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ProPozice Přeboru oV ČoS 

Zálesácký Závod Zdatnosti 2022 
 

Pořadatel: Sokolská župa Olomoucká-Smrčkova z pověření OV ČOS, 
ve spolupráci s komisí PP OV ČOS 

  
Datum konání: pátek 20. května 2022–neděle 22. května 2022 
 
Místo: Radíkov – rekreační areál Pod věží – mapka, popis:  
 http://www.chataradikov.cz/  
 
Technické zabezpečení:  Sokolská župa Olomoucká Smrčkova 
 
Ředitel závodu: Martina Michalíková  
 
Hlavní rozhodčí: Jan Přech  
 
Stavitel tratí: Jan Nemrava 
 
Zdravotní služba: MUDr. Zuzana Heřmanová 
 
Přihlášky: za župu – odešlete elektronicky pořadateli na email: 
 zolomoucka@sokol.eu, tel. 773 659 872 

Nejpozději do 11. května 2022 (platí datum e-mailu, přijetí e-mailu 
pořadatel obratem potvrdí). 

 
Prezence: Pátek 20. května 2022 od 17:00 do 19:30 hodin (předložit platné 

členské průkazy ČOS závodníků*, průkazy zdravotní pojišťovny). 
 
Startovné: Ve výši 50,- Kč/závodník – na základě faktury vystavené 

pořadatelem dle přihlášek.  
 
Ubytování: 4lůžkové chatky, vlastní spacáky (kapacita omezena), stany, též 

kapacita omezena. Více v přihlášce. 
 
Stravování: Společné stravování na základě objednávky v celkové výši 

570 Kč/osoba začíná večeří 20. 5. a končí obědem (balíček na cestu) 
22. 5. 2022. Pitný režim zajištěn. 

 
       Úhradu proveďte na základě faktury, vystavené pořadatelem nejpozději do 15. 5. 2022. 

 
Jídlo bude vydáváno na základě včasně zaslané závazné objednávky 
a uhrazení vystavené faktury na účet pořadatele. Vlastní jídlo nelze 
z technických důvodů ohřívat. 

 
Základní předpis: Soutěží se podle rozpisu soutěže OV ČOS v Zálesáckém závodě 

zdatnosti (ZZZ) pro cvičební rok 2021/2022 schváleného komisí PP OV 
ČOS a vedením náčelnictva ČOS 12. 5. 2021, a dle soutěžního řádu 
OV ČOS 12. 9. 2014.  

 

http://www.chataradikov.cz/
mailto:zolomoucka@sokol.eu


 
 
 

        

 

Kategorie: Žactvo: rok narození 2008–2011 - tříčlenná hlídka chlapecká, dívčí 
nebo koedukovaná (smíšená). 

 Dorost: rok narození 2005–2007 - tříčlenná hlídka chlapecká, dívčí 
nebo koedukovaná (smíšená). 

 
Vedoucí, doprovod: Nejméně jeden na župní výpravu, maximálně jeden na každé družstvo. 
 
Postupový klíč:  Podle počtu družstev v župním přeboru v jedné kategorii:  

a) při účasti 1–3 družstev postupuje do Přeboru ČOS jedno družstvo,  
b) při účasti 4 a více družstev postupují do Přeboru ČOS až dvě 
družstva. 
Počet náhradníků je omezen na jednoho v každé kategorii. 

 
Cestovné: Bude uhrazeno závodníkům a doprovodu při dodržení počtů dle 

aktuálního postupového klíče po předložení jízdenky hromadnou 
dopravou za použití slev, nebo při použití osobního vozidla vlastníkovi 
vozidla dle platné směrnice ČOS o cestovních náhradách (po 
předchozím schválení jízdy organizátorem – jízdu autem uveďte 
v přihlášce). 

  
Disciplíny:  Běh terénem v délce cca 5–6 km po označené trase s překonáváním 

přirozených překážek. 

 V rámci běžeckého okruhu, nebo mimo okruh: 

● překonávání překážek (lanové či přírodní) 
● šplh (lano zavěšené na stromu)  
● odhad měr a vzdáleností z tábornické praxe 
● práce s mapou a buzolou 
● poznávání rostlin (byliny, houby a dřeviny) 
● poznávání živočichů 
● poznávání souhvězdí, hvězd 
● Morseova abeceda a jiná práce s jednoduchými šiframi 
● uzlování 
● spolupráce při přemisťování předmětů 
● práce s pilou a sekerou, nožem 
● historie a současnost Sokola trošku jinak 
● oheň (zapálení ohně)  
● azimutový úsek pro dorost i žactvo 
● hod na cíl 
● zdravověda (první pomoc, transport, polohování, kardiopulmonální resuscitace 

 - KPR) 
 
Dokumenty a materiály k ZZZ naleznete zde: 

https://prosokoly.sokol.eu/zalesacky-zavod-zdatnosti 
   
Ceny: Vítězné hlídky převezmou putovní sekery, hlídky na 1. - 3. místě diplomy a 

medaile, všichni účastníci účastnické listy. 
 
Různé: Protesty dle soutěžního řádu OV ČOS. Zle podat proti předběžným výsledkům do 

30 minut po jejich oznámení, a to prostřednictvím vedoucího župní výpravy 

hlavnímu rozhodčímu se v vkladem 500 Kč. V případě uznání protestu bude 

vklad vrácen.  

 

 

https://prosokoly.sokol.eu/zalesacky-zavod-zdatnosti


 
 
 

        

 

*Předložení ke kontrole platného průkazu ČOS závodníka 
Dokladem o členství je v roce 2022: 

a) stávající papírový členský průkaz s vylepenou známkou na rok 2022 
b) elektronický členský průkaz s “elektronickou” členskou známkou a datem platnosti 
do 03/2023 
Obě dvě formy jsou navzájem rovnocenné a mají stejnou váhu. 

 
Kontrola členství bude probíhat jedním z následujících způsobů: 

a) předložením stávajícího papírového průkazu nebo 
b) předložením elektronické verze průkazu s QR kódem (např. na mobilním telefonu, 
tabletu apod.) 
c) předložením vytištěné elektronické verze průkazu s QR kódem  
 
Kontrola u elektronické verze průkazu s QR kódem probíhá naskenováním QR kódu 
(mob. telefonem, tabletem) a zobrazením stavu členství.  
QR kód / kód na průkazce slouží k ověření: 

 - příslušnosti k T. J. Sokol a SŽ 
 - roku narození 
 - úhrady spolkové známky 
 - fotografie  
 

Rámcový program, *) = přibližný čas: 
  
Pátek 20. 5. 2022: 17:00 - 19:30 hod. příjezd župních výprav, prezence, stavba stanů 

18:00 - 20:00   večeře 
20:30  povinná porada vedoucích družstev, předání 

startovních čísel (budou losovány předem) 
21:00   porada rozhodčích, noční hra 

 
Sobota 21. 5. 2022: 7:00 - 8:30   snídaně 

9:00  slavnostní nástup, poučení účastníků o 
bezpečnosti, vstupu do lesa na vlastní 
nebezpečí 

   10:00    předpokládaný start závodu 
   11:30 - 14:00  vydávání obědů v průběhu soutěže 
   15:00 *)  ukončení závodu (podle počtu hlídek)  

 
Po ukončení závodu cca od 16–19 hod. proběhne během odpoledne 
doprovodný program, prohlídka pevnosti Fort. Též v odpoledních 
hodinách bude probíhat ZZZ – kategorie dospělých. 

 
   19:00 *)  oznámení předběžných výsledků ZZZ 
   21:00 *)   slavnostní táborový oheň 
 

Neděle 21. 5. 2017:   7:00 - 8:30   snídaně 
     9:00    slavnostní nástup a vyhlášení výsledků přeboru 
   10:00 - 11:00   vydávání balíčků na cestu 
   do 12:00   balení, úklid tábořiště, odjezd účastníků 

   Doporučujeme po ukončení závodů návštěvu nedaleké ZOO. 
 

Vybavení:  
- výpravy: vlastní spací pytle všichni; karimatky, vlastní stany neubytovaní 

v chatkách, 
 
- družstva: podložka pro psaní, psací potřeby, buzola pro každého 

účastníka hlídky, každý závodník bude obut z důvodu 
bezpečnosti do uzavřené sportovní obuvi, sportovních kalhot 



 
 
 

        

 

(minimální délka pod kolena). Při nedodržení předepsaného 
oblečení nebude hlídka připuštěna k závodu. Na oděvu 
důstojně umístěna sokolská symbolika (znak Sokola 
na rukávu nebo hrudníku), 

 
- účastník: osobní vybavení pro pobyt v přírodě s ohledem na roční 

období, věci osobní hygieny a případné osobní léky. Oblečení 
a obutí na hry v přírodě. Náhradní oblečení pro případ 
nepříznivého počasí. Pláštěnka, šátek, dobře svítící baterka! 
psací potřeby, láhev na pití, hrníček, průkaz zdravotní 
pojišťovny, platný průkaz ČOS.  

 
Všem účastníkům bude zajištěn po celou dobu pobytu pitný režim. V areálu je bufet, kde lze 
zakoupit drobné občerstvení, pití, nanuky atd. 
 
Doprava: 
 
 Radíkov u Olomouce, rekreační areál Pod Věží.  49.6418300N, 17.3690925E 

(mapka, popis na http://www.chataradikov.cz/ ) 
  

Od vlakového nádraží v Olomouci autobus MHD č. 11 na konečnou Radíkov (ne vždy 
jezdí bus. č. 11 až na Radíkov, některý končí již na Sv. Kopečku). 
Z autobusového nádraží podchodem a tramvají směr vlakové nádraží (2 zastávky) 
potom přestup na autobus č. 11 (viz výše). 
Autem z Olomouce vyjíždět směrem na Šternberk, Opavu, ve Chválkovicích (okraj 
města) odbočit na ZOO Sv. Kopeček (je značeno), (nebo se dostat na Sv. Kopeček 
přes Bystrovany). Projet obcí Sv. Kopeček, na konci na křižovatce doleva do kopce a 
cca 2 km do Radíkova (značeno jako slepá ulice, v Radíkově cesta končí). V Radíkově 
doleva kolem obchodu Hruška do kopce, směrem k vysílací věži, která je vidět. Zákaz 
vjezdu neplatí pro ubytované, tak se nenechte cedulí odradit. 
Parkování: před rekreačním areálem pod Věží, po zaplnění kapacity na parkovišti v 
Radíkově. Doporučujeme využít dobré dostupnosti hromadnou dopravou. 
Odkaz na mapu:  https://mapy.cz/s/detacecuso 

 

 

Dne: 31. 3. 2022 

 

Petr Svoboda v.r.      Jan Nemrava v.r. 

náčelník OV ČOS      zastupující vedoucí komise PP 

 

 

Přílohy: přihláška 
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Konání závodu umožnil podnik Lesy ČR, s.p  

 

Mapky 

 

  


