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SLOVO ŘEDITELE

Milí příznivci orientačního běhu,
dovolte mi, abych Vás pozval na vrchol
letošní klubové sezóny, Mistrovství
České republiky štafet a družstev. Letos
se před dlouhou zimní pauzou sjedeme
v malebném okolí obce Tis u Blatna na
rozhraní Středočeského, Plzeňského a
Ústeckého kraje. Věřím, že zvolený
terén dokáže nabídnout nejen
technickou náročnost hodnou
Mistrovství ČR, ale i přívětivou tvář pro
ty nejmladší nebo naopak
nejzkušenější závodníky. Především z
důvodu Vašeho obrovského zájmu o
start na této akci se z pohledu
pořadatele jedná o velkou výzvu. Náš
pořadatelský tým však dělá všechno
proto, abychom se s touto výzvou
dokázali poprat a nabídli Vám
nezapomenutelný orienťácký zážitek.

Naším cílem je ukázat české OB
veřejnosti, že současný formát MČR
klubů nabízí, i přes vzrůstající počty
startujících, jedinečnou atmosféru, o
kterou bychom neměli přijít. Na tomto
místě bych také rád poděkoval nejen
všem pořadatelům, kteří se již mnoho
měsíců intenzivně věnují přípravám,
ale i vlastníkům a správcům pozemků
a obci Tis u Blatna. Spolupráce s
vlastníky a místní samosprávou je vždy
klíčovou záležitostí a nesmírná ochota,
se kterou se v Tisu a okolí setkáváme,
není vždy samozřejmostí. Pojďme si v
krásných terénech Rakovnické
pahorkatiny užít ten výjimečný
moment, kdy výsledek nezávisí pouze
na jedinci, ale celý tým musí táhnout za
jeden provaz!

ředitel závodu

Tomáš Landovský
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PROSTOR
ZÁVODU... O

kolí Tisu u Blatna patří mezi
orientačními běžci k těm
nejoblíbenějším oblastem.

Do širšího povědomí se místní lesy
dostaly v roce 1991, kdy se mezi
Rabštejnem a Tisem konala klasika na
mistrovství světa a svými neortodoxními
postupy zde zaujal legendární Sixten Sild.
Od té doby se zejména v okolí Sklárny
konal nespočet závodů a zejména
soustředění.
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V areálu místní školy v přírodě byl
někdy ubytován snad každý orienťák v
ČR. Není divu – tamní mírně zvlněný a
průběžný les s roztroušenými žulovými
balvany různých velikostí, kamennými
kupami a srázky je hotovým
eldorádem. Prostor na sever od Tisu se
nepoužíval tak často jako jižní část
polesí. Prvním větším závodem zde
byla klasika na AMS v roce 2004 a
následné závody Českého poháru a ŽA.
Pak se zde konaly již jen menší letní
závody v roce 2006 v režii SK Praga
a od té doby les víceméně odpočívá. I
když, odpočívá…Mezitím si místní
žulový masiv, starý skoro půlmiliardy
let, vyhlédli geologové jako jednu z
možných lokalit hlubinného úložiště
jaderného odpadu. Ale bez obav, i
kdyby nakonec pod kopcem Čertovka
ležely zářící sudy, hledání lampiónů to
nijak neohrozí. A to je dobře, protože to
stojí za to.
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...A NĚCO O NĚM

Místní les se od oběhaného okolí
Sklárny trochu liší. Kup a kopečků s
balvany je tu míň, kameny jsou občas
záludně poschovávány v hustnících, za
nohy může zatahat skoro švédská
bažinka. Také terén není tak rovinatý
– na východ je prostor ohraničen
prudkým zlomovým svahem se srázky,
údolíčky a kamennými poli. Podobný
typ terénu se nachází i v nově
zmapované části na severozápadě.
Sever se zdá být jen nudným, mírně
ukloněným svahem, kde se ovšem zase
vyskytují vegetační detaily. Závodníci
se budou muset popasovat s rychlými
pasážemi, těžšími farstami v

hustníčkách a náročnými výběhy do
mírných, ale nepříjemných kopců. A i
když se bez úhony dostanou k cíli a do
závěrečného pytlíku, pořád ještě
nebudou mít vyhráno a i tady bude
potřeba pořádně koukat do mapy.
Zkrátka - je to ideální, pestré, štafetové
menu, které servírujeme pro vrchol
podzimní sezóny!

Prostor závodu je typický
roztroušenými žulovými
balvany.
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SPORTOVNÍ KLUB PRAGA

S
portovní klub Praga vznikl v únoru 1998 oddělením od TJ Praga,
ve které orientační běžci působili od poloviny 60. let. Navázal na
dlouhodobou tradici práce s mládeží – žactvem a dorostem,
spojenou se jmény trenérů Richarda Samohýla a Ladislava
Běhounka, která bez přerušení pokračuje do současnosti.

Klub SK Praga se se svými 269 členy řadí
mezi největší kluby v ČR.

Z klubu vzešla řada úspěšných dorosteneckých i juniorských reprezentantů
– medailistů Mistrovství Evropy dorostu a Juniorského mistrovství světa, v
minulosti například Kateřina Mikšová a Zbyněk Hora, v posledních letech
Tomáš Janovský a Martin Šimša.Počet členů klubu vzrostl od roku 1998 asi
dvojnásobně na 269 členů a dlouhodobě patří mezi největší kluby pražského
svazu orientačního běhu. Asi polovinu členské základny tvoří žáci a dorostenci.
V uplynulých letech byli velmi úspěšní i dospělí členové klubu: Jan Šedivý a Jan
Procházka získali na Mistrovství světa zlaté medaile v závodu štafet, mužská
štafeta několikrát po sobě vyhrála Mistrovství České republiky a v letech 2010
a 2014 zvítězilo družstvo dospělých na Mistrovství ČR klubů. Zlatou medaili
z Mistrovství světa veteránů vybojovala v roce 2017 Jana Haňkovská
v kategorii D75. Sportovní klub Praga vydal více než 160 map pro orientační
běh a pravidelně pořádá významné závody v orientačním běhu, například
Mistrovství ČR štafet a družstev v roce 2010 a Mistrovství ČR na krátké trati
v roce 2016. V letech 2005, 2008, 2011 a 2016 klub pořádal vícedenní
prázdninové závody „Česká Kanada“, které se uskuteční i v roce 2020.
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ROZHOVOR STAVITELŮ
PROCHÁZKA - VESELÝ

A
hoj Kubo, v době rozhovoru nám zbývá měsíc do závodů. Jak se ti
stavěly tratě na MČR ve štafetách a jak osobně vnímáš tyto
tradičně poslední celorepublikové závody?
K: Je radost stavět závody, které považuji za vrchol OB sezóny.
Tratě už jsou snad skoro hotové (už poněkolikáté). Musím říct,

Odpovídá Jakub Veselý - stavitel
štafetových tratí v sobotu

že mě opravdu mrzí, že se nemůžu účastnit jako závodník, protože terén
pohladí po duši a stavba, doufám, neurazí.

P: Co bys prozradil o terénu, vnímáš ho jako vhodný pro tento typ závodu? A
bude to závod spíše běžecký nebo orientačně velmi náročný?
K: Terén je to vhodný pro všechny lesní disciplíny, které máme a dovoluji si
tvrdit, že pro štafety také. Jsou to štafety, tak bude rozhodovat především
fyzická připravenost, ale v některých místech (všude) se dá určitě udělat
chyba. Doufám, že první úseky budou roztáčet božská kola a pak se polovina
lidí na prvních kontrolách mapově potrápí. Další úseky to budou mít v tomhle
ohledu jednodušší, prostě štafety.

P: Jak je to v prostoru sobotního závodu s podložkou - doporučil bys
zatejpovat kotníky?
K: Podložka je velice rychlá oba dny, ale určitě závodníci nepoběží celou trať
po mechovém polštářku. Já netejpuji skoro nikdy, ale určitě je dobré tejpovat,
přece jen se poběží mezi kameny a pár klacků pod nohama taky bude.

P: Jak to máte v sobotu vymyšlené s diváckým průběhem? Bude dost prostoru
pro diváky na fandění?
K: To je otázka! Jasně, diváci si přijdou na své. Divácký úsek bude, ne jen
kontrola, kam závodníci přiběhnou a zase zmizí v roští.

P: Co bys na závěr závodníkům popřál?
K: Hlavně si to pořádně užijte!

MČR TIS U BLATNA

8



K: Ahoj Pájo, tak jaký závod jsi to pro
závodníky vlastně připravil?
P: Ahoj. Můžu snad jen prozradit, že
nedělní závod MČR klubů a oblastních
výběrů žactva bude, možná trochu
překvapivě, docela rychlý a také, že se
závodníci nemusí bát velkého
převýšení. Bude to také závod, ve
kterém ty delší tratě navštíví i
kamenitý svah kopce Čertovka, kde je
to orientačně velmi zajímavé. O
orientačně zajímavé pasáže však
nezůstanou ochuzeny ani tratě kratší.
Co se týká farstování, tak jsem se
snažil připravit tratě, které budou
vyrovnané a relativně kontaktní.

K: V mojí pasáži se hodně střídá
charakter lesa, máš to podobné nebo
se běží pořád jen hustníkem?
P: Řekl bych, že se střídá o něco méně
než v prostoru Tvého sobotního
závodu. Samozřejmě se ale charakter
terénu mění. Jak jsem naznačil, delší
trati si užijí i více kopců. Dále
prozradím, že nedělní závěrečný pytlík
bude dost možná rozhodovat o
medailích, protože chyby se v něm jistě
dělat budou. Takže pokud na diváckém
průběhu uslyšíte že ztrácíte minutu
nebo dvě, stát se může ještě cokoliv... :)

Odpovídá Pavel Procházka - stavitel
nedělních družstev a oblastních výběrů žactva

K: Na jaký les se můžou závodníci těšit,
bude v něm dostatek kontrol pro
všechny?
P: Ano, kontroly jsou v lese opravdu
pro všechny. Vedle toho, že je terén v
prostoru závodu plný situačních
detailů (hlavně kamenů) a místy dosti
nepřehledný, což je žádoucí, je také
porostově různorodý a se středně
hustou sítí komunikací, což umožňuje
postavit také ty orientačně jednodušší
tratě. Při absenci kategorie "MIX žáci"
jsou některé úseky kategorie
"MIX" vhodné i pro orientačně méně
zdatné závodníky.

K: Jak rozmanité máš popisy kontrol?
P: Já se musím přiznat, že v sobotu
silně převažuje černá. Mám to dost
podobné, i když kontroly typu rozhraní
porostů, údolíčko apod. závodníci také
navštíví.

K: Jaké máš pro neděli favority?
Hlavně v prestižní kategorii oblastních
výběrů?
P: Přiznám se, že po tříletém pobytu v
zahraničí jsem ztratil trochu přehled,
nicméně si myslím, že vyhraje tým,
který dokáže v tomto emočně vypjatém
závodě udržet chladnou hlavu. Terén
závodu by mohl snad nahrávat
Západočechům, na druhou stranu asi
jen málokdo neabsolvoval soustředění
na Sklárně, takže výhoda to nejspíš
nebude velká. Každopádně přeji všem
závodníkům hodně štěstí!
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Věřím, že většina našich nejlepších
juniorů se dokáže prosadit do áčkových
štafet či družstev dospělých svých
klubů. Pokud bych měl přímo
jmenovat, tak určitě Tereza Janošíková
v Severce, Tomáš Křivda v Chocni,
Vítek Horčička s Katkou Grycovou v
Tesle, Eliška Sieglová v Pragovce,
Barbora Chaloupská v OK99 nebo

kvalitní závodníci - S. Šafka, M. Gajda,
L. Semíková, S. Šafková a K. Bejvlová.
Silné budou oba brněnské kluby Tesla a
Žabovřesky. Za TBM jmenujme Anežku
Hlaváčovou a Filipa Adámka, za ZBM
pak především Markétu Mulíčkovou a
slovenskou závodnici Tamaru
Miklušovou.

Tradičním zástupcem v bojích o
nejvyšší příčky bývá OK99 Hradec
Králové a na jejich soupisce by se letos
měla objevit jména jako Adéla
Vandasová, Michaela Metelková,
Tereza Kosová, Ondřej Metelka a Jakub
Chaloupský. Prosadit by se mohli i
závodníci Kotlářky (M. Škáchová, E.
Poborská, J. Nechanický a M.
Malačka). Minimálně ve štafetách
uslyšíme i o závodnících pořádajícího
oddílu Martinu Šimšovi a Tomáši
Janovském. Závod ČPŠ dokázala
vyhrát i štafeta Tatranu Jablonec n.
Nisou, která má ve svých řadách
Lukáše Vitebského. Na stupních vítězů
jsme viděli i silnou štafetu AOP.

PAVEL KOŠÁREK - trenér juniorské
reprezentace a jeho pohled na favority

i Nikola Thýnová ve Slavii HK. Další
účastníci JMS (J. Fencl a J. Rusin -
LPU, O. Hlaváč - ZBM) to budou mít ve
svých klubech o něco těžší, ale i tak na
ně na svých usecích čeká spousta tvrdé
práce. V kategoriích dorostu se
můžeme jistě těšit na nějakou
zajímavou zápletku. Adeptů na medaile
je vzhledem k potěšujícímu nárůstu
mladých závodníků hned několik.
Začnu dosud nezmíněným účastníkem
JMS Honzou Gajdou, kterého by ve
štafetě a družstvu Kamenice měli
doplnit další

V D18 si pro sebe už jednou letos
ukořistila vítězství štafeta Turnova s
finišující Janou Pekařovou. Na
stupních byla i štafeta dalšího
pražského oddílu Tretry.
A že někdo v tomto výčtu favoritů
chybí? Tak to vůbec nevadí. Na startu
začínáme všichni od nuly. Určitě se
projeví prázdninová tréninková
příprava a nesmíme také zapomenout,
že štafetové závody jsou o výkonu
celého týmu a ten rozhodne o tom, kdo
bude nejlepší. Ať se vám závody na
západě Čech líbí!
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MČR klubů dospělí:
medailisté 2018 a
favorité 2019
pohledem trenéra RD
Jana Procházky...

OK 99 Hradec Králové,
2018 zlato. Opět velcí
aspiranti na jednu z
medailí, ale obhajoba titulu
by byla asi překvapením.

SK Žabovřesky Brno,
2018 stříbro. Již tradičně
asi největší favorité
závodu, ale jak se již
několikrát ukázalo, ve
družstvech se může
přihodit cokoliv.

OK Lokomotiva
Pardubice, 2018 bronz.
Jeden z našich největších a
nejsilnějších klubů bude
opět určitě bojovat o
některou z medailí.

Dalšími týmy, které patří
mezi favority kategorie
dospělých, je SK Severka
Šumperk, SK Praga a OOB
TJ Slovan Luhačovice.

MČR TIS U BLATNA

11

txbialoz
Stamp



Stříbrnou medaili vyběhlo v roce
2018 trio Vandas – Petržela – Kubát.
Otazník visí nad letošní formou
Petržely.

Loňský bronz vyběhla již dlouhodobě
osvědčená štafeta Schuster – Poklop
a Král, kdy pro Krále na posledním
úseku není nic nemožné.

Favoriti MČR štafet v kategorii
mužů...

OK 99 Hradec Králové

SK Severka Šumperk

Loni běželi ve složení Hirš – Hájek –
Nykodým, letos navíc posíleni o
reprezentanta Marka Mináře.

O medaile se určitě budou chtít
poprat i muži z OK Lokomotiva
Pardubice, SK Praga a OOB TJ
Slovan Luhačovice.

Žabovřesky Brno

Další favorité?

MČR štafet muži
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Loni vyběhly stříbro Hiklová –
Indráková – Hlavová J., Letos se
necháme překvapit složením asi
nejsilnějšího dámského oddílu.

V roce 2018 bronz vybojovala
Novotná – Chaloupská a Kosová a i
letos budou patřit k hlavním
favoritkám.

...a žen, opět očima Jana
Procházky.

SK Žabovřesky Brno

OK 99 Hradec Králové

Loni vybojovaly zlato Poklopová –
Štičková – Janošíková a i letos lze
předpokládat stejné složení štafety.

O medaile se dále budou chtít
určitě poprat ženy OK Kamenice,
OOB TJ Slovan Luhačovice a OK
Lokomotiva Pardubice

SK Severka Šumperk

Další favoritky?

MČR štafet ženy
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