
8. Jihomoravská liga

 

9. Jihomoravská liga

Mistrovství Brna ve sprintu

 

10. Jihomoravská liga

Zhusta cup 2008

11. Jihomoravská liga

 

12. Jihomoravská liga

 

13. Jihomoravská liga

 

Spoleèné informace:

Datum: 7. záøí 2008
Poøadatel: BETA URSUS Orienteering (BBM)
Centrum: Zbraslav
Start: 10:30
Prezentace: 9:00 - 10:00
Mapa: Kuchyòka, 1:10 000

záøí 2008
ø

ø

Datum: 3. øíjna 2008 (pátek)
Poøadatel: SK Žabovøesky Brno (ZBM)
Centrum: Brno - Kohoutovice
Start: 16:15
Prezentace: 15:00 - 16:00
Mapa: Kohoutovice, 1:5 000
Pøihlášky: do 30.9.2008; zr@jaroska.cz
Informace: http://zhusta.sky.cz/zavody/supersprint.htm

øíjna 2008
ø

øice ø ì

9:00 - 9:30

ø

Datum: 5. øíjna 2008 (nedìle)
Poøadatel: SK Žabovøesky Brno (ZBM)
Centrum: Brno - Žebìtín, koneèná autobusu
Start: 10:15
Prezentace: 9:00 - 10:00
Mapa: Zhusta cup 2008, 1:10 000
Pøihlášky: do 3.10.2008 , zr@jaroska.cz nebo na místì
Informace: http://zhusta.sky.cz/zavody/zhustastr.htm 

Datum: 11. øíjna 2008
Poøadatel: Oddíl orientaèního bìhu Tøebíè (TTR)
Centrum: RS Bøezová
Start: 10:00
Prezentace: 8:30 - 9:15
Mapa: Maøenka, 1:15 000
Pøihlášky: do 5.10.2008, 
Informace: www.oobtrebic.com 

Datum: 18. øíjna 2008
Poøadatel: VSK MZLU Brno (VBM)
Centrum: Zbraslav
Start: 10:30
Prezentace: 9:00 -  10:00

ø

Datum: 25. øíjna 2008
Poøadatel: SK Radioklub Blansko (RBK)
Centrum: Šebrov
Start: 11:00
Prezentace: do 10:30

Pøihlášky: do 21.10.2008, 
Informace: www.rbk.wz.cz 

Na každém závodì jsou vypsány kategorie pro pøíchozí P v délce cca 3 km a kategorie HDR pro 
rodièe s dìtmi, do kterých se mùže pøihlásit kdokoli. Startovné je 30 Kè a 10 Kè za zapùjèení èipu. 
Pøihlásit se je možno pøedem na uvedené adresy nebo nejpozdìji na místì do konce prezentace v 
den závodu. Sledujte pozornì stránky jednotlivých závodù nebo spoleèné oblastní stránky 
www.sky.cz/zhusta/jihomoravska_oblast/. Zejména centrum závodu a èas startu se mùže zmìnit.

Pøihlášky: do 1.9.2008; www.obhana.cz/prihlasky.asp 
Informace: http://beta-ursus.wz.cz/jml_8_2008.php

Datum: 20. 
Po adatel: KOB Start Blansko (SBK)
Centrum: Bukovinka
Start: 11:00
Prezentace: do 10:30
Mapa: Proklest
P ihlášky: do 13.9.2008 sbk@sbk-ob.com
Informace: http://080920.sbk-ob.com

Datum: 4. 
Po adatel: KOB Moira Brno (ABM)
Centrum: Dambo , fotbalové h išt
Start: 10:30
Prezentace:
Mapa: Lednice, 1:15 000
P ihlášky: do 26.9.2008; www.obhana.cz/prihlasky.asp (grossm@seznam.cz)
Informace: http://abm.eob.cz

www.obhana.cz/prihlasky.asp

Mapa: Zbraslav, 1:10 000
P ihlášky: do 10.10.2008; www.obhana.cz/prihlasky.asp
Informace: http://vsk-mzlu.org/ 

Mapa: Lipùvka-východ, 1:10 000
www.obhana.cz/prihlasky.asp

Termínovka ostatních závodù 2008
v orientaèním bìhu na území Jihomoravského 

kraje a jeho okolí

Mistrovství svìta v orientaèním bìhu 2008

MÈR A Žebøíèkové celorepublikové závody

Prázdninové závody

Ostatní aktivity v Jihomoravské oblasti

Spoleèné informace:
Na každém závodì je vypsána kategorie pro pøíchozí v rùzných délkách. O výši 
startovného, parametrech tratí, datu pøihlášek a místì závodù se vždy informujte   
s patøièným pøedstihem na www stránkách závodu.

Olomouc 10.-20.èervence 2008 www.woc2008.cz
Závody pro veøejnost 14.-19. èervence 2008    www.woc2008.cz/en/public-race

Název: MÈR na dlouhé trati
Datum: 19.4.2008
Místo: Jedovnice
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/mcr08
 

Název: Žebøíèek B Morava
Datum: 12.4.2008
Místo: Ptení
Informace: www.obhana.cz/r08/zavody/0412_jpv/Info.htm  

Název: Žebøíèek B Morava
Datum: 14.-15.6.2008
Místo: Øímov
Informace: www.oobtrebic.com

 

Název: Cena støední Moravy - 3 denní závod
Datum: 4.7.-6.7.2008
Místo: Ptení
Informace: www.obhana.cz   www.kobkonice.cz
 

Brnìnská zimní liga - série kratších závodù OB v Brnì.  http://zhusta.sky.cz/zavody/bzl2009

Vánoèní kufrování  -  OB pro veøejnost. Info:  abm.eob.cz

Liga brnìnských škol  - závody v OB pro školáky. Info:  www.kotlarska.cz 

22.4.2008 2007/2008 Kohouutovice, Pavlovská 9:30
15.5.2008 2007/2008 Líšeò, Masarova 9:30
18.9.2008 2008/2009 Královo Pole, koneèná trolejbusu 32 9:30
1.10.2008 2008/2009 Lesná, BCVÈ Milénova ulice 9:30

Termínovka závodù Jihomoravské oblasti 2008
v orientaèním bìhu

1. Jihomoravská liga

2. Jihomoravská liga

3. Jihomoravská liga

4. Jihomoravská liga

5. Jihomoravská liga - mistrovství na klasické trati

Veøejný závod štafet

6. Jihomoravská liga

7. Jihomoravská liga

Datum: 5. dubna 2008

http://zbm.eob.cz/zavody/mcr08

P ihlášky: www.obhana.cz  www.obhana.cz/prihlasky.asp
Informace: www.kobkonice.cz 

Mapa: Dub Troják, 1:10 000
P ihlášky: do 11.5.2008; www.obhana.cz/prihlasky.asp
Informace: www.mujweb.cz/www/pbmob 

Pøihlášky: do 19.5.2008; www.obhana.cz/prihlasky.asp 
Informace: http://beta-ursus.wz.cz/jml_5_2008.php
    

Mapa: Údolí Øíèky, 1:15 000
P ihlášky: 27.5.2008
Informace: www.tbm.cz

Pøihlášky: do 16.6.2008; www.obhana.cz/prihlasky.asp 
Informace: Spartak-adamov.php5.cz/pohar08/

Poøadatel: KOB MOIRA Brno (ABM)
Centrum: Brno - Nebovidy, Ranè Cihelna
Start: 10:30
Prezentace: 9:00 - 9:30
Mapa: Ranè Cihelna, 1:10000
Pøihlášky: do 28.3.2008; www.obhana.cz/prihlaky.asp
Informace: http://abm.eob.cz

Datum: 19. dubna 2008
Poøadatel: SK Žabovøesky Brno (ZBM)
Centrum: Jedovnice, autokemp Olšovec
Start: 10:30
Prezentace: 8:00 - 10:00
Mapa: Proklest, 1:10 000, 1:15 000
Pøihlášky: do 6.4.2008, 
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/mcr08

Datum: 26. dubna 2008
Poøadatel: KOB Konice (KON)
Centrum: Lhota u Konice
Start: 11:00
Prezentace: do 10:30

ø

Datum: 17. kvìtna 2008
Poøadatel: TJ Spartak 1.brnìnská (PBM)
Centrum: Brno - Kohoutovice, základní škola Pavlovská
Start: 10:30
Prezentace: 9:00 - 9:45

ø

Datum: 24. kvìtna 2008
Poøadatel: BETA URSUS Orienteering (BBM)
Centrum: Zastávka u Brna, fotbalové høištì
Start: 10:30
Prezentace: 9:00 - 10:00
Mapa: Habøina 2, 1:10 000

Datum: 30. kvìtna 2008 (pátek)
Poøadatel: SK Žabovøesky Brno (ZBM)
Centrum: Rozdrojovice, høištì 
Start: 16:30
Prezentace: 15:30 - 16:00
Mapa: Trnùvka, 1:10 000
Pøihlášky: do 25.5.2008, zr@jaroska.cz
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/z080530

Datum: 7. èervna 2008
Poøadatel: KOS Tesla Brno (TBM)
Centrum: Bukovinka
Start: 10:30
Prezentace: 8:00 - 9:30

ø

Datum: 21. èervna 2008
Poøadatel: TJ Spartak Adamov (ADA)
Centrum: Jedovnice, autokemp Olšovec
Start: 10:30
Prezentace: 9:00 - 10:00
Mapa: Tipeèek 08, 1:10 000



Orientaèní bìh v Jihomoravské oblasti
http://zhusta.sky.cz/Jihomoravska_oblast/

Seznam klubù:

ABM - KOB MOIRA Brno www:  abm.eob.cz

ADA - OOB TJ Spartak Adamov www:   mujweb.cz/sport/adamov/

BBM - Beta Ursus Orienteering www:  beta-ursus.wz.cz

LBM - TJ Lokomotiva Ingstav Brno www:  zrukol.cz/lbm

PBM - TJ Spartak 1. brnìnská www:  mujweb.cz/www/pbmob

RBK - SK Radioklub Blansko www:  rbk.wz.cz

SBK - KOB Start Blansko www:  www.sbk-ob.com

TBM - KOS Tesla Brno www:  www.tbm.cz

UBM - TJ Prùkopník Brno www:  ubm.wz.cz

VBM - VSK MZLU Brno www:  www.vsk-mzlu.org

XBM - Pell's MTBO team www:  xbm.pc.cz

YBM - Klub turistù a lyžaøù Brno www:  ybm.php5.cz

ZBM - SK Žabovøesky Brno www:  zhusta.sky.cz

Další kontakty:

Èeský svaz orientaèního bìhu www.orientacnibeh.cz

International Orienteering Federation - IOF  www.orienteering.org

Kontakt: Michal Gross grossm@seznam.cz

Kontakt: Antonín Vìžník veznik@sci.muni.cz

Kontakt: Jiøí Gawel info@betabrno.cz
  

Kontakt: Jaroslav Korpas j.korpas@raz-dva.cz
 

Kontakt: Radim Kheil kheil@email.cz
 

Kontakt: Jaroslav Jalový jaroslavjalovy@email.cz
 

Kontakt: Martina Novotná sbk@sbk-ob.com
 

Kontakt: Zbynìk Pospíšek pospisek.zbynek@seznam.cz
 

Kontakt: Jan Novotný novotny@physics.muni.cz
 

Kontakt: Libor Hirš libor.hirs@ips-ag.cz
 

Kontakt: Ladislav Suchánek ladislav.suchanek@pells.cz
 

Kontakt: Tomáš Hruška tomas_hruska@eu.bobcat.com
 

Kontakt: Martin Veselý veselacek@atlas.cz

Kontakt: csob@cstv.cz

Co je orientaèní bìh

Jak zaèít

Vìkové kategorie

Na závodech

Mapa

Výstroj a výzbroj

Rady pro závod

Orientaèní bìh (OB) je moderní sportovní odvìtví vytrvalostního charakteru, pøi nìmž je nutno 
se správnì a rychle orientovat v neznámém terénu. Pøi závodì se hledají kontrolní stanovištì 
(kontroly) ve stanoveném poøadí a v nejkratším možném èase. Cestu mezi kontrolami si každý volí 
podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a struèného popisu kontrol. O úspìchu v závodì 
rozhoduje tedy správná orientace a rychlý bìh. 
Kouzlo orientaèního bìhu tkví v jeho provázanosti s pøírodou. Sportovištìm mùže být každý 
les i mìstský park. Pøi závodì se závodník pohybuje ve zdravém prostøedí na èerstvém 
vzduchu. Bìh nebo chùze po mìkké lesní pùdì nenièí vaše klouby. 
V lese bez divákù vás nic nenutí jít až na hranici svých sil. Sami si volíte tempo a není dùležité, 
zda závod pojmete jako procházku èi boj s èasem. Klidnì mùžete pøijít z lesa s košíkem plným hub 
a nikdo se na vás nebude zlobit. 

Vše je velmi jednoduché. Mùžete pøijít na kterýkoli závod v OB a na místì se pøihlásit do nìkteré 
z náborových kategorií. Seznam závodù najdete v jiné èásti tohoto materiálu. Mùžete kontaktovat 
i jednotlivé oddíly nebo kluby. Závody probíhají o víkendech od jara do podzimu, v dobì letních 
prázdnin pak mùžete absolvovat i vícedenní závody. 

Závodù v OB se mùže zúèastnit úplnì každý. Tedy od tøíletých prckù (v doprovodu rodièù) až po 
devadesátileté babièky. Na každém závodì je vypisována kategorie pro rodièe s dìtmi              
s oznaèením HDR. Pro starší závodníky je vypisována kategorie pøíchozí, která se oznaèuje  
písmenem P. Standardní kategorie jsou vypisovány pro dìti od deseti let až po šedesátileté 
veterány. Samozøejmì si mùžete zazávodit s "profíky"  i v tìchto kategoriích. 

Pøed závodem dostanete èip (elektronický èip pro oznaèení prùchodu kontrolou - po zasunutí 
èipu do otvoru v krabièce kontrola pípne a blikne) souèasnì se svým startovním èasem. Pøed 
startem také dostanete popisy kontrol s podrobnìjším oznaèením místa kontrolního stanovištì. 
Po startu se vydáte na tra� závodu, která ovšem není vytyèena v terénu jako v jiných sportech. Je 
pouze zakreslená fialovou barvou do mapy. Start je oznaèen trojúhelníkem, èarami spojená 
koleèka s poøadovými èísly oznaèují kontroly, které tra� vymezují a cíl je zakreslen dvojitým 
kroužkem. Objekt kontroly je vždy uprostøed koleèka. 
V terénu se stanovištì kontrol umís�ují na význaèné situaèní èi terénní prvky (kameny, prameny, 
paseky, posedy, krmelce, køižovatky cest, jámy, kupky apod.). O pøesném umístìní každé 
kontroly se dozvíte právì z popisu kontrol. U každého popisu je uvedeno i kódové èíslo 
kontroly, podle kterého se mùžete pøi závodì pøesvìdèit, že jste našli tu správnou. Kontrolní 
stanovištì je oznaèeno oranžovo-bílým lampionem o velikosti 30 x 30 cm. Lampion je umístìn 
na stojanu, na kterém je také kontrolní jednotka, kde oznaèíte prùchod stanovištìm. Souèástí 
stojanu jsou i kleštì pro mechanické oražení kontroly do mapy v pøípadì poruchy.

Mapa je základní pomùckou orientaèního bìžce. Pro závody v OB se používají speciálnì 
zpracované podrobné mapy, ve kterých jsou zobrazeny všechny informace potøebné pro 
závodníka. Bílou barvou je oznaèen dobøe prùbìžný èistý les, zelenou les hustý, špatnì 
prùchodný nebo køoví, žlutou otevøený terén bez stromù (pole, louky, paseky), hnìdou 
výškopis - pøedevším vrstevnice a terénní tvary, modrou veškeré vodstvo a nakonec èernou 
jednak situace (cesty, ploty, budovy), ale i skály a kameny. Podrobnìji viz seznam mapových 
znaèek. 
Mìøítko mapy urèuje pomìr zmenšení skuteènosti ku kresbì mapy. Mìøítko pro OB je vìtšinou 
1:15 000, tzn. 1 cm na mapì je 150 m v terénu. 

K úèasti na závodech v OB nepotøebujete žádné nákladné vybavení. To hlavní, buzolu lze 
zapùjèit. Buzola slouží k rychlé a pøesné orientaci mapy a k urèení smìru bìhu (azimutu). Z obuvi 
je nejvhodnìjší ta, která nebude podkluzovat v lesním terénu. Na obleèení lze použít jakýkoli 
lehký sportovní úbor, ve kterém se nebudete pøíliš potit a kterému nevadí pøípadný déš� a bláto. 
Závody se totiž bìhají za každého poèasí. 

1. Po odstartování si v klidu prohlédnìte mapu. Sever je vždy na horním okraji. Mapu si zorientujte 
(otoète) tak, aby sever na mapì odpovídal severu na buzole. Takto budou smìry na mapì 
odpovídat smìrùm ve skuteènosti. Mapu je nutno mít zorientovanou po celou dobu závodu.

2. Z místa startu zvolte postup na první kontrolu. Pøímá spojnice mezi kontrolami však není 
návodem na ideální postup. Nìkdy se vyplatí jít po cestách, jindy obejít kopec nebo hluboké údolí.

3. Vrstevnice na mapì zobrazují terén. Èím jsou vrstevnice hustší, tím je svah strmìjší.

4. Máte-li promyšlen postup na první kontrolu, mùžete bìžet. Ale vždy jen tak rychle, abyste stále 
vìdìli, kde jste. Na postupu stále sledujte výrazné orientaèní body. 

5. Naleznete-li první kontrolu, srovnejte její kód s popisem kontrol. Pokud se shodují, oznaète 
prùchod kontrolou zasunutím èipu do krabièky.

6. Když se ztratíte, vra�te se do místa, kde vám terén souhlasil 100% s mapou. V pøípadì nejvìtší 
nouze se nestyïte požádat o radu jiného závodníka.

Každý zaèátek se zdá být obtížný. Nemìjte však obavy. Až najdete 
svoji první kontrolu a dobìhnete svùj první závod, bude to vaše 

první velké vítìzství.

pohyb v pøírodì
pro všechny
generace

pohyb v pøírodì
pro všechny
generace
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