
 

ÚVODNÍ SLOVO POŘADATELŮ 

 

 SLOVO ŘEDITELKY ZÁVODU 

Není potřeba toho moc říkat, kdo někdy něco 

pořádal, ví, co to všechno obnáší. Je to spousta 

jednání a papírování. A každý se snaží, aby 

dosáhl toho, co si vytyčil. 

Jsem ráda, že se pořád ještě najde dost 

ochotných lidí, kteří obětují své volno a i když by nemuseli, pracují. Tím mám na mysli Radka Sedláka, který již 

dávno není členem našeho oddílu, ale přesto bez váhání kývl na spolupráci. A taktéž tým T. Babického z LTM , 

kteří berou pomoc při pořádání za samozřejmost. 

Měla bych na Vás určitou prosbu, pokud se sem dočtete. Jelikož místní myslivci nejsou naší akci moc nakloněni, 

chtěla bych jim dokázat, že orienťáci nejsou  banda divochů, kteří přijedou zdupat les a vyplašit zvířata, tohle byla 

jejich představa.... 

Měli jsme spolu jednání, kde jsme probrali jejich i naše argumenty a rozešli jsme se docela ve smíru. Oni se 

mimochodem zmínili o tom, že přikrmují zvěř, aby neměla potřebu škodit zemědělcům na jejich polích. 

Tak mě napadlo, že pokud byste doma třeba měli přebytečné staré suché pečivo, mohli byste ho vzít  s sebou na 

závody. Věřím, že by se mohlo sejít slušné množství příkrmu pro zvěř a myslivci by poté na nás hleděli 

pozitivněji... Na shromaždišti bude vyznačené místo pro sběr. 

Budu ráda, pokud podpoříte mou myšlenku  a pomůžete dobrým skutkem..... 

Moc děkuji a doufám, že se Vám u nás v Polabí bude líbit. 

26.2. 2014   Jana Buková          

 

 

 SLOVO HLAVNÍHO ROZHODČÍHO 

 

V Roudnici nad Labem jsem v roce 1982 začínal s OB a vždy jsem 

postrádal organizaci většího formátu závodu, než byly závody pro 

místní školy. Myslím si, že v Roudnici je velkou tradicí každoroční 

pořádání minimálně tří závodů školního poháru. Tím chci říci, že 

zde existuje tým nadšenců a spolehlivých lidí, kteří vědí jak na to.  

Po druhé v krátké době se oddíl rozhodl uspořádat oblastní 

žebříček. Tentokrát se bude závodit ve zcela novém prostoru, který nebyl ještě nikdy pro OB využit. Prostor byl 

v minulosti využíván především pro vojenské účely a v západní části lesa je stále funkční muniční sklad. V okrajové 

části je rozsáhlá pískovna, která pomalu tento lesní komplex pohlcuje. Pro centrum závodu jsme zvolili areál místního 

SK Libotenice. Jako bonus zde bude od 10 hod. výkop soutěžního utkání místních fotbalistů.  



Velké díky patří ředitelce závodu, která dokázala nejdříve přesvědčit vlastní řady orienťáků a poté začala 

s nekonečnou prací shánění podpisů místních vlastníků lesa a agitováním u myslivců a ochranářů. Jedním z paradoxů 

tohoto závodu je to, že nás ochranáři žádají abychom jim řádně zkypřili běháním bývalo vojenskou střelnici, protože 

to je vhodné pro přežití některých vzácných rostlin.      

Nalezli jsme pro Vás ideální parkovací místo v areálu Lidru (bývalé objekty drůbežárny), který leží kousek od centra, a 

zároveň parkováním nebudeme obtěžovat místní v těsné blízkosti jejich domů.  

Něco k lesu: jedná se o převážně rovinatý a běžecky dobře průběžný les. Celý lesní komplex je bohatý na všechny 

typy cest. Ve východní části se nachází zarostlý svah, v kterém moc kontrol nenaleznete. V mapě je též mnoho 

zvlněných míst, někde budete muset překonat 10 – 15m vysokou písečnou dunu, která je samozřejmě zalesněna. 

V lese převažuje akát a borovice. Podrost je v tomto lese tvořen převážně cca 0,5m vysokou trávou (v mapě bíle) a 

nechybí ani ostružiny. Stavba tratí se nejhůře prostupným místům vyhýbá.  Některé z pasek budou v mapě 

zašrafovány jako zakázaný prostor, protože byly loni osázené. Opět platí pravidlo, že ideální trasa povede mimo tyto 

paseky. 

Tratě: na stavbě tratí se podílejí dva zkušení rozhodčí. Oba si navzájem oponují a připomínkují návrhy. Tratě žákovské 

a dorostenecké staví J.Buková a tratě dospělých a veteránů R.Sedlák. Původně navržená klasická trať byla změněna 

se souhlasem soutěžní komise na tratě zkrácené klasiky (týká se DH21 tratí).  Na tratích nebudou chybět dlouhé 

postupy s volbou nebo motýlky, které jsou hlavně v orientačně zajímavějších pasážích. Cesta na start je necelý 

kilometr a při rozcvičování a dobré viditelnosti se můžete kochat pohledem na kopce České středohoří. Doběh jsme 

situovali do lesa v těsné blízkosti areálu s možností navštívení sběrné kontroly, tak aby si přišli na své i oddíloví 

paparaczzi. 

Zajímavosti: sekce se připravuje. V obci naleznete galerii kraslic: http://www.libotenice.cz/galerie-kraslic/d-

34693/p1=1181  (snad zajistíme otevření a vstup) a taktéž můžete po skončení závodu nalézt jednu z kešek na 

vrcholku Mrchového kopce: http://www.geocaching.com/geocache/GC2QWQZ_mrchovy-kopec?guid=8088198c-

4852-4660-b1c3-59d368b68611  

Na spokojené a natěšené závodníky se těší tým pořadatelů z SKOB Roudnice nad Labem 

26.2.2014 Radek Sedlák 
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