
Žebříček B-Čechy východ v orientačním běhu 2021 
Východočeský pohár 

Veřejný závod 
 

Vítáme Vás v Podkrkonoší na dvojzávodě 
Žebříčku B východ, který je zároveň závodem 
Východočeského poháru a Veřejným závodem. Na 
úvod nám dovolte, abychom ještě jednou vzpomněli na 
Láďu Hrubého, který nás nečekaně opustil 17.února 
2021 ve věku 65 let. Právě on byl takovým hnacím 
motorem klubu a vedle své trenérské činnosti bylo 
právě pořádání závody jeho obrovskou vášní. V jarní 
sezóně i při přípravě těchto závodů si postupně 
uvědomujeme, jak nám Láďa chybí a kolik často 
neviditelné práce zastal. Ještě jednou děkujeme. 

 
 

Závod proběhne na území Libereckého a Královéhradeckého kraje a na 
katastru obcí Borovnice u Staré Paky, Čistá u Horek, Dolní Kalná a Horní Olešnice. 
Poděkování patří majitelům pozemků, především společnosti Lesy ČR, Obci Borovnice 
a AGRO Měřín (vlastník pozemků na shromaždišti). 

 
 Dominantou závodního prostoru je vrch Čistecká hůra (587 m) a přilehlé 

Rovně. Jedná se o geologicky velmi zajímavé území s čedičovým výlevem mezi 
permskými pískovci s výskytem českých granátů, žlutých achátů mechovců a 
malachitu. Však také o původu Čistecké hůry se vypráví pověst o sázce čerta 
s andělem, stejně tak jako o  zakletém zámku a skrytých pokladech. Po mniškové 
kalamitě na počátku dvacátých let 20.století byl severní svah osázen bukovým lesem.  

  

 

 
 Centrum závodu se nachází na katastru obce Borovnice, jež byla 

osídlena převážně německým obyvatelstvem a na starých mapách ji najdeme pod 
názvem Gross Borowitz. V minulostí byla obcí větrných mlýnů (stávalo jich zde pět). 
Do 20. století se však zachoval jediný. Jednalo se o poslední větrný mlýn německého 
typu v Čechách, který stával zhruba kilometr na východ od křižovatky silnic do 
Borovnice, Pecky a Horek. Na vrcholku táhlého hřebene nad Borovnicí se dodnes 



nachází původní kamenná podezdívka ve tvaru kříže a u ní památník vybudování na 
připomínku jeho osudu. Stavba repliky mlýna začala na jaře 2018, kdy bylo postaveno 
základové trámoví. Stavba byla slavnostně ukončena 27.6.2020. Replika mlýna 
vyrostla na novém místě ve spolupráci obce, Spolku Větrák, řemeslníků a několika 
středních škol za podpory Královéhradeckého kraje. 

 
 

 
 
 

 

 

Pořadatelem závodu je Sportovní klub Studenec, z.s., který byl založen jako 
fotbalový klub v roce 1923 a během své historii putoval po pěti různých fotbalových 
hřištích po Studenci než v roce 1959 zakotvil ve středu obce Studenec a až v roce 
2021 vybudoval odpovídající zázemí. 
 

 
  

 V současné době má oddíl kopané s 11 týmy, oddíl orientačního běhu, alpského 
lyžování a lehké atletiky.  

Přejeme tímto všem účastníkům pohodové závody v náročném, ale zajímavém 
podkrkonošském terénu.    



  

 

 

 



Partneři SK Studenec 
 

Obec Borovnice 
 

 

 
 

Sokol Studenec 

                                           www.farma-busakovi.cz           
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