WOC News č. 5
Objemové manko pořád ještě doháním
Den před rozhovorem sice odešel ve škole od zkoušky s nepořízenou, ale jinak
má Jan Šedivý poslední dobou důvod k dobré náladě. Přelom května a června jej
zastihl ve výborné formě - vyhrál sprint na Euromeetingu v Maďarsku a pokořil
reprezentační A-limit na dráze.
(pokrač. na str. 2)

Chceme
medailí

přivézt

šest

Stejně ochotně jako pozvání
na
loňský
seminář
trenérů
v Čenkovicích přijal Thomas Bührer
i žádost o rozhovor. Trenér mužské
švýcarské reprezentace, ale také
držitel čtyř zlatých medailí z MS
(štafety 1991, 1993, 1995, klasická
trať 2003).
Jaká je kondice švýcarského týmu, jsou
všichni v pořádku a nikomu nic nebrání
zúčastnit se MS (resp. bojů o nominace).
Tedy kromě Simone, která před sezónou
oznámila svůj šťastný důvod absence na
letošních vrcholných závodech.
(pokrač. na str. 3)

Poslední
návštěva
kontrolorky IOF
V době od 29. 4. do 3. 5. uskutečnila
Norka Unni Strand Karlsen se svým
asistentem pro IT Henningem
Spjelkavikem poslední pracovní
návštěvu ČR před MS 2008.

Honzovi Šedivému se na Euromeetingu dařilo nejlépe
z našich mužů, na snímku přebírá štafetu od Zdeňka
Rajnoška, na svém úseku pak zaběhl čas jen o půl minuty
horší za nejlepšími.
Foto: Jana Panchártková

Setkala se s vedoucími všech
jednotlivých organizačních úseků,
aby s nimi probrala stav příprav,
jednala se zástupci České televize,
navštívila závodní prostory, prověřila
a schválila místa arén, startů a cílů.
Zkontrolovala stav mapování, stavby
tratí a přípravy tisku map. Jelikož byl
právě dokončován bulletin č. 3, mohli
Unni a Henning v přímém kontaktu
s pořadateli provést jeho kontrolu,
konzultovat připomínky....
(pokrač. na str. 4)



WOC 2008, Legionářská 12, CZ-77200 Olomouc - info@woc2008.cz - www.woc2008.cz

Gratuluji k vítězství na Euromeetingu. Vnímáš ho jako velký úspěch?
Díky, určitě mě to potěšilo a pomohlo mi
to získat trošku ztracené sebevědomí.
To věřím, zvlášť když jsem slyšel, že tě stále
pronásledují zdravotní problémy. Pokud
vím, poslední dobou, bojuješ se zánětem
achilovky?
Minulý týden mi v ní začalo píchat, takže
ji teď na tréninky tejpuju a beru nějaké
prášky na bolest a zánět. Ale snad to
nebude nic dlouhodobějšího - na rozdíl
od začátku jara, kdy jsem nemohl více
než měsíc běhat kvůli bolesti ve stehně.
Co jsi zařadil za alternativní trénink? A je
měsíční výpadek pořád znát, nebo už ses
vrátil do starých kolejí?
Moc jsem toho dělat nemohl, tak jsem se
snažil alespoň chodit plavat do bazénu
a občas rotoped. Ale objemové manko
pořád ještě doháním.
Budeš se na sprint letos specializovat, nebo
dáš přednost jiné disciplíně?
Nebudu, chtěl bych se soustředit spíš
na middle. Ale kdyby se mi náhodou
podařilo nominovat na nějakou jinou
trať, určitě bych se nezlobil.

Sprint na Euromeetingu se podle ohlasů
podobal spíš zkrácenému middlu. Bylo to
pro tebe relevantní srovnání s konkurencí?
Co se týče sprintu na MS v ČR, tak to moc
relevantní nebylo. Sprint se poběží ve
městě a to je přece jenom něco jiného. A
middle u Rýmařova bude taky o něčem
úplně jiném. Ale byla to určitě dobrá
zkušenost na MS za rok.
V úterý (27.5.) jsi pokořil limit na dráze, takže
běžecká forma by tam být měla. Ale plánuješ ještě před nominačkami nějakou speciální mapovou přípravu?
Nominačky jsou až za měsíc, takže budu
pracovat na rychlosti a optimálním
vyladění i na mapě a mapové teorii, která
bude letos poměrně důležitá.
A co tréninkový kemp na Zdravotníku? To
mi zrovna nepřipadá jako mapově-rychlostní lokalita...
Sice je pravda, že krkonošské kopce nejsou
úplně rychlý terén, ale tam by šlo jenom o
nějaké tři dny s Betem a Mrazákem (pozn.
- tj. Janem Procházkou a Janem Mrázkem,
členy A a C reprezentačního výběru). Ale
ještě nevím, jestli se pojedu trápit…
Ptal se Jiří Krejčík

Přes
tisíc účastníků
O-Festivalu

Po druhém termínu přihlášek, v polovině
května, bylo na O-Festival přihlášeno již
1 050 závodníků. Třetí termín přihlášek,
do nějž je startovné jen o málo vyšší,
je 15. 6. I měsíc před zahájením se tedy
můžete snadno přihlásit.

Lena Eliasson v ohrožení

V polovině května se ocitla v ohrožení
nejen úspěšně rozjetá sezóna, ale
i život jedné z hlavních favoritek
letošních šampionátů. Příčinou náhlých
silných bolestí hlavy se po vyšetření
tomografem ukázalo být krvácení do
mozku. I přes takovou diagnózu naštěstí
nevyvstaly žádné další komplikace a ani
snad není předpoklad dalších problémů.
ME na konci května Lena pochopitelně
vynechala, ale start na MS tedy není
vyloučen

Vroni König-Salmi se vrací

Držitelka tří zlatých medailí z MS (sprint
2001, štafety 2003, 2005), ale také již
čtyřnásobná, 39-letá matka, se po
roce a půl rozhodla ukončit svoji svoji
reprezentační pauzu. Když koncem roku
2006 přerušila účinkování na vrcholné Oscéně, nebyla ještě rozhodnuta, zda se na
ní ještě bude chtít vrátit. Pozitivní výsledky
letošní jarní sezóny a četné dotazy okolí
však přispěly k pozitivnímu rozhodnutí.
Vroni má za cíl již účast na letošním
MS a zúčastní se tedy nominačních
závodů švýcyrské reprezentace, které se
uskuteční 6. - 10. 6.

Na Slovensku nominováno

Nominačních závodů české reprezentace
pro ME počátkem května na Rejvízu, v
Olomouci a u Boskovic se zúčastnila i
slovenská výprava, která z nich ovšem
již stanovila nominace na MS. Trenér
reprezentace SR Jozef Pollák podal na
základě výsledků návrh na nominace
v tomto složení: muži - Marián Dávidík,
Lukáš Barták, Pavol Bukovác, Michal Kraj
ík, Ondrej Piják; ženy - Martina Rákayová,
Jana Macinská, Katarína Labašová.
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(pokrač. ze str. 1)
Pro většinu našich sportovců proběhl
zimní trénink dobře. Zejména naši
medailisté z loňského MS mají za
sebou objemový vytrvalostí trénink
kombinovaný s dávkami tréninku na
rychlost. Na začátku března se celé
švýcarské repre-družstvo zúčastnilo
Mistrovství Švýcarska v přespolním běhu.
Většina členů týmu, zejména mladší
ženy, zde prokázala zlepšení fyzické
výkonnosti.
Co soudíš o českých terénech? Předpokládám, že nížinné části Švýcarska se od nich

neliší tolik, jako třeba severské terény, takže
byste v tomto mohli cítit trochu výhodu?
Všechny tréninkové prostory a mapy pro
MS, které jsem zatím viděl, se podobají
některým švýcarským terénům. Přesto
bych rád zdůraznil, že veškerý úspěch
či neúspěch se zakládá na detailech. Na
nich tedy musí naši běžci tvrdě pracovat,
aby byli při MS schopni ofenzivního
výkonu.
Kolik jste měli v ČR tréninkových kempů a
kolik jich máte před MS ještě v plánu ?
Loni na podzim jsme svůj první přípravný
kemp začlenili do prvního oficiálního
tréninkového tábora MS. Byl to dobrý
začátek přípravy, se spoustou tréninků
charakteru middlu. Pak jsme se na další
týden vrátili v polovině dubna (pozn. - až

po
Mistrovství
Moravy,
kterého
se švýcarský tým neúčastnil).
To jsme se více zaměřili na sprint, ale
samozřejmě jsme nezanedbávali ani
ostatní disciplíny. Na začátku července
se bude konat poslední tréninkový týden
našeho družstva pro MS. To už bude
každý vědět, které tratě poběží, takže
běžci již budou moci trénink konkrétně
zaměřit.
Kdy a kde máte nominačky?
Budeme je mít ve Švýcarsku už na začátku
června. Plně využijeme různorodosti
švýcarských terénů, abychom se co možná
nejvíc přiblížili terénům MS. Zvolili jsme

Na snímku pořízeném během jednoho z přípravných tréninků na japonské MS 2005 je Thomas Bührer zachycen s ikonami
švýcarského OB - Simone Niggli-Luder a Vroni König-Salmi.
Snímek: Maja Keller
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tak brzký termín proto, abychom mohli
koncem června a na začátku července
zařadit již pouze náročné přípravné akce.
Má někdo nominaci jistou předem (třeba
jen na nějakou disciplínu) ? Myslím tedy na
základě psaných nominačních pravidel,
třeba s ohledem na loňské výsledky, ne jako
spekulaci o nejlepších běžcích, o nichž se dá
předpokládat, že určitě poběží.
Ne, žádní předem nominovaní běžci
nejsou. Všichni sportovci
musí v

nominačních závodech prokázat, že jsou
připraveni vydat ze sebe všechno. Naši
nejlepší běžci si samozřejmě mohou být
téměř jisti, že v repre budou, ale ti zase
musí bojovat o své oblíbené disciplíny.
Některé týmy si tvoří plány, kolik medailí by
chtěli přivézt. Máte rovněž něco takového?
Ano, slíbili jsme, že získáme šest medailí,
ale to bylo ještě než Simone Niggli ohlásila
svoji mateřskou pauzu. Ale protože i
naši další špičkoví běžci dosud kvalitně

trénovali,
zatím u tohoto
plánu zůstáváme - mezi
trenéry věříme v jejich vysoký
potenciál. Plán šesti medailí pro ně bude
výzvou.
Máte v nominačních kriteriích i něco nad
rámec nominačních závodů? Například
limity na atletické dráze...
Vedle nominačních závodů bude záležet i
na výsledcích důležitých mezinárodních
závodů, např. ME na konci května.
Další kritérium se označuje jako „rozvoj
a potenciál výkonnosti“. Pokud jde
o fyzickou kapacitu, měli by členové
mužského A družstva splnit limit 15’15”
a ženy 17’30” na 5 000 m. Kdyby to bylo
striktně vyžadováno, polovina A týmu
by byla vyloučena. Běžci by si měli být
vědomi, že se to jednoho dne může
stát (pro porovnání - do českého A týmu je
vyžadován limit 11‘00‘‘ na 3 km pro ženy a
16’00‘‘ na 5 km pro muže).
Ptal se Petr Kadeřávek

Loňský seminář trenérů měl mimořádně
kvalitní zastoupení. O přístupu k výchově
a rozvoji závodníků přijeli přednášet a
diskutovat Ake Jönsson, trenér švédské
reprezentace, a také právě Thomas
Bührer.

Poslední
kontrolorky IOF

návštěva

(pokrač. ze str. 1)

.... a po závěrečných úpravách i schválit
jeho konečnou podobu, takže mohl
být zveřejněn krátce po jejich odjezdu.
Mohla zkonstatovat, že řada smluv je již
uzavřena, resp. příslušná jednání probíhají
podle plánu, např. s Českou televizí,
dodavateli IT a časomíry nebo, Českou
armádou, jakož i plán závodního centra v
Neředíně, smluva s Univerzitou Palackého
o nájmu prostor nebo plán media centra.
Stále v řešení nebo nedokončeny
jsou pak například plán
dopravy,
track
track,

mapování (revize) a rovněž detaily ve
stavbě tratí s ohledem na technické
požadavky ČT.
Po jejím návratu domů jsme Unni ji
požádali o odpovědi na několik otázek
týkajících jejích pocitů z příprav MS a
také její práce.
Toto byla myslím Tvá poslední návštěva
ČR před startem mistrovství světa jako
takového. Kolik jsi jich v rámci této role
uskutečnila?
Celkem šest, v říjnu 2005, červenci 2006,
březnu 2007, červenci 2007, říjen 2007 a
nyní na přelomu dubna a května 2008.
Když se podíváš zpět na celé období příprav,
které problémy či záležitosti se ti vybaví na
prvním místě?
Náročné byly například změny v
personálním

obsazení a tedy i pravomocech v rámci
organizačního výboru... Problémy se
souhlasem od majitelů lesních pozemků
v prostorách pro štafety a finále klasiky.
Kvůli následným změnám jsme se dostali
do skluzu s mapováním a stavbou tratí.
Vidíš nějaké rozdíly v přístupu českých pořadatelů v porovnání s jinými, s nimiž jsi spolupracovala někdy dříve ?
Respektuji znalosti a zkušenosti, které mají
zdejší organizátoři s pořádáním velkých
a významných akcí. Nicméně občas jsem
měla pocit, že se nechtějí učit ze zkušeností
ostatních. Někdy jsem si přála, aby projevili
více skromnosti. Pořádání MS je týmovou
prací. Každý zúčastněný jedinec by měl
být respektován. Dále také termíny úkolu
nebyly vždy dodržovány. Náročná byla
rovněž jazyková bariéra. (mnohá česká
slova již však dnes Unni pozná).
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Unni a Henning si během společné schůze organizačního výboru mj. také prohlédli návrh pamětní ceny pro medailisty MS.
Na snímku jsou rovněž zachyceni(zleva doprava) David Aleš (technický ředitel), Dušan Vystavěl (národní kontrolor), Marek
Petřivalský (sekretář), Josef Váňa (marketingový manažer TK Plus), Robert Zdráhal (vedoucí organizačního úseku) a Jindřich
Smička (ředitel O-Festivalu).
Kterou organizační část MS považuješ za
nejvíce „citlivou“ (snad není třeba nikde
použít výraz „kritickou“)?
Nejnáročnější budou kvalifikace na
sprint a middle, neboť v ten samý den
organizujeme i finále. Všechno technické
vybavení musí fungovat tak, jak je
naplánováno. Kvůli přímým televizním
přenosům musí být dodrženy plánované
časy vítězů.

v zemích, které v technologickém pokroku
určitě nejsou za námi....
Český svaz OB má již řadu let dobré
vztahy s Českou telvizí. Zúčastnění lidé
pracovali na této záležitosti velmi tvrdě,
profesionálně a ambiciózně. ČT má
bohaté zkušenosti a potřebné technické
vybavení pro přenosy závodů ze sportů,
které se konají v přírodě, jako třeba
běžecké lyžování nebo orientační běh.

I stránky Mezinárodní federace OB (IOF)
uvádějí, že rozsah pokrytí televizními přenosy bude ze všech dosavadních MS největší.
Pokud je tomu opravdu tak, proč myslíš, že
to nebylo možné na žádném jiném šampionátě? Některé z nedávných se uskutečnily

Jak se vlastně někdo stane mezinárodním
kontrolorem (Senior Event Adviser - SEA)
mistrovství světa? Je tato funkce přímo
obsazena IOF nebo je volená některou z
komisí? Jaké předchozí zkušenosti jsou
vyžadovány?

Pro funkci kontolora IOF je nutné
absolvovat potřebné semináře, které
organizuje IOF, mít podporu domácí
federace a pak být určen mezinárodní
federací.
Předtím by člověk měl projít kontrolorskými
funkcemi na národních šampionátech,
závodech
světového
rankingu,
Světového poháru, veteránského MS
nebo mistrovství Evropy a také se na
nějakém mistrovství světa organizačně
podílet. Výhodou je také pokud jde o
bývalého člena reprezentačního družstva
a přínosem je členství v některé z komisí
IOF.
Ptal se Petr Kadeřávek

Jury MS 2008

Bulletin č. 3 mj. zveřejnil složení jury, jejíž je SEA předsedou. Požádali jsme tedy Unni aby nám její členy představila, což
učinili přímo oni sami:
David Rosen, Velká Británie
Aktivním orientační běžec od roku 1968 s bohatými závodními zkušenostmi z Evropy, Číny, Austrálie a Severní Americe. V roce 1998
se podílel na organizaci závodů Světového poháru ve Velké Británii. V současnosti je předsedou soutěžní komise při IOF.
Christine Brown, Austrálie
Narodila se v roce 1961, s orientačním během začala v roce 1984 a aktivně jej provozuje dodnes na domácí i zahraniční scéně.
Jejím domovským klubem je Esk Valley Orienteering Club na Tasmánii. Jako kontrolor (Event Adviser) IOF působí
od roku 1998. Byla národním kontrolorem při veteránském MS 2002 v Bendigo a loňském JMS v Dubbo,
členkou jury JMS 2006 v Druskininkai (Litva) a bude mezinárodní kontrolorkou (SEA) závodů
při Světových hrách v roce 2009 v Kaohsiungu na Taiwanu.
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András Hegedüs, Maďarsko
Členem maďarské reprezentace od roku 1967 do roku 1976 a účastník tří mistrovství světa.
Získal bronzovou medaili ze závodu štafet na MS 1972 v tehdejším Československu. V letech 1990 1998 pracoval v technické komisi IOF (později komise pěšího OB). Byl mezinárodním kontrolorem při JMS 2000 a
národním kontrolorem na MS 1983, ME 2002 a MED 2007.
Karl Johan Clemmensen, Dánsko
Podlé svých vlastních slov běžec kategorie H55, který se již nepohybuje příliš rychle, nicméně je zaměstnán jako policejní strážník . Byl
ředitelem tří národních šampionátů, národím kontrolorem ME 2004 (Roskilde) a kontrolorem IOF finálového kola Světového poháru
ve Švýcarsku 2008.
Tuomo Peltola, Finsko
Stále aktivní běžec, 63-letý člen klubu MS Parma. Zažil vítězství na Jukole i Tiomile a Severském mistrovství. Byl kontrolorem
veteránského MS v Rusku a JMS 2006 v Litvě a na MS 2009 bude kontrolorem IOF. Pracuje jako konzultant společnosti Pöyry
(mezinárodní konzultační firma pro oblasti energetiky, lesního hospodářství a infrastruktury) v Turku.
Složení jury vybírá soutěžní komise IOF a poté ji jmenuje předsednictvo IOF (IOF Council). Jury MS by měla čítat pět členů s právem
hlasovat, každý z jiné země, a měly by v ní být zastoupeny i ženy. Úkolem jury je rozhodovat v případě protestů. SEA by měla jury
předsedat, ale nemá hlasovací právo.
Dušan Vystavěl, národní kontrolor MS 2008, dále dodává, že člen jury by měl být licencovaným kontrolorem a nesmí být stejné
národnosti jako kontrolor IOF dotyčné akce. Upřesňuje, že pokud je jury pětičlenná, musí v ní být alespoň jedna žena, což je ovšem
problém, protože žen je mezi licencovanými kontrolory velmi málo. V jury by měly být zastoupeny regiony severní, západní a
východní Evropy, dále Asie nebo Austrálie a Afriky nebo Ameriky, resp. alespoň dva kontinenty. Mezi členy jury bývá SEA nebo
národní kontrolor příštího MS - jak je uvedeno výše v jury českého MS je András Hegedüs, národní kontrolor MS 2009 a Tuomo
Peltola, SEA téhož šampionátu. Podobně Dušan Vystavěl byl členem jury na MS v Kyjevě.

Centrum
historie
OB
představí svoji expozici
Centrum historie OB ve Zlíně a
Organizační výbor WOC připravují pro
letošní Mistrovství světa v Olomouci
opět svou „historickou expozici“.
Výstava bude volně přístupná všem
účastníkům Mistrovství po celou dobu
konání MS, postupně v závodním
centru v Neředíně (11.13.7.), na kolejích
„Generála



Svobody“ v areálu „Envelopa“,
tj. v centru a místě ubytování
účastníků O-Festivalu (14.15.7.), v hotelu Tennis Club
v Prostějově (16.-18.7.) a
poté pravděpodobně opět v
„Envelopě“. Uvedené termíny
jsou zatím předběžné, definitivní
harmonogram bude znám před
zahájením MS.
Expozice je věnovaná historii
OB v Československu, resp. od
r. 1993 pak následně v České
republice, a našim orientačním
úspěchům.
Obsahuje
9
tématicky zaměřených bannerů, které
jsou věnovány nejen historii, klasickému
pěšímu OB, ale jsou tam uvedeny i
materiály z LOB, MTBO i Trail-O. Některé
materiály jsou dokonce prezentovány
zcela poprvé. Jednotlivá témata jsou
doprovázena autentickými fotografiemi,
mapami, fotografiemi trojrozměrných
předmětů a dalšími zajímavostmi z OB.
Dílčí popisky jsou připraveny v češtině a
v angličtině.
Výstava je zpracovaná moderním
způsobem, s využitím aktuální propagační
techniky. Konečný vzhled zpracoval
graduovaný grafik.

Názvy jednotlivých bannerů výstavy
Orientační běh v České republice
Banner 1 Příběh zakladatelů - začínali
jako turisté
Banner 2 Nový, samostatný sport orientační běh
Banner 3 Ke světové špičce
Banner 4 Ve světové špičce
Banner 5 Český OB koncem 20. století
Banner 6 Současný OB – základ pro
budoucnost
Banner 7 Český svaz orientačního
běhu + LOB
Banner 8 MTBO + Trail-O
Banner 9 Vícedenní akce; OB - sport
pro všechny
Také bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům Centra historie a další
orientačním kamarádům, kteří svou
aktivitou umožnili tuto expozici připravit,
resp. dodali potřebné materiály. Bez jejich
spolupráce by nebylo ani možné tuto
výstavu připravit.
Snad si najdete v průběhu WOC 2008
chvíli času a přijdete se na naši expozici
podívat. Snad vás to i zaujme a my tak
přispějeme k úspěšnému průběhu WOC.
Těšíme se tedy i na vaši návštěvu.
Centrum historie OB - Zlín
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Centrum historie OB
Zlín, správní centrum jihovýchodní
Moravy (100 km od Brna), se stal v roce
1950 kolébkou českého OB. Tehdejší
turisticko-lyžařský klub Sokola Svit
Zlín připravil na základě informací ze
Švédska první český orientační běh.
Zlínští orientační běžci začali již téměř
před 35 léty “mapovat” vývoj českého OB,
dokumentují také orientační současnost.
V roce 1984 byla podepsaná dohoda mezi
Českým svazem OB a zlínským Muzeem
jihovýchodní Moravy o spolupráci a
vzniklo tak Centrum historie OB.
Sbírkový fond je tvořen 14 soubory,
které pokrývají širokou oblast orientační
problematiky – např.: dokumentace
Poháru města Zlína, Mistrovství ČR,
soubory Mistrovství světa, Světový pohár,
Ski-OB, MTBO, vývoj map pro OB, výzbroj
a výstroj orientačního běžce, ale také
orientační plakát, literatura OB, metodické
materiály, filatelie OB a další. Dnes je
v depozitáři Centra historie uloženo přes
2500 sbírkových celků, více než 1700
fotografií, audio- a videonahrávek, dnes
i evidované CD z různých orientačních
soutěží. Tyto sbírky jsou průběžně
doplňovány a aktualizovány. Součástí
sbírek je i databáze českých O-map, kde je
evidováno téměř na 5000 ks orientačních
map – převážně českých i zahraničních.
COH také dlouhodobě spolupracuje
s francouzským “Centre de Recherche et
ďInnovation sur le Sport”v Lyonu. Vědecká
pracovnice tohoto vysokoškolského
sportovního institutu Dr. Maïte Lascaud
se zabývá historii orientačního běhu.
Tato spolupráce vyústila v její rozsáhlé
disertační práci “Mapa, buzola a itinerář”,
kde dokumentuje vývoj tohoto sportu od
počátků – 1897. Naše vzájemné kontakty
jsou velmi prospěšné i pro Centrum
historie OB.
Při WMOC 98 COH prezentovalo
světovou novinku - Results Database
System. Tento produkt, zpracovaný na
CD ROM, obsahuje faktografii vrcholných
světových a evropských soutěží v OB,
která je doprovázena fotografiemi,
videozáznamy i údaji o některých
závodnících.
Jan Žemlík, COH
http://www.orienteering-history.info
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Příběh zakladatelů – začínali jako turisté
Story of founders – they began as tourists

Slib závodníků:
Slibujeme, že vybojujeme tento závod v ušlechtilém a družném zápolení,
v duchu vzájemné pospolitosti, kázní a obětavosti, čestně a poctivě,
přejíce jeden druhému nejlepších výsledků. Tak slibujeme.
The competitors pledge:
We pledge to compete honestly and by fair means in this event,
wishing each the other the best results possible. May win the best of us.
So we pledge.

Tehdejší mapa
s vyznačenou tratí 1. OZ.
The map of that time
with the marked route
of the 1st orienteering race

První OZ se konal
22. 10. 1950
na „BUNČI“ v Chřibech
The ﬁrst orienteering race
was held on 22nd
October 1950
in “Bunč” in the Chřiby Mountains

Praha
Olomouc
Brno

První vítězové:
The ﬁrst winners:
Zdeněk Jaroš, Karel Zapletal,
Václav Kubíček

Bunč

První léta/The first years
Hlídka před startem
The patrol just before start

Hlídka žen se připravuje na zkoušky
The women’s patrol are making
preparations for the test

Nad mapou v průběhu závodu
Over the map during the race

Převažování povinné zátěže
Weighing the obligatory load
První lyžařský OZ se uskutečnil
6. 2. 1952 na Soláni - Vsetínské vrchy
The 1st Ski O was held on 6th February
1952 in Soláň- Vsetín Highlands
První noční OZ se uskutečnil
10. 10. 1953 na Tesáku- Hostýnské vrchy
The 1st night OZ was held
on 10th October 1963 in Tesák
- Hostýn Highlands

Část Banneru 1 „Příběh zakladatelů - začínali jako turisté“.
Dole ukázka jednoho z unikátů sbírek COH - mapa závodu OB (i se zakreslenou
tratí), který je obecně uznávaný jako zcela první veřejný závod OB na světě. Odehrál
se 31. 10. 1897, se startem v osadě Grøttum, 15 km severozápadně od Osla.
První mezinárodní kontakty a reprezentace/The first international contacts and representation
Bulharsko, Varna 1958 TCH hlídka
Z. Němec, Z. Jaroš
Bulgary, Varna 1958 TCH patrol
Z. Němec, Z. Jaroš
TCH, Praha 1960, první mezinárodní OZ u nás – vítězí Švédové
TCH, Prague 1960, the ﬁrst international orienteering race at home
– The Swedes win
Reprezentační družstvo 1960
vedoucí Zdeněk Němec
The national team in 1960,
the coach Zdeněk Němec

Osobnosti/Personalities
Zdeněk Němec *1930 + 1994
Zdeněk Čermák *1906 + 1983
Václav Novotný *1911 + 1979
Jaroslav Lažnovský *1912 + 2003
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