísle, včetně 
tohoto, jsem dělal já a stejně tak jsem to byl 
já, kdo si vybíral lidi, které k diktafonu pozve. 
A to má tato rubrika změnit. 

 

Můj styl je přece jenom daný a budu 
ho jen stěží výrazněji měnit. Rozhodně to ale 
neznamená, že je jediný správný nebo 
dokonce nejlepší. A také nikde není apsáno, 
že na některé lidi se svými rozhovory 
nezapomínám. Proto chci dát prostor vám 
všem. Jak tedy budou Tři otázky pro: 
fungovat? Ptát se nebudu já a stejně tak si 
nebudu vybírat, kdo z nás se v této rubrice 
objeví. Tato volba, stejně tak jako formulace 
všech tří otázek, připadne vždy tomu, kdo byl 
dotazován v minulém čísle. Vaši fantazii 
přitom nehodlám nijak omezovat. Můžete se 
ptát kohokoliv na cokoliv plně dle vašeho 
uvážení. Můžete se ptát naživo s pomocí 
diktafonu nebo můžete využít, tak jako já 
tentokrát, e-mail. Jediným omezením je, že 
budete mít vždy právě tři otázky. 

Jelikož se v tomto čísle rubrika 
objevuje poprvé, bylo nutné zvolit prvního 
respondenta a na něco zajímavého se ho 
zeptat. Tentokrát jsem se tohoto úkolu 
zhostil já a předpokládám, že to bylo poprvé 
a naposled. Příště už se bude ptát Karel 
Pauschek a komu své otázky položí je v tuto 
chvíli tajemnstvím i pro mě. Pusťme ho tedy 
nyní ke slovu. 

Jirka 

M
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J: Vím, že jsi s orienťákem začínal až v 
dospělém věku. S čím jsi do toho v začátcích 
šel a jaké místo ve tvém životě má orienťák 
nyní? 
K: Je to tak, s orienťákem jsem začal před 
čtyřmi lety tedy ve svých 32 letech (což je 
mimochodem zhruba o 26 let později, než 
začíná průměrný orieťák/orientačka, jak jsem 
tak pochopil ). O orienťáku jsem slyšel už v 
minulosti a moc se mi líbilo spojení "hlavy a 
nohou", které tento sport nabízí. Díky Věrce 
jsem měl možnost orienťák vyzkoušet a 
jelikož jsem v té době docela běhal a mapu 
jsem si myslel, že rychle pochopím a tudíž 
jsem už spřádal plány, jak budu ty orienťáky 
prohánět - CHYBA!  Nicméně Věrka mi 
trpělivě všechno vysvětlila a proběhla (prošla) 
se mnou první orienťácké závody. Dnes už 
trošku krotím svoje "mistrovské" ambice, ale 
pořád mě moc baví vyrazit do lesa a 
proběhnout se pěknou krajinou, v ideálním 
světě najít všechny kontroly… a pořád 
doufám, že jsem z hlediska výsledků neřekl 
poslední slovo  
 

J: Co pro tebe bylo nejtěžší v rámci 
orienťáckých dovedností zvládnout, 
popřípadě s čím stále ještě nejvíc bojuješ? 
K: Odpověď na tuto otázku jsem už trošku 
naznačil výše - nejtěžší pro mě ze startu bylo 
rozhodně smířit se s faktem, že i když člověk 
běhá, tak v lese je to úplně o něčem jiném, 
resp. není až tak důležité, jak rychle běžím, 
ale KAM běžím. Úplně nejtěžší pro mě bylo 
pochopit, resp. si vybrat, co mě na mapě, 
resp. v reálném světě má zajímat a co ne. 
Navíc i samotný běh v lese není to samé, jako 
když si člověk nazuje maratonky a jde se 
proběhnout po cyklostezce - dodnes si 
pamatuju na namožené svaly okolo lýtek a 
kotníků, které jsem ani nevěděl, že mám  
Dnes nejvíc bojuju (kromě přehnaných 
ambicí) s tím, že už se sice neztrácím jako na 
začátku (a když ano, tak se po pár minutách 
najdu), ale pořád je ten můj pohyb krajinou 
pomalejší, než bych si přál. 
 

J: Na soustředění o pololetních prázdninách 
byl prý mezi dětmi velký zájem o trenéra 
Karla. Uvažuješ o tom, že se nějak zapojíš do 
výchovy nové orienťácké generace ať už jako 

trenér nebo třeba trochu později jako rodič? 
K: To víš, trenér Karel má totiž takový 
liberálnější přístup než většina 
trenérů/trenérek, ale otázka je, kam bychom 
s tímto přístupem došli.  Navíc myslím, že 
mám ještě hodně práce sám se sebou, takže 
bych si vůbec nedovolil troufnout si na 
výchovu další generace. I když mě už kolikrát 
napadlo, že bych pomohl Liborovi s 
roznosem, vždycky jsem tento nápad rychle 
zavrhl, protože bych vám myslím připravil 
úplně jinou dimenzi orienťáku a mnou 
roznesené kontroly byste hledali ještě dnes 
 Nicméně vždycky moc rád pomůžu na 
soustředěních a společných akcích s 
dozorem, organizací rozklusu a rozcvičky a 
tak celkově budu trenérům rád k ruce. 

Ať vám to všem běhá a na další 
společnou akci, resp. závody se už moc těší 
"trenér" Karel!  
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KKaattkkaa  VVííttkkoovváá  aa  MMaarruušškkaa  KKrráálloovváá::    
MMáámmee  nneejjrraaddššii  mmaappoovvéé  ttrréénniinnkkyy 

 

ato dvě děvčata patří mezi početnou 
skupinu našich žákovských nadějí. Obě 
jsou ročník narození 2011 a tudíž 

v následující sezóně opouštějí kategorii D10, 
v níž se již dokázaly prosadit i na stupně vítězů, 
a přesouvají se do kategorie D12. Původně 
jsem chtěl o rozhovor požádat pouze jednu 
z nich, ale vzhledem k tomu, že se nemohly 
dohodnout, tak jsem je musel vyzpovídat obě 
zároveň a učinil jsem tak po nedělním 
mapovém tréninku na Réně v Ivančicích. 

Jirka  
 

J: Ahoj holky, jak se vám líbil dnešní trénink? 
M: Bylo to super.  
K: Nebylo to špatný. 
 

J: Jaké tréninky máte nejradši? 
M: Mapové tréninky.  
K: Já asi taky. 
 

J: Takže tréninky bez mapy pro vás až tak 
zajímavé nejsou? 
K: Ne.  
M: Ne. 
 

J: Kdy jste s orienťákem začínaly? Kdy jste se 
poprvé vydaly na trénink nebo do lesa na 
závod? 
K: Já jsem si to poprvé zkusila na dni kroužků 
na Kraví hoře předminulý rok v létě. 
M: Já to mám stejně jako Kačka. Začínaly 
jsme zároveň. 

 

J: Už jste určitě byly na spoustě závodů. 
Můžete zmínit nějaké závody, které se vám 
nejvíc povedly? 
K: Mě se nejvíce povedl závod kdy jsem byla 
třetí tady v Ivančicích. 
M:  Já jsem taky byla někde třetí, ale už 
nevím kde to bylo (16.10.2021, pořadatel 
ABM, mapa Bílý Vlk). 
 

J: V jakém nejzajímavějším terénu jste zatím 
běhaly? V jakém lese se vám nejvíc líbilo? 
K: Nevím, jaký to by trénink, ale byl to čistý 
les, stromy byly daleko od sebe a dobře se 
tam běhalo. Byly tam jen mírné kopečky. 
M: Já nevím, všechny lesy mi připadají stejné. 
 

J: Pro nadcházející sezónu se obě posouváte 
do vyšší kategorie D12. Jak se na to těšíte a 
co od toho očekáváte? 
K: Já se trošku bojím, ale jinak se těším. 
M: Bude to zase jiné. Některé soupeřky, které 
známe zůstanou v desítkách a budeme mít 
jiné ve dvanáctkách. 
 

J: Myslíte že na to máte dostatečně 
natrénováno co se týče tratí? Nebojíte se 
toho, že to bude najednou trochu těžší?  
K: Tak napůl. 
M: Podle mě to bude těžší. 
 

J: Máte pro příští sezónu nějaké výkonností 
nebo výsledkové cíle? 
K: Já nevím. 

 

T
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M: Nevím, kolik bude na jakém závodě 
účastníků, ale chtěla bych tak do dvacátého 
místa.  
 

J: Kam byste se chtěly jednou s orienťákem 
dostat? Mám na mysli třeba v dorostu. Máte 
nějaké dlouhodobější cíle? 
K: Já nevím. Nepřemýšlela jsem na d tím. 
M: Já taky ne.  
 

J: Co vás baví mimo orienťák? 
K: Kreslení.  
M: Mě baví cyklistika. Ne závodění, ale jen 
ježdění na výlety. 
 

J: Přeju ať vás nejen orienťák, ale i všechno 
ostatní baví, ať se vám v příští sezóně daří a 
děkuju vám za rozhovor.  

MMaarrkkééttaa  UUhhnnaavváá::    
DDěěttii  jjssoouu  nnaa  ttoomm  vvýýkkoonnnnoossttnněě  ddoobbřřee 

 

arkéta je součástí naší široké 
trenérské základny disponující 
trenérskou kvalifikací T3. Svým 

svěřencům může předávat bohaté zkušenosti, 
které má jak s pěším OB, který především 
v dorosteneckém věku dělala na vysoké úrovni, 

tak s MTBO, kde její výkonnost stále stačí na 
elitní ženskou kategorii. Nejen o tom všem, ale 
třeba i o nedávno skončeném Olympijském 
festivalu, jsem si s ní povídal na středečním 
tréninku žactva na Lesné. 

Jirka  
 

 
J: Ahoj Markéto, jak jsi se dnes proběhla? 
M: Dnes to bylo velmi výživné. Měli jsme 
postavenou trať v tom největším humusu,  
v bezdomoveckém údolí za Meritem. 
 

J: Jak vidíš budoucnost PBM? Máme tady 
teď kvalitní žákovskou tréninkovou skupinu? 

M: Myslím si, že máme našlápnuto opravdu 
správným směrem. Myslím, že pomůže i 
právě proběhlý Olympijský festival, kde jsme 
mohli nabrat nové členy. Skupina dětí je 
opravdu rozsáhlá. Děti jsou na tom 
výkonostně dobře a vytvořili si dobrou partu, 
takže si myslím, že se jen tak nerozpadnou a 
vydrží snad docela dlouho. 
 

J: Na olympijský festival jsem se původně 
ptát nechtěl, ale když jsi ho zmínila. Myslíš, 
že takové akce mají smysl jako nábor nových 
členů? 
M: Určitě ano. Určitě je to zajímavé pro 
popularizaci sportu. Velmi zajímavé byly 
ohlasy od žáků ze školních výprav, kdy jich 
hodně při otázce co je to orientační běh 
zmiňovalo, že ho znají z televize. Že znají 
přímé přenosy a občas se na ně dívají, ale ve 
skutečnosti to ještě nikdy nezažili. To je 
docela dobrá vizitka, protože i ty přenosy 
mají smysl a svaz jde taky správným směrem. 

M
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Co se týče náboru pro nás, tak to určitě smysl 
má, ale spíše v omezené míře typu 
jednodeního dne náborů, nějakého 
sportovního dne na den dětí , Rokle festu 
nebo něčeho takového. 
 

J: Vraťme se k trénování dětí. Jakým 
způsobem se na něm aktuálně podílíš? 
M: Podílím se na něm jednou týdně na 
středečním tréninku. Víc mi bohužel 
neumožňují časové kapacity. 
 

J: Pokud mě paměť neklame, tak za mlada jsi 
to dotáhla až do juniorské reprezentace. 
Vědí to tvoji svěřenci? Snažíš se pro ně být i 
výkonnostním vzorem? 
M: Tak vysoko jsem to nedotáhla, byla jsem 
pouze v dorostenecké reprezentaci. Pak jsem 
zlenivěla a tak daleko to nedotáhla. Toto 
jsem určitě nezmiňovala. Myslím si, že to 
není podstatné, že v tuto chvíli jsou mí 
svěřenci ještě příliš malí na to, aby pro ně byl 
důležitý nějaký výkon. Naopak se k tréninku 
snažím víc přistupovat jako ke hře, než že 
musíme běhat. Když je hezky lezeme po 
stromech, skáčeme do schodů. Můžeme jít 
pěšky, můžeme si povídat. U dětí ve čtvrté, 
páté třídě není úplně nutné výkonnostně 
trénovat. 
 

J: Pokud vím, tak pracuješ pro město Brno. 
Dá se ta práce využít ve prospěch 
orientačního běhu nebo přímo našeho 
oddílu? 
M: Úplně ne. Maximálně tím, že mám přístup 
k propagačním předmětům města, které 
můžu poskytnout pro naše akce, ale jinak ne. 
 

Jirka: Zbývá ti ještě při tvém pracovním a 
tréninkovém vytížení čas na to jít se 
proběhnout sama? 
M: Snažím se alespoň jednou, dvakrát týdně, 
ale je to náročné. Zvládala bych to při 
pracovním vytížení, ale nejvíc mě vytěžuje 
Jakub. Kordinace mé práce a jeho šesti 
kroužků týdně už nedává moc prostoru na to 
jít se proběhnout. 
 

J: V posledních letech se objevuješ více ve 
výsledkových listinách závodů MTBO. Proč 
jsi začala preferovat MTBO před pěším OB? 

 
M: Protože, jak jsem řekla, jsem v mládí 
zlenivěla a cyklistika mi byla vždy blízká. 
Dostala jsem se k MTBO zhruba ve dvacítkách 
a ten sport mě baví víc než orienťák. Ale je to 
i z důvodu výkonnosti, protože na kole to 
člověk vždycky nějak objede zatímco na to 
běhání prostě musí mít naběháno. Trápit se 
na kole je trošku jednodušší než se trápit na 
dlouhém postupu na klasice ve zlínských 
kotárech.  
 

J: Jestli jsem se správně díval do výsledků, 
tak v MTBO stále jezdíš český pohár 
v kategorii W21A. Maš ještě nějaké 
výkonnostní ambice? 
M: Jezdím ve W21A a každý rok musím 
odmítat vstup do elity. Každý rok to uhájím, i 
když to musím obhajovat doma před Jirkou a 
před Hansem jako předsedou oddílu. 
V letošním roce jsme změnili oddíl, 
přestoupili jsme do Tesly Brno a mám pro 
letošní rok cíl alespoň některé závody v elitě 
objet. Plánuji, že bych jezdila sprinty a 
krátkou trať v elitě. Long si ale dám v klidu 
v Áčkách, kde si za svoji hodinu a půl krásně 
objedu závod. Nepotřebuji být v lese tři 
hodiny tedy dvojnásobek času vítězky 
Martiny Tichovské. 
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Jirka: Myslíš si, že se dá MTBO a pěší OB 
v současné době kombinovat na nějaké vyšší 
úrovni, nebo už je to čistá specializace? 
M: Myslím si, že už je to hodně o specializaci. 
Nejde to kombinovat už i z časového 
hlediska, protože závody se často překrývají. 
Pro výkonnostní sportovce už se také jedná o 
zcela jiný trénink. Když se podíváme na 
reprezentaci MTBO, tak se spíše než tréninku 
mapy, což samozřejmě mohou dělat i 
v kombinaci s orientačním během, věnují 
systematickému tréninku cyklistiky. Jezdí i 
klasické závody MTB a to na docela vysoké 
úrovni a je to velmi znát. 
  

J: Myslíš si, že má pro pěší orienťáky smysl si 
MTBO zkusit? Přece jenom je to trochu jiný 
styl orientace. 
M: Myslím, že to je určitě zajímavé zpestření 
a naučí to člověka dívat se na terén jinak. 
Dnes jsem dětem vysvětlovala, že není vždy 
důležité najít tu nejkratší cestu, protože 
nemusí být nutně nejrychlejší. Už jenom to, 
že dnes hledaly odbočku, jestli tam opravdu 
bude. Než se tímhle zabývat , tak je jednoduší 
běžet o dvě stě metrů dál a oběhnout to po 
velké cestě na jistotu. A přesně tenhle pohled 
na mapování MTBO umožňuje. 

 

J: Na závodech v pěším OB se objevuješ 
pouze párkrát za rok. Podle čeho si vybíráš 
závody? 
M: Podle toho jestli máme čas. 
 

J: Těšíš se aktuálně na nějaké konkrétní 
závody? 
M: Doufám, že bude lepší sezóna než ty 
minulé, i když do poslední sezóny MTBO se už 
COVID tolik nepromítl. Takže doufám, že 
bude klasická MTBO sezóna. Nevím jestli 
zařadíme nějaké pěší závody. Když bude čas, 
tak ano. Před dvěma lety jsme se těšili na 
mistrovství světa veteránů na Slovensku, 
které bylo kvůli COVIDu zrušeno, tak teď 
máme asi jediný cíl na příští rok, jelikož  by se 
mělo konat v roce 2023 v tom stejném 
terénu. Takže se začneme systematicky 
připravovat tak někdy příští rok v červnu na 
červencové mistrovství světa. 
 

J: Za tu spoustu let, co běháš jsi určitě 
oběhala velké množství zahraničních terénů. 
Jsou ještě nějaké terény, kam by ses chtěla 
podívat? 
M: Chtěla bych se někdy vrátit do 
Skandinávie, i když ty terény jsou pro nás 
strašně těžko uchopitelné a orientace v nich 
je velmi náročná, pokud tam člověk neběhá  
často. Takže Skandinávie a nikdy jsem nebyla 
třeba ve Slovinsku, což by mě velmi zajímalo. 
A potom samozřejmě ten Slovenský kras, 
Silica. To je terén, který mě baví. 
 

J: Jsou nějaké terény, které bys ze své 
zkušenosti doporučila k tréninku dětem, aby 
si zlepšily svou mapovou techniku? 
M: Cokoliv jiného než listnaté kopcovité okolí 
Brna. Terény, kde je v mapě něco opravdu 
zajímavého. Terény, kde ještě zůstal les. Za 
sebe osobně mám ráda Zvůli a Českou 
Kanadu, ale tam toho lesa už tolik nezbylo. 
Potom zase naopak sever, Vidnavu. Cokoliv 
zajímavého, buďto nějaké teréní tvary anebo 
skály. Myslím, že to je pro děti jako zpestření 
velmi zajímavé. 
 

J: Na závěr možná lehce nekorektní otázka. 
V současné době se i v orienťáku hodně řeší 
genderová vyrovnanost. IOF aktuálně 
pořádá průzkum, zda by směrné časy 
mužských a ženských kategorií neměly být 
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stejné. Možná to směřuje k tomu, že by ženy 
měly stejně dlouhou klasiku jako muži. Jak 
se na tuto problematiku díváš? Dovedeš si 
to představit? 
M: Myslím si, že genderově vyrovnaný svět 
asi není to, kam bychom měli směřovat a 
v tom sportu už vůbec ne. Ve výkonnostním 
sportu ano, tam ať jsou rozděleni muži a ženy 
a směrné časy jsou dané tak, jak jsou 
biologicky muži a ženy stavěni. 
V nevýkonnostních hobby kategoriích se mi 
líbí skandinávský model neoficiálních závodů, 
kde je velké množství kategorií a je vlastně 
jedno jestli to běží muži, ženy, mladí, staří. 
Prostě si vybereš z jedné z deseti délkových a 
obtížnostních kategorií a tam je pak myslím 
úplně jedno, jestli se člověk porovnává se 
starším mužem nebo mladší ženou. Pro 
výkonnostní kategorie bych ale určitě nechala 
směrné časy rozdělené. Fyziologii 
nezměníme, i když se budeme snažit tvrdit, 
že máme dvacet pohlaví.  
 

J: Chceš na závěr něco vzkázat ostatním 
členům PBM? 

M: Ať je orientační běh baví, ať je to baví 
s máni v oddíle a ať je ten letošní rok lepší 
než ty minulé. Snad se vrátíme do normálu a 
budeme se potkávat na více akcích. 
 

J: Děkuji za rozhovor a přeji ať ti to v příští 
sezóně jde jak na kole, tak v pěším OB. 
M: Děkuju. 

 

LLiibboorr  RRoobboottkkaa::  PPoořřáádd  mměě  ttoo  bbaavvíí  
 

ibor Robotka je aktuálně naším třetím 
nejstarším registrovaným členem. Do 
Spartaku 1. brněnská přišel téměř před 

šedesáti lety a nikdy ho neopustil. Před pár 
lety, v době, kdy bylo PBM ještě jedním 
z malých brněnských oddílů to byl právě on, 
koho jsme mohli možná ze všech nejčastěji 
vídat na závodech ve výrazném zeleno-žluto-
červeném dresu. A stále ho tam velmi často 

vídat můžeme, a to nejen u nás, ale i 
v zahraničí. Nejen o svých orienťáckých 
začátcích v šedesátých letech, o současném 
růstu našeho oddílu, ale třeba i o svých 
plánech do budoucna se mnou mluvil před 
svým startem na tradičním Kauflaufu, jehož 
shromaždiště měl téměř pod svými okny.  

Jirka 

 

 

J: Ahoj Libore, jak se těšíš na dnešní závod? 
L: Těším se jako vždycky. Je krásné počasí a 
mám to pod domem, takže je vynikající, že to 
někdo připravil. 
 

J: Podle registrace jsi nejstarší aktivní člen 
PBM. Jak dlouho orienťák děláš? 
L: Do První brněnské jsem se přihlásil na 
podzim v roce 1963 a hned jsme šli nějaký 
Mikulášký závod, což byl na tu dobu 
orientační závod. 
  

L 
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J: To jsou časy, které moje generace vůbec 
nemůže pamatovat. Co pro tebe orienťák 
celou tu dobu respektive i teď znamená? 
Kde stále bereš motivaci se objevovat na 
takovém počtu závodů, na jakém se 
objevuješ? 
L: Kde? Protože mě to pořád baví. Pořád 
nacházím nové věci, nové terény, poznávám 
svět, rád cestuji.  Díky tomu všemu 
dohromady mě to tady pořád baví a pořád je 
co objevovat.  

 

J: Většina současných členů PBM si nemůže 
pamatovat dobu, kdy jsi běhal v dospělých. 
Jakých největších úspěchů jsi kdy dosáhl? 
L: Ne, že bych někdy dosáhl té nejvyšší 
kategorie, nebo nějakých úspěchů. 
Zúčastňoval jsem se, bojoval jsem s tím, 
abych došel, protože jsem netrénoval. Ty 
tratě na mě byly hodně dlouhé, ale tenkrát i 
ty časy byly dlouhé. Samozřejmě že jsem se 
nemohl srovnávat třeba s Kačmarčíkem, nebo 
podobnýma klukama. Jsme stejně staří a on 
už možná běhá míň než já. 
  

J: Máš v současné době ještě nějaké 
výkonnostní cíle, nebo už je to čirá zábava? 
L: Zábava to je vždycky, ale smozřejmě zdraví 
člověku nepřibývá. Pokud to jde, tak se 
zúčastňuji mistrovství světa. Rád bych se tam 
dostal do kategorie A. Stejně i na mistrovství 
Republiky, abych něčeho dosáhl. Ale už se 
tomu nemůžu věnovat tak jako v mládí, kde 
jsem si řekl  že začnu trénovat. To už teď tak 
nejde. 
  

J: Když jsme nakousli ten trénink. Chodíš 
běhat i momo závody? Popřípadě jak často? 
L: Čím dál míň, ale když bude trochu lepší 
počasí, tak bych chtěl alespoň jednou týdně 
běhat. Mám k tomu ideální podmínky, 
protože bydlím v podstatě v lese. 
  

J: Říkal jsi, že běháš hodně dlouho, že rád 
cestuješ. Za ty roky máš oběháno asi 
neskutečné množství závodů. V jakých 
nejzajímavějších terénech jsi doposud 
běhal? 
L: Zdá se mi, že na posledním mistrovství 
světa v Lotyšsku. V Dánsku byly nádherné 
terény. Baví mě závrty na Slovensku, ale já 
rád měním terény a rád běhám v každém. I 
když někdo říká, že to je smetiště u lesa. 
Hlavně když jsem tam zatím nebyl. Nedávno 
jsem byl na Stránské skále. To je nádherný 
terén a tam byly krásný závody. A je to ve 
městě. Mě baví takové ty závody, které děláš 
ty. V terénu, který je složitý a těžký. Tam rád 
jezdím. 
 

J: Závody na Stránské skále si pamatuji ještě 
i já. Bohužel je to ale Národní přírodní 
památka a oficiálně se tam dostat moc 
nejde. Jsou ještě nějaké terény kam se těšíš, 
kam se chystáš nebo kam by ses rád 
podíval? 
L: Chtěli jsme jet vloni na závody do 
Jihoafrické Republiky, ale to nám COVID 
zatrhl. Letos jedu na mistrovství světa do 
Itálie, které bude nádherné. A chtěl bych se 
podívat i na jiné kontinenty, na jiné terény. 
Chystali jsme se do Japonska na veteránské 
hry, ale to všechno bohužel padlo. Snad se 
nám to ještě někdy podaří. 
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J: Jsou tedy aktuálně nějaké závody, na 
které se těšíš, kromě zmíněného mistrovství 
v Itálii? 
L: Jsem si to letos tak neprohlížel. Vždycky 
záleží i na rodině a manželce, abychom 
všechno skloubili. Nejenom to, kam bych 
chtěl jet, ale abychom se dohodli všichni. Děti 
se částečně vrátili k orienťáku asi po dvaceti 
letech, takže rád jezdím s rodinou, pokud to 
jde. 
 

J: Už to asi padlo, ale přesto se zeptám. 
Běhal jsi někdy za jiný klub než PBM? Já 
osobně si za dobu co běhám nepamatuji, že 
by jsi měl někdy nějaký jiný dres. 
L: Měl jsem, ale nebyl jsem členem jiného 
klubu. Běhal jsem štafety za RBK. S Jardou 
Jalovým a Milanem Henkem jsme kdysi dávno 
běhali veteránské štafety. Ale jinak jsem byl 
vždy v PBM. 
 

J: Jak se jako hodně dlouhodobý člen díváš 
na současný vývoj v PBM? Jeho růst a to, že 
se tu objevila nová skupina mladých 
závodníků, která přešla odjinud. 
L: Když jsem nastoupil do První brněnské, tak 
jsme byli jeden z největších klubů v Brně. 
Měli jsme ohromnou mládežnickou základnu 
a ti dobří potom přecházeli více trénovat do 
Lokomotivy nebo do ostatních oddílů. Když 
jsem nastoupil na vojnu, tak jsme byli jediní 
dva aktivní členové spolu s paní Vlčkovou. 
Takže to padlo. Nabízel jsem to a byl jsem 
rád, když se někdo objevil abychom znovu 
rozšířili činnost. Větší oddíl má samozřejmě 
svoje úskalí a svoje problémy. Já jsem 
trénovat nechodil a nemohl chodit, protože 
my jsme neorganozovali tréninky. Ta 
možnost tady teď je a vítám to. A doufám, že 
se brněnské oddíly dohodnou a začnou 
konečně spolupracovat. Myslím si, že je 
nesmysl bojovat proti sobě. 
 

J: Mám na to velmi podobný názor. Za ty 
roky, co běháš můžeš hodně bilancovat. 
Kam se orienťák posunul řekněme od těch 
šedesátých, sedmdesátých let, kdy jsi začínal 
až do dnešní doby? 
L: V prvé řadě mapy. My jsme běhali na 
vojenských mapách z roku čtyřicet pět, na 
nichž byly opravdu jen základní obrysy. 

Běhalo se opravdu na štěstí. A pak veškeré 
vybavení. My jsme chodili normálně 
v turistické obuvi a oblečení. Pokud byl někdo 
v muzeu orienťáku, tak viděl, že se běhávalo i 
v saku a kathotech. Byla to prostě taková 
turistika. My jsme byli turistický oddíl. 
V názvu jsme neměli oddíl orientačního běhu. 
Když byl závod, tak všichni turisti šli místo na 
vycházku na závod. Prošlo se to. Měli jsme 
s sebou svačiny na trať. Buzoly byly hrozné. 
Ale člověk byl malý a byl v lese. A vždycky je 
to les, což je nádherné cvičiště. 

 

J: Čili s dnešním profesionálním orienťákem 
se to moc nedá srovnat. Kam si myslíš, že 
půjde vývoj do budoucna? Překotně se 
vyvíjíme, zkracujeme tratě, vyvíjí se mapové 
klíče.  
L: To já úplně nevidím, protože pokud jsem 
mohl, tak jsem běhal dlouhé tratě, protože 
každý stavitel trati se zaměří především na 
dlouhé tratě, na ty hlavní kategorie. 
V krásných terénech využije všechno, co se 
dá. Kdyžto pro kratší veteránské tratě už se to 
využít nedá. Já už se tam nedostanu a nikdy 
to neuvidím, což mě sice mrzí, ale přeju to 
těm, kteří teď běhají a můžou toho využít. 
Nebyl jsem úplně zastáncem dlouhých tratí, 
jelikož tam člověk dostal zabrat na dlouho a 
přerušilo to tréninkové plány. Já rád běhám 
krátké tratě. Mám rád kratší postupy, hodně 
kontrol a pěkný les. 
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J: Jak se díváš na kvalitu současných 
veteránských tratí? Často příjde na přetřes, 
že se veteráni trochu upozaďují, že se pouze 
pospojují kontroly, že jejich tratě jsou 
nekvalitní nebo příliš fyzicky náročné. 
Libor: Někdy je samozřejmě dané terénem a 
mapou, co umožní a neumožní. Ale jak jsem 
řekl na začátku. Je potřeba běhat v každých 
terénech, na každé mapě, která je a 
nevymlouvat se na to, že je špatná mapa 
nebo špatný terén. 

 

J: I jako veterán objíždíš velké závody typu 
veteránského mistrovství světa. Jaký je tvůj 
pohled na soutěžení z pohledu výsledků ve 
veteránech. Mám tím na mysli především 
současný trend, kdy se osamostatňuje česká 
veteraniáda, kdy jsme zavedli veteránský 
ranking. Má takovéto srovnávání a 
soupeření smysl?  

L: Pro někoho ano a pro někoho ne. Já 
Rankingy nesleduji, protože jsem se nikdy 
nijak vepředu neumisťoval. Rád se potkávam 
s lidmi a rád chodím na závody, protože rád 
soutěžím. A vždycky se v mé kategori najde 
nějaký soupeř. Někdo to sleduje, někdo rád 
soutěží. I ve veteránských kategoriích jsou 
opravdu dobří závodníci. Já k nim nepatřím, 
ale proč ne. Srovnávat ano. Mrzí mě, že se 
odděluje veteránské mistrovství od toho 
klasického, protože to tak vždycky bylo. 
Pokud se ale bude ten terén využívat třeba 
následující rok, tak proč ne. 
 

J: Jak se díváš na velké akce typu veteránské 
mistrovství světa? Je to z tvého úhlu 
pohledu prestižní závod, nebo je to spíš o 
tom potkávání se v rámci celosvětové nebo 
celoevropské orienťácké komunity? 
L: Pro někoho je to prestižní, protože se tam 
zúčastňují bývali mistři světa, kteří opravdu 
pořád ještě v tom věku závodí. Je tam vidět 
opravdu lidi téměř až do sto let, kteří běhají a 
vypadají, že jsou aktivní. Pro mě to přináší 
naději, že mám před sebou ještě nějakých x 
let závodění. Alespoň v to doufám.  
 

J: Mimochodem, čas od času příjde 
v českých podmínkách na přetřes, že slovo 
veterán je halnlivé, že by se měla používat 
mezinárodní alternativa master. Uráží tě 
tohle označení? 
L: Já jsem veterán, mě to neuráží. 
 

J: Já taky. Mě to taky neuráží a jsem na to 
hrdý. Snažíš se jako zkušený závodník 
předávat své zkušenosti dál dalším 
generacím? 
L: Zkušenosti mám pouze z toho, že dlouho 
běhám. Myslím si, že dnešní tréninkové 
metody jsou dobré. Já je neznám, protože 
jsem tréninky nikdy nevedl. Svým vnučkám se 
snažím předat co můžu. Ty jsou zatím tak 
malé, že toho moc neposlouchají. Snad 
časem dojde na to, že i já budu moct nějakým 
způsobem přispět k tomu, že ode mě něco 
pochytí. 
  

J: Doteď jsme se bavili o orientačním běhu. 
V PBM se objevilo velké množství mladých 
závodníků, kteří tě znají v podstatě jen jako 
tvář nebo jméno ve startovce. Mohl by ses 
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jim trochu víc představit ať mají povědomí o 
tom, kdo v PBM dlohodobě působí? 
L: Narodil jsem se v roce padesát tři. Běhám 
od roku šedesát tři. Pracoval jsem napřed 
v dopravním podniku, pak v Destile a po 
revoluci jsem založil firmu, kterou mám 
dosnes a kterou doufám předám synovi, 
který taky běhá. Mám dvě děti, dceru a syna, 
a tři vnoučata. Ty se snažím, pokud to jde a 
pokud jsou ochotní, vést k orientačnímu 
běhu. Aby se mu věnovali alespoň částečně a 
pro radost.  
 

J: Je něco, co by jsi chtěl komukoliv z oddílu, 
třeba mladé generaci, vzkázat? 
L: Ať dělají, co se jim líbí. Ať se zbytečně 
nestresují. Orientační běh je krásný sport, i 
když nevyhraju. Můžu být velice spokojený a 
namusím být naopak spokojený, ani když 
jsem vyhrál.  

 

J: Moc děkuju za rozhovor a ať tě ten 
orienťák ještě mnoho let baví a užíváš si ho 
tak jako doposud. 
L: Taky děkuju. Taky ti přeju, aby se ti dařilo, 
jak v rodině, tak v orientačním běhu. Ještě 
máš před sebou spoustu let, kdy se tomu 
budeš moct věnovat a užívat si to. 

ÚÚvvooddnníí  ssoouussttřřeedděěnníí  jjuunniioorrsskkéé  rreepprreezzeennttaaccee  
 

etošní úvodko se uskutečnilo poblíž 
Nového Města na Moravě v termínu 
18.11. - 21.11. Účelem bylo se seznámit 

s realizačním týmem reprezentace a hlavně 
se poznat mezi sebou. V programu bylo 
vypsáno celkem 5 tréninků v krásných 
vysočinských terénech.  

V plánu byl sraz na ubytku v 19:00 a 
tak vyrážím s brněnskou skupinou směr 
NMNM. Podařilo se nám dojet včas a 
následovala čekačka na Košíka, při které 
hrdinně padly některé buchty na páteční 
snídani. S Košíkem přijela i očekávaná večeře 
a po večeři přišlo seznamování a info k 
dalšímu dni, které bylo v programu každý 
večer.  

 

Páteční ráno zahájené klasickou nevolí 
vstávat se zlepšilo vydatnou snídání, která jak 
se později ukázalo, byla potřebná. Jako 
dopolední trénink si pro nás Košík nachystal 
orientační biatlon dvojic. Hned po prvním 
nástřelu jsme zjistili, že šišku prohodit dírou o 
průměru 10cm nebude tak lehké, jak by se na 
první pohled mohlo zdát. Druhý ani třetí 
nástřel nic nezlepšil, a tak se muselo jít na 
trať. Rozlosování mě dohodilo Marky, a tak cíl 
byl jasný a to výhra. Před první střelbou dost 
nepříjemný kopec, takže bylo jasné, že 
střelba s tepama okolo 190 nebude 
úspěšnější než již avizovaný nástřel. Hned po 
prvním kole bylo jasné, co bude rozhodovat o 
vítězi. Ano, byla to střelba a moje celková 
úspěšnost 75% zrovna kladně nepřispěla. V 
celkovém součtu to znamenalo krásných 15 
trestných kol. A moje celoživotní přesvědčení, 
že umím házet, bylo v pytli. Nicméně 
střelecké výkony ostatních byli srovnatelné s 
mými, a tak jsme to, teda hlavně díky Marky, 
dotáhli na sice nepopulární, ale dneska 
uspokojivou bramborovou pozici. Při 
odpolední vrstevnicovce se díky dopolednímu 
neočekávaně vyššímu přísunu trestných kol 
muselo snížit prvotně zamýšlené vyšší tempo, 

L 
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a tak bylo úkolem jít pomaleji a hlavně 
přesně. Místy orientaci docela stěžovala 
hustá mlha a typicky vysočinsky nepřehledné 
vodní rýhy, kterými se zde rozhodně 
nešetřilo. Někteří měli trénink okořeněný 
výkladem myslivce, že v lese nemáme co 
dělat. Také se mu povedlo položit tomu 
nejvzdálenějšímu z nás otázku, kde bydlí a s 
odpovědí: „Daleko, to nemůžete znát“, se 
fakt neuspokojil. Ale trénink byl pěkný a v 
mém podání mapově celkem povedený. Po 
sprše se hrají karty, různé seznamovací hry a 
taky ping-pong na malém stolečku s 
prkýnkama z kuchyně. Prostě relax, jak má 
být. Po večeři přichází info k celoročnímu 
fungování repretýmu včetně plánu 
soustředek, rozbor a podepisování 
represmluv.  

Další den se na snídani dovídáme, že 
se ruší společný volný výběh a je místo toho 
trénink ve dvojicích, o kterém nám nikdo nic 
nechce říct. Postupně se rozcvičujeme před 
tréninkem a pozorujeme ostatní, jak se 
zděšeným výrazem odbíhají do lesa. 
Tentokrát jsem k sobě dostal Jirku, se kterým 
jsem pěšky šel na jedničku a tam další asi 2 
minuty nechápavě čuměl do mapy. Pak k nám 
přiběhla Marky s Emou a s nimi už jsme 
pochopili aspoň zárodek toho, jak mapa 
funguje. Nicméně i tak jsme jistotou úplně 
neoplývali. Celá mapa byla totiž rozdělená do 
pravidelných šestiúhelníků, které byli všechny 
různě pootočené. Ze začátku jsme na každé 
kontrole pobyli aspoň minutku na vymyšlení 
dalšího postupu, ale ke konci už se to trochu 
zlepšilo a bylo to i plynulejší. Celé odpoledne 
se věnovalo hraní karet a podobným 
aktivitám. Ale hned po setmění se šlo zase do 
lesa, tentokrát na nočák a vzhledem k 
běžecky nenáročnému dopolednímu tréninku 
to byl hromaďák. Klasicky všichni říkali, že to 
nebudou hrotit a nakonec to nikomu nedalo 
a všichni jsme to pálili, jak hovada. Doběhl 
jsem jako třetí za Danem a Kubou, takže dost 
spokojenej vzhledem k tomu, že všichni šli 
docela pilu. Po večeři přišel výklad se 
základními informacemi o jwocu, který bude 
příští rok v Portugalsku. Ještě před spaním se 
musela zahrát tradiční hra, která se hraje na 
každém úvodku a to sardele.  

Hra spočívá v tom, že po dobu hraní 
nesmí nikdo mluvit, udělá se, co největší tma 
určí se prostor na schovávání a jedna osoba, 
která se schovává. Úkolem je danou osobu 
najít co nejrychleji a schovat se někam poblíž. 
Ten kdo všechny najde, jako poslední se další 
kolo schovává. Je to skvělá hra, hlavně když 
se nějakej magor fakt dobře schová a usne u 
toho.  

Poslední den přichází middle bez cest. 
Po včerejším vyhroceným nočáku se dalo 
očekávat, že to dneska bude bolet. Ale i tak 
jsem začal docela neohroženě, nicméně ke 
konci mě už fakt dost došlo. Postavený to 
bylo hezky, ale ta síla už tam scházela všem. 
A nadešel čas posledního obědu, úklidu 
pokojů a odjezdu domů.  

 
Takže tohle byla moje vůbec první 

akce s juniorskou reprezentací, kterou jsem si 
strašně užil. Získal jsem spoustu nových 
zkušeností a poznal další skvělý orienťáky. Už 
se moc těším na další soustředka. 

Strejdík 
 

Výsledky tréninků jsou k dispozici na webu 
juniorské reprezentace  
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novink
y/cist/1227  



    

24 Troll – březen 2022 

SSkklleennéé  22002211  
 

a vánoční Sklené jsme jako obvykle 
vyrazili poslední před štědrovečerní 
víkend. Šťastlivci mohli jet už ve 

čtvrtek 16. prosince, ti, kteří museli v pátek 
do práce nebo do školy, přijeli až v pátek 17. 
prosince. Bydleli jsme v ubytovně Domu dětí 
a mládeže Žďáru nad Sázavou ve vesničce 
Sklené.  

 
Ve čtvrtek po příjezdu na ubytovnu se 

konal 40 minutový běh pro dorostence. My 
mladší jsme mezitím povlékli postele a 
připravili večeři pro ostatní. Dali jsme si jako 
obvykle párky, tentokrát naštěstí nebyly 
„Prokopovy“ (zájemcům vysvětlím osobně).  

V pátek po snídani byl tradiční výběh 
na Devět skal. Oběd už nám uvařila paní 
Klímová, takže se nám po dobrém jídle ani 
moc nechtělo jít trénovat, ale počasí bylo 
pěkné, tak jsme si dali rychlostní intervaly. 
Večer už dorazili téměř všichni kamarádi, 
takže program byl předem jasný – stolní hry! 
Mladší děti hrozně moc bavila hra na 
schovávanou v celé ubytovně. Některé jsme 
opravdu dlouho nemohli najít! V sobotu o 
den později se nám povedlo odběhnout 

dlouhou desetikilometrovou vytrvalost s 
mapou, a odpoledne technika s nějakými 
hrami pro nejmenší. Večer se už všichni moc 
těšili na vánoční program: děti vyráběly 
betlém ze sklenic, zpívalo se u stromečku a 
předávaly se dárky. Všichni byli moc 
spokojení a mohli jsme jít do hajan. V neděli 
se běhaly také tradiční výběhy, které byly 
jako obvykle velmi vyčerpávající. Následoval 
už jen závěrečný dobrý oběd a následný 
úklid. V úklidu pomáhali i děti a šlo to docela 
dobře. Odjíždělo se opět automobily trenérů, 
do kterých byli rozdělení pasažéři podle místa 
bydliště. 

Marťa 

N
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SSoouussttřřeedděěnníí  VVrraaccoovv  
 

ne 7.1. vyrazil velký počet běžců 
našeho oddílu na zimní lednové 
soustředění do Vracova. Jelikož se 

jednalo o soustředění TSM Valašska, tak nás 
doplnili i orienťáci ze Zlína, Luhačovic či 
Kroměříže. Toto soustředění sloužilo jako 
zpestření a narušení zimního tréninkového 
cyklu, a jelikož je v okolí Vracova zmapováno 
velké množství lesa, je to ideální místo, kde 
běhat v zimě.  

V pátek večer, až zapadlo slunce, nás 
čekal nočák, který byl doplněn o motýlka. Já 
jsem si měl poprvé vyzkoušet svoji novou 
čelovku, takže jsem se velmi těšil. Trať byla 
krásně postavená, běžet se dalo opravdu 
rychle. Avšak v některých pasážích se muselo 
zpomalit, jinak se hned začalo chybovat. 
Chybám jsem se ani já nevyhnul, hned první 
kontroly v trošku zarostlejší pasáži jsem 
nezvládl a nechal zde cenné minutky. 
Chybovali očividně i ostatní, takže výsledek 
nebyl až tak hrozný.  

Jelikož byla docela zima, uchýlili jsme 
se ihned po doběhnutí do ubytovaní. Jako 
vždy jsme byli ubytováni v DDM Vracov. Přijel 
jsem jako jeden z prvních, takže obavu, že 
nebudu mít postel, jsem hned zahnal. Zbytek 
večera jsme strávili na večeři, u stolního 
fotbálku a poté už jenom na pokoji.  

 
Další den nás čekala dvoufáze. 

Dopoledne jsme se vypravili na druhou 
stranu lesa, konkrétně na mapu Littner. Na 
programu byl kombotech, který se skládal z 
odbočováku, hada a koridoru bez cest. Terén 

byl opět skvěle běhatelný, avšak podle 
pokynů trenérů jsme šli spíše na techniku. To 
se většině z nás vydařilo a spokojeni jsme 
mohli odjet zpátky na oběd.  

 
Odpoledne si pro nás Evžen připravil 

vrstevnicovku kousek od hřiště ve Vracově. I 
když jsem si hodně kontroloval mapu, i tak 
jsem se nevyvaroval chybám. Bez cest je to 
ve Vracově opravdu záludné. Po tréninku 
jsme šli vyklusat zpátky na ubytování. Byli 
jsme velmi unavení a hned jsme skočili do 
sprchy. Před večeří jsme odpočívali a pořádně 
drtili stolní fotbálek. Večeře byla suprová a 
po ní následoval rozbor všech předešlých 
tréninků. Libor, Mára i Evžen se toho chopili 
velmi dobře a myslím si, že jsme si z toho 
všichni něco dobrého odnesli. Poté jsme se už 
pouze bavili v kuchyni, uspořádali soutěž, kdo 
sní dřív dvě housky. Ten (nebudu radši 
jmenovat), kdo soutěž vymyslel, to úplně 
nezvládl, takže další soutěž v jezení banánu 
na čas byla bez něj. Skvěle jsme si tento večer 
užili a protahovat jsme šli až v hodně 
pozdních hodinách.  

Ráno, celí zdrcení, jsme se po snídani 
rozklusali na start posledního tréninku 
soustředění – hagaby. Už předem jsme 
věděli, že to bude velmi náročné. Libor nám 
nachystal trať dlouhou přes 10 kiláků, i když 

D 
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se to nepovedeně snažil zamaskovat špatnou 
vzdáleností na popiskách. Tempo bylo od 
začátku nastolené opravdu vysoké a bohužel 
jsem se neudržel vedoucí skupinky. I tak jsem 
doběhl s přijatelnou ztrátou. Poté už jsme jen 
pomohli sesbírat kontroly a šli vyklusat do 
ubytka.  

Tam jsme si dali oběd, skvělý řízek od 
místních kuchařek, pokecali, sbalili se a odjeli 
zase domů. Soustředění bylo skvělé, naběhal 
jsem skoro 60 kiláků, užil jsem si ho a těším 
se, až se zase potkáme na nějakém 
společném soustředění.  

Tom Odehnal  

SSoouussttřřeedděěnníí  PPoorrttuuggaallsskkoo  
 

 termínu 17.-23.1.2022 jsem se 
zúčastnil soustředění s českou 
juniorskou reprezentací v Portugalsku. 

Běhali jsme na mapách okolo města Aguiar 
da Beira, kde jsme už byli před dvěma roky s 
Liborem. Hlavním důvodem cesty do 
Portugalska bylo, že se tam letos v červenci 
bude konat JWOC (juniorské mistrovství 
světa) a abychom lépe poznali místní terény.  

Pro mě cesta začala v Brně, kde jsem 
se potkal s ostatními Brňáky, a nasedli jsme 
do přímého autobusu na vídeňské letiště. 
Následovalo trošku hledání s pražskou 
skupinkou a pak přelet do Madridu, odkud to 
bylo ještě krásných asi 5 hodin v mikrobusech 
na ubytko. Celí rozlámaní jsme to ještě hecli 
na 3km klusík hned po příjezdu asi o půl 
druhé ráno portugalského času.  

 
Tím pádem bylo hned první ráno 

docela těžké, ale naštěstí nám dost pomohl 
východ slunce přímo do okna pokoje a ideální 
počasí na trénování a to cca 12°C, což nám 
vydrželo prakticky až do konce. Většina z nás 
v Portugalsku už byla, a tak ten první trénink 
nebyl až tak těžký. Hlavním úkolem bylo 
osahat si nový terén v přiměřeném tempu. 
Odpoledne se už tempo trošku zvýšilo a na 
zelenější mapě než dopoledne jsme 
pochopili, co bude v těchto terénech stěžejní 
- a to najít nejméně zarostlou cestu mimo 

kamenné plotny a nezabít se při skákání 
srázů.  

 
Hned další den nás čekal sprint v 

městečku Beselga, ve kterém jsme s Liborem 
také už byli. Obecně v městech jižní Evropy se 
vyskytuje spousta psů, kteří nejsou nijak 
uvázaní a jen tak si tam běhají, což pro nás 
orienťáky není úplně ideální. Takže pocity 
před startem takové smíšené, ale nakonec 
neuvázaný byl asi jen jeden, ale štěkání 
neustálo nikdy, což příjemné rozhodně 
nebylo. Odpoledne nás čekal hromaďák, 
který byl v oficiálním programu přípravného 
kempu na JWOC, a tak ho s námi běželi i 
členové reprezentace z ostatních zemí (např. 
Norové, Estonci, Italové,…). Takže na startu 
nás bylo asi 100. Úvodní část jsem zvládl 
poměrně v pohodě a dokonce jsem se dostal 
do vedení jedné ze skupinek. Ale ke konci 
trati jsem totálně chcípnul a všichni mě 
utekli. Večer se téměř u všech začaly 
projevovat první známky kontaktu s 
housenkou bourovčíka jižního, což je 
housenka, která když se cítí ohrožená tak 
vystřeluje chloupky co má po těle. Ty se 
zabodnou do lidské kůže a následuje 
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intenzivní svědění po několik dnů. Jedná se o 
alergickou reakci, která je u každého jinak 
silná. Takže někteří vypadali, že právě 
prodělávají neštovice.  

Ve středu byl první trénink na měřítku 
1:15000 a šel se volně bez větších problémů. 
Odpoledne jsme jedním autem vyrazili pěšky 
zanalyzovat chyby z včerejšího hromaďáku a 
trošku zapózovat a šutrech. Je škoda, že se 
tohle nedělá častěji, protože si myslím, že mě 
to dalo opravdu hodně. Detailně jsme si 
prošli místo, kde se nejvíc chybovalo a celé 
jsme ho pochopili a to si myslím, že je 
opravdu důležité.  

Další ráno byl připraven další měřený 
trénink oficiálního kempu, tentokrát middle. 
Kopcovitý terén, hodně ostružin, velké plotny 
a kameny, prostě krása. Šlo to hezky až do 
předposlední kontroly, kde jsem nechal asi 
minutu a stálo mě to několik pozic. A 
odpoledne prý nejvíce relevantní mapa k 
JWOCu, kterou jsme si neskutečně vychutnali 
se západem slunce.  

 
V pátek jeden volný trénink, kde jsem 

tu mapu moc nepochopil. Večer se šli 
nakupovat pomeranče do opuštěné zahrádky 
na kraji dědiny. S množstvím jsme to trochu 
přehnali, protože i přes snahu jich co nejvíce 
sníst, si skoro každý odvezl asi dva domů.  

V sobotu jsme přijeli na závody a 
teploměr v autě ukazoval -7°C, což asi nikdo 
nečekal po tak prosluněném týdnu. Při 

závodě byl občas viditelný i led a nikdo si moc 
teplého oblečení nevzal. Naštěstí dopolední 
middle byl v úplně jiném terénu, a to na 
holém kopci s kameny, takže aspoň krásně 
hřálo to sluníčko. Ale takový terén moc nikdo 
nečekal, a tak se moc nedařilo. Na odpolední 
sprint už bylo tepleji, a komu to nestačilo, tak 
se stopro musel zahřát při brutálním výběhu 
asi v půlce všech tratí.  

 
Poslední den při cestě na letiště jsme 

se ještě stavili na poslední trénink, který jsme 
v totální vyndanosti nějak doklusli do cíle. A 
vesele jsme mohli pokračovat v dlouhé cestě 
do Madridu. A pak z Vídně domů, kam jsem 
dorazil asi o půl druhé ráno. Škola druhý den 
fakt chutnala.  

Soustředění bylo pro mne fyzicky 
velmi náročné (částečně kvůli problémům s 
kolenem), ale myslím si, že bylo velkým 
přínosem pro zdokonalení mé mapové 
techniky. Užili jsme si spoustu srandy a do 
paměti se nám vrylo hodně skvělých zážitků. 

Strejdík  
 

Výsledky tréninků jsou k dispozici na webu 
juniorské reprezentace  
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novink
y/cist/1227  
 

Výsledky závodů jsou k dispozici na webu  
http://beiraom.coviseu-natura.pt/WRE22/en/  
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ZZrroodd  vveetteerráánnaa  
 

arodil jsem se 29.ledna 1987. Ne, že 
bych si to pamatoval, ale bylo to prý 
snad někdy kolem jedenácté 

dopoledne. A proč o tom píšu? Jak jinak totiž 
může orientační běžec slavit narozeniny než 
běháním, a to ideálně na nějakém tom 
závodě? V sobotu 29.1.2022 jsem proto 
vyrazil do Blanska na Hromniční trápení. Je to 
velmi tradiční závod, po Poháru ADASTu a 
Zhusta Cupu třetí nejtradičnější na Jižní 
Moravě. Každý orienťák z našeho regionu už 
na něm pravděpodobně alespoň jednou byl, 
nebo o něm přinejmenším slyšel. Letošní, již 
dvacátý ročník, se konal jako vždy v minulosti 
v Blansku, respektive v k němu 
bezprostředně přiléhajících lesích. A jelikož 
Blansko je město, které se dá celé oběhnout 
zhruba za hodinku, tak už za ty roky nemá 
příliš čím překvapit. Na druhou stranu ale 
také nikdy neurazí.  

 
Pro pořádání letošního jubilejního 

ročníku si pořadatelé zvolili střední část 
města zahrnující oblast kolem vodní nádrže 
Palava a přilehlá sídliště Sever II a III. Jako 
centrum využili místní základní školu 
Salmova, jejíž areál poskytoval dostatečně 
velké venkovní „proticovidové“ shromaždiště 
ovšem s bočním vchodem, jímž se dalo 

pohodlně dostat do útrob školy s 
plnohodnotným sociálním zázemím. Celá 
koncepce závodu byla velmi kompaktní. Start 
byl z jedné strany školy a cíl z opačné. Mezi 
těmito dvěma body pak na závodníky čekaly 
tratě vedoucí částečně lesem a částečně 
sídlištní zástavbou o délkách prodloužených 
oproti klasickým sprintům zhruba o třetinu.  

 
Já na svou 3,1 kilometru dlouhou trať 

vyrazil dvacet minut před jedenáctou v 
okamžiku, kdy se na blanenské chodníky a 
trávníky pokryté tenkou vrstvou zmrazků 
zrovna začala snášet směsice sněhových 
vloček a kapek vody z jedné z krátkých 
přeháněk. Úvod trati připomínal horskou 
dráhu a otočil nás kolem vodní nádrže Palava. 
Celkem třikrát jsme se přitom zanořili do 
okolních zalesněných svahů, což vždy 
znamenalo prudký výběh kolmo na vrstevnice 
s převýšením v řádu nižších desítek metrů. Až 
poslední čtvrtý výběh nás pak konečně zavedl 
do sídlištní zástavby, kde bylo nutné již řádně 
zakyselené nohy pořádně roztočit. Sídlištní 
zástavba v Blansku sice nenabízí možnosti 
žádných komplexních voleb s mnoha 
variantami postupu, ale na druhou stranu i 
dobře postavená série postupů zleva/zprava 
dokáže dostatečně prověřit kvality 
jednotlivých závodníků. A přesně v tomto 
duchu byla druhá část trati postavená. Navíc 
bylo nutné pozorně číst popisy, jelikož 
některé kontroly byly na zídkách nebo 
srázcích a bylo hodně důležité vědět, zda jsou 
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nahoře, anebo dole. Celkově trať určitě 
neurazila. Naopak spíš překvapila velkou 
fyzickou náročností ve své úvodní části. Je 
jednoduše znát, že místní pořadatelé prostor 
dobře znají a dokáží z něj vytěžit maximum 
možného. Velmi dobře také zvládají zajistit 
příjemnou atmosféru na shromaždišti, což 
platilo samozřejmě i letos. Za mě je jen 
trochu škoda, že si netroufli udělat vyhlášení 
výsledků.  

Veteránem se orientační běžec stává 
na začátku závodní sezóny, v níž dovrší 35 let 
věku. V mém případě tedy oficiálně 1.3.2022 
ve věku 35 let a 31 dní. Kategorie, kterou už 
teď ale můžu běhat se jmenuje H35 a všichni 
máme veteránský věk tak nějak spojen právě 
s touto číslovkou. V sobotu 29.1.2022 jsem 
tedy doběhl do cíle zhruba půl minutu po 
jedenácté hodině dopoledne už tak nějak 
jako veterán. Změnilo se ale během závodu 
něco? Nemyslím si.  

V letošní zimní tréninkové sezóně 
jsem výrazně redukoval objem své přípravy. 
Ne proto, že bych byl veterán. Prostě proto, 
že odcházet se má na vrcholu a já v roce 
2021, shodou mnoha okolností až ve své 
poslední předveteránské sezóně, toho 
vrcholu dosáhl. Mise je splněna, není důvod 
dál investovat desítky hodin času do tvrdého 
systematického tréninku. A ostatně i ta moje 
letošní tréninková údržba na Hromničním 
trápení stačila na druhé místo v hlavní 
kategorii. Co je ale hlavní, tak běhání po lese 
mě dál neskutečně baví a naplňuje. Moje 
mentální nastavení se také nijak nezměnilo. 
Papírově jsem měl skončit druhý a také jsem 
tak skončil. Při pohledu do výsledkové listiny 
si ale rozhodně neříkám: „Je to dobré, ještě 
to stačí“, ale spíš: „Ten Jára je za mnou ale 
zatraceně blízko a Standa mi tentokrát  

pořádně naložil. Co s tím pro příště 
udělám?“ Dokud na to budu mít, ať už z 
pohledu o výkonosti nicneříkajícího Rankingu, 
nebo schopnosti doběhnout 
devadesátiminutovou klasiku bez toho, aniž 
bych skončil na kapačkách, tak mě ve 
startovkách kategorie H35 nenajdete. Máme 
přitom v oddíle živoucí důkazy toho, že 
mistrovství republiky v mužské kategorii 
klidně můžu běžet ještě i za dvacet let.  

 
Slovo veterán totiž podle mě 

neoznačuje apriori někoho neschopného a 
méněcenného, tak jak to někteří 
zamindrákovaní čeští veteráni vnímají a 
tomuto označení se všemožně brání. Slovo 
veterán označuje někoho, kdo se svému 
sportu věnuje už trochu déle a může svoje, 
ne nutně mistrovské, výkony stavět na 
pracně nabytých dlouhodobých 
zkušenostech. Když se na to podíváme z 
úplně jiné strany, tak například takové 
Porsche 911 je už taky veterán. A ne zrovna 
krátce. První kusy sjely z výrobní linky, kdo by 
to byl řekl, v září 1964. Teď se vyrábí v páté 
generaci a objektivně se toho na něm za těch 
skoro 60 let moc nezměnilo. A po dobře 
udržovaném Porsche 911 ze sedmdesátých 
let se na silnici nejen každý ohlédne, ale 
většinou si ho bude moct důkladněji 
prohlédnout pouze zezadu. A stejné je to i se 
sportovci, především těmi vytrvalostními. 
Tělo už prostě potřebuje trochu lepší údržbu 
spojenou v našem případě především s 
kvalitnější regenerací. Neznamená to ale, že 
by to principiálně nešlo. A rozhodně to 
neznamená, že každý veterán je jen 
rozpadající se hromada šrotu. Stal jsem se 
veteránem a jsem na to hrdý. Takže mládí 
vpřed a veteráni na svá místa!  

Jirka 
 

Výsledky závodu jsou k dispozici na ORISu  
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=67
50 
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ŠŠppaanněěllsskkoo  
 

dyž se řekne Španělsko, každý si 
představí moře a teplo. To nás taky 
čekalo. Ale před tím jsme museli vůbec 

vzlítnout. Odlétat jsme měli kolem 6:30 z 
Vídně a přilétat přibližně v 9 hodin. To se ale 
nestalo. Odlétali jsme až dvě hodiny poté. co 
jsme nasedli do letadla, protože jsme neměli 
dost paliva a museli nám postříkat křídla kvůli 
námraze. Nakonec jsme vzlítli 8:30 a přistáli 
jsme v 11 hodin. Jak jsme přiletěli, půjčili 
jsme si auta a vyrazili do ubytování. Po 20 
minutách jsme přijeli do ubytka pod názvem 
“La Marina resort”. Mělo krásných 5 hvězd. 
Měli jsme rezervovány 3 chatky po 5 lidech. 
Chatky měli plně funkční kuchyňskou linku, 
klimatizaci a koupelnu. Před chatkami bylo 
posezení a vedle toho bylo menší parkovací 
místo.  

 
Vařit jsme si museli sami. Míšina 

kuchyň byla výborná. Za to ji moc děkujeme. 
První problém nastal s WC. V chatce rychlé 
roty a slovenské síly se přestal dopouštět 
záchod a museli jsme volat mechanika. Jak 
přijel, něco udělal a zase odjel. Záchod se 
dopustil jednou a po jednom spláchnutí se 
dopouštěl 3 dny. Když přejdeme k teplotám, 
tak ty se pohybovaly kolem 20 stupňů, což na 
leden je fakt dost a nejmenší teplota byla 15 
stupňů.  

Když se přejde na tréninky, tak většina 
oblastí byla krásně zmapována. Byly tréninky, 
kde se musely dokreslovat paseky a další 
změněné předměty. Tréninky byly jak u 
moře, tak v lese. Mapově to bylo úplně jiné 

jak v Česku. Mapa mnohdy neseděla a nebyla 
pořádně zmapována. Všude byl neskutečný 
počet hustníků a hromada vrstevnic. U moře 
to bylo zarostlý hustníkama a když se šlo dál 
od moře, byl to čím dál tím větší les. Na 
tréninky jsme většinou jezdili 20-30 
kilometrů, což nebylo moc, ale pak tu byly 
tréninky, kde jsme museli jet 2 hodiny. Na 
jednom tréninku jsme zaparkovali před paní, 
které později vysklili okno a ukradli ji kabelku. 
Zjistili jsme to hned jak jsme přiběhli a 
pokusili jsme jí pomoct hledat kabelku. Poté 
se ozval Brosch “Kucííííí, já jsem viděl kabelku 
u 14!!” Tak jsme se vydali na 14. kontrolu. 
Kabelka tam byla, ale ovšem bez jediné věci. 
Další den jsme běželi v Lorce sprint. Město 
celkem hezké, ale nečekali jsme, že nám 
ukradou kontrolu. Když jsme ji šli hledat, nic 
jsme nenašli, ale jak Libor sbíral kontroly už 
tam byla, ale bohužel bez krabičky.  

 
Ke konci soustředění nás čekaly 

dvoudenní závody. Byl to klasický Španělský 
žebříček. Na shromaždiště se jelo autobusem. 
V shromaždišti byly obchody a 1500 metrů to 
bylo na start. Ovšem všude byly povinný 
respirátory nebo roušky. I cestou na start, 
když jsme se rozklusovali a i když jsme 
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přiběhli do cíle, rouška byla povinná. Pokud 
jsme neměli u sebe roušku, ihned nám ji 
vnutili do ruky. Šlo se 5 minut před startem 
do koridoru. V lese bylo maximální počet trní, 
takže jsme všichni trpěli na trny v nohách. Jak 
jsme všichni přiběhliy, vydali jsme se na 
autobus. Přijeli jsme zpátky a Míša s Liborem 
zašli pro auta. Jak pro nás přijeli, tak jsme 
nasedli do auta a vyjeli. Ale v tu ránu se nám 
do zadního skla našeho auta postavil strom, 
který nám ho poté celý vysklil. Takže jsme s 
vyskleným oknem jeli na další závod, který 
byl sprint. Sprint byl kolem 2 kilometrů, takže 
to bylo krátký. Potom jsme jeli zpátky na 
ubytko a začali jsme se balit na zítřejší závod 
a odlet. Nedělní závod byl celkem hezký, až 
na to, že se šlo na start 300 metrů do kopce, 
což bylo hodně. Parkovali jsme v olivovým 
sadu, ale bohužel nebyla sezona na to aby 
jsme si natrhali.  

 

Jeli jsme na letiště 2 hodiny předem, 
at’ nestresujeme. Odlétali jsme kolem 20. 
hodiny večerní a cestou jsme zažívali větší 
turbulence. Přilétali jsme o půl noci. A 
vyráželi jsme z Vídně v 0:30. Domů jsme 
všichni přijeli kolem 2. hodiny. Španělsko za 
všechny užité.  

Jakub Komenda 
 

 
Výsledky závodů jsou k dispozici na webu 
https://ibi2022.fedocv.org/ 

PPoolloolleettnníí  pprráázzddnniinnyy  nnaa  bběěžžkkáácchh  
 

 

etos jsme se rozhodli využít možnosti 
ubytování na horách a přihlásili se tak 
na soustředění žactva do Jeseníků na 

chatu Orientku. Jelikož dovolené není nikdy 
dost a musí se tudíž plně užít, vyrazili jsme již 
ve čtvrtek večer. Na chatu jsme dojeli v 
pozdních večerních hodinách, takže většina 
osazenstva už byla na místě, naštěstí postýlky 
v tom „nej“ pokoji nám zůstaly volné, takže 
paráda.  

Druhý den děti vyrazili zjistit úroveň 
běžkařských schopností na Skřítek, jelikož 
trenérů bylo dostatek, my jsme dostali osobní 
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volno, které jsme se rozhodli využít naplno a 
tak jsme vyrazili kolem Skřítku na Alfrédku. 
Cestou jsme si užili nádherné táhlé stoupání, 
horký punč a dlouhý sjezd jednou stopou v 
hlubokém sněhu zpět na chatu, kam jsme 
dorazili nadšení, ale plně zničení. Na 
odpočinek moc času nebylo, protože již za 
hodinku nás čekala druhá fáze, kde jsme s 
dětmi pilovali běžkařskou techniku – s 
hůlkami i bez, správný odraz, vystupování ze 
stopy a došlo i na bruslení a závěrečné krátké 
štafetky v hlubočáku. My trenéři jsme po 
celém dni byli znaveni, ale děti zvládli ještě 
využít bazén na chatě a pod vedením Kamči i 
večerní teorii, kde si zahráli OB bingo o věcné 
ceny.  

Sobota se nesla ve znamení výletu, a 
jelikož není výlet jako výlet, tak jsme se hned 
ze startu rozdělili. Děti vyrazili auty na 
Skřítek, kde objeli závodní okruh a my s Kájou 
pěkně od chaty na běžkách za nimi. Na 
Skřítku jsme se úspěšně sešli, rozdělili se do 
skupinek (největší zájem byl o trenéra Karla, 
asi si budu muset začít dávat pozor) a vyrazili 
zpět k chatě. Cesta vedla převážně z kopce, 
tudíž nám rychle ubíhala a na oběd jsme byli 
všichni úspěšně zpět. Odpoledne na děti 
čekal biatlon, my jsme ovšem dostali opět 
osobní volno a vyrazili jsme tudíž na místní 
okruh vyzkoušet skate lyže. Cestou zpět jsme 
narazili na nezničitelné děti bobující dole u 

sjezdovky. Večer se nesl opět v duchu 
bazénu, mapové teorie a samozřejmě byly 
rozdávány i biatlonové medaile.  

 
V neděli jsme se probudili do dne 

plného větru a sněžení, jelikož já už byla 
zničená a ještě k tomu bez hlasu, tak jsem se 
rozhodla pro dnešek hlídat chatu. Ostatní se 
ovšem nezalekli a vyrazili na běžky na lesní 
cesty směr Alfrédka a k mému údivu se 
vraceli s úsměvem na tváři. Na závěr ještě 
trocha bobování před chatou, aby děti 
nezlobili po cestě a po obědě už hurá domů.  

Věrka 

AAkkaaddeemmiiee  OOBB  ddoorroossttuu  
 

 

kademie OB dorostu 2022 se konala v 
Rekreačním středisku Krasnice od 9. 
do 13. února 2022. Vzhledem k tomu, 

že jsem přijel až ve čtvrtek večer, tak nemám 
co říct k předchozím tréninkům. V pátek ráno 
v 10:00 byl start dlouhých postupů. Terén byl 
pěkný, místy trošku zarostlý a místy i nějaká 
nová paseka, ale i tak byl trénink fajn. Cílem 
tréninku nebylo jít úplně naplno, ale spíš 
zvolit co nejlepší postup. Odpoledne byl 
zelený had. Jak jde z názvu poznat tak většina 
tréninku byla v hustnících. Místy to bylo sotva 
průběžné, ale i přesto jsem si trénink užil. 
Večer následoval rozbor, kde jsme si oba 
tréninky do podrobna rozebrali a řekli si něco 

A
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k zítřejšímu sprintu. Také jsme si řekli něco ke 
klíči ISSprOM 2019, např. jak se nově značí 
podchody, nadchody atd. Ráno jsme museli 
vyjet poměrně brzo, abychom byli na 
tréninku včas. Sprint v Čáslavi byl díky 
umělým překážkám obtížnější než M ČR ve 
sprintu v roce 2020, takže jsem si ten trénink 
užil. Odpoledne byl combotech, který byl 
rozdělen na dvě části – paměťák a 
vrstevnicovka, les opět pěkný, bylo v něm víc 
pasek než na předchozích trénincích, ale i tak 
to bylo fajn. Po tréninku jsme se vydali na 
zpět na ubytování. Večer byl klasicky rozbor a 
taky jsme si řekli něco k zítřejšímu 
hromaďáku. Hromaďák startoval opět v 10 
hodin. Terén více méně stejný jako při 
dlouhých postupech. Trať v sobě měla 
motýlky, které to udělaly zajímavější. Po 
tréninku jsme si dali oběd a jeli domů. 

Adam 

 

Výsledky tréninků jsou k dispozici na webu 
dorostenecké reprezentace  
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novink
y/cist/1235  

1199..  OO--mmiikkrroonn  
 

 sobotu 19.2. se v Obřanech konal již 
19. ročník závodu O-mikron. Sobotní 
počasí bylo příjemné a závod proběhl 

za slunného dne. Závodu se zúčastnilo 198 
běžců a 21 z nich bylo z PBM.  

Běželo se na mapě Památník 
nesvobody která se skládá z městské 
zástavby a samozřejmě i louky, na které bylo 
velké množství šípků, hustníků a dalších keřů, 
kde je zhoršená viditelnost a závodník se 
musí velmi soustředit na mapu.  

 

Start závodu byl v 10:30 a závodníky 
prvně čekal krátký úsek po městě, po kterém 
následovala Zeldova tradiční finta. V letošním 
ročníku si závodník musel vybrat jednu 
kontrolu ze tří, kterou orazí, a to hned 
dvakrát po sobě. V praxi to tedy bylo tak, že 
závodník doběhl například na kontrolu číslo 6 
a musel si zvolit jestli poběží na kontrolu 7A, 
7B nebo 7C, poté pokračoval na kontrolu 8A, 
8B nebo 8C. Po fintě už závodník naběhl do 
technicky náročné části, kde ho čekalo 
posledních pár kontrol. V této časti už 
závodník jen těžko něco získá, ale může toho 
dost ztratit a o tom se někteří určitě i sami 
přesvědčili. Závod touto pasáží i končil, takže 
případnou ztrátu už nebylo možné dohnat.  

Závod se běžel na 4 kategorie. V 
nejmladší kategorii zvítězil Martin Sedláček, 
druhý byl Vendelín Smítal a třetí skončil 
Martin Báňa. Martin tak vybojoval jediné 
umístění na bedně, které PBM mělo. V 
kategorii ZV (žáci a veteráni) vyhrála Eva 
Myšková, druhá byla Marcela Hiršová a třetí 
skončil Jaroslav Korpas. Na čtvrtém místě se 
umístila nová posila PBM, která se řadí ještě 
mezi mladé pušky, Max Denemarek. V 

V 
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redukovaném pořadí (bez veteránů) by Max 
skončil druhý. Kategorii D ovládla s náskokem 
přes minutu a půl Markéta Tesařová, druhá 
byla Martina Opálková a třetí skončila Hana 
Hlavová. V mužích vyhrál Vít Horčička, druhý 
doběhl Vojta Gryc a třetí skončil Tomáš 
Kučera.  

Žádné medailové hody se v podání 
PBM tedy nekonaly. Někteří závodníci se 
dokonce nachytali úplně a zažili krásu 
DISKotéky. Všechny nás však čeká ještě 
dlouhá sezóna, ve které si každý ještě 
pořádně zazávodí a únorový O-mikron, tak 
mohl být dobrým otestováním zimní přípravy 
nebo jen zdravotní procházka či příjemné 
proběhnutí s mapou.  

Vilda 

 

Výsledky závodu jsou k dispozici na webu 
http://o-mikron.czechian.net/zavod/ 

PPřřeessttuuppyy  aa  hhoossttoovváánníí  
 

ěsně před uzávěrkou tohoto čísla 
Trolla, konkrétně v poslední únorový 
den, byla pro orientační běžce ještě 

jedna mnohem důležitější uzávěrka, a to 
uzávěrka řádných registrací a s ní spojený 
konec přestupového období. 

V českém orientačním běhu dochází 
každý rok k mnoha méně či více zajímavým 
přestupům a každý rok se několik z nich 
dotkne i našeho oddílu. V letošním roce je 
jich šest a všechny jsou směrem z jiných 
oddílů k nám, což pro nás může být dobrou 
vizitkou. Přibyli nám navíc ještě dva 
dorostenečtí závodníci na hostování. Využil 
jsem tedy příležitosti a všechny naše nové 
tváře jsem oslovil s prosbou o rozhovor. Moje 
úspěšnost přitom byla vcelku vysoká, když 
jediná prosba, která zůstala nevyslyšena se 
týká Elišky Karafiátové přicházející k nám 

hostovat z ABM. O tomto hostování jsem se 
dozvěděl pouhé dva dny před uzávěrkou 
časopisu a při nejlepší vůli už nebylo možné 
rozhovor jakoukoliv formou zrealizovat. 

Na následujících stránkách tedy 
naleznete sedm rozhovorů se závodníky, kteří 
pro tuto sezónu nově přicházejí do našeho 
oddílu. Část z nich je už nějakou dobu více 
méně pevnou součástí našeho kolektivu, ale 
najdou se i tací, kteří s námi zatím do 
kontaktu příliš nepřišli. Nyní tedy máte 
jedinečnou příležitost se o nich dozvědět 
něco víc. Jim bych naopak na tomto místě rád 
popřál, aby se jim v našem oddíle líbilo a 
splnila se všechna jejich očekávání 
s přestupem spojená. A vám všem společně 
přeji příjemné čtení. 

Jirka 

AAllbbeerrtt  DDeenneemmaarreekk::  CChhccii  cchhooddiitt  ddoo  lleessaa  ssáámm  
 

ertík k nám přichází spolu se svým 
starším bratrem Maxem z Tesly Brno a 
jeho předchozí registrace byla 

TBM1306. Je to mladý závodník a má před 
sebou ještě dvě sezóny v desítkách, přičemž až 
doteď běhal výhradně kategorii HDR. Začal se 
ale pravidelně objevovat na našich trénincích 

jak v tělocvičně, tak s mapou v lese. O tom, 
proč k nám přestoupil a jaké jsou jeho cíle pro 
další sezónu jsem si s ním povídal u něj doma, 
jelikož mu lehké nachlazení zrovna neumožnilo 
dorazit na nedělní mapový trénink ke Křivé 
borovici. 

Jirka 
 

T
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J: Ahoj Bertíku, jak se ti aktuálně daří? Taťka 
říkal, že tě trápí nějaká rýmička, tak jak jsi 
na tom? 

A: Rýmička mě trochu trápí, jinak dobrý. 
 

J: Jak se těšíš na nadcházející orienťáckou 
sezónu? 
A: Docela se těším. 
 

J: Jakou kategorii se chystáš běhat? Zatím jsi 
běhal především HDRka. Budeš je běhat dál, 
nebo už se chystáš vyrazit do lesa sám? 
A: Asi se vydám do lesa sám. Připravuju se. 
 

J: Zatím asi po fáborkách. 
A: Ano. 
 

J: Na které tréninky PBM chodíš a jak se ti 
líbí? 
A: Chodím ve čtvrtek do tělocvičny a fakt se 
mi líbí. 
 

J: Do lesa s mapou zatím sám nechodíš? 
A: Ne. 
 

Jirka: Proč jsi se rozhodl přestoupit? Protože 
jde brácha, nebo je nějaký jiný důvod? 
A: Ano, protože šel brácha. 
 

J: Máš pro nadcházející sezónu nějaké cíle? 
Třeba chodit do lesa sám, neztrácet se. 
A: Chtěl bych vyzkoušet někdy chodit i sám. 
To je cíl pro letošní rok. 
 

J: Co tě baví mimo orienťák? Ať tě ostatní 
trošku poznají, když přestupuješ mezi nás. 
A: Chodím na judo, potom ve čtvrtek na 
šachy. Ještě hraju na píšťalku a to je všechno. 
Jo, ještě florbal. Všechno to mě baví. 
 

J: Ať tě všechno tohle baví, ať tě baví 
orienťák a ať se ti v lese mezi kontrolami 
daří. Děkuju. 

MMaaxx  DDeenneemmaarreekk::  CChhccii  ssee  vvyyttááhhnnoouutt  vvýýšš  
 

ax k nám přichází stejně jako jeho 
mladší bratr Bertík z z Tesly Brno a 
jeho předchozí registrace byla 

TBM0800. K orientačnímu běhu se vrací po 
delší pauze vyplněné jednak zdravotními 
problémy a také přechodem k závodnímu 
plavání. Od letošní zimy se ale opět plně 

věnuje orientačnímu běhu a na našich 
trénincích ho můžeme vídat pravidelně. Nejen 
o tom, co plánuje pro svou poslední žákovskou 
sezónu a jak si představuje svůj přechod do 
dorostu jsem si s ním povídal po jedné 
z úterních večerních tělocvičen. 

Jirka 
 

J: Ahoj Maxi, jak sis užil dnešní trénink? 
M:  Dnešní trénink jsem si užil. Jenom jsem 
hodně zkrácený a tím pádem nemohu běhat 
v plné formě. 
 

J: Jak ti letos jde zimní příprava? 
M: Jde mi dobře. Pouze mám pořád zdravotní 
potíže z důvodu nedostatečné protaženosti.  
 

J: Jak se ti líbí tréninky PBM? Myslím tím 
tréninkové podmínky co se týče jak 
běžeckých, tak mapových tréninků. 

 

M
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M: Za mě jsou velmi flexibilní. Jsou super, 
v pohodě a příjde mi, že to dává smysl. 
 

J: Když jsme u našich tréninků. Proč jsi se 
rozhodl pro přestup do PBM? 
M: Rozhodl jsem se proto, že jsem teď rok 
neběhal a přemýšlel jsem jaký sport zvolit. 
Vrátil jsem se zpátky k orienťáku. V Tesle jsou 
o parník dál, protože tam celou dobu 
trénovali a tady je podle mě rozumnější 
prostředí pro to, abych se mohl vytáhnout 
zpátky na úroveň, na které jsem byl, a 
vytáhnout se i výš. 
 

J: Podle ORISu jsi toho minulou sezónu 
opravdu moc nenaběhal. Přišel jsi i o licenci 
B. Takže jsem se chtěl zeptat jednak na 
důvody, proč jsi neběhal a pak také na to jak 
vidíš nadcházející sezónu a kam by ses po ní 
chtěl eventuálně dostat, protože je to tvoje 
druhá sezóna v H14.  
M: Ano, je to moje druhá sezóna v H14. 
Minulý rok jsem měl hodně problémů 
s kotníky. Měl jsem je hodně oslabené a 
musel jsem je posilovat, ale přesto jsem je 
měl několikrát vyhozené. Kvůli tomu mě 
přestal orienťák bavit, protože pokud je 
člověk pořád zraněný, tak nemůže sportovat. 
Tak jsem se rozhodl přejít k jinému sportu. 
Začal jsem s plaváním, protože můj otec byl 
původně plavec. Bavilo mě to, ale bylo to 
hodně jiné. Bylo to o tom, že člověk jenom 
trénuje, trénuje a trénuje. Většinou mě 
plavecké tréninky první půl hodinu bavily, ale 
pak jsem byl v bazénu další hodinu a půl, což 
mě nebavilo. Bylo to pouze monotónní 
plavání sem a tam. To mě nebavilo. 
 

J: Co ta druhá část otázky? V Tuto chvíli 
nemáš ani Béčko. Takže jak vidíš tuto 
sezónu? Kam by ses v ní chtěl posunout? 
M: Rád bych si ještě do léta vyběhl licenci B, 
což bude náročné vzhledem k tomu, že 
nejsem plně ve formě a moje fyzička je velmi 
špatná. Pak bych si rád vyběhl licenci A, což 
bude taky náročné, ale pokusí se o splnění 
tohoto plánu. 
 

J: To znamená, že tvým cílem je zkusit to 
Áčko vyběhnout na podzim z jednorázového 
závodu, tedy klasiky?  
M: No, to nejde. 

 

J: Takže bys chtěl na podzim ještě zkusit 
získat Áčko z Béčkového žebříčku? 
M: Jo, myslím, že jo. (Také to není vzhledem 
k letošnímu kalendáři možné. Jedinou šancí 
jsou letní vícedenní závody Cena Střední 
Moravy, 5EOB Tis a Cena Východních Čech 
nebo jarní MČR NOB. Z ŽB-M by bylo možné 
licenci A získat pouze pokud by si Max Béčko 
vyběhl za vítězství na oblastním mistrovství ve 
sprintu nebo na krátké trati, z MČR NOB nebo 
na vícedenních závodech Velikonoce ve 
skalách popřípadě Jarní trojúhelník.) 
 

J: Jak tedy vidíš vzdálenější budoucnost? 
Jestli to chápu správně, tak přespříští sezónu 
bys rozhodně chtěl běhat Áčka. 
Předpokládám, že dál by ses v nich chtěl 
uchytit a stabilně běhat. 
M: Ano. 
 

J: Vraťme se k následující sezóně. Jsou 
nějaké závody, na které se v následující 
sezóně těšíš, popřípadě speciálně 
připravuješ? 
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M: Na žádný se speciálně nepřipravuju. 
Celkově beru závod jako závod. Některé 
mohou být hezčí, jako například Silesia nebo 
některé zahraniční. Ale v tuhle chvíli nevím 
přesně, jaké jsou plány.  Možná i Letní 
olympiáda by mohla být zajímavá. 

 

J: S tím souvisí i další otázka. Jsou nějaké 
terény, ve kterých by sis rád zaběhal?  A teď 
nemluvím jenom o závodech, ale i o nabírání 
zkušeností při trénincích. 
M: Určitě nějaké zahraniční, jako jsou třeba 
švédské nebo španělské, ve kterých jsme teď 
byli. A nebo jihovýchodní Evropa, protože 
tam je to taky jiné.  
 

J: Vyjmenoval jsi poměrně dost zemí. Jaké 
máš zatím zkušenosti s běháním v zahraničí? 
Určitě jsi byl ve Španělsku, možná nějaká 
Skandinávie. 

M: Ve Skandinávii jsem neběhal, ale běhal 
jsem v Rakousku, Maďarsku, Itálii, Slovinsku, 
Španělsku a to je myslím vše.  Ještě na 
Slovensku.  
 

J: To je poměrně zajímavá sbírka oběhaných 
zemí na závodníka H14. 
M: Samozřejmě to nemám plně oběhané, 
byly to většinou pouze vícedenní závody.  
 

J: Který z těch zahraničních terénů tě zatím 
nejvíc zaujal? 
M: To nedokážu posoudit. On je každý 
specifický a mě se na nich líbí ta specifičnost, 
že to není stejné jako tady v Čechách. I když 
v Čechách jsou taky různé terény. V zahraničí 
je to ale jiné. Dalo by se to dělit do kategorií a 
v každé kategorii jsou určité řády. A řády jsou 
v jedné zemi, oproti tomu každá kategorie je 
zvláštní. 
 
J: Opusťme teď trochu orientační běh. 
V PBM jsi nový. Ve tvé věkové kategorii tě 
asi kluci a holky znají, ale máme tady i 
širokou škálu jiných členů. Zkus se trochu 
představit i mimo OB. Už jsi zmínil plavání. 
Jsou ještě nějaké další věci, který se věnuješ, 
které tě baví? 
M: Hraji na housle. Hraji jakožto primář 
v cimbálové muzice. Chodím na Gymnázium 
Matyáše Lercha a baví mě jakýkoliv sport. 
 

J: Závěrem bych ti rád popřál, ať se ti 
v následující sezóně v našich barvách daří. 
Ať se ti podaří splnit výkonnostní cíle, 
ideálně se posunout jak výsledkově tak 
získanou licencí co nejvýš, aby jsi v dorostu 
mohl běhat Áčka.  Děkuju za rozhovor. 
M: Taky děkuji. 

BBaarrbboorraa  SSttrrýýččkkoovváá::    
VVššeecchhnnyy  zzáávvooddyy  jjssoouu  zzaajjíímmaavvéé  

 

ára k nám přichází stejně jako dříve její 
bratr Honza ze Spartaku Adamov a její 
předchozí registrace byla ADA0852. 

Vloni měla velmi úspěšnou sezónu, kdy se jí 
podařilo vyběhnout licenci A, ačkoliv běhala 
kategorii D14 teprve prvním rokem. O tom jak 

trénuje a jestli bude příští rok sbírat zkušenosti 
na dorosteneckých mistrovstvích republiky 
jsme si povídali před nedělním mapovým 
tréninkem, který se konal v Bystrci u Křivé 
borovice. 

Jirka 
 

B 
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J: Ahoj Barčo, jak se těšíš na dnešní trénink? 
B: No těším. 
 

J: Jak ti to letos přes zimu jde s trénováním? 
B: Moc ne, protože dojíždění do Brna je 
docela složité.  
 

J: Na které naše tréninky máš tedy možnost 
chodit? 
B: Chodíme hlavně na nedělní tréninky, 
protože dojíždění do tělocvičny v týdnu je 
složité. A je to zbytečné. 
 

J: To chápu. Proč jsi se rozhodla pro letošní 
sezónu pro přestup z Adamova do PBM? 
B: Dává mi to lepší možnosti na běhání. A 
v Adamově je to takové mrtvé.  
 

J: Vloni jsi měla poměrně dost úspěšnou 
sezónu. Máš po prvním roce v D14 
vyběhnuté Áčko. Je nějaký výsledek z loňské 
sezóny, nebo i těch předchozích, který bys 
vyzdvihla? 
B: Asi se mi nejvíc podařila Tiomila, když jsme 
byli ve Švédsku. Tam jsem běžela štafetu za 
švédský oddíl a povedlo se mi ji vytáhnout o 
několik míst. A jinak bych ani neřekla, že jsem 
měla nějaké povedené výsledky, ale asi to 
stačí. 
 

J: Vyběhnutá licence A ti pro příští sezónu 
umožňuje, i když budeš stále v D14, starty 
na mistrovstvích republiky v D16. Plánuješ ty 
starty? 
B: Asi ano. Hlavně na sprintových štafetách, 
kde bych běžela úsek s klukama a Doubí. A 
jinak bych asi klidně běžela. 
  

J: Jsou nějaké závody, na které se aktuálně 
těšíš? 
B: Nad tím jsem ještě dopředu nepřemýšlela. 
Asi se těším na Béčkové závody. 
 

J: Chápu, sezóna je ještě daleko. Podle 
ORISu jsi svůj první závod absolvovala v roce 
2014, což už je poměrně dávno. Jak jsi se 
tehdy k orientačnímu běhu dostala? 
B: My jsme se k tomu dostali přes 
Procházkovi, když se snažili v Letovicích získat 
nováčky do oddílu. Takže jsme tam šli a tak 
jsme se dostali k orienťáku. 
 

J: Jaké nejzajímavější závody jsi za tu dobu 
běžela? Přece jen už je to nějakých sedm let. 
B: Ta Tiomila, potom mistrovství oblastních 
výběrů na podzim minulý rok a jinak všechny 
závody jsou zajímavé. 
 

J: Jaké máš zkušenosti ze zahraničních 
terénů? Letos už jsi začala objíždět 
zahraniční soustředění. 
B: Je to jiné. Ze začátku je to v těch terénech 
těžké, ale pak se dá zvyknout a trochu se 
v nich naučit, ale pořád v nich neumím moc 
běhat. 
 

J: Kde všude jsi zatím byla? 
B: Ve Španělsku a ve Švédsku. 
 

J: Jsou nějaké terény, kam by ses ráda 
podívala? Mám tím na mysli především 
vzdálenější terény ať už u nás nebo i 
v zahraničí. 
B: No, tak to nevím. Určitě se vždy ráda 
podívám do terénů, ve kterých jsem ještě 
neběžela. Konkrétně nevím. 
 

J: Jak vidíš svoji budoucnost v orientačním 
běhu? Především v dorostu a pak třeba i dál. 
B: Chtěla bych být dobrá, ale uvidíme, jak to 
půjde.  
 

J: Všech přestupujících se ptám i na to, co je 
baví mimo orientační běh, protože část 
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členů, v tvém případě především těch starší, 
je nemá možnost znát. Proto se zeptám i 
tebe. Zkus se představit trochu i mimo 
orientační běh. 
B: Chodím do ZUŠky, hraju na dva hudební 
nástroje. Taky chodím do baletu. Nevěnuji se 
jenom sportu, ale i jinačím činostem.  
 

J: Děkuju za rozhovor. Ať se ti líbí dnešní 
trénink, ať ti to v nádcházející sezóně běhá a 
ať se ti obecně daří. 

 

 

TToommáášš  RRuuddoollff::  JJee  ttoo  vvžžddyycckkyy  oo  lliiddeecchh  
 

omáš k nám přechází spolu se svojí 
přítelkyní Janou Košíkovou ze Žabovřesk 
Brno a jeho předchozí registrace byla 

ZBM8402. K orientačnímu běhu se dostal 
teprve nedávno a provozuje ho pouze na 
rekreační úrovni, přesto je ho možné potkat na 

velkém množsví závodů. O tom, proč se k nám 
rozhodl přestoupit a jak k orientačnímu běhu 
přistupuje jsme si povídali po doběhu 
tradičního Kauflaufu, na němž absolvoval 
čtyřkilometrovou trať. 

Jirka 
 

J: Ahoj Tome, jak sis užil dnešní závod? 
T: Suprově. Není co dodat. 
 

J: Pro příští sezónu přestupuješ do PBM. 
Jaké jsou tvoje hlavní důvody? 
T: Důvody přestupu jsou víceméně finanční. 
Vzhledem k tomu, že jsme rekreační běžci a 
jezdíme jenom, jak se nám zamane, tak platit 
teď tisíc peněz za rok jenom tak z plezíru je 
trochu zbytečné a První brněnská nabídla 
výhodnější podmínky. 

 

J: Jak a kdy ses k orienťáku dostal? Říkal jsi, 
že jsi rekreační závodník a pokud vím, tak jsi 
od mala neběhal. 
T: Ne. Dostal jsem se k tomu před dvěma 
roky a přivedla mě k tomu stávající 
přítelkyně. 
 

J: Podle ORISu jsi během COVIDu oběhal 
dost nadstandardní počet závodů. Jaké 
místo v tvém životě aktuálně orienťák 
zaujímá? 
T: Hobby. Není to na prvním místě, ale 
rozhodně není na posledním. Nevím, jak to 
říct jinak. 
 

J: Jak to máš s tréninkem? Objíždíš jenom 
závody, nebo jsi deš občas i sám zaběhat 
popřípadě se objevíš na nějakém tréninku? 
T: Poslední dobou jsou to více méně jenom 
závody, ale ještě tak před půl rokem jsme 
s Janou kondičně běhávali minimálně jednou 
dvakrát týdně. 
 

J: Podle výsledků z ORISu se nebojíš ani 
delších tratí. Třeba na béčkách jsi startoval 
v H35B místo oblastňáku. Máš nějaké 
výkonostní ambice? 
T: To byl omyl. Ale když už se člověk do toho 
přihlásí, tak proč to vzdávat. 
 

J: Jaké máš plány na následující sezónu? 

T
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T: V podstatě držet nastavený kurs. Nemám 
ambice se hrnout nahoru, ani nějak 
stagnovat. 
 

J: Jsou nějaké závody, na které se aktuálně 
těšíš v nadcházející sezóně, nebo třeba i dál? 
T: Na letní vícedenní závody. Teď si 
nevzpomenu na jméno.  
 

J: Většina členů PBM o tobě pravděpodobně 
nemá vůbec žádné povědomí. Můžeš se 
trochu představit i momo OB? Co děláš, co 
dalšího tě baví? 
T: Jak bych se představil. Jmenuji se Tomáš 
Rudolf, to si asi každý dohledal. Pracuji jako 
učitel odborného výcviku na střední škole. 
Učím obor puškař na dílnách. A koníčky. 
Strojařina, myslivost, zbraně. 
 

J: Ta myslivost mě zaujala. To jsem o tobě 
samozřejmě nevěděl, takže jsem 
nepředpokládal, že se na to budu ptát. 

Orienťáci a myslivci nemají dost často úplně 
přátelské vztahy. Jak se na to díváš ty? 
T: Všechno je to o domluvě. Když si ti lidi 
nastaví nějaké podmínky, tak nevidím důvod 
proč by to nemuselo fungovat. A je to 
vždycky o lidech. Mezi myslivci jsou kokoti a 
mezi orienťáky se jich taky pár najde.  
 

J: Zeptám se ještě i jinak. Máš ty osobně 
možnost pomoct orienťáku dostat se do 
lesů, kde třeba ti kokoti myslivci jsou? 
T: Otázka je, co to je za revíry. Myslivci nejsou 
jedna parta. Myslivci z různých revírů se 
spolu vůbec nemusí kamarádit a můžou spolu 
souviset. Ono je to hodně široké. Záleží, co by 
to bylo za lidi, nebo co by to bylo za lesy.  
 

J: Děkuji za rozhovor. Ať se ti v PBM líbí, ať 
tě orienťák baví a ať se ti daří.  
T: Díky. 

JJaannaa  KKooššííkkoovváá::  NNeevvíímm,,  kkoolliikk  ttoohhoo  oobběěhhnnuu  
 

ana k nám přichází stejně jako její přítel 
Tomáš Rudolf ze Žabovřesk Brno a její 
předchozí registrace byla ZBM8352. 

K orientačnímu běhu se dostala díky své sestře 
a nejprve se objevovala na zimních ligách a 
postupem času začala spolu s Tomášem 
objíždět i závody během hlavní sezóny. Po 

doběhu Kauflaufu, kde stejně jako Tomáš 
absolvovala čtyřkilometrovou trať, jsem se jí 
ptal nejen na důvody jejího přestupu do 
našeho oddílu, ale i na to, co ji limituje 
v běhání a co plánuje do budoucnosti. 

Jirka 

 

 

Ji: Ahoj Jano. Jak se ti líbil dnešní závod? 
Ja: Ahoj. Dobře, bylo to super. 
 

Ji: Pro příští sezónu přestupuješ do PBM. 
Jaké jsou tvoje hlavní důvody? 
Ja: Finance. 
 

Ji: Jednoduchý důvod. První registraci v OB 
sis udělala před sezínou 2020, ale především 
na zimních ligách tě bylo možné vidět už o 
několik let dřív. Jak jsi se k orientačnímu 
běhu dostala? 
Ja:  Přes sestru. 
 

Ji: Během COVIDu jsi oběhala hodně 
nadprůměrný počet závodů. Jaké místo ve 
tvém životě orienťák aktuálně zaujímá? 
Ja: Je to koníček, který mě baví a který mě 
ještě drží nad vodou.  
 

J
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Ji: Objevuješ se občas i na nějakých 
trénincích? Chodíš třeba kondičně běhat, 
nebo je to ve tvém případě jen o objíždění 
závodů? 
Ja: Není čas. Ráda bych chodila běhat, ale 
není čas. A nebo tělo neposlouchá. 
 

Ji: S tím možná souvisí další otázka. Máš 
v orienťáku nějaké výkonostní ambice, nebo 
je to čistě hobby? 
Ja: Je to hobby a podařilo se mi porazit 
sestru, takže mám splněno.  
 

Ji: Teď si tím nejsem úplně jistý. Tvoje sestra 
běhá? 
Ja: Ano běhá. Ona bydlí v Praze, takže patří 
do pražského klubu.  
 

Ji: Nebyla náhodou minulý týden na O-
mikronu? 
Ja: Ano byla, i s dětmi a manželem.  
 

Ji: Jaké máš plány na následující sezónu? 
Ja: Vzhledem k tomu, že plánujeme rodinu, 
tak uvidíme.  
 

Ji: Mám už gratulovat? 

Ja: Ne, ještě ne. To byl taky důvod přestupu. 
Nevím, kolik toho oběhnu, tak nechci platit 
nějakých patnáct set nebo tři tisíce za sezónu. 
Ani nevím, jestli ji oběhnu celou. 
 

Ji: Jsou nějaké závody, na které se v tuto 
chvíli těšíš a plánuješ na ně jet? 
Ja: Kdyby vyšla Cena střední Moravy, tak 
určitě. Protože už několi let nebyla a byla 
úžasná.  
 

Ji: Většina členů PBM tě moc nezná, 
maximálně od vidění na shromaždištích 
nebo jako jméno ve výsledkové listině. 
Můžeš se trochu představit i momo 
orientační běh? 
Ja: Nevím, co říct. Pracuji jako inženýr kvality, 
takže trochu do strojírenství. Taky jsem 
trochu blázen a kdysi bývalý sporťák. Bohužel 
přišla kupa zranění a všeho možného, tak se 
to teď taky podepisuje na výsledcích.  
 

Ji: Děkuji za rozhovor. Ať se ti u nás v PBM 
líbí, ať se ti daří jak ve sportu, tak v tuto 
chvíli asi spíše v osobním životě. 
Ja: Děkuju, tobě Jirko taky. 

ZZbbyyššeekk  PPooddhhrráázzsskkýý::    
SScchhooppnnoosstt  ssee  nnaavviiggoovvaatt  vv  tteerréénnuu  jjee  ssuuppeerr  

 

byšek jde do našeho oddílu za svými 
dvěma malými syny ze Žabovřesk Brno a 
jeho předchozí registrace byla ZBM8202. 

Se Zbyškem se již nějakou dobu známe, jelikož 
s orienťákem začínal v O-mikronu. Jeho záběr 
je velmi široký a orientační běh je pouze 
jednou z mnoha aktivit, kterým se věnuje. 

Vzhledem k jeho časové vytíženosti jsme si 
spolu povídali přes Zoom a to nejen o 
orientačním běhu, ale třeba i o šifrovacích 
hrách, které jsou zdrojem jeho obživy, a na 
kterých spolupracuje s řadou dalších 
orientačních běžců. 

Jirka 
 

 

J: Ahoj, jsem rád, že jsme se byli schopní 
potkat alespoň takto. Jak se ti daří? 
Z: Rychle a zběsile. Jinak celkem dobře. 
 

J: Hlavní důvod proč spolu mluvíme je tvůj 
letošní přestup do PBM. Předpokládám, že 
je to především proto, abys byl ve stejném 
oddíle jako tvoje děti. 
Z: Ano, přesně tak. Připadalo mi zbytečné být 
rozdělení ve dvou různých oddílech. Souvisí 
s tím jednodušší správa a připadá mi to 
celkově lepší. 
 

Z 
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J: Jak často a jak intenzivně se ty sám 
v současné době věnuješ orienťáku? 
Z: Okrajově. Když je příležitost a jsme v Brně, 
tak rád zajdu na nějaké závody. Jezdíme 
tradičně na Velikonoce ve skalách, což jsou 
hlavní závody během Velikonoc, které se 
konají v České Lípě nebo okolí Českého Ráje. 
To je to, jak já využívám orienťák a zázemí 
oddílu. Na tréninky mi čas moc nezbývá a ani 
v tu dobu nejsem moc k dispozici, protože 
moje práce je hlavně po odpoledních, takže 
ne vždycky bych dokázal někde být ve čtyři 
hodiny. 

 

J: To chápu. Zmíněné Velikonoce ve skalách 
jsou podle ORISu v podstatě jediné závody, 
kterých se opravdu pravidelně zúčastňuješ. 
Proč sis vybral právě tyto závody? 
Z: Nás k nim dovedl kamarád Honza Hanák, 
který běhá za SKOB Slaný. On tam jezdí se 
svým oddílem. Mají vždycky zajištěné velké 
ubytovací zařízení a nějak nás k tomu přivedl. 
Pro mě je to takový zvláštní kraj, který je 

daleko a moc ho nenavštěvuji. Pískovcová 
města jsou pro mě vlastně taková exotika. 
Atmosféra těch závodů i toho místa mě 
prostě nějak oslovila. Od té doby co jsme 
k tomu přičuchli se už zúčastňujeme.  
Jezdíme tam všichni jako celá rodina i se 
ženou a oběma kluky. Třeba Tomík, který 
proti orienťáku poslední dobou dost 
protestuje, nebo se mu do toho nechce, si 
tyto závody oblíbil a rád tam jezdí. Takže je to 
taková rodiná záležitost.  
 

J: Pojedeš tam i letos? Pokud tedy závody 
proběhnou podle plánu. 
Z: Chtěli bychom jet v kompletní sestavě. 
Uvidíme, jestli to výjde. Ony vlastně teď 
dvakrát nebyly, takže uvidíme, jak to 
dopadne dál.  
 

J: Ony teď byly jednou v létě. 
Z: To byla taková náhrada, ale léto je pro nás 
zabité už úplně. 
 

J: Jsou i nějaké další závody na které se 
chystáš, popřípadě těšíš? 
Z: Když je příležitost, tak se účastním 
některých závodů Jihomoravské ligy nebo 
zimní BZL. Teď během COVIDu závody 
trošičku zmizely, i když třeba vloni na jaře 
jsme hodně chodili na ty „měřené tréninky“. 
To bylo fajn, to bylo příjemné zpestření. Jak 
říkám, když jsme v Brně a je možnost, čas a 
není to můj jediný volný den doma z celého 
týdne, tak potom na závody rád zajdu. Ale, že 
bych měl nějaké úplně oblíbené, to ne. 
 

J: Pokud se dobře pamatuji, tak jsi se 
pracovně angažoval v Cryptomanii, která je 
založená na šifrování a zážitkových akcích. Je 
to pořád tvoje hlavní pracovní náplň? 
Z: Ano, ta firma mi patří, takže ještě pořád je 
to moje hlavní pracovní náplň. I když během 
COVIDu jsem na chvíli přešel do seznam.cz. 
Dělám tam product managera. Řídím nějaké 
projekty, které se týkají zpracování 
přirozeného textu a dotazů.  
 

J: Všichni víme jak COVID ovlivnil orienťák. 
Jak ovlivnil společnost, která se zabývá 
teambuildingem a šifrováním. 
Z: Ovlivnilo nás to několika různými způsoby. 
Na začátku to byla docela rána. Moc jsme 
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nevěděli co s tím, protože z ničeho nic 
zmizelo to, co nás živilo, a to byly firemní 
kurzy. Ty úplně přestaly. My jsme mohli zvolit 
ze dvou možností. Buď jsme mohli zavřít a 
vykašlat se na to, anebo s tím nějakým 
způsobem bojovat a vymyslet něco jiného. 
Podařilo se nám vymyslet produkt, který se 
dal prodávat i v karanténě, což byly šifrovací 
online hry. To znamená, že si buď rodina 
koupí vstupenku a stáhne si nějaké herní 
materiály a vytiskne si je, nebo si je od nás 
koupí přímo a my je pošleme.  A potom si 
doma nebo s kamarády přes internet zahrají 
nějakou hru. Tohle nás nějakým způsobem 
zachránilo, protože to byl experiment, který 
vyšel. Teď těch online her máme už asi devět, 
takže už je to docela velký segment trhu, 
který máme. Díky tomu se podařilo 
Cryptomanii přežít a teď už se to docela vrací 
do původních kolejí. Když to mám zpětně 
zhodnotit, tak jsme na tom vydělali, protože 
kdyby nebyl COVID, tak jsme zůstali pořád při 
tom stejném . Díky COVIDu jsme vlastně 
přidali nový typ produktu, nebo nový styl 
přemýšlení, o kterém jsme si předtím říkali, 
že by nemohl fungovat. Pak jsme najednou 
zjistili, že by to fungovat mohlo. 
 

J: Takže všechno zlé je k něčemu dobré.  
Z: Bylo to horší, ale šlo to. 

 

J: V Cryptomanii se angažuje docela dost 
orienťáků. Proč si myslíš, že jsou tyto dvě 
oblasti tak široce personálně propojené? 
Z: Je pravda, že nějací tam jsou. Ivoš Cicvárek, 
Matěj Klusáček, jasně, je jich tam víc, Šrubaři. 
Nevím, asi mě nikdy nenapadlo nad tím 
přemýšlet. Má to spojitost se zeměpisem. Tak 
jsem se dostal o orienťáku já. Ty šifry často 

také využívají nějaké principy z orienťáku, ve 
smyslu toho, že se musíš donavigovat ke 
kontrolám. Možná je to taková příbuzná 
aktivita. Možná nás spojuje i to, že jsme rádi 
venku. Většina šifrovacích her se odehrává 
někde v přírodě. Musíš to stanoviště najít, 
dojít tam. Pravda, pak ho vyřešit. Nestačí 
pípnout a odběhnout. Nevím, nevidím tam 
žádnou úplně přímou spojitost, kromě tady 
toho.  
 

J: Myslíš, že ten způsob myšlení, o kterém jsi 
mluvil může být pro orienťáky přínosný a 
může jim pomáhat ve sportu, nebo naopak 
ten sport může pomáhat v lepším 
přemýšlením nad šiframi? 
Z:  To je zákeřná otázka. Orienťák určitě na 
šifrovačkách pomůže. Schopnost se dobře 
navigovat v terénu je super téměř kdekoliv, 
nejenom na šifrovačkách. To, že se neztratím, 
když dostanu papírovou mapu a budu vědět 
kam jít je super vlastnost. A opačně nevím. 
Myslím si, že ze šifrovaček toho do orienťáku 
moc nepřeneseš. Dovednosti orientačního 
běžce jsou založeny na jiných věcech. 
Schopnost se rychle rozhodovat. Je tam 
obrovská fyzička, za kterou je obrovský 
trénink. To jsou jiné dovednosti.  
 

J: Do teď jsme mluvili o orienťáku, o tvé 
práci, o šifrování. Vzhledem k tomu, že jsi v 
PBM nový, tak tě pravděpodobně většina 
členů asi moc nezná. Je ještě něco, co bys o 
sobě chtěl prozradit mimo to, na co jsem se 
doposud ptal? 
Z: Nevím, jestli chci prozradit. Myslím, že 
každý potřebuje nějaké tajemství. Myslím, že 
jsem úplně obyčejný chlap, co má dvě děti a 
snaží se nějak protlouct životem. Kromě toho 
možná pár zajímavostí. Baví mě obecně 
extrémnější sporty. Jednu dobu jsem létal 
s paraglidem. Aktivně se potápím. Kolo, 
cestování. A cestování myšleno spíše do 
exotických zemí a ideálně na dýl. Zrovna teď 
odjíždíme s kompletní rodinou na tři týdny do 
Asie. Uvidíme, jak se nám tam bude dařit.  
 

J: Moc děkuji za rozhovor a ať se ti daří jak 
v osobním, pracovním, tak i v tom 
sportovním životě. 
Z: Taky děkuju. 
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OOnnddřřeejj  BBrroosscchh::    
SSaammoozzřřeejjmměě  cchhccii  vvššeecchhnnoo  vvyyhhrráátt  

 

ndra je v našem kolektivu již poměrně 
známou tváří, jelikož pravidelně 
trénuje s naší dorosteneckou skupinou. 

I pro příští sezónu se však rozhodl ponachat si 
svou stávající registraci RBK0606. Ve 
štafetových závodech za nás ale bude hostovat 
a posílí tak naši již teď nabitou sestavu. Vloni 

se Ondra zvládl prosadit do širší špičky 
kategorie H16 a letos by v ní mohl patřit 
k favoritům. O tom, jak mu jde zimní příprava, 
na jaké závody se zvlášť připravuje a především 
jak vidí šance štafety PBM jsme si povídali po 
vytrvalosti s mapou ve Žďáru nad Sázavou.  

Jirka 
 

 
J: Ahoj Ondro, jak ses dnes na tréninku 
proběhl? 
O: Proběhl jsem se dobře, ale ke konci už 
jsem nemohl. Bylo to hodně rychlé. 
 

J: Jak ti to jde letos v zimě s tréninkem? Máš 
natočeno? 
O: Jo, běhám dobře. Zatím jsem ještě nebyl 
nemocný, takže téměř bez přestávky pořád 
běhám. 
 

J: Co se týče výkonnosti, tak jsi zatím 
spokojený? Jak se to jeví? 
O: Běhá se mi dobře, ale mapa ještě úplně 
nejde.  
 

J: Co tě nakonec přesvědčilo jít hostovat do 
PBM? 
O: V Blansku už nemám s kým běhat. 
 

J: Ještě nedávno jsi říkal, že štafetu nějak 
dohromady dáte. Už se vám to tam úplně 
rozpadlo? 
O: Jeden kluk se zranil a tomu druhému se do 
toho už moc nechce.  
 

J: Jak vidíš šance štafety popřípadě družstva 
PBM v následující sezóně? 
O: Kdyby se nám podařila nějaká top pětka, 
tak by to bylo dobré.  
 

J: Už vloni jsi jako šestnáctka prvním rokem 
patřil minimálně k širší špičce. Jaké máš 
ambice pro další sezónu, když se teď 
v šestnáctkách posouváš do toho staršího 
ročníku. 
O: Samozřejmě chci všechno vyhrát, ale 
uvidíme, jestli se to povede.  
 

J: To jsou vysoké cíle. Kdybys měl 
vypíchnout nějaký svůj dosavadní závod, ne 
nutně třeba ten nejlepší výsledek, ale závod, 
který se ti nejvíce povedl, ze kterého máš 
nejlepší pocit. 

O
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O: Asi nejvíc se mi povedl poslední žebříček, 
krátká v Plzni. 
 

J: Jsou nějaké závody v příští sezóně, na 
které konkrétně ladíš, popřípadě se jenom 
těšíš? 
O: Na MČR ve sprintu. Ladím hodně na 
všechny sprinty.  
 

J: Takže se zaměřuješ na atletickou 
přípravu? 
O: Ano. 
 

J: Jsou nějaké terény, kde by sis nejenom 
v následující sezóně, ale i do budoucna, rád 
zaběhal. Třeba nejenom u nás, ale i 
v zahraničí? 
O: Určitě bych se chtěl zase proběhnout 
v pískovcích. Tam je to vždycky hezké. A 
potom bych se rád podíval do Švédska. Na 
soustředění na O-ringen. 
J: Co se týče vzdálenější budoucnosti. Kde se 
vidíš v orienťáku třeba za pět let, to 
znamená někde na přechodu z juniorů do 
chlapů?  
O: No tak to nevím.  Otázka jestli se mi bude 
v tu chvíli chtít ještě běhat. A jestli se mi bude 
chtít běhat, tak bych chtěl být třeba mezi 
lepšími. 

 

J: Nejsem si jistý, že tě jako nově příchozího 
do PBM všichni dokonale znají. Především ti 
starší nebo naopak mladší. Zkus se 
představit i trochu mimo OB. Nějaké další 
zájmy. 
O: Mimo OB vlastně nic nedělám. Jenom 
chodím do školy. Dříve jsem hrál ještě na 
kytaru, ale teď už se plně věnuji sportu.  
 

J: Takže máš ideální podmínky pro 
sportování. Ať se ti daří nejenom v příští 
sezóně jak v individuálních závodech za RBK, 
tak štafetách za PBM.  Děkuju za rozhovor. 
O: Taky díky. 
  

PPrrooggrraamm  nnaa  bbřřeezzeenn  aažž  lliissttooppaadd  
 
18. až 20. 3. – PÁ až NE – Jarní pohár – Běleč nad Orlicí – noční OB, dlouhá trať, štafety – start: PÁ 

19:30, SO 10:00, NE: 10:00 – doprava: osobními auty v pátek v 16:00 z Brna – vedoucí: Libor 
Zřídkaveselý – ubytování: penzion – terén: velmi rychlý rovinatý s hustou sítí cest, s vodotečemi 
a hustníky s vegetačními detaily – sraz: informace budou doplněny po vydání rozpisu – přihlášky 
do 12. března – návrat v neděli okolo 15:00 

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“ 
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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 

  2. 4. – SO – 1. Jihomoravská liga + Mistrovství Jmk (PBM) – !!! POŘÁDÁME !!! – sprint – Miroslav 
– start: 10:30 – přihlášky do neděle 27. března – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila 
Tachovská – návrat okolo 13:00 

  6. 4. – ST – mapový trénink (žactvo) – Brno, Královo Pole (sedlo pod Medláneckým kopcem) – 
sraz: 16:15 – mapa: Kozí hora – typ tréninku: fáborkovaná linie + linie+scorelauf + krátké 
postupy – doprava: tramvají 12 na zastávku „Technologický park“ nebo autobusem 53 na 
zastávku „Kolejní“ – vedoucí: Kamila Tachovská a Michaela Zřídkaveselá 

  6. 4. – ST – mapový trénink (dorost+) – Ochoz u Brna (odbočka k archivu) – sraz: 19:00 – mapa: 
Zadní Hády – typ tréninku: noční mapový trénink – přihlášky do pondělí 4. dubna – doprava: 
osobními auty – vedoucí: Libor Zřídkaveselý 

  9. 4. – SO – 2. Jihomoravská liga (VBM) – klasická trať – Žebětín – start: 10:30 – přihlášky do 
neděle 2. dubna – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – návrat okolo 14:00 

  9. a 10. 4. – SO + NE – M ČR v nočním OB (VSP) – noční OB – centrum: Struhařov – start: 20:45 – 
doprava: osobními auty v 16:30 z Brna – vedoucí: Libor Zřídkaveselý – ubytování: penzion – 
terén: kopcovitý až mírně zvlněný, 2/3 prostoru velké množství situačních detailů – kameny, 
balvany, skály a skalky, skupiny kamenů, převážně říčanská žula, porosty: různorodé – listnaté 
(zejména buky) a jehličnany místy s náletovými hustníky. Středně hustá síť komunikací. 
Průběžnost spíše dobrá. Nadmořská výška 408 – 526 m n.m. – přihlášky do 26. března 
Český pohár, žebříček A (VSP) – krátká trať – centrum: Struhařov – start: 11:30 – terén: 
kopcovitý až mírně zvlněný, 2/3 prostoru velké množství situačních detailů – kameny, balvany, 
skály a skalky, skupiny kamenů, převážně říčanská žula, porosty: různorodé – listnaté (zejména 
buky) a jehličnany místy s náletovými hustníky. Středně hustá síť komunikací. Průběžnost spíše 
dobrá. Nadmořská výška 408 – 526 m n.m. – přihlášky do 26. března – návrat okolo 18:00 

13. 4. – ST – mapový trénink (všichni) – Brno, Soběšice (Lesní školka) – sraz: 16:15 – mapa: 
Melatín – typ tréninku: hvězdice + COB + dlouhé postupy + dlouhé postupy – doprava: 
autobusem 57 na zastávku „Lesní školka“ – přihlášky (dorost+) do pondělí 11. dubna – vedoucí: 
Kamila Tachovská, Michaela Zřídkaveselá a Libor Zřídkaveselý 

14. až 18. 4. – ČT–PO – Velikonoční soustředění Jizerské hory – viz samostatný rozpis akce 
20. 4. – ST – mapový trénink (žactvo) – Brno, Líšeň (Velká Klajdovka) – sraz: 16:15 – mapa: 

Hádecká planina – typ tréninku: okruhy + shluky + sudá/lichá – doprava: autobusem 55, 78, 82 
na zastávku „Podbělová“ – vedoucí: Kamila Tachovská a Michaela Zřídkaveselá 

20. 4. – ST – mapový trénink (dorost+) – Tišnov (parkoviště Na Loukách) – sraz: 16:30 – mapa: 
Tišnov – typ tréninku: I. úsek štafet – přihlášky do pondělí 18. dubna – doprava: osobními auty – 
vedoucí: Libor Zřídkaveselý 

23. 4. – SO – 3. Jihomoravská liga + Mistrovství Jmk (KON) – krátká trať – Valchov – start: 10:30 – 
přihlášky do neděle 17. dubna – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – návrat 
okolo 15:00 

23. a 24. 4. – SO + NE – Český pohár, žebříček A (OSN) – sprint – centrum: Nové Město na Moravě 
– start: 10:00 – doprava: osobními auty v 7:30 z Brna – vedoucí: Libor Zřídkaveselý – ubytování: 
penzion – terén: městská zástavba, park, louky – přihlášky do 16. dubna 
Český pohár štafet (OSN) – štafety – centrum: Nové Město na Moravě – start: 14:30 – terén: 
typický vysočinský, porostově rozmanitý, podmáčený, s velmi hustou sítí komunikací – přihlášky 
do 9. dubna 

Český pohár štafet (OSN) – štafety – centrum: Nové Město na Moravě – start: 10:00 – terén: 
typický vysočinský, porostově rozmanitý, podmáčený, s velmi hustou sítí komunikací – přihlášky 
do 9. dubna – návrat okolo 15:00 
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27. 4. – ST – mapový trénink (žactvo) – Brno, Soběšice (pod Soběšicemi) – sraz: 16:15 – mapa: 
Zamilovaný háj – typ tréninku: shluky + hvězdice + scorelauf – doprava: autobusem 43 na 
zastávku „Útěchovská“ – vedoucí: Kamila Tachovská a Michaela Zřídkaveselá 

27. 4. – ST – mapový trénink (dorost+) – Třebíč (ulice Hrádek) – sraz: 16:30 – mapa: Třebíč – typ 
tréninku: dvoukolový sprint – přihlášky do pondělí 25. dubna – doprava: osobními auty – 
vedoucí: Libor Zřídkaveselý 

29. 4. až 1. 5. – PÁ–NE – Sprintové soustředění Slovensko – viz samostatný rozpis akce 
30. 4. – SO – 4. Jihomoravská liga (TBM) – klasická trať – Brno, Bystrc – start: 10:30 – přihlášky do 

neděle 24. dubna – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – návrat okolo 13:00 
  4. 5. – ST – mapový trénink (všichni) – Brno, Kohoutovice (Kohoutovická Baba) – sraz: 16:15 – 

mapa: Dub Troják – typ tréninku: COB + sudá/lichá + vrstevnicový COB + vrstevnicový COB – 
doprava: trolejbusem 37 na zastávku „Pavlovská“ – přihlášky (dorost+) do pondělí 2. května – 
vedoucí: Kamila Tachovská, Michaela Zřídkaveselá a Libor Zřídkaveselý 

11. 5. – ST – mapový trénink (všichni) – Brno, Řečkovice (hřbitov) – sraz: 16:15 – mapa: Řečkovice 
– typ tréninku: sprint + sprint + sprintové variace + sprintové variace – doprava: tramvají 1 na 
zastávku „Řečkovice“ nebo autobusem 42, 65, 70 na zastávku „Palackého náměstí“ – přihlášky 
(dorost+) do pondělí 9. května – vedoucí: Kamila Tachovská, Michaela Zřídkaveselá a Libor 
Zřídkaveselý 

14. 5. – SO – 5. Jihomoravská liga (BBM) – klasická trať – Neslovice – start: 10:30 – přihlášky do 
neděle 8. května – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – návrat okolo 15:00 

14. a 15. 5. – SO + NE – M ČR ve sprintu (DKP + TAP) – sprint – centrum: Praha 13 – start: 12:00 – 
doprava: osobními auty v 8:00 z Brna – vedoucí: Libor Zřídkaveselý – ubytování: penzion – 
terén: sídlištní a starší městská zástavba, parky, areály škol/školek – přihlášky do 1. května 
M ČR sprintových štafet (DKP + TAP) – sprintové štafety – centrum: Praha 13 – start: 9:15 – 
terén: sídlištní a starší městská zástavba, parky, areály škol/školek – přihlášky do 1. května – 
návrat okolo 14:00 

18. 5. – ST – mapový trénink (žactvo) – Brno, Ivanovice (Velká Baba) – sraz: 16:15 – mapa: Velká 
Baba – typ tréninku: linie + odbočovák + koridory – doprava: autobusem 41, 71 na zastávku 
„Kouty“ – vedoucí: Kamila Tachovská a Michaela Zřídkaveselá 

18. 5. – ST – mapový trénink (dorost+) – Valchov (fotbalové hřiště) – sraz: 16:30 – mapa: Ledková 
huť – typ tréninku: okruhy – přihlášky do pondělí 16. května – doprava: osobními auty – 
vedoucí: Libor Zřídkaveselý 

21. 5. – SO – Žebříček B-Morava, 6. Jihomoravská liga (ZBM) – krátká trať – Ochoz u Brna, Pod 
Hádkem – start: 10:00 – vedoucí: Kamil Komenda – terén: smíšený les s měnící se průběžností, v 
severní části je prostor velmi členitý, na jih padají údolí – přihlášky do 7. května – návrat okolo 
18:00 

21. a 22. 5. – SO + NE – Český pohár, žebříček A (NEK + LPM) – krátká trať – centrum: Oldřichov u 
Nejdku – start: 13:00 – doprava: osobními auty v 7:00 z Brna – vedoucí: Libor Zřídkaveselý – 
ubytování: penzion – terén: horský terén s prudkými svahy, místy s množstvím kamenů a zbytků 
po osídlení, místy prázdný les; na vrcholu hřbetu vysoce podmáčený terén, meliorace, kleč – 
přihlášky do 7. května 
Český pohár, žebříček A (NEK + LPM) – klasická trať – centrum: Oldřichov u Nejdku – start: 
10:00 – terén: horský terén s prudkými svahy, místy s množstvím kamenů a zbytků po osídlení, 
místy prázdný les; na vrcholu hřbetu vysoce podmáčený terén, meliorace, kleč – přihlášky do 7. 
května – návrat okolo 19:00 

22. 5. – NE – Žebříček B-Morava (ZBM) – klasická trať – Ochoz u Brna, Pod Hádkem – start: 12:00 – 
vedoucí: Kamil Komenda – terén: smíšený les s měnící se průběžností, v severní části je prostor 
velmi členitý, na jih padají údolí – přihlášky do 7. května – návrat okolo 15:00 

25. 5. – ST – mapový trénink (všichni) – Brno, Žebětín (V od pole v lese) – sraz: 16:15 – mapa: 
Augšperský potok – typ tréninku: okruhy + okruhy + Švýcarská hra + Švýcarská hra – doprava: 
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autobusem 52 na zastávku „Ríšová“ – přihlášky (dorost+) do pondělí 23. května – vedoucí: 
Kamila Tachovská, Michaela Zřídkaveselá a Libor Zřídkaveselý 

28. 5. – SO – 7. Jihomoravská liga (LBM) – krátká trať – Hostěnice – start: 10:30 – přihlášky do 
neděle 22. května – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – návrat okolo 14:00 

  1. 6. – ST – mapový trénink (žactvo) – Brno, Starý Lískovec (ZŠ Bosonožská) – sraz: 16:15 – mapa: 
Starý Lískovec – typ tréninku: sprint + sprint + sprintové variace – doprava: tramvají 6, 8 na 
zastávku „Dunajská“ – vedoucí: Kamila Tachovská a Michaela Zřídkaveselá 

  1. 6. – ST – mapový trénink (dorost+) – Ochoz u Brna (parkoviště Pod Hádkem) – sraz: 16:30 – 
mapa: Skalka – typ tréninku: seběhy – přihlášky do pondělí 30. května – doprava: osobními auty 
– vedoucí: Libor Zřídkaveselý 

  4. a 5. 6. – SO + NE – M ČR na krátké trati (TJN) – krátká trať – centrum: Nová Ves nad Nisou – 
start: SO 12:00, NE 10:00 – doprava: osobními auty v 7:00 z Brna – vedoucí: Libor Zřídkaveselý 
– ubytování: penzion – terén: typický jizerskohorský (kameny různých velikostí, kamenná pole, 
bažinky, kopcovitý), ne tak členitý, vysoké borůvčí, částečně velmi podmáčený až skandinávský 
– přihlášky do 21. května – návrat okolo 18:00 

  8. 6. – ST – mapový trénink (všichni) – Brno, Veselka (Bosonožský hájek) – sraz: 16:15 – mapa: 
Veselka – typ tréninku: hvězdice + scorelauf + one man relay + one man relay – doprava: 
autobusem 52 na zastávku „Borkovník“ – přihlášky (dorost+) do pondělí 6. června – vedoucí: 
Kamila Tachovská, Michaela Zřídkaveselá a Libor Zřídkaveselý 

11. 6. – SO – 8. Jihomoravská liga + Mistrovství Jmk (ADA) – klasická trať – Lipůvka – start: 10:30 – 
přihlášky do neděle 5. června – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – návrat 
okolo 13:00 

15. 6. – ST – mapový trénink (žactvo) – Brno, Bystrc (U křivé borovice) – sraz: 16:15 – mapa: 
Chvalkovka – typ tréninku: linie + linie se shluky + COB s chybějící kontrolou – doprava: tramvají 
10 na zastávku „Ečerova“ nebo autobusem číslo 52, 54 na zastávku „Ruda“ – vedoucí: Kamila 
Tachovská a Michaela Zřídkaveselá 

15. 6. – ST – mapový trénink (dorost+) – Neslovice (ulice Lesní) – sraz: 16:30 – mapa: Knížecí les – 
typ tréninku: kombotech – přihlášky do pondělí 13. června – doprava: osobními auty – vedoucí: 
Libor Zřídkaveselý 

18. a 19. 6. – SO + NE – Žebříček B-Morava (LCE) – klasická trať – centrum: Přečkovice – start: 
12:00 – doprava: osobními auty v 9:00 z Brna – vedoucí: Kamil Komenda – ubytování: penzion 
– terén: středoevropský, kopcovitý, střední hustota komunikací, smíšená vegetace (místy notně 
prokácená po kůrovcové kalamitě), častý sezónní podrost, občasné erozní rýhy – přihlášky do 
11. června 
Žebříček B-Morava (LCE) – krátká trať – centrum: Přečkovice – start: 10:00 – terén: 
středoevropský, kopcovitý, střední hustota komunikací, smíšená vegetace (místy notně 
prokácená po kůrovcové kalamitě), častý sezónní podrost, občasné erozní rýhy – přihlášky do 
11. června – návrat okolo 16:00 

22. 6. – ST – mapový trénink (všichni) – !!! POŘÁDÁME !!! – Brno, Líšeň – sraz: 17:00 – mapa: 
Hornek (1:10 000, E=5m) – Mistrovství Jihomoravského kraje ve štafetách – doprava: 
zvláštním autobusem v 16:00, 16:20 a 16:40 od Zetoru – vedoucí: Kamila Tachovská – start: 
17:15 – návrat okolo 19:30 

24. až 26. 6. – PÁ až NE – Veteraniáda ČR (STE) – sprint – centrum: Litovel – start: 17:00 – vedoucí: 
Libor Robotka – ubytování: penzion – terén: historická městská zástavba, přilehlé parky, přilehlé 
sídliště. Běžecký podklad: asfaltové cesty/beton, kamenná dlažba, trávník – přihlášky do 11. 
června 
Veteraniáda ČR (STE) – klasická trať – centrum: Horní Město – start: 11:00 – terén: smíšený les, 
členitý terén, místy skalky – přihlášky do 11. června 
Veteraniáda ČR (STE) – krátká trať – centrum: Horní Město – start: 10:00 – terén: smíšený les, 
členitý terén, místy skalky – přihlášky do 11. června 
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29. 6. – ST – mapový trénink (všichni) – Brno, Pisárky (u hotelu Myslivna) – sraz: 16:15 – mapa: 
Myslivna – typ tréninku: mobil-O + lesní sprint + microsprint  – doprava: autobusem 52, 68 na 
zastávku „Šárka“ – přihlášky (dorost+) do pondělí 27. června – vedoucí: Kamila Tachovská, 
Michaela Zřídkaveselá a Libor Zřídkaveselý 

 
  1. až 3. 7. – PÁ až NE – Cena střední Moravy (KON) – Žďárský potok – přihlášky do ??? 
  1. až 3. 7. – PÁ až NE – Sandstones / Pískovce 2022 (DOK) – Doksy – přihlášky do ??? 
  1. až 6. 7. – PÁ–ST – Soustředění Jeseníky – viz samostatný rozpis akce 
  4. až 6. 7. – PO až ST – O-Požáry (KAM) – ??? – přihlášky do ??? 
16. a 17. 7. – SO a NE – Czech O Tour 2022 (ČSOS) – ??? – přihlášky do ??? 
22. a 24. 7. – PÁ až NE – HSH Vysočina cup (CHT) – ??? – přihlášky do ??? 
23. 7. až 7. 8. – SO–NE – Soustředění Švédsko – viz samostatný rozpis akce 
29. a 31. 7. – PÁ až NE – Grand Prix Silesia (AOP) – ??? – přihlášky do ??? 
  3. a 7. 8. – ST a NE – 5EOB Tis (PGP) – Tis u Blatna – přihlášky do ??? 
12. a 14. 8. – PÁ až NE – Rumcajsovy míle (SJC) – ??? – přihlášky do ??? 
13. až 20. 8. – SO–SO – Letní tábor OB – viz samostatný rozpis akce 
19. a 21. 7. – PÁ až NE – Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji (TUR) – ??? – přihlášky do ??? 
26. a 28. 8. – PÁ až NE – Cena východních Čech (LPU) – ??? – přihlášky do ??? 
26. a 28. 8. – PÁ až NE – West cup (NEK) – ??? – přihlášky do ??? 
 
31. 8. – ST – mapový trénink (všichni) – Suchý (penzion Athéna) – sraz: 16:00 – mapa: Skalky – typ 

tréninku: hvězdice + scorelauf + okruhy + okruhy – osobními auty– přihlášky (všichni) do 
pondělí 29. srpna – vedoucí: Kamila Tachovská, Michaela Zřídkaveselá a Libor Zřídkaveselý 

  2. až 4. 9. – PÁ–NE – Soustředění Nový Bor – viz samostatný rozpis akce 
  3. 9. – SO – 9. Jihomoravská liga (ZBM) – klasická trať – ??? – start: 10:30 – přihlášky do neděle 

28. srpna – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – návrat okolo 14:00 
  7. 9. – ST – mapový trénink (žactvo) – Brno, Bystrc (v lese Pekárna) – sraz: 16:15 – mapa: Pekárna 

– typ tréninku: scorelauf + paměťové hvězdice + kombotech – doprava: autobusem 52 na 
zastávku „Kopce“ – vedoucí: Kamila Tachovská a Michaela Zřídkaveselá 

  7. 9. – ST – mapový trénink (dorost+) – Bunč (parkoviště Bunč) – sraz: 16:30 – mapa: Komínky – 
typ tréninku: krátké a dlouhé postupy – přihlášky do pondělí 5. září – doprava: osobními auty – 
vedoucí: Libor Zřídkaveselý 

10. a 11. 9. – SO + NE – Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava (TZL) – klasická trať – 
centrum: Rusava – start: 12:00 – doprava: osobními auty v 9:00 z Brna – vedoucí: Libor 
Zřídkaveselý – ubytování: penzion – terén: kopcovitý terén s hlubokými údolími a plynule 
tvarovanými hřbety. Smíšený les s převahou list-náče (buku). Kůrovec jen lokálně. Povětšinou 
dobře průběžný, v části plošné odrůstající porosty. Střední hustota cest. Občasné skály, balvany, 
kameny, prameniště a bažinky – přihlášky do 29. srpna 
Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava (TZL) – krátká trať – centrum: Rusava – start: 10:00 
– terén: svažitý terén. Spodní pasáž prostoru je odrůstající smíšený plošný hustník po větrné 
kalamitě s kameny, prameništi, bažinkami a rýhami. Horní pasáž více listnatá, otevřenější s 
balvany, skálami a kamennými poli. Malá hustota komunikací – přihlášky do 29. srpna – návrat 
okolo 17:00 

14. 9. – ST – mapový trénink (žactvo) – Brno, Kohoutovice (Kohoutovická Baba) – sraz: 16:15 – 
mapa: Dub Troják – typ tréninku: linie se shluky + okruhy + paměťové tandemy – doprava: 
trolejbusem 37 na zastávku „Pavlovská“ – vedoucí: Kamila Tachovská a Michaela Zřídkaveselá 

14. 9. – ST – mapový trénink (dorost+) – Hostěnice (parkoviště U propadání) – sraz: 16:30 – mapa: 
Kamenný žlíbek – typ tréninku: kombotech – přihlášky do pondělí 12. září – doprava: osobními 
auty – vedoucí: Libor Zřídkaveselý 

17. a 18. 9. – SO + NE – M ČR na klasické trati (BOR) – klasická trať – centrum: Svitava– start: SO 
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12:00, NE 9:00 – doprava: osobními auty v 7:00 z Brna – vedoucí: Libor Zřídkaveselý – 
ubytování: penzion – terén: kopcovitý, vrstevnicově členitý terén, pískovcové a čedičové srázy a 
kameny, v některých oblastech mohutné skalní bloky a věže, průběžnost různorodá : od velmi 
dobré v částech s borovicovým lesem, po ztíženou v oblastech s čedičovými suťovými kameny, 
na některých místech souvislé plochy borůvčí – přihlášky do 4. září – návrat okolo 19:00 

21. 9. – ST – mapový trénink (žactvo) – Brno, Útěchov (U buku) – sraz: 16:15 – mapa: Melatín – 
typ tréninku: COB + odbočovák + linie se shluky – doprava: autobusem 57 na zastávku „U buku“ 
– vedoucí: Kamila Tachovská a Michaela Zřídkaveselá 

21. 9. – ST – mapový trénink (dorost+) – Boskovice (parkoviště Hradní) – sraz: 16:30 – mapa: 
Boskovice – typ tréninku: sprintové variace – přihlášky do pondělí 19. září – doprava: osobními 
auty – vedoucí: Libor Zřídkaveselý 

24. 9. – SO – 10. Jihomoravská liga (TBM) – krátká trať – Útěchov – start: 10:30 – přihlášky do 
neděle 18. září – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – návrat okolo 13:00 

24. a 25. 9. – SO + NE – Český pohár, žebříček A (VRL) – sprint – centrum: Dvůr Králové – start: 
10:00 – doprava: osobními auty v 6:00 z Brna – vedoucí: Libor Zřídkaveselý – ubytování: 
penzion – terén: hlavní část závodu proběhne v historické části města Dvůr Králové nad Labem, 
která je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Nachází se zde nepravidelná síť ulic s 
městským opevnění v podobě hradeb, jižněji pak bloky řadových a rodinných domů s přilehlými 
parkovišti. Na jihozápadě této části sídlí firma Juta se svým areálem. Terén je z velké části 
rovinatý, dobře průběžný. Východní část se nachází na velmi mírném vršku oproti západní části 
(výškový rozdíl max. 15 m).– přihlášky do 10. září 
Český pohár štafet (STH) – štafety – centrum: Tetín-Vidoň – start: 14:45 – terén: průběžný 
podkrkonošský les, středně hustá síť komunikací. Většina prostoru středně prudký svah s 
občasnými kameny, skalkami a pozůstatky těžební činnosti (lomy). V prostoru údolí říčky 
Bystřice prudké svahy s erozními rýhami – přihlášky do 10. září 
Český pohár štafet (VRL) – štafety – centrum: Záboří – start: 10:00 – terén: podkrkonošský 
mírně zvlněný terén, většinou dobře průběžný, místy s pasekami a hustníky, se střední sítí 
komunikací. Zčásti borovicový les se vyznačuje mnoha terénními detaily – kupkami, jámami a 
prohlubněmi. Lze zde narazit na samostatné skalky a kameny. V severní části lesa jsou skalní 
bloky. V jižní části se nacházejí pozůstatky po těžbě pískovce. Některé části lesa jsou 
podmáčené protékajícími potůčky – přihlášky do 10. září – návrat okolo 18:00 

28. 9. – ST – 11. Jihomoravská liga (RBK) – klasická trať – Lipůvka – start: 10:30 – přihlášky do 
úterý 20. září – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – návrat okolo 15:00 

  1. 10. – SO – 12. Jihomoravská liga (OSN) – krátká trať – Křižánky – start: 10:30 – přihlášky do 
neděle 25. září – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – návrat okolo 15:00 

  5. 10. – ST – mapový trénink (všichni) – Ochoz u Brna (odbočka k archivu) – sraz: 16:15 – mapa: 
Zadní Hády – typ tréninku: I. úsek štafet + I. úsek štafet + I. úsek štafet + I. úsek štafet – 
doprava: osobními auty – přihlášky (dorost+) do pondělí 3. října – vedoucí: Kamila Tachovská, 
Michaela Zřídkaveselá a Libor Zřídkaveselý 

  8. a 9. 10. – SO + NE – Mistrovství ČR štafet (PHK) – štafety – centrum: Hajnice-Výšinka – start: 
11:00 – doprava: osobními auty v 7:00 z Brna – vedoucí: Libor Zřídkaveselý – ubytování: 
penzion – terén: podhorský terén v nadmořské výšce 450 - 570 m n. m. s velkým množství 
kamenů, skalek a terénních detailů. Střídají se zde různé stupně průběžnosti, od rychlých pasáží 
v čistém lese po pomalé prodírání v hustníkách. V prostoru se nachází středně hustá síť cest – 
přihlášky do 26. září 
Mistrovství ČR klubů (PHK) – družstva – centrum: Hajnice-Výšinka – start: 9:30 – terén: 
podhorský terén v nadmořské výšce 450 - 570 m n. m. s velkým množství kamenů, skalek a 
terénních detailů. Střídají se zde různé stupně průběžnosti, od rychlých pasáží v čistém lese po 
pomalé prodírání v hustníkách. V prostoru se nachází středně hustá síť cest – přihlášky do 26. 
září – návrat okolo 18:00 
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15. 10. – SO – 13. Jihomoravská liga (ABM) – klasická trať – Dambořice – start: 10:30 – přihlášky 
do neděle 9. října – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – návrat okolo 15:00 

15. a 16. 10. – SO–NE – Soustředění Rakousko – M Rakouska v nočním OB + Austria cup krátká 
trať – viz samostatný rozpis akce 

22. 10. – SO – 14. Jihomoravská liga (PBM) – !!! POŘÁDÁME !!! – krátká trať – Medlov – start: 
10:30 – přihlášky do neděle 16. října – doprava: osobními auty – vedoucí: Kamila Tachovská – 
návrat okolo 16:00 

26. až 30. 4. – ST–NE – Soustředění Slovensko – Vysoké Tatry – viz samostatný rozpis akce 
  5. a 6. 11. – SO, NE – ODDÍLOVÝ PŘEBOR – centrum: Zubří – mapa: Zubří – bližší informace na 

oddílových www stránkách https://www.orientak.cz/ – přihlášky do 23. října 
 

Zhusta 

TTeerrmmíínnoovváá  lliissttiinnaa  22002222  
 
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 
 
Jihomoravská oblast, žebříčky a oddílové závody v České republice 
  2. 4. 1. Jihomoravská liga + Mistrovství jmk ve sprintu PBM 
  9. 4. Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB VSP 
 2. Jihomoravská liga VBM 
10. 4. Český pohár, žebříček A – krátká trať VSP 
15. – 17. 4. Velikonoce ve skalách DKP 
23. 4. Český pohár, žebříček A – sprint OSN 
 Český pohár štafet LPU 
 3. Jihomoravská liga + Mistrovství Jmk na krátké trati KON 
24. 4. Český pohár štafet LPU 
30. 4. 4. Jihomoravská liga TBM 
  6. – 8. 5. Jarní trojúhelník MLA 
14. 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 
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  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 + Mistrovtsví Jmk na klasické trati 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 
  4. – 6. 7. O-Požáry KAM 
16. – 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 (Branžež) TUR 
26. – 28. 8. Cena východních Čech (Vysoká u Holic) LPU 
26. – 28. 8. West cup NEK 
  3. 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 
  1. 10. 12. Jihomoravská liga OSN 
  8. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet PHK 
  9. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů PHK 
18. 10. 13. Jihomoravská liga ABM 
22. 10. 14. Jihomoravská liga PBM 
  5. – 6. 11. Oddílový přebor 2022 PBM 
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