Klub orientačního běhu Děčín 1984 – 2009
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V roce 1954 se Zdeněk Kropáček jako dorostenec zúčastnil svého prvního orientačního běhu (nočního), který
díky taktice vyhrál. V tomto věku zkoušel řadu sportů, až od roku 1959 začal aktivně provozovat horolezectví,
převážně na pískovcových skalách.
V roce 1961 se z Liberce do Děčína přistěhoval Mirek Salov, který se později přihlásil do turistického oddílu
Lokomotiva Děčín. Díky turistům se zúčastňoval přednášek o orientačním běhu. Sám se pokoušel založit oddíl
OB, ale nenašel pochopení u TJ. Tak se stal alespoň vedoucím kroužku orientačního běhu při domu pionýrů.
V roce 1963 přichází do Děčína Jan Brhlík (juniorský mistr republiky v OB), aktivní orientační běžec.
Nastupuje do stejného podniku, kde pracuje Zdeněk Kropáček a společně začínají lézt po skalách. Po čase
přichází s myšlenkou uspořádat branné hry spojařů, při podnikových rekreacích na Štenberku. Díky svým
zkušenostem společně se Zdeňkem Kropáčkem, Janem a Milanem Pilařem začínají tvořit mapy okolo Štenberku a
nápad –branné hry s podporou vedení podniku realizují.
V roce 1975 Zdeněk Kropáček pořádá 1. Horolezecký orientační závod, k tomu využívá vytvořených map
z pořádaných rekreačně branných her spojařů. Později, díky kontaktům na Krajském výboru orientačního běhu,
získává mapy (klasické pro orientační běh), na kterých pořádá další ročníky. Oblíbenost těchto závodů roste.
Díky nim je stálou základnou nových členů KOB Děčín.
V roce 1983 ukládá Okresní výbor ČSTV největší děčínské TJ (Lokomotiva) rozšířit členskou základnu o 2 nové
sporty. Díky tomu, že byly známy aktivity děčínských horolezců (nejpočetnější oddíl v Lokomotivě) a jejich
zájmu o horolezecké orientační závody, byl vybrán orientační běh (druhý byl oddíl handicapovaných plavců).
Předpokládalo se, že mladí horolezci přitáhnou vrstevníky k OB a začne fungovat trénování mládeže v novém
sportu v Děčíně. V okrese Děčín byl oddíl orientačního běhu ve Varnsdorfu, ale v samotném okresním městě
tento sport chyběl.

Založení orientačního běhu v Děčíně
Úkolu založení oddílu orientačního běhu se ujal tehdejší tajemník TJ Lokomotiva pan Stanislav Schwarz,
který nechal 2x v děčínských novinách Jiskra otisknout oznámení o zakládání oddílu orientačního běhu, na
základě kterého se měli zájemci u něj hlásit. Ustavující schůze se konala 25.4.1984 v hale TJ Lokomotiva. Do
prozatímního seznamu členů bylo zapsáno 17 zájemců. Mezi nimi dva orientační běžci, a sice Mirek Salov (LTP)
a Dáša Kropáčková (SUL). Pan Schwarz měl již vše předjednáno na Krajském výboru svazu orientačního běhu,
včetně přidělené zkratky oddílu – LDC, které je dodnes platné a dokonce i objednané oddílové razítko. Stačilo
jen zvolit vedení oddílu a zahájit sportovní činnost. Předsedou oddílu byl zvolen Zdeněk Kropáček, hospodářem
Ivan Stibal a organizačním pracovníkem Zdeněk Podhorský. Byl schválen rozpočet oddílu, domluveny termíny
schůzek (poslední středa v měsíci), tréninky (na jediné aktuální mapě – Klobouk), možnosti školení rozhodčích,
registrace členů, program závodů a přihlášky na první závody!!! První závod s účastí členů LDC se konal na
mapě Boženka v Prysku u České Kamenice a hned dal oddíl o sobě vědět (Ivan Stibal skončil v kategorii H21
druhý! a Bea Kropáčková v kategorii D15 první! Nadšení rostlo a téměř z každého závodu se přivážel diplom. Na
konci roku 1984 měl oddíl už 25 členů, mezi nové členy byl přijat např. Jaromír Pospíšil, Láďa Vlček nebo
Pavel Dikoš.

Vývoj oddílu
V roce 1985 se děčínští orientační běžci pravidelně zúčastňují oblastních závodů, což jim přináší získání 2
výkonnostních II. tříd a 6! výkonnostních III. tříd. Na druhý rok svého působení to není špatné. Oddíl uspořádal 5
veřejných náborových závodů. Zdeněk Kropáček zajišťuje oddílové brigády, aby se mohlo proplácet cestovné na
závody i startovné. A na konci roku má 28 členů.
V roce 1986 se připojuje k oddílu skupina mládeže vedená Mirkem Salovem z domu pionýrů a mládeže: např.
sestry Novotné, Mirka Benešová a Lucka Pazderová, která po úspěšné sezóně dostává nabídku od OK Jiskra
Nový Bor na přestup a má možnost trénovat s nejlepšími závodníky v ČR. Na závěr roku oddíl organizuje
Mikulášský noční orientační běh, který se stal tradicí a běhá se (až na výjimky) každý rok.
V roce 1987 se zúčastňujeme celostátních soutěží a přeborů, starší mládež na přeborech VŠ. V těžké konkurenci
se střídavými úspěchy. V zimním období se začíná jezdit na lyžařské orientační běhy (LOB). To přivádí členy
oddílu k myšlence uspořádat LOB závody u nás na Sněžníku nebo Maxičkách. Také do oddílu přicházejí děčínští
atleti Josef Vlk, Jirka Duben a další.
V roce 1988 se pro nás otevírají možnosti běhání OB v zahraničí, převážně východním směrem. Nás to ale
táhne na západ, tak vyrážíme do NDR, dokonce až k Atlantiku. Dál už to nešlo, a tak zase zpět na východ na
Slovensko, na Silické planině se nám daří. V tomto roce také dostává myšlenka na uspořádání LOB závodu reálné
podoby a začínají práce na mapě, volba padla na Maxičky.
Na počátku roku 1989 se díky sněhovým podmínkám nedaří LOB na Maxičkách uspořádat, následuje velké
zklamání, všechna práce s přípravou (mapa, tratě) zůstala bez odezvy. LOB se přesouvá do Liberce. V létě
jedeme poprvé do „Sovětského svazu“ běhat na Krym na třídenní závody „Ukrajinskaja vesna“ – zajímavá
zkušenost. Oddíl se zapojuje do boje za zlepšení ovzduší v severočeském kraji a začíná se politicky angažovat
v době „perestrojky“.
V roce 1990 byl spoluzakladatelem Občanského fóra sportovců a dopomohl zvolení svého předsedy Zdeňka
Kropáčka do funkce starosty města Děčína. Po pádu totality poprvé vyrážíme na „západ“ do Itálie do Dolomit
(Trentino), později (1990 až 1999) dál po Evropě (Dánsko, Německo, Francie, Finsko, Švédsko, … prostě všude
kam jsme dříve chtěli a nemohli), ale také jezdíme na naše závody v oblasti a vícedenní závody v ČR.
Na konci roku 1999 po téměř 16-ti letech pokládá funkci předsedy Zdeněk Kropáček a své předsednictví
odkázal Ivanovi Stibalovi, který jako dlouholetý hospodář měl největší přehled o chodu oddílu. Zdeněk také
ukončil členství v oddílu. Ivan Stibal pokračuje ve stejném duchu jako jeho předchůdce. Oddíl jako každý
pořádá závod Ještědské oblasti. Jezdí se na oblastní závody (startovné proplácí oddíl). Také Mikulášský NOB se
daří pořádat, pokračuje se v pořádání přeboru klubu v MTBO (2.ročník). Pavel Dikoš začíná více běhat a začíná
se prosazovat ve veteránech. Zkoušíme horské OB (extrémnější forma OB) a v roce 2002 úspěšně na 3. místě
dobíhají Pavel Dikoš s Ivanem Stibalem. V roce 2004 dokonce Pavel Dikoš s Karlem Kolářem dobíhají na 2.
místě. Pavel začíná jezdit na „větší“ závody, kde jsou jiné finanční nároky (ubytování, cestovné, startovné, …),
proto v roce 2004 Pavel Dikoš přestupuje do oddílu OK Jiskra Nový Bor, který je finančně silnější a některé
výdaje proplácí. Oddíl přebírá od HO Děčín pořádání Běhu Labákem. V roce 2005 přichází do oddílu David
Nehasil, později Igor Gálus, Zuzka Nehasilová, Martin Horák a další. Běhají dobře, ale s mapou to zatím moc
nejde. Proto je potřeba začít zahájit mapové tréninky. Od roku 2007 začínáme trénovat nejen běh ale i mapu.
Pavla Stibalová pořádá první trénink (17.3.2007) pod názvem KOBáček. Tento název se ujal a stala se z něj
pravidelná soutěž zhruba 12-ti tréninků, které jsou zaměřeny na běh, mapu, i různé jiné formy orientačního běhu
(vrstevnice, paměťáky, vědomostní, noční OB, na různých mapách (např. katastrální), atd.). Přidávají se všichni
členové, už není jen Mikulášský NOB, Běh Labákem, přebor klubu v MTBO a nový Svatováclavský NOB,
vzniká Silvestrovský OB, Příměstský NOB, Májový OB, Jarní OB, MTBO Sněžnický stratég – vše je
zdokumentováno a k nahlédnutí na našich oddílových stránkách www.kodecin.cz (o které se stará Igor Gálus).
V letošním roce probíhá už 3. ročník. Díky těmto tréninkům se zvedá členská základna a také se dostavují
oddílové úspěchy. V roce 2007 získává štafeta našich veteránek Bea Patzeltová, Zuzka Nehasilová a Jindra
Vlčková - 2. místo na oblastním mistrovství Ještědské a Východočeské oblasti. Za nimi dobíhají i favorité. A rok
na to se stávají mistryně Saska. Chlapi to mají těžší, ale sem tam se povede doběhnout pro medaili. Čím dál
častěji dávají děčínští orientační běžci o sobě vědět a pomalu se stáváme obávanými soupeři na kolbišti Ještědské
oblasti.
V roce 2008 někteří členové z oddílu a Klub biatlonu Jílové zakládají „nový“ sport – Český orientační biatlon a
chystají se na Mistrovství světa, které se koná koncem léta 2009. Také David s Vláďou pořádají hned dva závody

Bor Cupu. Na konci roku 2008 pokládá svou funkci po 9.-ti letech předseda Ivan Stibal. Do vedení oddílu byla
zvolena Rada ve složení Petr Vlček, Vláďa Nehasil a Martin Horák.

Sportovní oddílové (mini) úspěchy - neúplné
1984 Ivan Stibal – 3.místo v závodě JO v Roudnici n.L. (M21)
1986 Lucka Pazderová – nejlepší sportovkyně okresu a TJ Lokomotivy Děčín
1986 Pavla Stibalová – 1.místa Pohár SČSP (D10F)
1988 Láďa Hovorka – 1.místo v závodě JO (H19C)
1988 Radka Novotná – získává I. výkonnostní třídu (dnes kategorie A)
1988 Beatris Kropáčková – 1.místo Grand Prix Slovakia
1988 Pavel Dikoš – 2.místo v Ještědské oblasti
1989 Beatris Kropáčková - získává I. výkonnostní třídu (dnes kategorie A)
1994 Radka Novotná – se stává Mistryní republiky ve sprintu - již za OK Liberec
2002 Pavel Dikoš a Ivan Stibal – 3.místo v horském OB (H40)
2004 Pavel Dikoš a Karel Kolář – 2.místo v horském OB (H40)
2006 Pavel Dikoš a Libor Havlíček – 1.místo v horském OB (H40) - již za OK Jiskra Nový Bor
2006 Pavel Dikoš – 1.místo Botas Cup (H45B) - již za OK Jiskra Nový Bor
2007 Beatris Patzeltová, Zuzka Nehasilová a Jindra Vlčková – 2.místo na oblastním mistrovství JO
2007 Petr Vlček, Ivan Stibal a Vláďa Nehasil 3. místo na oblastním mistrovství JO ve štafetách (H105)
2007 David Nehasil a Alena Dufková – 2.místo na extrémním MČR v hlídkovém závodu dvojic (Survival 2007)
2007 Ivan Stibal – 2.místo na 5. denním závodě Bohemia (H50B)
2007 David Nehasil - 2.místo na 5. denním závodě Bohemia (H21C)
2007 David Nehasil – nominace na MČR v kategorii H21
2008 Pavel Dikoš – 3.místo na veteraniádě (H45B) + nominace na MČR v kat. H21 - již za OK Jiskra Nový Bor
2008 Beatris Patzeltová, Zuzka Nehasilová a Jindra Vlčková – 1.místo na mistrovství Saska ve štafetách (D105)
2008 Vláďa Nehasil – 2.místo na mistrovství Saska (H35)

Horolezecké orientační závody Zdeňka Kropáčka, stejně jako tréninky a fungování klubu orientačního běhu
v Děčíně nepřímo přispěly i k titulu mistryně světa Daně Brožkové (MS 2008), která po svém vítězství v televizi
prohlásila, že je za něj vděčná panu učiteli Vlčkovi, který ji v Rovensku pod Troskami k orientačnímu běhu
přivedl. A právě horolezce Vláďu Vlčka k orientačnímu běhu přivedly Zdeňkovy horolezecké orienťáky, kterých
se zúčastňoval od roku 1979. Vláďa Vlček byl členem KOB Děčín od roku 1984 do roku 1990. Po přestěhování
do Rovenska pod Troskami se tam začal věnovat práci s mládeží a předával jim zkušenosti z orientačních závodů,
které si odnesl právě z Děčína.

Oddílové mapy
Kdyby nebylo mapařů, tak by asi neexistoval ani tento sport v podobě jaké je. Vždyť právě oni místo trénování
běhu nebo mapového tréninku chodí po lese s „barvičkami“ a kreslí pro nás to nejcennější – mapy. Pak ani
nemohou s námi na těch mapách závodit a ani stavět závody. Zbývá jim jen jedno – připravovat tréninky pro
ostatní členy z oddílu. Kolikrát musí snášet kritiku, když něco na mapě „nesedí“ tak jak by mělo. Proto největší
dík patří právě jim. V našem oddíle hlavně Mirku Salovovi, který se podílel téměř na všech oddílových mapách
od roku 1984 do roku 2006.
1989 mapa LOB Čertova voda, 1:25 000, E=10m (e.č. 890402L)
RNDr.V.Nováček, Ing. K.Kršák, Ing. V.Zelený, Ing. P.Dikoš, Z.Podhorský, I.Stibal, Ing. M.Salov
1990 mapa OB Čertova voda, 1:15 000, E=5m (e.č. 900404Z)
Ing. Pavel Dikoš, Ladislav Hovorka, Dušan Novotný, Zdeněk Podhorský, Ivan Stibal, Ing.Miroslav Salov
1994 mapa OB Pevnost, 1:10 000, E=5m (e.č. 940505Z)
Pavel Mrva, Jan Hnízdil, Jiří Martan, Pavel Lederer
1998 mapa OB Pevnost 2, 1:10 000, E=5m (e.č. 980517Z)
Ing. Miroslav Salov
2005 mapa OB Klobouk, 1:10 000, E=5m (e.č. 050507)
Ing. Miroslav Salov
2008 mapa OB Popovičky, 1:10 000, E=5m (e.č. 080506)
Ing. Vladislav Nehasil, David Nehasil DiS.

Pořádání oblastních závodů
Unikátní příroda v okolí Děčína je stvořená pro provozování tzv. „přírodních sportů“. Skalní pískovcová města
jsou sama o sobě bludiště. Tak proč v nich nezkusit orientační běh. Jen tak lze orientačním běžcům ukázat, jak je
krásně na severu Čech – na Děčínsku.
ŘZ - ředitel závodu, HR – hlavní rozhodčí, S – stavitel (é)
1990 - Čertova voda 1:15 000, ŘZ: Ing. M Salov, HR: RNDr. V. Nováček, S: Ing. P.Dikoš, P.Mrva
1991 – Čertova voda 1:15 000, ŘZ: Ing. M Salov, HR: RNDr. V. Nováček, S: Ing. P.Dikoš, P.Mrva
1992 – Čertova voda 1:15 000, ?NEDOCHOVALO SE?
1993 – Čertova voda 1:15 000, ŘZ: Ing. Z.Kropáček, HR: I.Stibal, S: Ing. M.Salov
1994 – Pevnost 1:10 000, ŘZ: Ing. Z.Kropáček, HR: Ing. P.Dikoš, S: P.Mrva
1995 – Pevnost 1:10 000, ŘZ: Ing. Z.Kropáček, HR: Ing. P.Dikoš, S: Ing. M.Salov, P.Mrva
1996 – Pevnost 1:10 000, ŘZ: Ing. Z.Kropáček, HR: Ing. P.Dikoš, S: Ing. M.Salov, P.Mrva
1997 – Pevnost 1:10 000, ?NEDOCHOVALO SE?
1998 – Pevnost 1:10 000, ŘZ: Ing. Z.Kropáček, HR: Ing. P.Dikoš, S: Ing. M.Salov
1999 – Pevnost 2 1:10 000, ?NEDOCHOVALO SE?
2000 – ?NEDOCHOVALO SE?
2001 – ?NEDOCHOVALO SE?
2002 – Planina 1:10 000 (klasika), ŘZ: I.Stibal, HR: Ing.M.Salov, S: Ing. P.Dikoš, Ing. P.Vlček
2003 – Pevnost 2 1:10 000 (klasika), ŘZ: I.Stibal, HR: Ing. P.Vlček, S: Ing. P.Dikoš
2004 – Jámy 1:10 000 (klasika), ŘZ: I.Stibal, HR: Ing. P.Vlček, S: Ing. P.Dikoš
2005 – Klobouk 1:10 000 (klasika), ŘZ: I.Stibal, HR: Ing. P.Vlček, S: D.Nehasil DiS., Ing. P.Dikoš
2006 – Klobouk 1:10 000 (klasika), ŘZ: I.Stibal, HR: Ing. P.Vlček, S: D.Nehasil DiS.
2007 – Studánka 1: 10 000 (klasika), ŘZ: I.Stibal, HR: Ing. P.Vlček, S: D.Nehasil DiS.

2008 – Popovičky 1:10 000 (krátká trať), ŘZ: I.Stibal, HR: Ing. P.Vlček, S: D.Nehasil DiS.
2009 – Popovičky 1:10 000 (OM – klasika), ŘZ: I.Stibal, HR: Ing. P.Vlček, S: D.Nehasil DiS.

Vize oddílu
V roce 2009 oddíl slaví 25 let své existence, k této příležitosti uspořádá veřejný minizávod na Pastýřské stěně.
Večer pak krátké posezení v restauraci s diashow a zavzpomínáním na začátky oddílu.
Také jezdíme MTBO, do roku 2009 se nás přihlásilo už 5 členů. Na jaře pořádáme oblastní mistrovství a
veteraniádu Ještědské oblasti na klasické trati. V létě skupina orientačních biatlonistů pořádá Světový pohár a pak
se chystá na MS do Belgie.
Od září žádáme společně se Saským oddílem OB o dotaci z programu Cíl, která má přinést novou mapu
v oblasti Maxiček. Snad se vše vydaří. Pokud ano v roce 2010 na ní uspořádáme mezinárodní závod „ALBISOL“. Také pomýšlíme na nějaké vítězství a samozřejmě na další oslavy oddílu, třeba hned za 5 let – to nám bude
30!

Poděkování
Poděkování patří všem členům a příznivcům KOB Děčín, hlavně jeho bývalým předsedům Zdeňkovi
Kropáčkovi a Ivanovi Stibalovi, kteří vedli oddíl těch 25 let svého fungování. Vždyť právě díky jim jsme tady a
můžeme zavzpomínat na „krásné“ chvilky bloudění po lese, které nám nachystali, ať to byl Horolezecký OB nebo
Mikulášský NOB. Samozřejmě nelze zapomenout na Mirka Salova, který nám přichystal mapy i tréninky na
nich. Také děkujeme všem členům, kteří vzorně reprezentovali oddíl na závodech i všem ostatním, kteří bez
váhání kdykoliv přišli a pomohli při pořádání závodů. Nutné je poděkovat sponzorům, např. Ateliér Přípeř,
Horák, Sulko s.r.o., Korselt a Rychnovský, Rock Empire s.r.o. a dalším, bez kterých by bylo velmi těžké fungovat
a cokoliv pořádat.
V neposlední řadě i těm co mi pomohli k sepsání této oddílové historie, jmenovitě: Z.Kropáčkovi, M.Salovovi,
J.Pospíšilovi, I.Stibalovi, B.Patzeltové a dalším i těm co mi poskytli pro zveřejnění fotografie.

Vážení členové, co zde bude připsáno dál, teď už záleží jenom na Vás.
V Děčíně 31.3.2009
Vláďa Nehasil

