
PROGRAM A POKYNY K VT RAKOUSKO
Hermann Gmeiner Str. 14, Imst
47.2309586N, 10.7266083E

Ahoj!!!

Zveřejňujeme podrobné informace a program našeho prázdninového VT. 
Kromě tréninků, které na vás čekají, zde najdete i předběžné rozdělení do tréninkových skupin a abychom si 
trénování trochu zpestřili, tak na ty, kdo absolvují všechny tréninky se všemi terčíky ve správném pořadí, čeká 
odměna. Odměňovat se bude vždy jeden z každé tréninkové skupiny. Pokud vás bude víc, proběhne tombola :-). 
Mimo to se můžete těšit na turistiku, prohlídku Innsbrucku a spoustu zábavy v okolí Imstu.

sobota 15.8.:

 odjezd v ranních hodinách z ČR, nástupní místa: Luhačovice, Brno, Jihlava (Čechovi), Praha. Pokračovat 
budeme směr Rozvadov. Informace s přesnými místy odjezdu a časy obdržíte mailem v týdnu před akcí.

 cca v 19:00 hod. příjezd do Imstu

neděle 16.8.:

 seznamovací trénink: sk. A 5 km, B+C 3,6 km a sk. D 3,1 km, mapa HochImst Sud 1:10 000, vybíhá 
každý sám přímo od ubytování dle vlastního uvážení od 10:30 hod., na kontrolách pouze lampióny nebo 
červenobílá páska, tempo: volné. Snažte se vnímat obsah mapy a přizpůsobte tomu svoji techniku. 

 OBĚD 13:00 – 13:30 hod., odjezd busu v 12:45 hod. od ubytování
 opakované výběhy kopců a mapové seběhy, počet úseků pro každou skupinu bude upřesněn, cca 700 m

výběh, cca 0,5 km seběh, mapa Imst Teilweisen 1:10 000, na kontrolách lampiony a SI, odjezd na trénink 
v 15:30 hod., doba jízdy 10 minut, start od 16:00 hod., tempo: vysoké ve výběhu kopců, maximální 
koncentrace na mapu v seběhu

pondělí 17.8.:

 2kolový middle, tratě A 2,3 km, B 2,4 km, C 1,4 km, každá skupina poběží 2 okruhy, které se dozvíte na 
místě, mapa Obernberger See 1:10 000, odjezd na trénink v 8:00 hod, doba jízdy 1:30 hod., 25 min. chůze
z parkoviště ke startu, předpokládaný start 1. kola 00 = 10:30 hod., předpokládaný start 2. kola hned po 
prvním, startovní interval 2 minuty, na kontrolách lampiony a SI, tempo: závodní. 

 Po ukončení tréninku cca v 13:30 hod. turistika, přímo od jezera na Hoher Lorenzen (2315 m.n.m.) a zpět
k busu cca 13 km. Odjezd z parkoviště zpět do Imstu v 17:00 hod. přímo na večeři. 

 VEČEŘE 18:30 – 19:00 hod.,
VEZMĚTE SI DOSTATEK JÍDLA A PITÍ NA CELÝ DEN A OBLEČENÍ A OBUV NA TRÉNINK 
A TURISTIKU. BĚHACÍ VĚCI SI BUDETE MOCI PO TRÉNINKU NECHAT V     AUTĚ.



úterý 18.8:

 Celodenní výjezd do Švýcarska – tréninkové prostory JMS2016, odjezd v 8:00 hod., doba jízdy 2:30 
hod., 1. trénink klasická trať 6,3 km/325 m, bude úměrně zkráceno pro příslušné tréninkové skupiny, 
kontroly od pořadatelů, dle situace bude doplněno SI, mapa God da Staz 1:10 000, startovní interval 3 
minuty, předpokládaný start v 11:15 hod., tempo: střední, zaměření: poznání specifik terénu a testování 
výhodnosti postupů. 2. trénink skorelauf na stejné mapě, start libovolný hodinu po doběhnutí 1. tréninku, 
doba tréninku 40 – 50 minut, tempo: volné. Odjezd nach Imst v 16:00 hod. přímo na večeři.

 VEČEŘE 18:30 – 19:00 hod.,
VEZMĚTE SI DOSTATEK JÍDLA A PITÍ NA CELÝ DEN A OBLEČENÍ A OBUV NA 2 
TRÉNINKY.

středa 19.8.:

 2kolový sprint, všichni stejné tratě, 12 – 15 minut, mapa Imst 1:5 000, startovní interval 1 minuta, na 
kontrolách lampiony a SI, na start vybíhá každý sám přímo od ubytování, předpokládaný start 1. kola v 
10:30 hod., tempo: závodní. 

 OBĚD 13:00 – 13:30 hod., odjezd busu v 12:45 hod. od ubytování
 volné odpoledne, je možnost navštívit bazén přímo v Imstu 

http://www.imst.tirol.gv.at/system/web/gemeindebetrieb.aspx?
menuonr=223410372&detailonr=218290919 , případně pro zájemce 3,5 km dlouhou horskou dráhu 
http://www.imster-bergbahnen.at/de/sommer/infos/preise/

 večer povídání a analýzy k proběhnutým tréninkům

čtvrtek 20.8.:

 klasická trať, sk. A 8,2 km/490 m, sk. B a C 6,6 km/400 m, sk. D 4,9 km/320 m, mapa Seefeld-
Wildmoos-Brunschkopf  1:15 000, startovní interval 4 minuty, na kontrolách lampiony a SI, odjezd na 
trénink v 8:30 hod, doba jízdy 40 minut, předpokládaný start 00 = 10:00 hod., zaměření: volby postupů, 
odhad tempa, co vydržím, tempo: střední až závodní. 

 paměťák, všichni 2, 4 km, mapa HochImst Süd 1:10 000, vybíhá každý sám přímo od ubytování dle 
vlastního uvážení od 16:00 hod., na kontrolách lampiony a mapka s postupem na další kontrolu, 
zaměření:zjednodušení mapy, vybírat si vhodné objekty pro zapamatování, tempo: volné

 VEČEŘE 18:00 – 18:30 hod., odjezd busu v 17:45 hod.
 analýza dopolední klasiky

pátek 21.8.:

 Sudá-lichá, sk. A 6 km, sk. B a C 5,1 km a sk. D 4,2 km, mapa Haiming 1:10 000, startovní interval 2 
minuty, na kontrolách lampiony, odjezd na trénink v 9:00 hod, doba jízdy 20 minut, předpokládáný start 
00 = 10:00 hod., zaměření: důsledné čtení popisů a přeciznost v dohledávce, tempo: volné. Odjezd 
z tréninku rovnou na oběd.

 OBĚD 13:00 – 13:30 hod.
 návštěva Innsbrucku, odjezd busu v 15:00 hod. doba jízdy 50 minut
 losování závěrečných štafet

sobota 22.  8  .:

 kombotech, max. 7 km, možnost zkrácení, mapa Seefeld-Wildmoos-Brunschkopf  1:10 000, na 
kontrolách v určité části lampiony a SI, odjezd na trénink v 8:00 hod, doba jízdy 50 minut, poté cca 1 km 
pěšmo na start, předpokládaný start v 9:45 hod., vybíhá každý libovolně, tempo: volné – v pasáži 
klasického OB svižněji. Ve 12:00 hod. odjezd zpět přímo na oběd.

 OBĚD 13:00 – 13:30 hod.
 závěrečné štafety,  úseky o délce cca 2 – 2,5 km, mapa Imst Teilweisen 1:10 000, na kontrolách 

lampiony a SI, odjezd na trénink v 16:00 hod., doba jízdy 10 minut, start 1. úseků v 16:30 hod., tempo: 
jde o prestiž :-) , takže nejvyšší!

 vyhlášení závěrečných štafet a odměna za celotýdenní snažení
 předúklid

http://www.imster-bergbahnen.at/de/sommer/infos/preise/
http://www.imst.tirol.gv.at/system/web/gemeindebetrieb.aspx?menuonr=223410372&detailonr=218290919
http://www.imst.tirol.gv.at/system/web/gemeindebetrieb.aspx?menuonr=223410372&detailonr=218290919


neděle 23.8.:

 doúklid a v 8:00 hod. odjezd, cesta zpět po stejné trase tj. Imst, Praha, Brno, Luhačovice, předpokládaný 
přijezd do Luhačovic 20:00 hod. 

Tréninkové skupiny:

A – hoši ročník narození 1995 – 1998
B – dívky ročník narození 1995 – 1998
C - hoši ročník narození 1999 – 2000
D – dívky ročník narození 1999 – 2000

Cena zahrnuje: veškerou dopravu z místa nástupu v ČR, ubytování, mapy a stravování v menze

Povinná výbava: občanský průkaz nebo pas, buzola, SI, popisovník, hodinky (gps, sporttester kdo má), věci na 
trénink a turistiku, euro

Ubytování: v tělocvičně základní školy v Imstu, vlastní spacák a karimatka

Strava: zařízeno jedno teplé jídlo (polévka, hlavní jídlo, salát, nápoj) denně v místní menze. Uvedené časy je 
nutné dodržet. Ostatní jídlo má každý ve vlastní režii. V prostorách školy je zakázáno vařit. Na zahradě budeme 
mít postavené velké stany vybavené stoly a lavicemi určené pro vaření a konzumaci jídla. 

Pojištění: bude zařízeno pro členy JRD (sk. reprezentanti vč. účastníků JMS15) a VD, ostatní sami

Poznámka: změna programu vyhrazena především v závislosti na počasí

Zeměpiské okénko:

Innsbruck (165 tis. obyv.) je hlavní město rakouské spolkové země Tyrolsko. Leží v údolí Innu, v podhůří Alp, 
asi 30 km severně od Brennerského průsmyku, nejschůdnější cesty do Itálie. V bezprostřední blízkosti města jsou 
vysoké hory, na severu Hafelekar (2334 m) a na jihu Serles (2718 m).
Co stojí za to navštívit? Dle wikipedie:
- Zlatá stříška (Goldenes Dachl), pozdně gotický arkýř císaře Maxmiliána I. z let 1497-1500
- Barokní dóm svatého Jakuba z let 1717-1724 na místě staršího kostela ze 12. století
- Císařský zámek (Hofburg) spojený s dvorním kostelem (Hofkirche) si založil císař Maxmilián I. Habsburský 
jako hlavní sídlo a rezidenci před rokem 1500, zámek s parkem byl rozšířen v pozdně barokním stylu kolem roku 
1760.
- Dvorní kostel (Hofkirche), renesanční síňové trojlodí založil při své rezidenci císař Maxmilián I. 
- Stará sněmovna, barokní budova z let 1725-1728
- Premonstrátský klášter Wilten s barokním kostelem z let 1751-1756 byl postaven na místě raně křesťanského 
kostelíka z 5. století a románského kláštera ze 12. století
- Renesanční zámek Ambras zbudoval arcivévoda Ferdinand Tyrolský na návrší JV od města, přenesl do něj své 
umělecké sbírky z Křivoklátu, které v něm sídlí dodnes pod správou vídeňského Kunsthistorického muzea
- Lanovka vede ze středu města na Hungerburg a je přes 1800 m dlouhá.
- Skokanský můstek na Bergisel byl zbudován pro zimní olympijské hry roku 1964, kdy na něm skokan Dalibor 
Motejlek získal jedinou (bronzovou) medaili pro československou olympijskou výpravu; dodnes je můstek znám z 
každoročního Turné čtyř můstků.

Imst (10 tis. obyv.) leží na okraji Lechtalských Alp, 50 km západně od Innsbrucku v nadmořské výšce přes 800 
metrů. Naše škola se nachází v ulici Hermanna Gmeinera, který zde v roce 1949 založil SOS dětské vesničky. 
Jedna (pravděpodobně ta první) se i poblíž nachází. 



Hoher Lorenzen (2315 m.n.m.) - s výhledem na Dolomity. 

Ukázky mapy:

                        

                                                       

Těšíme se na Vás!!!
Košík, Mára, Lenďa, Kukátko a Iva

28.7.2015  
aktualizováno 11.8.2015
Košík
pavel.kosarek@seznam.cz
608 444 596
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