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ÚVOD

Vítejte na Brdech! V kopcích, které se nacházejí jen kousek od Prahy jihozápadním směrem a kde můžete 
naběhat stovky kilometrů hlubokými lesy mimo civilizaci. V terénech, kde najdete jak náročné kamenité sva-
hy, tak čistý les umožňující běh maximální rychlostí, ale i nepřehledné pasáže s náročnými dohledávkami 
mezi kameny a prohlubněmi. V prostoru, kde najdete vhodné podmínky pro trénink žactva i zkušených eliťáků. 
A navíc sem snadno a rychle dojedete po dálnici či dokonce pražskou hromadnou dopravou. 

Díky dlouholetým aktivitám oddílů z Prahy i středních Čech jsou zde výborné podmínky pro provozování 
orientačního běhu – jen v posledních deseti letech zde bylo vytvořeno více než 15 kvalitních map. Nabídka 
zmapovaných terénů je navíc dostatečně pestrá a tedy vhodná pro organizaci oddílových tréninků a soustře-
dění v orientačním běhu.

Oddíl OK Dobříš připravil pro všechny zájemce z ostatních klubů za podpory Středočeského kraje ucelený 
přehled map a tréninkových příležitostí v oblasti brdských Hřebenů.

Mnoho ve zdraví odběhaných kilometrů a nalezených kontrol 

přeje OK Dobříš

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Činnost OK Dobříš a vydávání tréninkových map klubu dlouhodobě podporují:

NOVÝ KNÍN

BRDY - NAŠE TĚLOCVIČNA
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MAPA REGIONU BRDY  
–  tréninkové prostory pro OB a ubytovací kapacity

LEGENDA:

 les

 ostatní mapy pro OB (méně než 10 let od vydání mapy)

  mapy pro OB uvedené dále v seznamu (viz. číslo mapy)

 A–G vhodné ubytování
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MAPY PRO ORIENTAČNÍ BĚH V REGIONU  
(pouze výběr aktuálních map, tj. méně než 10 let od zmapování)

Název mapy VLAŠKA
Číslo v mapce regionu 1 Stav mapy Aktualizace 2019
Měřítko 1:10 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Rovinatý terén s jemnými terénními detaily (kupy, prohlubně), místy divoký,  

nepřehledný les, sezónní podrost, středně hustá síť komunikací. 
Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Kristina Colloredo-Mansfeldová, Opočno

Název mapy KAZATELNA
Číslo v mapce regionu 2 Stav mapy Aktualizace 2019
Měřítko 1:10 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Kopcovitý terén s hlavním hřebenem, ideální pro volbu dlouhých postupů  

a trénink vrstevnic, minimum podrostu, středně hustá síť komunikací. 
Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o., Zbiroh

Název mapy VOZNICE
Číslo v mapce regionu 3 Stav mapy Vydáno 2019
Měřítko 1:10 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Lehce zvlněný terén s terénními i porostovými detaily, středně hustá síť 

 komunikací. 
Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Kristina Colloredo-Mansfeldová, Opočno
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Název mapy ANGLICKÝ PARK
Číslo v mapce regionu 4 Stav mapy Aktualizace 2018
Měřítko 1:5 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Lesopark s hustou sítí cest a pěšin a čistým průběžným lesem, v jižní části 

 prostoru členitý svah se skalkami. 
Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o., Zbiroh

Název mapy CHOTOBUŠ
Číslo v mapce regionu 5 Stav mapy Vydáno 2009
Měřítko 1:10 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Klasický kontinentální les, v západní části prostoru členitý svah se skalkami. 
Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o., Zbiroh

Název mapy NAD BZDINKOU
Číslo v mapce regionu 6 Stav mapy Vydáno 2019
Měřítko 1:10 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Rychlý a plochý terén s občasnými terénními detaily, minimum podrostu, střed-

ně hustá síť komunikací. Vhodný např. pro práci s buzolou.
Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o., Zbiroh
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Název mapy DOBŘÍŠ - ŠKOLA
Číslo v mapce regionu 7 Stav mapy Aktualizace 2016
Měřítko 1:4 000 Ekvidistance 2 m
Charakter terénu Školní areál a okolí, mapa pro městské sprinty.
Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Mix soukromých a veřejných majitelů, celkově jako veřejný prostor

Název mapy MNÍŠEK - ŠKOLA
Číslo v mapce regionu 8 Stav mapy Aktualizace 2016
Měřítko 1:4 000 Ekvidistance 2 m
Charakter terénu Školní areál a okolí, mapa pro městské sprinty.
Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Mix soukromých a veřejných majitelů, celkově jako veřejný prostor

Název mapy STŘÍBRNÁ LHOTA
Číslo v mapce regionu 9 Stav mapy Aktualizace 2019
Měřítko 1:10 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Kopcovitý terén s prudkým i pozvolným svahem, porostově členitý, středně 

 hustá síť komunikací. 
Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Lesy ČR
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Název mapy BOR
Číslo v mapce regionu 10 Stav mapy Vydáno 2018
Měřítko 1:10 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Lehce zvlněný terén s mnoha terénními a porostovými detaily, v části prostoru 

otevřené louky a remízky, středně hustá síť komunikací. Vhodný pro trénink na 
krátkou trať.

Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, Lesy ČR

Název mapy NOVÁ ŽIVOHOŠŤ
Číslo v mapce regionu 11 Stav mapy Aktualizace 2018
Měřítko 1:10 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Kopcovitý terén s občasnými skalkami a prudkými svahy nad Vltavou, středně 

hustá síť komunikací. V části chatky a jiná rekreační zástavba.
Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Lesy ČR

Název mapy JUNIORCAMP ŽIVOHOŠŤ
Číslo v mapce regionu 12 Stav mapy Vydáno 2017
Měřítko 1:2 500 Ekvidistance 2 m
Charakter terénu Členitý areál kempu s mnoha detaily, mapa pro městské sprinty, pro trénink OB 

vhodný mimo hlavní rekreační sezónu.
Majitel mapy OK Dobříš 
Majitel lesa Juniorcamp Živohošť
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Název mapy STUDENÝ VRCH / CHUMAVA / TRNOVSKÁ CESTA
Číslo v mapce regionu 13 Stav mapy Vydáno 2018
Měřítko 1:15 000 / 1:10 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Typický brdský terén s velkým převýšením, kamenitými svahy a středně hustou 

sítí komunikací. Část prostoru velmi členitá – kupky, prohlubně, skalky. 
Majitel mapy SK Praga Praha 
Majitel lesa Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o., Zbiroh, Město Hostomice

Název mapy LIŠČÍ BOUDA
Číslo v mapce regionu 14 Stav mapy Vydáno 2013
Měřítko 1:10 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Zvlněný terén bohatý na porostové i terénní detaily a s hustou sítí komunikací.
Majitel mapy SK Praga Praha
Majitel lesa Lesy ČR

Název mapy JEŽIBABA
Číslo v mapce regionu 15 Stav mapy Aktualizace 2016
Měřítko 1:10 000 Ekvidistance 5 m
Charakter terénu Lehce zvlněný terén s prudkými svahy na východním okraji, několik oblastí 

s mnoha kupkami a prohlubněmi a méně přehlednou orientací. V letních 
 měsících hodně zarostlé podrostem.

Majitel mapy OK Sparta Praha
Majitel lesa Kristina Colloredo-Mansfeldová, Opočno
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TIPY NA UBYTOVÁNÍ V REGIONU 
(osvědčené a vhodné pro sportovní soustředění)
Aktuální nabídku ubytování si ověřte u poskytovatelů, příp. na stránkách obcí z našeho regionu.

Název SPORTOVNÍ HALA DOBŘÍŠ
Označení v mapce A Kapacita 44 míst
Charakteristika Ubytovna, nižší standard, možnost stravování ve zdejší restauraci. 
Adresa Dobříš, Školní 36
Kontakt http://ic.mestodobris.cz/sportovni-hala-ubytovna/os-9636

Název PENSION MASOPUSTOVÁ
Označení v mapce B Kapacita 8 míst
Charakteristika Privátní ubytování v rodinném domku s potřebným vybavením, základní standard.
Adresa Dobříš, Fr. Průši 527
Kontakt https://ubytovanidobris.wordpress.com/

Název REZIDENCE V PARKU
Označení v mapce C Kapacita Proměnlivá kapacita
Charakteristika Apartmány v rekonstruované historické budově v blízkosti lesa, součástí  i wellness. 

Snídaně v místě, další stravování v restauracích v okolí. Vyšší standard.
Adresa Dobříš, U Pivovaru 261
Kontakt http://www.rezidencevparku.cz/

Název CHALUPA BUDÍN
Označení v mapce D Kapacita 12 míst
Charakteristika Rekonstruovaná venkovská chalupa v malé vesnici s kompletním vybavením, 

vč. sauny. Velmi dobrý standard.
Adresa Rybníky, Budín 2
Kontakt http://www.chalupa-budin.cz/

Název PENZION NA NÁMĚSTÍ, STŘÍBRNÁ LHOTA
Označení v mapce E Kapacita 25 míst
Charakteristika Penzion s vlastní restaurací, základní standard, ubytování přímo na mapě.
Adresa Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota, Na náměstí
Kontakt http://www.hospoda-lhota.estranky.cz/clanky/penzion-restaurace-na-namesti.html

Název PENZION ROCHOTA
Označení v mapce F Kapacita 29 míst
Charakteristika Lesní penzion s vlastní restaurací, ubytování přímo uprostřed mapy, vlastní 

 wellness, vyšší standard.
Adresa Rochoty 930, Halouny
Kontakt www.rochota.com

Název JUNIORCAMP NOVÁ ŽIVOHOŠŤ
Označení v mapce G Kapacita 70–200 míst (dle sezóny)
Charakteristika Chatkový kemp + ubytovna v rekreační oblasti na Slapech, základní standard, 

vč. možnosti zajištění stravování, v areálu sprintová mapa + lesní mapa do 1 km.
Adresa Neveklov, Nová Živohošť 98
Kontakt http://www.zivohost.cz/
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DOPORUČENÍ K ORGANIZACI TRÉNINKŮ

Brdský region nabízí velké množství aktuálních a kvalitních map pro orientační běh. Aby provozování orien-
tač ního běhu mohlo v našem regionu fungovat dlouhodobě a bez komplikací, je třeba dodržovat základní pravidla:

 •  Respektujte vlastnictví mapy – mapy pro OB v tomto regionu patří různým oddílům z Prahy i středních 
Čech. Se žádostí o využití mapy se obracejte na konkrétní oddíl, viz přehled map.

  •  Respektujte vlastníky lesa – většina lesů v regionu patří soukromým majitelům, a tak pořádání sportov-
ních akcí v těch lesích není ani zdaleka samozřejmé. Podobně i prostory spadající pod správu Lesů ČR 
mají různé využití a omezení pro tréninky OB. Dle zákona o lesích je třeba ke konání hromadných akcí 
souhlas majitele lesa.

  •  Chovejte se v lese slušně – parkujte pouze na vhodných místech mimo les, kontroly z lesa odstraňte 
ihned po skončení tréninku, nezanechávejte v lese odpadky apod.

Se zajištěním map i souhlasem s konáním soustředění může pomoci realizátor projektu oddíl OK Dobříš. 
Stejně tak je možné pomoci s přípravou tréninků, roznosem kontrol, vč. Sport Identu.

Kontakt: OK Dobříš, Kamil Arnošt, kejmil@email.cz

BRDY - NAŠE TĚLOCVIČNA
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Ukázky různých druhů tréninků  
na mapách v regionu Brdy
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