
POKYNY K ZÁVODU  
 

Sobota 22.4.2017  
1. závod žebříčku B-Morava v orientačním běhu 2017  
Mistrovství Moravy na klasické trati  
Rankingový závod s koeficientem 1,04  
Veřejný závod v orientačním běhu  
Pohár města Zlína, 68. ročník 
 

Neděle 23.4.2017  
Český pohár štafet  
Česká liga klubů  
Mistrovství Valašské oblasti a Moravskoslezského kraje štafet 
 

Pořádající orgán:  
Český svaz orientačních sportů  
 

Pořádající subjekt:  
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
 

Centrum:   
Kynologický klub Otrokovice - Baťov, https://mapy.cz/s/1pLNT 
 

Prezentace jednotlivci (klasická trať):   
V centru závodu v sobotu 9:00-11:00 hod. 
Dohlášky v čase prezentace podle počtu volných map 
 

Prezentace štafety:   
Sobota 9:00-11:00 hod. 
Neděle 8:00-9:00 hod. 
Dohlášky štafet budou možné jen při sobotní prezentaci podle volných map. 
Zadávání soupisek výhradně přes ORIS v sobotu do 21 hod.  
V neděli ráno v čase prezentace možno pouze změny SI, příp. vynucené změny z důvodu nemoci či zranění. 
 

Parkování:   
Příjezd k centru závodu je doporučen z dálnice D55, sjezd Otrokovice – sever, a dále dle popisu a plánku 
v příloze. 
 
Pro parkování vozidel jsou připraveny dvě varianty. Dle vývoje počasí bude zvolena a v pátek dopoledne 
oznámena buďto suchá nebo mokrá varianta. 
 
Auta – suchá varianta: 
Na louce v těsné blízkosti centra závodu. Příjezd po místní komunikaci, odbočka ze silnice mezi obcemi 
Otrokovice-Bělov (viz. plánek v příloze). Bude vybírán poplatek 50Kč/auto/víkend. Dbejte prosím pokynů 
pořadatelů a neblokujte příjezdovou komunikaci. Parkování je možno pouze na vyhrazených místech. 
 
Autobusy – bez ohledu na počasí: 
Na ulici K. Čapka v Otrokovicích. Příjezd dle plánku po ulici Moravní směr přístaviště. Na konci ulice je 
možno vystoupit a pořadatelé nasměrují autobusy na konkrétní místo. Parkování pro autobusy bez 
poplatku. Prosíme o nahlášení příjezdu autobusu předem na email: petr.pernicka(zavináč)volny.cz.  

https://mapy.cz/s/1pLNT


Příchod do centra po lávce přes řeku Moravu. 
 
Auta – mokrá varianta: 
V ulicích města Otrokovice a v okolí stadionu TJ Jiskra Otrokovice. Příjezd stejný jako pro autobusy. Na 
křižovatce ulic Moravní a K. Čapka budou moci spolujezdci vysednout a pořadatel nasměruje auto 
k zaparkování na konkrétní místo.  
Příchod do centra po lávce přes řeku Moravu. V případě mokré varianty je parkování zdarma. 
 
Při parkování v ulicích města v každém případě dodržujte dopravní předpisy. 
 

Vzdálenosti:   

Parkování auta (suchá varianta) – centrum: 150 m 

Parkování autobusy – centrum:   300 m 

Parkování auta (mokrá varianta) – centrum: 400 - 1500 m 

Centrum – start 1 sobota:  2.600 m / převýšení 130 m 
Pro kategorie D14B-D55B, H14B-H65B, T 
Cca 300 m před startem 1 budou k dispozici 2x TOI TOI, občerstvení (voda) 
a pytle na odložení oblečení. 

Centrum – start 2 sobota:  1.000 m / převýšení 100 m  
Pro kat. HDR, DH10N, DH10C, D12C, D60B-D70B; H12C, H70B-80B; P 

    Cesta na oba starty bude značena modrobílými fáborky, 
   start 2 je cestou na start 1. 

Centrum – start neděle:  v centru, 0 m  

Centrum – cíl sobota i neděle:  v centru, 0 m 

Centrum – ubytování tělocvična: 1.200 m (pro auta objížďkou jednosměrek 4,0 km) 
 

Zázemí pro závodníky 
V centru závodu je pořadateli vymezený prostor pro stavbu oddílových stanů.  
Kryté prostory tentokrát bohužel nejsou. 
Prosíme závodníky, aby se nepřevlékali na lavicích u bufetu a tyto prostory nechali volné pro hladové a 
žíznivé zákazníky našeho občerstvení. 
 

Start:  
Sobota – klasická trať: intervalový   00 = 12:00 hod. 

   Kategorie HDR a P – libovolný start v čase od 00 do 120,   
   startovní pořadí určuje pořadatel na místě. 
 
Neděle – štafety: hromadný ve vlnách 00 = 10:00 hod. 
   00:  D18, D21, H14, H21 

05:  D14, D105, H18, H135 
15:  DH12, D135, D165, H105, H165, MIX 

   Hromadný start dosud neodstartovaných úseků cca v 12:15 hod., 
bude oznámeno spíkrem. 
 

Terén – sobota: 
Terén je zvlněný, východní začátek hřebene Chřibů. Od řeky Moravy stoupají táhlé svahy, rozrůzněné 
údolími a místy ostře zaříznutými žleby s typickými flyšovými sesuvy. Lesní porosty jsou většinou listnaté, 
čisté a velmi dobře běhatelné. Jen místy menší plochy hustníků. V některých lokalitách docela hustý 



sezónní podrost. Závodníci ze startu 1 budou přebíhat louky, nyní na jaře naprosto čisté s travičkou po 
kotníky. Delší tratě se dostanou i do svahů se starými zdivočelými sady. Místy kolem pastvin elektrické 
ohradníky, které by ale neměly být pod proudem. S farmáři je i dohodnuto, že na pastvinách nebudou 
zvířata.  
 

Terén – neděle: 
Zvlněný terén. Svah stoupající od řeky k obci Žlutava je modelován údolími a žleby, starými sesuvy a místy i 
svahovými mezemi. Lesní porost je na většině plochy listnatý s velmi dobrou průběžností, v jižní části 
zahoustlý spodním keřovým porostem, místy rozvolněným, se světlinami a malými loukami. Část tratí vede 
v území Tresný – velmi členité části svahu vzniklé vymýváním zeminy pro náplav při stavbě Otrokovic. Zde 
jsou i kameny, skalky a kamenné kupky, a protože se zde nikdy lesnicky nehospodařilo, tak porost je 
pralesovitého charakteru. Převážně akátový porost je na přibližně polovině území Tresného dost divoce 
zarostlý a některé partie, zpestřené popadanými kmeny, jsou dost obtížně průchodné. V prostoru je areál 
sjezdových tratí MTB (down hill), tedy spleť pěšinek, z nichž některé, méně jezdci používané trochu 
zapadávají listím. Jinde zase jiné, nově budované, které ne všechny mohly být zaneseny do mapy. V této 
oblasti budou mít závodníci k dispozici mapu jak v pravidly daném měřítku 1:10 000, tak pro lepší čitelnost 
velkého množství detailů i v měřítku 1:5 000 (viz. informace o vedení tratí dále). 
 

Mapa:  
Sobota - klasika: Baťov - Hrubá planina, 1:15 000 / 1:10 000, ekvidistance 5m 
    Měřítko 1:10 000 mají kat. HDR, DH10N, DH10C-14B, H50B a starší, D45B a starší. 
    Ostatní mají mapu 1:15000. 
 
Neděle - štafety: Baťov, 1:10 000 a Tresný 1:10 000 / 1:5 000, ekvidistance 5m 
 
Autor mapy:  Bohumil (Bob) Háj 
Podklady:  Výškopis z DMR5G (LLS - letecké laserové skenování terénu), ortofota a katastrální mapy, 

měření GPS. 
Mapový klíč: ISOM 2000 
Formát mapy: A4 
Mapy jsou vytištěny na vodovzdorný materiál Pretex (tj. nejsou v obalu). 
 
Poslední aktualizace proběhly deset dnů před závodem. V prostoru probíhaly na jaře intenzivní lesnické 
práce. Věříme, že se všechny podstatné těžby podařilo podchytit, ale kdyby nám lesníci něco vykáceli na 
poslední chvíli, buďte, prosím, nad věcí. V prostoru čerstvých těžeb určitě nejsou vyklizené vršky stromů a 
větve, takže místy může být ztížena průchodnost. 
 

Zvláštní mapové značky:  
Zelený kroužek – výrazný strom 
Černý křížek – objekt vzniklý lidskou činností (zbořený posed, lavičky a tábořiště, apod.) 
Modrý kroužek a křížek – vodní zdroje otevřené s tekoucí vodou a uzavřené (vodojem) 
Hnědý křížek – plošinka (v tomto terénu se vyskytuje minimálně) 
 

Popisy kontrol:  
Sobota – klasika: Popisy nejsou vytištěny na mapě. Ve formě piktogramů volně k odběru v centru závodů. 
Neděle – štafety: Popisy jsou pouze na mapách. 
 

Časový limit:  
Sobota – klasika: 180 min. 
Neděle – štafety: 270 min./celá štafeta 
 



Systém ražení:  
SportIdent. 
V předstartovním koridoru je povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V cíli se razí cílová 
kontrola. V případě poruchy jednotky SI se razí kleštěmi do rezervních políček na okraji mapy, v tomto 
případě je třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele v cíli.  
Kategorie H21 má v sobotu i v neděli na trati 29 kontrol, nedoporučujeme použití čipů typu SI-5 a SI-8. 
Vyčítání čipů je umístěno v hlavní budově kynologického klubu. 
Při nedělních štafetách je na posledním úseku rozhodující pořadí na cílové čáře. Cílová kontrola je 
umístěna až za cílovou čarou, cíloví rozhodčí kontrolují dodržení pořadí doběhnuvších závodníků. 
Závodníci 1. a 2. úseku v cíli nejdříve razí cílovou kontrolu a až poté probíhá předávka dalšímu úseku. 
 

Tratě:  
Sobota – klasická trať 
Parametry: km přev. kontr. start 
HDR  1.9 55 6 S2 (délka trati po oranžových fáborkách je 4,0km) 
DH10N  1.8 60 6 S2 (délka trati po oranžových fáborkách je 4,0km) 
DH10C  2.2 40 8 S2 
D12C  2.4 90 9 S2 
D14B  3.6 110 9 S1 
D16B  5.3 165 11 S1 
D18B  5.7 185 11 S1 
D20B  6.0 230 12 S1 
D21B  8.2 285 18 S1 
D21K  5.6 160 11 S1 
D35B  6.0 215 12 S1 
D40B  5.6 215 9 S1 
D45B  4.7 145 11 S1 
D50B  4.4 125 12 S1 
D55B  4.0 115 11 S1 
D60B  3.6 90 12 S2 
D65B  3.3 90 12 S2 
D70B  2.6 70 9 S2  
H12C  2.8 80 9 S2 
H14B  4.8 125 12 S1 
H16B  6.9 210 14 S1 
H18B  9.1 345 19 S1 
H20B  9.3 355 21 S1 
H21B  12.0 485 29 S1 
H21K  6.9 310 16 S1 
H35B  8.9 360 17 S1 
H40B  8.0 360 17 S1 
H45B  7.6 285 17 S1 
H50B  6.4 220 18 S1 
H55B  5.5 225 15 S1 
H60B  4.5 125 15 S1 
H65B  4.2 130 12 S1 
H70B  3.3 90 10 S2 
H75B  2.6 70 9 S2 
H80B  2.2 50 7 S2 
T  6.6 245 13 S1 
P  2.6 90 9 S2 

 
Všichni závodníci ze startu 1 budou probíhat krátkým povinným úsekem (značeno červenými fáborky) 
s občerstvovačkou a následným přeběhem silnice III. třídy. Silnici je možno překonávat pouze kolmo, je 
zakázáno běžet po silnici (není to navíc ideální postup). 
Mapy se v cíli odevzdávají, výdej map vedoucím oddílů cca od 14:30 hod. 



Neděle – štafety: 
Parametry tratí: 

 kategorie 
délka v km 

1.úsek 
délka v km 

2.úsek 
délka v km 

3.úsek 
délka pytlíku 
v minutách 

převýšení v 
metrech 

počet 
kontrol 

DH12 2,1 2,1 2,1 3 až 5 100 11 

D14 2,7 2,7 2,7 3 až 5 110 16 

D18 4,8 4,8 4,8 12 až 20 240 18 

D21 5,7 5,7 5,7 12 až 20 290 25 

D105 4,0 3,2 4,0 3 až 5 140-190 17-19 

D135 3,8 3,0 3,8 3 až 5 140-190 17-19 

D165/D195 3,4 2,6 3,4 3 až 5 110-160 14-16 

H14 2,9 2,9 2,9 3 až 5 120 15 

H18 6,1 6,1 6,1 12 až 20 290 25 

H21 6,9 6,9 6,9 12 až 20 340 29 

H105 6,4 5,1 6,4 12 až 20 250-290 21-26 

H135 5,7 4,4 5,7 12 až 20 240-280 21-25 

H165/H195 3,5 2,8 3,5 3 až 5 140-170 18 

MIX 5,7 4,4 5,7 12 až 20 240-280 21-25 

 
Závodníci 1. úseků budou vpuštěni do startovního prostoru zhruba 4 minuty před startem své kategorie. 

Start 1. úseků je vně areálu kynologického klubu, na kraji louky, kde se parkuje. Po odstartování závodníci 

vyběhnou značeným úsekem na mapový start (míjí tak výdejnu map). 

Závodníci absolvují první část trati a narazí (divákům nepřístupnou) kontrolu kód 200 v rohu louky 

(střelnice). Poté pokračují povinným diváckým úsekem v jižní části centra branou ven z areálu. 

POZOR, divácký úsek se dělí. Kategorie D18, D21, H18, H21, H105, H135, MIX běží směrem jihozápadním 

zpět do lesa (ostrá zatáčka doprava hned po průběhu branou), kategorie DH12, D14, D105, D135, D165, 

D195, H14, H165, H195 směrem severovýchodním k řece. 

Po absolvování závěrečné části tratě razí všichni závodníci sběrnou kontrolu kód 100 na konci pěšiny a 

pokračují povinným úsekem do cíle. Na tomto úseku také odhodí mapu. 

Na předávce dobíhající závodníci nejdříve orazí cílovou kontrolu a teprve poté dotykem ruky předají 

štafetu dalším úsekům. Závodníci dalšího úseku běží na mapový start přes výdejnu map, kde si sami 

odeberou mapu označenou jejich startovním číslem a číslem úseku. 

Závodníci na posledním úseku dobíhají do cíle zvláštním koridorem. Pro výsledek na posledním úseku je 

rozhodující pořadí na cílové čáře. Cílovou krabičku závodníci razí až za cílovou čárou podle pořadí doběhu.  

Trať je vytištěna na dvou stranách jednoho listu. První část trati je v měřítku 1:10 000 na jedné straně listu. 

Po absolvování této části závodník list otočí. Na druhé straně listu je druhá část trati, a to na dvou 

výřezech s totožnou tratí. Výřezy jsou v měřítcích 1:5 000 a 1:10 000. Závodník si podle čitelnosti může 

vybrat, který výřez k navigaci použije. 

Druhá část trati začíná značkou mapového startu, číslování kontrol ovšem plynule navazuje a není tedy od 

jedničky. Kategorie D18, D21, H18, H21, H105, H135, MIX mapový list otáčí po průběhu diváckým úsekem. 

Kategorie DH12, D14, D105, D135, D165, D195, H14, H165, H195 mapový list otáčí na uzlových kontrolách 

v lese (různých pro různé kategorie). 

 



Pro názornost uvádíme podobu obou stran mapy s fiktivní tratí. Číslo štafety a číslo úseku jsou uvedeny 
v horní polovině první mapy. 
 

          
 
Mapy budou vydávány vedoucím jednotlivých oddílů po vyhlášení vítězů.  
 

Ukázka předávky štafet:  
V 9:45 hod. bude provedena ukázka předávky. 
 

Startovní čísla: 
Pouze pro závod štafet. Budou vydávána v neděli ráno u prezentace. Po doběhu je povinnost čísla 
odevzdat zpět pořadateli. 
 

Občerstvení:  
Sobota – klasika: pro delší tratě na povinném úseku, k dispozici pitná voda. 
Po oba dny v cíli voda se sirupem nebo čaj. 
 

Zakázaný prostor: 
Veškeré prostory v okolí centra závodů a podél cesty na oba starty. 
Nepřístupná je i výdejna map 2. a 3. úseků nedělních štafet. 
 

Upozornění: 
V těsné blízkosti centra závodu a skrz závodní prostor prochází místní komunikace, kterou občas využívají 
místní obyvatelé, zahrádkáři a cyklisti. Po této silnici vede cesta na sobotní start, v neděli se po ní běží na 
mapový start a uprostřed lesa závodníci tuto cestu přebíhají.  
Pořadatelé budou zdejší občasný provoz koordinovat pouze v bezprostřední blízkosti centra. Dávejte 
prosím pozor, silnice není uzavřena pro běžný provoz. 
 



WC:  
V centru závodu 6x TOI TOI + nouzové WC z boku hlavní budovy. 
Pouze před startem č.1 jsou pak v sobotu další 2ks TOI TOI. 
 

Mytí: 
V centru závodu lavory. 
 

Vyhlášení vítězů:  
Sobota – klasická trať:  
Cca v 15:30 hod, vyhlášeny budou všechny kategorie kromě P a T. 
Kategorie HDR obdrží drobnou cenu při vyčítání. 
 
Nejlepší kluby navíc získají (za součet umístění svých závodníků): 
- v kategorii dospělých – Pohár města Zlína, 
- v kategorii dorostu – Pohár Centra historie OB. 
  
Neděle – štafety: 
Cca ve 12:30 hod., vyhlášeny budou všechny kategorie kromě MIX. 
 

Ubytování:  
Pro závodníky, kteří mají objednáno, je zajištěno v tělocvičně ZŠ Mánesova 908, Otrokovice. 
K dispozici velká tělocvična (házenkářské hřiště), velká chodba, šatny, několik sprch a WC. 
Tělocvična bude otevřena v sobotu od 16:30 hod., večer se zamyká ve 24:00 hod. 
Ráno je potřeba vyklidit ubytování do 9:00 hod. 
Vstup do tělocvičny zde: https://mapy.cz/s/1zbqo. 
Ubytovací poukazy budou vydávány u prezentace. Udržujte prosím pořádek a čistotu. 
 

Stravování:  
Kvalitně zásobený pořadatelský bufet v centru závodu nabídne mj.: 
Hotová jídla – těstovinový salát s kuřecím masem, Matulova krkovička s opékaným bramborem,  
kuře ala kachna se zelím a bramborovým knedlíkem, hovězí líčka na víně s rýží, 
Gulášová polévka, 
Párek v rohlíku nebo na tácku, klobása, 
Buchty, koláče, muffiny, záviny sladké i slané, 
Káva espresso, kapučíno, čaj, 
Točené pivo i limo. 
 

První pomoc:  
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli. 
 

Prodejci:  
V centru závodů budou mít svůj stánek prodejci sportovního vybavení Vavrys a Sanasport. 
 

Odpadky:  
Prosíme o důsledné třídění odpadu do barevně odlišených pytlů a nádob: žluté na plasty (lahve prosím 
sešlápněte) a modré/černé na ostatní odpad. 
 

Informace:  
http://mm2017.skob-zlin.cz/ 

Tomáš Podmolík – t.podmolik(zavináč)atlas.cz, tel. 777 784 411. 

https://mapy.cz/s/1zbqo
http://mm2017.skob-zlin.cz/


Předpis:  
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích předpisů k 
soutěžím sekce OB ČSOS platné v roce 2017. 
 

Protesty:  
S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
 

Jury:  
Členství v jury bude nabídnuto závodníkům: Libor Slezák (LCE), Roman Zbranek (ASU), Jiří Otrusina (JPV). 
Definitivní složení jury bude zveřejněno v centru závodu. 
 

Poděkování: 
Děkujeme tímto následujícím subjektům za jejich vstřícný přístup a spolupráci při přípravě závodu. 
Kynologický klub Otrokovice, p. Ivan Žíla, 
Město Otrokovice, starostova Mgr. Jaroslav Budek, 
ZD Kvasicko, 
Lesy ČR, LS Buchlovice, 
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, 
všichni sponzoři závodu. 
 
Záštitu nad závody převzal p. Jaroslav Budek, starosta města Otrokovice. 
 

Hlavní pořadatelé: 
Ředitel:    Tomáš Podmolík, R3 
Hlavní rozhodčí:   Monika Krejčíková, R1  
Stavitel tratí – klasická trať:  Evžen Pekárek, R1  
Stavitel tratí – štafety:   Jan Šidla, R2 
 
 
Přejeme správný směr a příjemné zážitky z lesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plánek centra závodu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plánek – hlavní příjezd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Červeně – příjezd auta suchá varianta 

Zeleně – autobusy a mokrá varianta 



Plánek – parkování: 
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