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10:30

začátek přímého přenosu ČT

SC vebr-sport, z.s. (VTA)
ve spolupráci s městem Tábor

10:30

start žen

11:15

start mužů

Centrum:

12:15

ﬂower ceremony

Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor,
Náměstí Františka Křižíka 860

12:15

start kat. D16, D18, D20, H16,
H18, H20 a ostatních kategorií

Celý šampionát bude v přímém přenosu České televize
na programu ČT sport. Začátek je naplánován na 10:30
a v prvních 15 minutách bude studio ČT s informacemi
o proběhlém ME ve Švýcarsku, Světovém dnu OB nebo
pozvánka na Světový pohár v Praze. Poté proběhne
vstup do probíhajícího závodu žen, na který navážou
muži. Celý závod komentuje Petr Kubásek s šéftrenérem české reprezentace a současně stavitelem tratí
Radkem Novotným, režisérskou taktovku bude držet
Karel Jonák.

prezentace závodu

Vážení sportovní přátelé a orientační běžci!
Chtěl bych Vás jménem ČSOS pozvat a přivítat na Mistrovství České republiky ve sprintu, které se
uskuteční dne 19. 5. 2018 v Táboře.
Závod se uskuteční v atraktivním prostředí tohoto historického města a vedle centra husitské metropole navštívíte i opravené hradby a zahradní arkády a také zároveň slibuje náročné a napínavé
souboje o tituly „mistrů“. Přestože se v Táboře uskuteční celostátní sprint této úrovně asi poprvé,
určitě si zvolený prostor zaslouží stejnou pozornost jako mistrovství v minulých letech, které se
rovněž konaly v historických centrech, úzkých uličkách a přilehlých parcích, jako např. v Kutné Hoře,
Děčíně, Chrudimi, Valašském Meziříčí, Uherském Brodě nebo naposledy v Brně. A o tu napínavost
a boj do posledních metrů se určitě zaslouží i start naší dospělé reprezentace, vždyť jména jako Vojta Král, Miloš Nykodým,
Jana Knapová, Denisa Kosová či Tereza Janošíková patří do široké světové špičky.
Během dvou kontrolních návštěv v Táboře při přípravách TV přenosu jsem se přesvědčil, že pořadatele z mladého klubu
SC vebr-sport, kterým nezištně pomáhají i další jihočeské oddíly z Písku a Českých Budějovic, při samotné organizaci neponechávají nic náhodě. Mohou se opřít i o dobrou spolupráci s městem – což je vždy důležité, samotné závody se konají pod
záštitou starosty města Tábora Ing. Jiřího Fišera.
Jednou z přidané hodnoty a výjimečností tohoto M ČR je, že se uskuteční před kamerami České televize, která nám přiblíží boj
o mistrovské tituly v přímém přenosu – vysílá se v sobotu na ČT Sport v době 10:30 až 12:20 hod. Tato skutečnost je jistě
příjemná pro diváckou veřejnost, pro svaz, pro další dobrou propagaci OB, ale také klade na přípravný tým daleko větší nároky.
Vždyť posuďte sami, kolem přenosu kmitá dalších 60 pracovníků TV, je potřeba natáhnout asi 5 km kabelů, zajistit dostatečný
příkon, připravit přenosy dat a kabelové přeběhy přes ulice, rozmístit 14 kamer, vybudovat TV studio, zajistit parkovací místo
pro těžké přenosové vozy apod. A to ještě nevíme, co si na nás renomovaný sportovní režisér Karel Jonák vymyslí?
Chtěl bych Vás proto nejen srdečně pozvat do Tábora, ale i požádat především veterány a účastníky veřejného závodu (pro které
neplatí žádná karanténa), abyste si vyhradili více času na svou účast a přijeli do Tábora již dopoledne, nepohrdněte možností
zafandit kamarádům a ocenit výkony našich nejlepších. Budete mít k dispozici výhled na velkoplošnou obrazovku, kde bude
celý PP promítán, uvidíte tedy celý závod na přímo i z míst kam byste se nedostali, budete sledovat použití GPS, korunovaci
„mistrů“. Zároveň si chceme vyzkoušet několik nových věcí při organizaci a reklamním zabezpečení cílového doběhu, je to
pro nás i našeho partnera ze Suninventu zároveň jakási generálka před ﬁnále Světového poháru v OB začátkem října v ČR.
Věřím, že si celý víkend společně užijeme a na jeho konci budeme odjíždět spokojeni nejen s výkony svými, svých svěřenců
a klubových kolegů, ale s celým průběhem a organizací tohoto M ČR a nedělního ŽA a byl bych rád, kdybyste si z těchto závodů
odváželi nejenom medaile a diplomy za dobré umístění, ale také krásné zážitky ze sportovních bojů v duchu fair-play a také
příjemné vzpomínky na město Tábor.

Ivan Matějů
místopředseda Českého svazu orientačních sportů

Jiří Fišer, starosta města Tábor
Orientační běh, to je spojení člověka s přírodou, volným prostorem. Pohyb na vzduchu, pohyb,
který jednoduše a přirozeně užívá vrozené pohybové vlastnosti člověka.
Běh, který je základem tréninku většiny ostatních sportů, je zde spojen s rychlým rozhodováním
v neznámém terénu. Je to sport, který je dostupný jak těm, kteří chtějí jen aktivně relaxovat,
tak i pro typy soutěžní.
Přijeďte se o tom přesvědčit 19. května 2018 do Tábora na Mistrovství České republiky
ve sprintových disciplínách. Tratě povedou historickou městskou zástavbou s úzkými uličkami
včetně lesní části Holečkových sadů. Národní šampionát tak bude jedinečnou sportovní událostí, atraktivní pro diváky a pro město vyznamenáním i prestižní výzvou.
Přeji hezký zážitek v Táboře všem divákům, načasovanou formu sportovcům a vyjadřuji respekt a uznání pořadatelům
a bezejmenným podporovatelům.
Všichni se moc těšíme.

Jiří Fišer
starosta, město Tábor

Jiří Vébr, ředitel závodu

Město Tábor se představuje

Letošní Mistrovství České republiky ve sprintu se bude konat v historické části města
Tábora, v jednom z nejlepších terénů pro tuto disciplínu v Čechách vůbec. Na náhorní
plošině obtékané řekou Lužnicí závodníky čeká městská část se dvěma dominantními
náměstími a křivolakými uličkami s kamennou dlažbou. Běžci se podívají i do Holečkových
sadů, což je park ve strmém svahu, který spojuje historické centrum s údolím
Tismenického potoka. K nevšednímu zážitku z jedinečného a zajímavého prostředí
přispěje také krásný výhled na vodní nádrž Jordán.
V dřívějších letech málokdo v Táboře slyšel o orientačním běhu. SC vebr-sport působí
v prostředí Orienťáku již přes 7 let a za poslední čtyři roky se naše členská základna
zmnohonásobila. Náš oddíl se stal viditelným nejen v Táboře a blízkém okolí, ale i na závodech. Členové již
několikrát prověřili své organizační schopnosti a umění vzájemné spolupráce při pořádání závodů. A dneska
si troufnou na uspořádání mistrovských závodů a jsou přesvědčeni, že všichni účastníci ocení nejen výběr
lokality, ale také organizaci závodů.
Těšíme se na Vás!
Jiří Vébr
předseda SC vebr-sport, z.s.

Radek Novotný, stavitel tratí
Ačkoliv patřím spíše mezi Sirotky z Hradce nad Labem, Tábor mě i tak vždycky skrze
svou historii fascinoval. Ty veletoče… Na základce nám byl servírován coby slavná výspa
třídního boje, abychom v něm později odhalili epicentrum katastrofálního fanatického
obrazoborectví… Tábor své infantilní skutky naštěstí přežil a zachoval se nám v nevídané
historické kráse. Společně třeba s Vondruškovou Husitskou epopejí si tak můžeme
neuvěřitelně barvitě představovat, jak vznikaly jednotlivé domy kolem rynku a jak to
město vyběhlo z bláta až k labyrintu patrových měšťanských domů uzavřených v pevných
hradbách. Ostatně, právě tak nějak zní i popis terénu pro letošní domácí šampionát
v orienťáckém sprintu.
Ono stavět tratě v Táboře je radost. Už dvakrát se mi to, i díky úžasnému entusiasmu Jirky Vébra, poštěstilo
při společných akcích Táboritů a reprezentace. Takže do třetice všeho dobrého – ale jinak. Taková výzva na
druhou – nejen postavit náročnou, férovou a hlavně inspirativní trať, ale navíc pro elitu odlišnou od těch, které
jsme už běželi. Možná trochu překvapivou? Až se startem televizního přenosu uvidíme, zda se to povedlo…
Na schůzi vedoucích týmů padají obvykle před sprintem dotazy na umělé uzavírky: „Budou?“ Odpověď pořadatele bývá neurčitá jak úsměv Mony Lisy. Hned vzápětí si ale většinou prohlédneme, jak by mohla taková uzavírka
vypadat, kdyby tam náhodou byla. Takže asi tak… Každopádně doporučuji důkladně nastudovat závodní pokyny!
Další typickou otázkou je volba obutí. Nemá smysl mlžit – berte speciálky na kočičí hlavy. Protože pokud by se
náhodou nakrásně běželo i v parku, tak podle návštěvního řádu se stejně nesmí vstupovat mimo cesty. Na to
už ale jistě každý při předzávodní gůglovací špionáži narazil…
Kde hledat favority? Pravá, levá… povahou orientace to vlastně bude LOB. Ale spíš než svižný soupaž budou
rozhodovat stepařské kotníky. Kdo je má? Co třeba Vojta Král, který rád stepuje v žebříku? A nebo se po
náročném Mistrovství Evropy nabízí ta pravá příležitost pro vyzyvatele, kteří stepují pod trůnem? V ženách je
situace otevřenější a jako stavitel bych chtěl věřit tomu, že vyhraje ta, která ten den chytí nejlepší ﬂow a tu
hodně klikatou trať tam dokáže „poslat“ bez chyby. Držím palce!
A přeji všem účastníkům závodu ať si naplno užijí ty unikátní kulisy!

Křivolaké uličky obehnané mohutným opevněním, nádherně zdobené renesanční domy, majestání radnice
a pozůstatky hradu, nejstarší vodní nádrž ve střední
Evropě, duch husitství každoročně připomínaný velkolepými slavnostmi. Silné sportovní zázemí, relaxační
a wellness centra, moderní ubytovací zařízení s kongresovými sály a vyhlášenou kuchyní, koncerty, výstavy,
divadelní představení – to je Tábor – moderní město
s husitskou minulostí, pulzující srdce regionu.
Zrod města Tábora na jaře 1420 se odehrál za výjimečných okolností. Je spjat nejenom s husitským
vojevůdcem Janem Žižkou ale i se jménem Jana Husa,
velkého reformátora katolické církve. Snaze a ideálům
zakladatelů města odpovídá i biblické jméno hory
Tábor v Palestině, které novému sídlišti vybrali.
O této době se více dozvíte v expozicích Husitského
muzea – zejména v budově historické radnice, která
je zároveň vstupem do rozsáhlého labyrintu podzemních chodeb. V prvním podlaží radnice se nachází
nádherný prostor gotického sálu, druhého největšího
v České republice.
Středověkou atmosféru historického centra města
dotváří zachovalé zbytky opevnění budovaného
od založení husitské pevnosti. Dobu rozkvětu
města připomínají nádherné fasády měšťanských
domů, Augustiniánský klášter nebo barokní chrám
v Klokotech. To vše uvidíte z věže Kotnov, která je pozůstatkem původního táborského hradu nebo z věže
děkanského kostela přímo na Žižkově náměstí.

A co v Táboře navštívit?
Pokud vás zajímají muzea, máte hned několik možností. V Husitském muzeu se můžete podívat do podzemních chodeb. Dnes hojně navštěvovaná památka
vznikala od 15. století hloubením sklepů, které klesaly
až 16 m pod dnešní úroveň terénu. A pokud se chcete
dozvědět více o vozové hradbě, Janu Žižkovi nebo si
zkusit kroužkovou košili, navštivte expozici Husité.
Pro malé i velké stavitele je tu muzeum Lega, k vidění
jsou stovky originálních modelů z celého světa a neustále přibývají další zajímavé, raritní a exklusivní
kousky. Muzeum je interaktivní a najdete v něm přes
1,5 milionu Lego kostiček.

Radek Novotný
stavitel tratí

Milovníkům sladkého doporučujeme Muzeum čokolády a marcipánu. Dozvíte se, kde se vlastně čokoláda
foto: Infocentrum Město Tábor

prostor závodu

foto: Infocentrum Město Tábor

vzala, jak se pěstují kakaové boby a jak se následně zpracovávají. Prohlédnete si historické obaly, reklamní
plakáty a porcelánové soupravy. Uvidíte marcipánový model náměstí a dalších táborských dominant nebo
modely pohádek či šatičky pro panenky. Odborníky cukráře můžete pozorovat okénkem přímo z čokolatérie,
kde proudí čokoláda ve fontáně. Děti si užijí čertovskou zábavu v pohádkovém sklepě
Jak je město Tábor propojeno s pivovarnickou tradicí prozradí muzeum pivovarnictví. Dozvíte se také, jak se
nejstarší nápoj světa vařil dříve a jak dnes, co je na pivu zdravé a co naopak.
Ve ﬁlmové zbrojnici na Housově mlýně si můžete vyzkoušet brnění a potěžkat meče, které měli v rukou herci
třeba ve ﬁlmu Letopisy Narnie.
Jestli vás baví vás spíše fauna a ﬂóra, v druhé nejstarší botanické zahradě v republice rozkvétají teplomilné
rostliny a v arboretu se daří cizokrajným dřevinám. Důraz je ale kladen především na naši ﬂóru. V ZOO se
prohání arktičtí vlci, medvěd baribal, tygr Rocky, lev Simby a další. Nechybí ani zubr evropský a rys karpatský,
protože hlavním posláním ZOO je ochrana ohrožených druhů zvířat.

Prostor závodu
Jeden z nejlepších terénů pro městský orientační sprint v České republice. Tak se často charakterizuje prostor
mapy, kde se letos poběží MČR ve sprintu. Při běhu podle mapy v historické části města Tábor může být každý
uchvácen klikatými úzkými uličkami, průchody mezi domy, parkovou pasáží na hradbách a také lesní pasáží
ve strmých svazích Holečkových sadů. Vše umocňuje ještě krásný výhled na vodní nádrž Jordán.

foto: Infocentrum Město Tábor

V Táboře se nepoběží poprvé, prostor byl
poprvé zmapován již v roce 2007 ředitelem MČR ve sprintu Jiřím Vébrem. „O využití prostoru pro orientační běh jsem byl
přesvědčen již několik let předtím. Poprvé
jsem se s Táborem a přilehlým parkem
setkal v roce 1996 při mém působení
v Táboře na základní vojenské službě,
kdy jsem v Husových sadech uspořádání
První ročník Táborského trháku. Již tenkrát
se mi zalíbily klikaté uličky a strmý lesní
park s vybudovanými chodníčky,“ dnes
komentuje předseda pořádajícího oddílu.
V té době byla provedena rekonstrukce
hradeb města Tábor s novými parkovými
úpravami, kdy se ráz města změnil. Tábor
tak byl krásný nejen ve dne, ale i v noci.
Také proto byla první mapa využita pro
uspořádání Táborských sprintů v nočním
orientačním běhu. V té době byly využity
následující podklady pro mapování: historický plán města, letecký snímek a technické výkresy vybudovaných chodníků
v Holečkových sadech. „Při první mapování

ukázka staré mapy

ukázka nové mapy

Jan Procházka na trati Táborských sprintů 2012
foto: Pavel Starosta

jsem musel udělat úpravy zobrazení úzkých uliček
a všech průchodů tak, aby byly čitelné pro závodníky
při běhu,“ říká Jiří Vébr, též autor tehdejší mapy, která
pro něj byla i prvotinou. Hlavním problémem při mapování historické části Tábora bylo to, že ne všechny
prostory a průchody se daly využívat pro orientační
závod po celý den, protože se zde nacházelo několik
vnitřních prostorů mezi budovami, které byly přes den
otevřeny, ale v odpoledních hodinách se zavíraly vraty
a branami. Nové průchody vznikaly i zanikaly. „Musel
jsem vzít v úvahu také to, že pro využití historické části
města Tábor k uspořádání závodu v OB je největším
problémem soukromé vlastnictví budov, které se musí
řešit při pořádání závodu při rozmisťování kontrol,“
objasnil problém rodák ze severní Moravy. Většina
komunikací historické části Tábora je navíc vydlážděna
žulovými kočičími hlavami, kde nejdou uchytit stojany kontrol, bylo tak do mapy zakresleno dostatečné
množství umělých objektů (stožáry, velký květináče)
tak, aby se při závodech daly kontroly uchytit a nebylo
zapotřebí stavět dřevěné stojany. Velkým mapařským
oříškem při mapování Tábora bylo zdárné vyřešení
čitelnosti mapy s ohledem na to, že mapa znázorňuje
jak urbanistickou historickou část města, tak lesní
prostor v příkrých svazích s velkým počtem vrstevnic.
Nové přemapování prostoru bylo provedeno v roce
2012 Janem Drbalem a Zdeňkem Sokolářem. Tentokrát
již bylo využito digitálních podkladů, a to zejména
DMR 5G, ortofoto a předchozí mapa OB z roku 2007.
Původní mapa byla aktualizována, místy zpřesněna
a trochu rozšířena. Také byla přizpůsobená platnému
klíči ISSOM. I tentokrát se museli mapaři popasovat
s čitelností mapy v prostoru lesoparku (Holečkových
sadů). Na mapě byly následně uspořádány v roce
2012 Táborské sprinty, kterých se zúčastnila kompletní reprezentace dospělých i juniorů včetně dalších
závodníků. Konaly se během jednoho hned dva, oba
vyhráli Dana Šafka Brožková a Vojtěch Král.
Mapu pro M ČR ve sprintu vytvořil Radek Novotný,
který se mohl opřít o velmi kvalitní mapu z roku 2012.
Přesto se řada věcí změnila, což závodníci pocítí už
19. května.
Při běhu podle mapy v historické části města Tábor
může být každý uchvácen klikatými úzkými uličkami,
průchody mezi domy, parkovou pasáží na hradbách
a také lesní pasáží ve strmých svazích Holečkových
sadů. Vše umocňuje ještě krásný výhled na vodní
nádrž Jordán.

Historie M ČR ve sprintu
Medailisté Mistrovství ČR 2017

Vítězové Veteraniády ČR 2017

Brno, 7. května

Brno, 7. května

D21
1.
2.
3.

Jana Knapová (OK Lokomotiva Pardubice)
Adélka Indráková (SK Žabovřesky Brno)
Tereza Janošíkova (SOB Olomouc)

H21
1.
2.
3.

Vojtěch Král (SK Severka Šumperk)
Jan Petržela (OK 99 Hradec Králové)
Miloš Nykodým (SK Žabovřesky Brno)

D35
D40
D45
D50

D65
D70

Kateřina Kašková (OK Chrastava)
Jana Škorpilová (Sportcentrum Jičín)
Jana Kožinová (SK Praga)
Dagmar Hubáčková (OOB TJ Slovan
Luhačovice)
Svatava Voltrová (OK Roztoky)
Alena Rosecká (UNITOP SKP Žďár nad
Sázavou)
Eva Horynová (SKOB Zlín)
Míla Zmeková (OOB Slavia Praha)

H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75

Jaroslav Tomeš (Oddíl OB Kotlářka)
Luboš Matějů (SK Praga)
Karel Fučík (VSK Mendelu Brno)
Petr Vavrys (OOB TJ Slovan Luhačovice)
Jiří Urválek (KOS TJ Tesla Brno)
Antonín Procházka (KOB Dobřichovice)
Pavel Zabloudil (KOS TJ Tesla Brno)
Aleš Chmelík (VSK Mendelu Brno)
Jaroslav Havlík (Sportcentrum Jičín)

D55
D60

D16
1.
2.
3.

Petra Holečková (OK Slavia Hradec
Králové)
Tereza Fejfarová (OK Lokomotiva
Pardubice)
Karolína Bejvlová (SK Praga)

D18
1.
2.
3.

Nikola Zlámalová (Sportcentrum Jičín)
Eliška Sieglová (SK Praga)
Katarzyna Ciesiólka (KOB Ústí nad Orlicí)

D20
1.
2.
3.

Silvie Slavíková (SK Praga)
Kateřina Argalášová (TJ TŽ Třinec)
Barbora Vyhnálková (OB Říčany)

H16
1.
2.
3.

Filip Adámek (KOB Moira Brno)
Ondřej Budský (OOB TJ Tatran Jablonec
nad Nisou)
Jan Nechanický (SK Orientační sporty
Nové Město na Moravě)

H18
1.
2.
3.

Tomáš Křivda (K.O.B. Choceň)
Jáchym Kavalír (OK 99 Hradec Králové)
Jakub Dekrét (SK Žabovřesky Brno)

H20
1.
2.
3.

Vojtěch Sýkora (OOB TJ Slovan
Luhačovice)
Vladimír Kelbl (SK Žabovřesky Brno)
Daniel Vandas (OK 99 Hradec Králové)
Nejlepší ženy na M ČR ve sprintu 2017
foto: Petr Kadeřávek

foto: Infocentrum Město Tábor

PARTNEŘI ČSOS

Mistři republiky let minulých
Rok

Pořadatel

Místo

Vítěz muži

Vítězka ženy

1999

USK Praha

Konopiště

Ropek Rudolf
(Dukla Liberec)

Cieslarová Jana
(TŽ Třinec)

2000

OK Jihlava

Jihlava

Ropek Rudolf
(Dukla Liberec)

Klapalová Marcela
(Spartak Rychnov)

2001

SKOB Zlín

Rožnov p. R.

Zřídkaveselý Libor
(SK Žabovřesky)

Stará Zdenka
(Tesla Brno)

2002

SK Jamnice

Nový Dvůr

Ropek Rudolf
(Dukla Liberec)

Klechová Vendula
(Tesla Brno)

2003

Jiskra Havlíčkův
Brod

Havlíčkův Brod

Ropek Rudolf
(Dukla Liberec)

Stará Zdenka
(Tesla Brno)

2004

Slavia Hradec
Králové

Josefov

Švihovský Jaromír
(Dukla Liberec)

Štěrbová Marta
(OK Lokomotiva Pardubice)

2005

OOB Třebíč

Třebíč

Dlabaja Tomáš
(SK Žabovřesky)

Brožková Dana
(SC Jičín)

2006

Slovan
Luhačovice

Luhačovice

Matějů Luboš
(SK Praga)

Novotná Petra
(OK 99 Hradec Králové)

2007

POBO Opava

Opava

Dlabaja Tomáš
(SK Žabovřesky)

Brožková Radka
(SC Jičín)

2008

OOB Kotlářka

Bohnice

Dlabaja Tomáš
(SK Žabovřesky)

Brožková Radka
(SC Jičín)

2009

OK Lokomotiva
Pardubice

Kutná Hora

Dlabaja Tomáš
(SK Žabovřesky)

Duchová Iveta
(OK Lokomotiva Pardubice)

2010

SKOB Zlín

Zlín

Mrázek Jan
(OK Sparta Praha)

Gregorová Kamila
(SK Chotěboř)

2011

KOB Konice

Boskovice

Dlabaja Tomáš
(TJ Turnov) )

Šafka Brožková Dana
(Sportcentrum Jičín

2012

KOB Děčín

Děčín

Dlabaja Tomáš
(TJ Turnov)

Duchová Iveta
(OK Lokomotiva Pardubice)

2013

OK Lokomotiva
Pardubice

Chrudim

Král Vojtěch
(SK Severka Šumperk)

Šafka Brožková Dana
(Sportcentrum Jičín)

2014

SK Žabovřesky
Brno

Znojmo

Král Vojtěch
(SK Severka Šumperk)

Duchová Iveta
(OK Lokomotiva Pardubice)

2015

Magnus
Orienteering

Valašské Meziříčí

Chloupek Adam
(SK Žabovřesky Brno)

Kosová Denisa
(OK99 Hradec Králové)

2016

OOB TJ Slovan
Luhačovice

Uherský Brod

Král Vojtěch
(SK Severka Šumperk)

Kosová Denisa
(OK99 Hradec Králové)

2017

SK Žabovřesky
Brno

Brno

Král Vojtěch
(SK Severka Šumperk)

Knapová Jana
(OK Lokomotiva Pardubice)

pro rok 2018
komerční partneři ČSOS:

mediální partneři ČSOS:

podporovatelé ČSOS:

