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10. ročník MTBO Ztracené kobylky se konal v RS Mladotice 12. 6. 2021 

 

Téma ročníku bylo Vrchní, prchni! Přijelo 186 startujících týmů, z toho 57 týmů s dětmi (celkem 384 účastníků) 
Protože jsme i přes nouzový stav neztratili elán a nepřerušili potřebné přípravy, byli jsme jedna z prvních 
větších sportovních akcí roku v celé ČR. 

Atmosféru akce vám nejlépe přiblíží profesionální video, které jsme si (i díky sponzorům;) nadělili k jubilejnímu 
10. ročníku: https://youtu.be/IHLOY9150-0 

 

 

Z hodnocení účastníků po závodě:       

 
„Bylo to skvělé jako každý rok. Profesionální organizace a přesto rodinná atmosféra“ 

 
 

„Jeden z nejpovedenějších ročníků, navíc jste měli těžší podmínky kvůli covidu. Díky nadšení a učení se z 
minulých let jsou Kobylky akcí, která je z mnoha pohledů úplně jinde, než všechny podobné závody.“ 

 
 

„Každý ročník se zdá, že už to líp nejde a pořadatelé to vždycky o něco vylepší.“ 
 
 

 „Byli jsme nadšení, stejně jako loni, jaká je u vás atmosféra. Jako pořadatelé působíte jako parta lidí, kterou 
to baví a to přenášíte i na závodníky, takže celkově je tam prostě dobře. A závod máte skvěle zorganizovaný, 

obratem reagujete na maily, včas zveřejňujete změny, snažíte se, aby bylo všechno v pořádku. Mapa sedí, 
kontroly jsou tam, kde mají být, světla svítí... :) A jako nadstavba je zvolené téma, se kterým si vyhrajete do 
detailů, včetně zajištění Velorexů, hlášek z filmů v kempu, převleků... Nás to prostě dost baví, moc děkujeme 

a těšíme se na příští rok.“ 

 
„všechno fungovalo, mělo to úroveň, vtip i lidskost“ 

 
 

Další fotky, reportáže a hodnocení účastníků tohoto i dřívějších ročníků najdete na www.ztracenekobylky.cz. 
 
 

https://youtu.be/IHLOY9150-0?fbclid=IwAR0HkxEkSOvnAX0kJwHUb-iQZ3UIQxb6ZM_cS10CJHxyB28qrFNitbdpKec
http://www.ztracenekobylky.cz/
https://youtu.be/IHLOY9150-0
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STRUČNÝ POPIS ZÁVODU  

Ztracené kobylky jsou orientačním závodem dvojic nebo rodinných týmů na horských kolech, tzv. MTBO 

(Mountain Bike Orienteering). Absolvovat je jej možné i na kolech krosových nebo trekkingových. Je určen pro 

všechny, kdo rádi jezdí na kole, poznávají přírodu a občas se při tom dívají do mapy. Závod není primárně určen 

pro profesionální cyklisty, naopak je určen široké veřejnosti a zejména mezi ní se snaží o popularizaci orientační 

cyklistiky a orientačních sportů obecně.  

Závod má speciální kategorie pro malé a větší děti s rodiči a svým hlavním i vedlejším programem je rodinám 

nakloněn. Máme filmové nebo pohádkové téma zpestřující závod, doprovodné soutěže, místo konání a kostýmy 

pořadatelů. Umisťujeme dostatek kontrol blízko startu, aby i nejmenší účastníci měli šanci nějaké sebrat, 

rozdáváme dojezdové odměny pro každého dětského účastníka, a myslíme na rodiny i při výběru a přípravě 

areálu (dopravní bezpečnost, čistota a vybavenost areálu).  

Závod je připraven jako tzv. „scorelauf“. Pořadatelé umístí v terénu dostatek kontrol, které jsou na turisticky 

atraktivních místech, aby účastníci poznali kraj konání závodu. Každá kontrola je obodována, podle toho, jak 

obtížné je její dosažení. Cílem účastníků je sesbírat co nejvíce bodů v časovém limitu 6 hodin (4 hodiny pro 

dětské kategorie). Trať si volí každá soutěžní dvojice samostatně, aby se vrátila v časovém limitu a přitom 

sesbírala co nejvíce bodů. Několik kontrol není vyznačeno na mapě – jsou "ztracené" a ovlivněné tématem – 

specialita závodu, jejich umístění musí účastníci určit dle nápovědy. 

Odměňujeme první tři týmy v každé z 9 kategorií (diplomy, medaile ze skla a hodnotné věcné ceny) a také 

všechny děti (dětská medaile a drobná cena hned po dojezdu, diplom na vyžádání).  

 

První ročník Ztracených kobylek se 

konal v roce 2012, v roce 2022 se 

uskuteční již jeho 11. ročník. 

 

Tématem, které závod v roce 2022 

zpestří, bude český film Trhák.   

O tématu rozhodli naši účastníci v 

hlasování na webových stránkách.  

 

 

 

 

 

Závod je součástí SHOCart ligy, celorepublikového seriálu orientačních závodů dvojic na horských kolech podle 

turistické mapy. Více viz www.shocartliga.cz. 

 

  

http://www.shocartliga.cz/
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MOŽNOSTI SPONZORSKÉ SPOLUPRÁCE  A PLNĚNÍ 

Všechny sponzorské dary přijímáme s cílem zvyšovat atraktivitu našeho závodu pro naše účastníky a rozvíjet 

jeho úroveň při zachování rozumné výše startovného. Obojí se díky štědrým a stálým sponzorům daří. Primární 

motivací našich sponzorů investovat do našeho závodu je podpora akce, která generuje obrovské množství 

pozitivní energie a prožitků nejen mezi účastníky, ale i mezi pořadateli. Rozšiřujeme povědomí o MTBO 

závodech a orientačních závodech obecně, přivádíme nové fanoušky a účastníky těchto sportů a vychováváme 

mladé závodní naděje. 

V roce 2020 jsme část sponzorských peněz, a samozřejmě zejména spoustu našeho času, investovali do 

vybudování našeho prvního areálu pevných kontrol, konkrétně Areálu pevných kontrol Pod Turnovskou. Tuto 

aktivitu považujeme za velice perspektivní a předpokládáme, že budeme tyto areály, s možností trvalého 

sportovního vyžití pro veřejnost, stavět i v budoucnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://podturnovskou.podlemapy.cz/
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Přijímáme věcné i finanční dary. Věcné dary věnujeme všem dětským a nejlepším účastníkům nebo je 

rozdáváme při registracích, ve večerních soutěžích či v tombole. 

Smlouvu o sponzorském daru podepisujeme se všemi sponzory, kteří poskytnou finanční dar nebo si to výslovně 

vyžádají. 

Spolupráce s našimi sponzory probíhá přibližně (nejsme korporace) podle následující tabulky: 

Typ sponzora Výše podpory Odměna pro sponzora 

Gavora do 2 000,- 
 

uvedení loga na webových stránkách mezi sponzory 

Lukava od 2 000,- do 15 000,- 
viz výše + dále navíc 

uvedení loga na tištěných plakátech
*
 

uvedení loga na tištěných mapách a startovních číslech pro účastníky
**

 
uvedení loga na startovních číslech účastníků

**
 

uvedení loga na tištěných diplomech pro účastníky
**

 
možnost umístění propagačního předmětu nebo letáku do startovní sady 

uvedení loga na reklamní plachtě na hlavním podiu – malá velikost
**

 
startovné pro jednu dvojici zdarma 

***
 

Furioso od 15 000,- do 30 000,- 
viz výše + dále navíc 

možnost příspěvku na webových stránkách nebo facebooku 
jmenovité poděkování při závěrečném ceremoniálu po závodě 

uvedení loga na reklamní plachtě na hlavním podiu – střední velikost
**

 
uvedení loga na výrobku určeném do cen závodu

*
 

Napoli nad 30 000,- 
viz výše + dále navíc 

uvedení loga na reklamní plachtě na hlavním podiu – velká velikost
**

 
individuální propagace v rámci konkrétního rozvojového projektu 

 
* 

při uzavření spolupráce do 31. ledna 2022 
** 

při uzavření spolupráce do 30. dubna 2022 
*** 

za každých 10 000,- Kč náleží sponzorovi 1 volný startovní slot 
 
Pokud sponzor poskytuje darem svoje služby nebo výrobky náleží mu odměna odpovídající kategorii v ceně 
služeb nebo výrobků násobené koeficientem 0,5. 
Slevové kupóny ani poukázky nejsou do plnění sponzora započítávány. 
 
Komu nic neříká označení typu sponzorů, ať si zavzpomíná na legendární hru Dostihy a sázky.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dostihy_a_sázky
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VYUŽITÍ FINANČNÍCH SPONZORSKÝCH DARŮ  

 
Finanční prostředky, které získáváme ze startovného,a od sponzorů jsou vynakládány zejména na: 
 
- tisk map, plakátů, průkazek a dalších materiálů 
- nákup pomůcek nutných pro závod - MTBO lampióny, kleště 
- pokrytí nákladů na výrobu a optimalizaci aplikace na zpracování výsledků a jejich prezentaci na místě 
- ubytování a stravu organizátorů (cca 20 dobrovolníků) při přípravě a pořádání závodu 
- občerstvení navíc pro závodníky 
- příspěvek na večerní hudební produkci (živou kapelu) 
- nákup odměn pro děti a cen pro nejlepší účastníky 
- výrobu upomínkových předmětů 
- nákup potřebného vybavení (v roce 2022 plánujeme vyrobit nové mapníky nebo pořídit druhý stan pro 
zajištění pořadatelského zázemí) 

 

Jako organizátoři zajišťujeme veškeré formality a činnosti spojené s pořádáním závodu sami, bez nároku na 

honorář: 

 

- příprava mapy a rozmístění kontrol 

- zajištění povolení úřadů ke konání závodu, ohlašování v místě konání 

- zajištění bezpečnosti 

- oslovování a spolupráce se sponzory 

- nákupy cen 

- návrhy a výroba propagačních předmětů 

- správa webových stránek a propagace na sociálních sítích 

- zajištění propagace a inzerce v regionálních zpravodajích a jiných volnočasových zájmových médiích, tištěných 

i virtuálních 

- výroba kostýmů pořadatelů a dojezdových medailí pro děti 

- organizace doprovodného programu na večer 

- dovoz vybavení na místo konání a další 

Na místě dále formou sponzorské spolupráce poskytujeme doplňkové služby pro závodníky. Tyto služby mohou 

být i hrazené závodníky - výběrová káva, servis jízdních kol, zapůjčení vybavení pro závod (mapníky), rádi 

bychom rozšířili o další občerstvení, energetické nápoje nebo další zvýšení komfortu pro naše účastníky. 

ÚČASTNÍCI ZÁVODU  

Účastníky jsou fandové outdoorových aktivit, cyklistiky, orientační cyklistiky. Startovat lze ve všech věkových 

kategoriích, od dětí po "zralé" cyklisty, rozdělení je následující: 

Kategorie Detail kategorie 

PL Pidilidi – jeden z účastníků ještě sám nešlape (vozíky, sedačky, kola na tyči, …) 
MN Mladší Naděje – jeden z účastníků do 10 let včetně, oba šlapou 
SN Starší Naděje – jeden z účastníků starší než 10 a mladší než 15 let, oba šlapou 
DD Ženy 
DD+ Ženy nad 90 let věku v součtu 
MD Mix žena / muž 
MD+ Mix žena / muž nad 90 let věku v součtu 
MM Muži 
MM+ Muži nad 90 let věku v součtu 

Jsme velice rádi, že jsme i v organizačně velice složitých letech 2020 a 2021 dokázali náš závod uspořádat a 

přilákat nejvyšší počty účastníků v historii. Celkové počty startujících startujících na jednotlivých ročnících: 
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Jsme velice rádi, že jsme i v organizačně velice složitém roce 2020 dokázali náš závod uspořádat a přilákat 

nejvyšší počet účastníků v historii. 

Účastníci jsou z celé České republiky, nejvíce jich je z Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje. Třetina 

účastníků si jede něco podobného zkusit poprvé v životě, třetina na obdobné akce jezdí několikrát do roka a 

poslední třetina je zapojena do celého seriálu cyklistických orientačních závodů. 

Limitujeme počet startovních dvojic při registraci – otevíráme max. 200 startovních pozic. Registrace 

startujeme zpravidla v lednu nebo únoru a během několika dnů je startovní listina plná. Další zájemci pak 

trpělivě čekají na možné uvolnění pozic, které kvůli vysokému počtu rodinných týmů a přirozených změnám 

v plánech všech (od zimy do června se toho stane dost) zpravidla nastane.  

Díky zkušenostem našeho organizátorského týmu a výborné aplikaci na start a zpracování výsledků bychom 
hravě zvládli i dvojnásobný objem startujících. Avšak areál má své limity (jídlo, sprchy, počet lůžek atd.), a my 
nechceme navyšováním počtu týmů ohrozit kvalitu závodu, který se za dobu své existence stal jedním z 
nejoblíbenějších v kategorii MTBO pro veřejnost. 

 

 

PROFIL POŘADATELE ZÁVODU 

Závod pořádá zapsaný spolek 

Ztracené kobylky z.s.  
IČO: 22753001 
Smetáčkova 1486/6 
158 00 Praha 5 
číslo účtu: 2100241054/2010  
 
Předsedou spolku a ředitelem závodu je Zdeněk Brůna – zdenek.bruna@ztracenekobylky.cz, tel. 778 768 303 
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mailto:zdenek.bruna@ztracenekobylky.cz
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Cílem činnosti spolku je zejména: 

1) Účast na sportovních soutěžích a soustředěních 

2) Pořádání sportovních akcí 

3) Propagace cykloturistiky a orientačních sportů v přírodě 

4) Sdružování členů sportovního klubu za účelem celoročního zvyšování fyzické kondice, rozvoj všestrannosti a 

zároveň podpora duševního zdraví, sportovní vyžití mládeže. 

Členové spolku: 

Členové spolku mají své rodiny, děti a také civilní zaměstnání v rozličných oborech (IT, státní správa, školství, 
zdravotnictví, strojírenství, kultivace krajiny,…). Přípravě a rozvoji závodu se věnují ve svém volném čase v 
průběhu celého roku. Někteří s takovou intenzitou, že jim na další „koníčky“ moc času nezbývá. Jejich 
společným znakem je nadšení a radost z pořádání této sportovní akce. Všichni se příprav účastní bez nároku na 
finanční odměnu. 
 
 
Dalšími členy spolku jsou: 
Kateřina Brůnová, Kristýna Čudová, Vlastimil Gruber, Josef Haba, Petra Habová, Jana Chalušová, Jan Kadlus, 
Světla Karešová, Kateřina Křenková, Petr Křenek, Kristina Lukešová, Martina Perglerová, Ivana Pehalová, Jan 
Rybenský, Hana Rychtrmocová, Pavel Soušek, Jaromír Šíma 
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MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ 11. ROČNÍKU 

Registrace účastníků, výklad trati, start i cíl závodu bude pravděpodobně opět v rekreačním středisku 

Mladotice, okres Plzeň sever. Okolní krajina patří do povodí Střely, Horní Berounky. Dojezdová vzdálenost z 

Prahy je 80 km. Přibližné místo konání je na mapce. 

 

Závod proběhne v cca 30 km okruhu okolo tohoto bodu, kontroly budou rozesety v terénu, jejich umístění znají 

dopředu pouze pořadatelé. Účastníci se rozmístění kontrol dozvědí na startu, svoji optimální trasu si každý volí 

dle svých schopností a zvolené strategie. Každý si tedy jede svůj vlastní závod, svoji vlastní trasu. 

Závod se koná v sobotu 11. června 2022. Start první dvojice bude v 10:00. Slavnostní ceremoniál s vyhlášením 
výsledků proběhne od 18:00. Registrace závodníků budou probíhat na webových stránkách závodu od konce 
ledna 2022. 
 

INFORMACE O WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, INTERNETOVÉ PROPAGACI  

 
Hlavní prezentační místo závodu je na: www.ztracenekobylky.cz. 
 
Stránky slouží primárně jako informační zdroj pro účastníky závodu. Na stránkách se lze na závod registrovat, 
jsou zde zveřejňovány informace o průběhu příprav a následně i výsledky. Kromě tohoto účelu mají stránky 
informovat o našich účastech na jiných závodech anebo o zajímavostech z MTBO. 
 
Návštěvnost stránek se drží každý rok obdobného scénáře, kdy naroste zejména na období okolo konání závodu. 
Průběh unikátních návštěv je zřejmý z následujícího grafu. Jsou to unikátní návštěvy za týden. 

 

http://www.rsholnaamladotice.cz/index.php/mladotice
http://www.ztracenekobylky.cz/
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Na webové stránky zavítalo od 1. 1. do 30. 11. 2021 celkem 7 155 unikátních návštěvníků, což je o více než 45 % 
více než ve stejném období roku 2020. 

 
Návštěvníci stránek pocházejí k celé České republiky, většina jich je však z Prahy a Plzeňského kraje. Na dalším 
obrázku jsou zobrazeny všechny návštěvy od 1.1.2020 do 1.11.2020 a jejich rozložení v rámci České republiky. 

 

 
 
Za další důležitý komunikační kanál považujeme facebook profil: www.facebook.com/ztracenekobylky. 
 
Využíváme ho pro zpropagování všech novinek z webu, ale také pro drobnější sdělení. 
K 1. prosinci 2021 jsme měli 495 fanoušků na Facebooku, což je nárůst o více jak 10 % za poslední rok. 

 
Uvědomujeme si, že to nejsou pro “velký marketing” žádná zajímavá čísla, ale chceme, aby všichni sponzoři 
měli všechny informace. 
 
 
 

http://www.facebook.com/ztracenekobylky
http://www.facebook.com/ztracenekobylky
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INFORMACE O MINULÝCH  ROČNÍCÍCH 

 
1. ročník se konal 30. června 2012 v Kempu a tábořišti Kobylka u obce Liblín 

 
2. ročník se konal 29. června 2013 v RS Machův Mlýn – téma – film Ať žijí duchové 

3. ročník se konal 14. června 2014 v RS Mladotice – téma – román a film Lovci mamutů 

 
4. ročník se konal 13. června 2015 v RS Mladotice – téma – seriál Přátelé zeleného údolí 

 
5. ročník se konal 11. června 2016 v RS Mladotice – téma - román a seriál Rychlé šípy 

 
6. ročník se konal 10. června 2017 v RS Mladotice – téma – film S čerty nejsou žerty 

http://www.kempkobylka.cz/
http://www.machuvmlyn.cz/
http://www.rsholnaamladotice.cz/index.php/mladotice
http://www.rsholnaamladotice.cz/index.php/mladotice
http://www.rsholnaamladotice.cz/index.php/mladotice
http://www.rsholnaamladotice.cz/index.php/mladotice
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7. ročník se konal 9. června 2018 v RS Mladotice – téma – seriál Nemocnice na kraji města 

 
8. ročník se konal 8. června 2019 v RS Mladotice – téma – muzikál Limonádový Joe 

 
9. ročník se konal 13. června 2020 v RS Mladotice – téma – seriál Návštěvníci 

 
10. ročník se konal 12. června 2021 v v RS Mladotice – téma – Vrchní, prchni! 

 
 
 
Všechny výsledky a upřímná hodnocení účastníků všech ročníků jsou k nalezení na: 
www.ztracenekobylky.cz/vysledky/ 
 
Archiv informací o všech ročnících je na: 
www.ztracenekobylky.cz/archiv/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.rsholnaamladotice.cz/index.php/mladotice
http://www.rsholnaamladotice.cz/index.php/mladotice
http://www.rsholnaamladotice.cz/index.php/mladotice
http://www.rsholnaamladotice.cz/index.php/mladotice
https://www.ztracenekobylky.cz/vysledky/
https://www.ztracenekobylky.cz/archiv/
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SLOVO ZÁVĚREM  

 
Všechny ročníky hodnotíme jako velmi úspěšné. Neměli jsme žádný organizační problém, účastníci byli vždy 
velmi spokojení a daří se nám přivádět stále nové účastníky. Většina startovního pole jezdí opakovaně a pokud 
náhodou nemůžou, jejich místa rychle zaplní jiné týmy, které se nejčastěji o akci dozví na základě doporučení. 
Potvrzením oblíbenosti budiž, že po otevření registrací bývá limit 200 startovních slotů rozebraný v řádu dní, a 
to několik měsíců před konáním. Zhruba od roku 2018 už ani nevyvěšujeme plakáty a nevyužíváme placené 
propagace akce.  
 
Závod se nám daří průběžně vylepšovat a sami účastníci nás označují za nejlepší amatérský orientační závod 
dvojic. V posledních letech jsme take největším závodem tohoto druhu v České republice.  
 
Naší specialitou je kromě ztracených kontrol a každoročních filmových témat například zobrazení přes naši 
speciální aplikaci průběžně zpracovávaných výsledků na mobilní telephony účastníků i TV v areálu. Díky 
sponzorům a naší houževnatosti máme vlastní časomíru, stupně vítězů nebo audio aparaturu. V roce 2020 jsme 
vyrobili 36 mapníků, které účastníkům v místě konání závodu za symbolický poplatek půjčujeme, v roce 2022 
počet mapníků zdvojnásobíme, abychom uspokojili velkou poptávku. 

 
Naše FB stránka a webové stránky žijí už od roku 2012 a pravidelně píšeme články a příspěvky z prostředí naší i 
ostatních navštívených MTBO akcí.  

 
Naše nadšení přemohlo pořadatelskou skepsi i v předchozích Covidových letech 2020 a 2021. Naše Kobylky byly 
po oba roky jednou z prvních sportovních a společenských akcí, které se v rámci platných opatření v daném 
roce konaly.  
 
Nasloucháme svým účastníkům a děláme vše pro to, aby závod je i jejich rodiny bavil. Aby startovné nemuselo 
být trojnásobné, prosíme o podporu. 

 

Děkujeme, že nám pomůžete financovat tuto super akci pro malé i velké sportovce!  
 

Vaše Ztracené kobylky 
 

 


