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Závěr sezóny jako víno
Tomáš Podmolík, ředitel závodů

Do vracovských lesů se vracíme po dlouhých 7 letech. 
Celý prostor byl vyhlášen jako území Natura 2000, 
ptačí oblast se zákazem pořádání jakýchkoliv 
hromadných akcí. S úřady ochrany přírody jsme 
našli i díky jejich serióznímu přístupu společnou 
řeč a vyváženou spolupráci. Rovněž i přístup města 
Vracov byl výborný. Tím Vám můžeme nabídnout 
nadstandardní zázemí celého místního rozlehlého 
fotbalového stadionu. Pro klubový závěr sezóny 
prostor jako dělaný! Zájem o toto mistrovství nás 
velice mile překvapil, je to myslím i historicky největší 
dosavadní účast na mistrovství.  Vše je vyšperkováno 
přímým televizním přenosem. Díky Vám, účastníkům, 
bude jistě i divácká kulisa zcela výjimečná. Doufám, 
že si to vzájemně „užijeme“, navážete zde kontakty 
s místními pohostinnými lidmi a budete se sem rádi 
vracet. 

Na závěr můj osobní tip třeba na příští léto: kromě 
samozřejmých všudypřítomných vinných sklípků 
doporučuji navštívit jednu z nejkrásnějších in-line 
stezek v ČR. Vine se pěkným borovým lesem jižně 
od závodního prostoru. Příjemný zvlněný profil přes 
písečné duny na vás čeká od Přívozu až k Vacenovicím 
a Ratíškovicím.

Úžasný přístup Vracova
Filip Pastuszek, předseda SKOB Zlín

Velmi si cením, že si opět ČSOS vybral k pořádání 
takto významné sportovní akce právě náš klub. 
Chtěl na tomto místě poděkovat jmenovitě 
Tomovi Podmolíkovi, jak perfektně se svým týmem 
profesionálů celou akci připravil. Také bych chtěl 
poděkovat za úžasný přístup Města Vracova k našim 
závodům. Teď si přejme jen pěkné počasí a hlavně 
spokojené závodníky, protože o to nám jde především.

Mistrovství České republiky 
v orientačním běhu 
štafet a družstev 2015
Termín: 
10. října 2015 (štafety)
11. října 2015 (kluby a oblastní výběry)

Pořadatelé: 
Český svaz orientačních sportů, SKOB Zlín

Centrum: 
Vracov, fotbalový stadion FC Vracov GPS: 48.9692275N, 
17.2219203E

Terén: 
Rovinatý s minimálním převýšením s výskytem 
písečných dun.
Tři rozdílné typy terénu: městská zástavba; 
polouzavřený prostor se smíšeným lesem 
a podmáčenými oblastmi; dobře průběžný borový les.
Předchozí mapa Vracovské duny 2006.

Harmonogram závodu štafet:
11:35 – start kategorie H21.
11:40 – start kategorie D21.
Od 14:30 ostatní kategorie ve vlnách.
Ve 14:20 proběhne květinové vyhlášení hlavních 
kategorií D21, H21.
Vyhlášení vítězů ostatních kategorií proběhne co 
nejdříve po doběhu závodníků, předběžně v 18:00.

Média:
Sobotní závod bude snímán Českou televizí a vysílán 
živě na programu ČT sport.
Poprvé v historii proběhne přímý přenos obou 
hlavních kategorií současně.

Mapa:
VRACOV 2015,  1:10 000, e = 2,5 m, stav 5/2015, revize 
9/2015, mapový klíč ISOM2000, rozměr A4/A3.
Autoři Petr Mareček, Martin Kratochvíl, Bohumil Háj.

Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodu: Tomáš Podmolík R3
Hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková R1
Stavitelé tratí: sobota – Jan Šidla R2, neděle – Evžen 
Pekárek R2

Informace:
Web závodů: mcr2015.skob-zlin.cz.
Tomáš Podmolík – mobil: +420 777 784 411, e-mail: 
t.podmolik@atlas.cz



Duny velikosti Čumulangmy
Evžen Pekárek, stavitel tratí závodu družstev

Klade terén nějaké nástrahy? Tekuté písky, jámy na 
mamuty, železa na medvědy, sítě na ptactvo?
Tekuté písky jsou pokryté vrstvou mechu. Jámy 
na mamuty se za těch 10 000 let zmenšily, nejsou 
nebezpečné, jen v nich teď řádí místní cyklo-trialisti. 
Nejbližší medvěd leží na parketách na hradě Buchlov 
a sítě na ptactvo jsou přísně zapovězeny tím, že se 
nacházíme v lokalitě spadajíci pod Natura 2000.

Nachází se v terénu nějaké vzácné přírodní bohatství? 
Ropa, zlato, diamanty?
Ano, část už je v kádích a sudech, část ještě zlátne na 
jižních svazích.

S jakým exotickým zvířectvem se mohou závodníci 
setkat? Jsou zde například hadi, štíři nebo velbloudi?
Posledního velblouda snědl před 10 000 lety 
šavlozubý tygr, toho pak zašlápl mamut, kterého o dva 
dny později posvačil tvůj předek. Ale už dost ptákovin 
a pojďme k jádru pudla, tedy co čeká závodníky 
v neděli na družstvech.

Dobrá tedy. V roce 1996 napsal tehdejší ředitel 
celostátního závodu ve Vracově Petr Pernička, že 
doporučuje závodníkům boty s velkými špunty, 
upnutý dres a možná i gumovou plaveckou čepici na 
hlavu kvulivá aerodynamice. Platí tato rada našeho 
ex-předsedy i v roce 2015?
Staré mapy jsou k dispozici, po sobotě již budete 
znát i aktuální stav terénu. Bude to samozřejmě leťák 
v čistém borovém lese, kde očekávám u nejrychlejších 
časy kolem 4:40 min/km. Jen místy závodníci zavítají 
do hustníčků, které nejrychlejší muže prudce zpomalí 
na rychlost 5 min/km. V neděli vynecháme pasáže 
ve městě. Bude rozhodovat aktuální atletická forma 
podložená soustředěním se na svůj výkon. 

Máme to napálit hned od prvních metrů, anebo se 
raději šetřit do závěru?
Pokud někdo ze začátku poběží s davem rychleji, než 
na co má, bude v závěru asi pěkně šlapat vodu (tedy 
spíš všudypřítomný měkký mech a písek) a každá duna 
bude mít pro něj velikost Čumulangmy. Nedoporučuji 
utíkat ke každé kontrole, kterou v lese uvidíte. Stejně 
tak se závodníkovi vymstí i polevení v koncentraci 
a ztráta kontaktu s mapou v relativně jednodušších 
pasážích. 
Závěrem bych chtěl poděkovat mapařům, kteří odvedli 
skvělou práci a dali mně a Janovi mapu k dispozici na 
přelomu června a července, tedy víc než 3 měsíce před 
dnem D.

Tu jako lípa, onde jako topol
Jan Šidla, stavitel tratí závodu štafet

Půjde se do rychlosti?
První úsek nepochybně do rychlosti zajde. Jak se 
ale povrch rozšlape, bude to pomalejší. Doporučuju 
přemýšlet, zda obout tretry s dlouhými hřeby a běhat 
mimo písek a bažiny, nebo obout o číslo větší špuňťáky 
a obé spíše brodit skrz. Jo, a později startujícím taky 
radím jít si ověřit do lesa ve stejný čas, kdy poběží 
v sobotu, zda uvidí pod nohy a do mapy.

Kolik máš v lese lampiónů a jak moc se tratě větví?
Lampiónů a stojanů je o něco víc než kontrol, protože 
chceme předejít žduchanicím při ražení. Kontrol je 94. 
Tratě se větví tu jako lípa, onde jako topol.

Jsou na trati nějaká zrádná místa, kde je třeba si dát 
bacha?
Hlavně počítat průseky. Platí obecně to, že stavitel 
chce závodníky uchlácholit a pak nachytat. Kdo pozná, 
že nějaké místo smrdí už z mapy a nějaká odpověď už 
podle slovosledu, má nakročeno k úspěchu.

Stavbu tratí jste koordinovali také s Českou televizí, 
která bude závod přenášet živě. Jak byla spolupráce 
náročná? Musel jsi dělat nějaké ústupky?
Já předzávodní spolupráci hodnotím jako hladkou a 
skvělou. Děkuji za to i všem, kteří pořádali TV přenosy 
před námi. Televizáci přesně vědí, o co jde v lese nám, 
a vědí, co mají a můžou očekávat oni od nás. Koncepci 
jsem vůbec přizpůsobovat nemusel, na tratích je 
z pochopitelných důvodů pouze více kontrol, než by 
bylo bez TV přenosu. 

Působíš také jako asistent trenéra české 
reprezentace, takže máš jistě dobrý přehled o aktuální 
výkonnosti závodníků a závodnic. Jaká budou tedy 
podle tebe pořadí na bedně v hlavních kategoriích?
Kdyby se na OB dalo sázet v sázkovkách, u mužů bych 
se pídil po zákulisních informacích o tom, kdo má 
puchýř či rýmečku. Bez těchto znalostí tipuju pořadí 
SSU, PGP, PHK. U žen výkonnost rozhoduje, ale bez 
soupisek na ORISu tápu, vsadil bych na ZBM, LCE, SJC.



Poprvé na laserscanu
Bohumil Háj, kartograf oddílu SKOB Zlín

K mapám. Mapu zpracoval tým renomovaných 
mapařů ve složení: hlavní kartograf Petr Mareček 
a kartografové Martin Kratochvíl a Bohumil Háj. 
Práce v terénu proběhly v období od podzimu 2014 
do začátku léta 2015. Nyní několik dnů před závodem 
probíhá finální dokončení mapy tak, aby stav byl 
aktuální a podchytili jsme všechny změny v lesním 
porostu, a také zpracovali připomínky a náměty 
stavitelů tratí a hlavní rozhodčí, se kterými na 
finalizaci mapy úzce spolupracujeme. 
Nová aktuální mapa byla zpracována nad podklady, 
které jsme měli k dispozici poprvé – data z LLS 
(laserové letecké skenování) nám umožnila nově 
a velmi přesně zpracovat vrstevnicový obraz terénu 
a v kombinaci s ortogonalizovanými leteckými 
fotografiemi také velmi přesně překvalifikovat 
porostové a situační informace. Ačkoli tento lesní 
masiv byl již v minulosti zmapován několikrát 
a proběhla zde již řada závodů, přináší tyto nové 
digitální technologie do mapařské práce novou úroveň 
polohopisné i výškopisné přesnosti a perfektního 
znázornění terénu v mapě. Ocení to zejména špičkoví 
závodníci, kteří ve velké závodní rychlosti běhu hledají 
v terénu opěrné body a potřebují detailní přesnost 
na dohledávce kontrol. Také se to velmi výrazně 
projeví při vyhodnocení záznamu z GPS zařízení, se 
kterými již řada závodníků běhá a která dokáží vysílat 
údaje o přesné poloze závodníků i během závodu 
a zobrazovat je nad mapou. Věřím, že se závod v tomto 
unikátním terénu Moravské Sahary bude závodníkům 
líbit a odvezou si ze závěru sezóny z jižní Moravy jenom 
skvělé zážitky.

Jak jsme zachraňovali 
zrušený závod
Jan Žemlík, COH Zlín

V roce 1966 jsme ještě byli turisté, jejichž vrcholným 
orgánem byla Ústřední komise orientačních závodů 
(ÚKOZ). Tehdejší Pohár města Gottwaldova byl 
postaven v nezvykle plochém terénu u Vracova. Mapa 
vojenská, 1 : 25 000, jemná členitost na tehdejší 
poměry dobře vykreslená, některé cesty nezakreslené, 
průseky souhlasily, okraje porostu místy ne. Kontroly 
byly obsazeny rozhodčími. V podobném terénu se 
tehdy před 14 dny běžel jiný žebříčkový závod „Hornický 
kahanec“ v Bělé pod Bezdězem – bez problémů. 
Samotný závod ve Vracově byl kvalitní. Po závodě 
proběhla rozprava se závodníky, což tehdy bývalo 
běžné. Zazněly kladné i kritické (až osobní) připomínky, 
ale žádné oficiální protesty nebyly podány. Delegovaný 
rozhodčí se závodu zúčastnil v den konání, prošel si cca 
60 % kontrol, žádné zásadní připomínky neměl. K jeho 
schválení se však na místě nevyjádřil.

Pro pořadatele proto bylo velké překvapení, když se 
až ze Zprávy delegovaného rozhodčího dozvěděli, že 
rozhodčí doporučuje ÚKOZ tento závod neuznat jako 
„klasifikační I. stupně“, tedy ani žebříčkový a závod 
do soutěže oddílů. Důvody? „Prostor závodu nebyl 
vhodně zvolen, kontroly byly snadno nalezitelné 
a viditelné“ s odkazem na příslušné články Soutěžního 
řádu. ÚKOZ tento závod následně projednala bez 
znalosti Protokolu o závodě, pouze na základě Zprávy 
delegovaného rozhodčího. Pořadatelé se o této 
skutečnosti ústně dozvěděli později na dalších 
závodech a z článku v deníku Čs. Sport, pak teprve 
oficiálně od ÚKOZ. 

Následovalo odvolání pořadatelů, kladná písemná 
vyjádření účastníků, další vyjednávání na ÚKOZ 
v prosinci za účasti pořadatelů a delegovaného 
rozhodčího. Závod byl nakonec uznán jako žebříčkový 
a do soutěže oddílu, ne však jako závod klasifikační, 
poněvadž neodpovídal stanoveným kritériím 
Soutěžního řádu. Asi šalamounské rozhodnutí, ale také 
jakási rehabilitace. Mimo protokol se jeden uznávaný 
rozhodčí vyjádřil: „Stavitelé tratí předběhli svou dobu 
tak o 10 let.“ Což následně ukázalo pořádání kvalitních 
orientačních závodů v těchto terénech. 

Nakonec osobní noticka. Tehdy byly mapy skutečně 
„tajné“. Půjčovaly se od vojáků na počet a po závodě 
se vracely i s Protokolem. Já jsem jako záložák jezdil 
na manévry do posádky Bzenec. Byl tam jeden mladý 
poručík, který měl tyto mapy v referátu. Tak jsem ho 
programově ve vinném sklepu řádně opil, on mi mapu 
slíbil a druhý den skutečně potajmu předal. Kdyby se 
na to tehdy přišlo, měl by on i já dost velké potíže. Ale 
nakonec tato mapa skončila v našem archivu – jak se 
můžete sami přesvědčit v sousedním sloupci.



Medailisté z roku 2014
ŠTAFETY ŽEN
1. SK UP Olomouc
2. SK Praga Praha
3. OK Lokomotiva Pardubice
 
ŠTAFETY MUŽŮ
1. SK Praga Praha
2. SK Žabovřesky Brno
3. POB Opava
 
KLUBY
1. SK Praga Praha
2. OK 99 Hradec Králové
3. OK Lokomotiva Pardubice

GPS tracking
GPS jednotka bude  v sobotu přidělena členům níže 
uvedených štafet kategorie D21, H21:

D21:
ZBM A
ZBM B
PHK A
SHK A
TUR A
LCE A
LPU A
PGP A

Členové výše jmenovaných týmů musí běžet 
s GPS jednotkou, v opačném případě mohou být 
diskvalifikováni. Závodníci si nejprve 10–30 minut 
před startem vyzvednou vestu ve stánku u předávky 
(v chladném počasí si tak mohou vestu obléci pod 
dres/termoprádlo v klidu ve svém stanu). 5–10 minut 
před startem se závodníci dostaví k nulování SI, kde 
jim pořadatel nainstaluje GPS jednotku do vesty. 
V případě výrazné ztráty štafety bude na 2., resp. 3. 
úseku GPS jednotka přidělena štafetě, která ji nemá, 
a která je v průběžném pořadí na lepší pozici. Na 
tuto možnou změnu budete předem upozorněni 
rozhlasem. Závodníci odevzdají GPS jednotku i s 
vestou ihned po doběhu ve stánku, kde si vestu 
vyzvedli.

Sobotní závod bude naživo snímat a vysílat Česká 
televize. Poprvé v historii proběhne přímý přenos 
obou hlavních kategorií současně.

H21:
LPU A
ZBM A
PGP A
TUR A
SHK A
ASU A
PHK A
SSU A








