
 

 
 

 

 

Propozice  

Zálesácký Závod Zdatnosti dospělých 2022 
 

 

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

Datum konání: pátek 20. 5. prezence, závod sobota 21.5. 
 neděle 22. 5. vyhlášení výsledků přeboru společně s přeborem ZZZ 
 

Místo: Radíkov – rekreační areál Pod věží - mapka, popis na  
 http://www.chataradikov.cz/  
 

Technické zabezpečení.: Sokolská župa Olomoucká - Smrčkova 
 

Ředitel závodu: Ing. Lukáš Michalík  
 
Hlavní rozhodčí: Jan Přech  
 

Stavitel tratí: Jan Nemrava, Lukáš Michalík 
 

Zdravotní služba: MUDr. Zuzana Heřmanová 
 

Přihlášky:     odešlete elektronicky na adresu: zolomoucka@sokol.eu 

     Župa Olomoucká – Smrčkova, tel. 773 659 872 

  
nejpozději do 11. května 2022 (platí datum e-mailu,  
přijetí e-mailu bude obratem potvrzeno) 

 
 

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 župou 
Olomouckou (dle přihlášek).  

 

Ubytování: 4-lůžkové chatky, vlastní spacáky (kapacita omezena); budova, stany, 
též kapacita omezena.  Ubytování – 320 Kč/osoba za oba dny. 

 

Stravování: Společné stravování na základě objednávky v celkové výši  
 570,- Kč/osoba začíná večeří 20. 5. 2022 a končí obědem (balíček na 

cestu) 22. 5. Pitný režim zajištěn. 
 
V případě, že budete současně potvrzeni jako rozhodčí (lze skloubit) ubytování, dopravu a 

stravu hradí OV ČOS. 

Úhradu proveďte na základě faktury, vystavené SŽ Olomouckou – nejpozději do 15. 5. 
2022 

 
 

Základní předpis: Soutěž je volným pokračováním postupových přeborů ZZZ žactva a 

dorostu. Je určena pro dospělé závodníky z řad členů ČOS, vhodná 

pro bývalé účastníky závodů ZZZ z žup či ústředních kol, vedoucí 

mládeže atd. Soutěž není postupová, počet hlídek na župu ani T. J. 

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


 
 
 

        

 

není omezen. Organizátor může určit maximální počet startujících 

hlídek dle kapacity závodu. 

 

Kategorie: Dospělí -  rok narození 2004 a starší 

Dvoučlenná družstva – mužská, ženská či smíšená soutěží společně 
v jedné kategorii.  

 

Časový průběh soutěže: Zálesácký závod dospělých proběhne společně s přeborem ČOS 

v ZZZ pro žactvo a dorost. Dospělí budou závodit po skončení přeboru 

(Mohou se podílet na přeboru jako např. rozhodčí, realizační tým. Viz 

přihláška.) 

Koncepce, disciplíny: Hlídky na trase závodu v časovém limitu dohledávají kontroly a plní 

úkoly inspirované ZZZ. Hodnotí se čas, započítané přípočty a odpočty 

dle plnění úkolů a bonusových úkolů. 

Disciplíny vycházejí ze zálesáckého závodu zdatnosti, jsou více 

zaměřeny na  praktické využití dovedností a znalostí. Nejsou přesně 

definovány jako u závodů pro žactvo a dorost.  

 Můžete očekávat pohyb v terénu, práci a orientaci s mapou, Morseovu 

abecedu a další jednodušší šifrování, rozdělávání a využití ohně, práci 

s tábornickým nářadím, uzlování, práci s lanem, poznávání přírodnin či 

zvířat, spolupráci, první pomoc. 

Ceny:   Vítězné hlídce bude předána putovní cena, hlídkám na 1. - 3. místě 

diplomy, všem účastníkům účastnické listy. 

 

Rámcový program:  

Pátek 20. 5. 2022: 17:00 - 19:30   příjezd župních výprav, prezence, stavba  
              stanů 

 18:00 - 20:00  večeře 

20:30               povinná porada vedoucích družstev,  
                        losování startovních čísel a startovního 
                        pořadí (přebor ZZZ) 
21:00               porada rozhodčích, (přebor ZZZ) noční 
                        hra (závodníci přeboru) 
21:30               porada závodníků – upřesnění pravidel 

 

Sobota 21. 5. 2022:            7:30 – 8:30  snídaně 

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

              10:00   předpokládaný start přeboru ZZZ 

              11:30 – 14:00  vydávání obědů v průběhu soutěže 

               cca 15:00  ukončení závodu (podle počtu hlídek)  
 

           16 - 19 hod  doprovodný program pro účastníky přeboru 
           cca 16.30 - 21 Zálesácký závod zdatnosti – kategorie 

dospělých. 
               cca. 21:00  slavnostní táborový oheň 

 
 
 



 
 
 

        

 

Neděle 21. 5. 2017:        7:30 – 8:30  snídaně 

       9:00  slavnostní nástup a vyhlášení výsledků 
přeboru i závodu dospělých 

         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 a vlastní stany 
neubytovaní v chatkách; 

- družstva: podložka pro psaní, psací potřeby, každý závodník bude obut 
z důvodu bezpečnosti do uzavíratelné 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: hodinky, buzola, nůž, sekera, pilka, ešus (či jiné nádobí vhodné 
na vaření na ohni) Na oděvu důstojně umístěna sokolská 
symbolika (znak Sokola na rukávu nebo hrudníku). 

 
V závodu smí být využíváno jen povolené (povinné) vybavení, nebude 

povoleno využití jiných technických prostředků  - např. GPS, chytrých 

telefonů. 

 
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 na Sv. Kopečku) 
Z autobusového nádraží – podchodem a tramvají směr vlakové nádraží (2 zastávky) 
potom přestup na autobus č. 11. 
Autem z města vyjíždět směrem na Šternberk, Opavu, ve Chválkovicích (okraj města) 
odbočit na ZOO Sv. Kopeček (je značeno), (nebo místo přes Chválkovice jet na Sv. 
Kopeček přes Bystrovany), projet obcí Sv. Kopeček, na konci na křižovatce do leva 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 věži, která je vidět. 
Zákaz vjezdu neplatí pro ubytované, tak se nenechte cedulí odradit. 
Parkování: před areálem, případně na parkovišti v Radíkově při zaplnění kapacity. 
Bude koordinováno. Doporučujeme využít dobré dostupnosti hromadnou dopravou. 
Odkaz na mapu:  https://mapy.cz/s/pucamomaru 

 

 

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

náčelník OV ČOS      zastupující vedoucí komise PP 

 

Přílohy: přihláška 

 

http://www.chataradikov.cz/
file:///C:/Users/ZupaOLOMOUC/Desktop/AppData/Local/Temp/Temp1_ZZZ_2017__na_župy_.zip/%20https:/mapy.cz/s/BkYq
https://mapy.cz/s/pucamomaru


 
 
 

        

 

Konání závodu umožnil podnik Lesy ČR, s.p  

 

Mapky 

 

  


