
Orientační závod pro zdravotně postižené – Opava 2017 

Jak už se v posledních letech stalo tradicí, na prvomájový den se do Opavy sjeli vozíčkáři z blízka 

i zdaleka, aby absolvovali orientační závod pro zdravotně postižené. Tento závod má mezi účastníky 

své dlouholeté příznivce a pořadatelé z oddílu orientačního běhu TJ Opava se musejí každoročně  

hodně snažit, aby připravili závod na očekávané úrovni jak po stránce pořadatelské, tak i po stránce 

sportovní. Jsme přesvědčeni, že i letos se oba cíle podařilo úspěšně naplnit, a to i díky pochopení 

Střední zdravotní školy v Opavě, která poskytla své školní hřiště jako zázemí, kde bylo k dispozici 

vše, co shromaždiště takovéhoto typu závodu vyžaduje.  

Po několikadenním období, kdy Opavsko zápolilo s přívaly sněhu a deště, se počasí na poslední chvíli 

naštěstí umoudřilo a významně přispělo k pohodě všech účastníků. Závod proběhl za krásného 

slunečného dne v centru Opavy na kvalitně připravených tratích, které byly orientačně a díky své délce 

i fyzicky náročné. Většina účastníků je již zvyklá na to, že při jejich zdárnému absolvování nestačí jen 

vynaložit velké fyzické úsilí, ale musejí být neustále maximálně soustředění na to, aby se v labyrintu 

uliček a parků neztratili a vybírali si na jednotlivých úsecích optimální postupy.  

Závodilo se ve čtyřech základních kategoriích, ve kterých startovalo celkem 35 zdravotně postižených, 

navíc byly připraveny i dvě tratě pro příchozí. V kategorii Mechanický vozík zvítězil jeden z favoritů 

a dlouhodobý účastník těchto závodů, Mirek Špidlen z Tanvaldu, před Petrem Kristkem z Bohdíkova 

a téměř domácím Davidem Nankem z Kravař. V kategorii Elektrický vozík bylo pořadí obdobné jako 

v minulých létech, opět zvítězil Milan Lučný z Havířova, druhá byla Petra Severýnová z Vrchlabí 

a třetí Jirka Michelfeit opět z Havířova. V nejpočetnější kategorii, Vozík s doprovodem, obsadil první 

místo Kamil Spáčil z Přerova, druhý byl Boris Dvorský z Holešova a třetí Josef Stuchlík z Hrabyně. 

Kategorie nejmladších měla tentokrát čtyři účastnice, které dojely v pořadí Lucie Hlaváčová, Nikola 

Sikorová, Monika Klouzalová a Hana Silná. Výkon posledně jmenované Haničky je o to cennější, že 

závod absolvovala sice v doprovodu tatínka, ale „odtáhla“ ho bez pomoci a podpory úplně sama.  

Pořadatelům je jasné, že závodníci v jednotlivých kategoriích nemohou mít úplně stejné podmínky, 

hlavně v případech, kdy potřebují asistenci. Většině účastníků však nejde ani tak o vítězství, jako spíše 

o možnost vyzkoušet si své orientační schopnosti, porovnat se se svými kolegy a hlavně užít si kouzlo 

závodní euforie, k  čemuž jim závod v krásném historickém centru města Opavy posloužil dokonale. 

Navíc pořadatelé ve snaze přiblížit závodění zdravotně postižených se závoděním jejich zdravých 

kolegů, uspořádali i letos paralelní závod v orientačním běhu (ve stejné době, na stejných kontrolách 

a podobných tratích) v rámci Opavské ligy mládeže, kterého se zúčastnilo 60 orientačních běžců 

z Opavy a okolí.   

Po skončení závodu proběhlo vyhlášení a odměnění nejlepších závodníků diplomy a věcnými cenami, 

pamětní medaili pak obdrželi všichni jeho účastníci. Letos pořadatelé přidali ještě jednu novinku, a to 

vystoupení opavské hudební skupiny Amadeus, se kterou si mohli všichni zazpívat známé písničky, 

a která se starala o dobrou náladu při loučení a postupném odjezdu jednotlivých účastníků i skupin. 

Jako pořadatelé jsme velice rádi, že se této vydařené akce zúčastnil tak velký počet závodníků. Někteří 

přijeli dokonce i v nepříliš dobrém zdravotním stavu, jen aby si mohli zazávodit a setkat se s přáteli. 

Bohužel, někteří z dlouhodobých účastníků (např. Alena Sroková z Hrabyně) museli naopak kvůli 

zdravotním problémům letošní závod vynechat. Přejeme velmi brzké uzdravení. 

Velké poděkování patří všem pořadatelům, kterých bylo zapotřebí celá čtyřicítka, a to nejen při 

přípravě a organizaci průběhu závodu, ale bylo nutno zajistit i hlídání kontrol v terénu a asistenci 

pro závodníky, jejichž hendikep si to vyžaduje a vlastní doprovod k dispozici nemají.  

A protože pořadatelé přislíbili uspořádání závodu i v příštím roce, mohou se všichni těšit na pozvání 

k dalšímu ročníku, ve kterém si připomeneme 20. výročí od prvního závodu, pořádaného v roce 1998. 
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