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Název projektu: Orientační závod zdravotně postižených 

Místo konání: Arboretum Nový Dvůr 

Datum konání: středa 1. května 2019 

 

 

 

Charakteristika projektu 

Projekt je zaměřen na uspořádání orientačního závodu pro vozíčkáře a jinak 

zdravotně handicapované osoby.  

TJ Opava, oddíl orientačního běhu, se kromě svých běžných sportovních aktivit 

dlouhodobě zaměřuje na pravidelné každoroční pořádání orientačních závodů pro 

zdravotně postižené, a to již od roku 1998. V letošním roce máme v úmyslu 

uspořádat závod v Arboretu Nový dvůr, tento prostor byl pro vozíčkáře s velkým 

úspěchem a ohlasem využit již v roce 2006. Současně se závodem pro zdravotně 

hendikepované bychom rádi v souladu s cíli projektu připravili i orientační závod 

pro sportovní veřejnost a příchozí.    

 

 

 

Cíle projektu 

 připravit pro tělesně postižené občany akci s vysokou sportovní 

i společenskou úrovní, rozšířit tak škálu možností pro jejich aktivní 

sportovní a společenské vyžití a smysluplné využití volného času  

 širokou propagací závodu získat další zdravotně postižené občany pro 

sportovní aktivitu  

 zařazením vloženého závodu pro příchozí umožnit společnou soutěž pro 

zdravé i handicapované sportovce, podpořit jejich setkávání a vzájemné 

poznávání 

 umožnit účastníkům i divákům vedle sportovní podívané i navázání 

nových kontaktů a tím vytvořit podmínky pro pořádání dalších 

společných akcí 
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Historie 

TJ Opava, oddíl orientačního běhu, má v pořádání orientačních závodů pro 

zdravotně postižené poměrně dlouhou a bohatou tradici. Od roku 1998, kdy byl 

v areálu Rehabilitačního ústavu a Ústavu sociální péče v Hrabyni uspořádán první 

závod, to bude již patnáctá akce tohoto druhu, kterou se chystá uskutečnit. Další 

závody byly konány v následujících letech, a to téměř každoročně, z uspořádání 

závodu pro tělesně postižené sportovce se tak stala pravidelná a tradiční akce 

opavského oddílu.  

Vyvrcholením činnosti oddílu TJ Opava v této oblasti byla významná aktivní 

účast členů oddílu na pořádání Mistrovství světa v Trail-O (orientační disciplíně 

pro zdravotně postižené) v roce 2008 v Olomouci. 
 

Přehled uspořádaných závodů  
1998 ÚSP Hrabyně 

2000 Opava – Městské sady 

2001 Opava – Kateřinky 

2004 Opava – Kateřinky 

2005 Opava – Městské sady  

2006 Arboretum Nový Dvůr 

2007 ÚSP Hrabyně 

2008 Olomouc – součástí Mistrovství světa OB 

2009 Opava – ZŠ Englišova 

2010 Opava – Městské sady  

2010 Olomouc – součást mezinárodních závodů  IWAS 

2011 Opava – Centrum 

2012 Zlaté Hory 

2012  Krnov (ve spolupráci s oddílem SKOL) 

2013  CSS Hrabyně 

2014  Přerov 

2015  Opava - Kateřinky 

2016  Krnov 

2017  Opava – Centrum 

2018  Opava – Městské sady 

2019  Arboretum Nový Dvůr 

 
 

Rok 1998 – Ústav sociální péče Hrabyně 

První ročník závodu byl konán odpoledne po skončení běžného orientačního 

závodu, který byl pořádán naším oddílem TJ Opava v blízkosti areálu 

Rehabilitačního ústavu a ÚSP v Hrabyni. Zúčastnilo se jej asi 15 závodníků, 

přičemž někteří z nich se přihlásili k účasti teprve v jeho průběhu. Touto akcí byl 

položen základ tradice v pořádání tohoto druhu závodu v našem regionu. 
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Rok 2000 – Městské sady Opava 

V tomto roce proběhl závod v Městských sadech na speciálně připravené mapě   

a byl poprvé pořádán jako Neoficiální mistrovství České republiky. Pořadatelé se 

již zaměřili na propagaci akce v médiích a na webových stránkách sdružení 

Paraple, čímž byla pozvednuta prestiž celé akce. Došlo k navázání nových 

kontaktů, což vedlo ke zvýšení počtu účastníků na 26. Startovalo se v pěti 

kategoriích a celé provedení závodu se již blížilo podobě klasického orientačního 

závodu.  

 

              
 

 

Rok 2001 – Městská část Kateřinky 

V tomto roce byl náš oddíl orientačního běhu TJ Opava pověřen ČSTPS 

uspořádáním oficiálního Mistrovství ČR v orientačním závodě pro zdravotně 

postižené. Poprvé byl závod uskutečněn v obydlené části města, když místem 

konání se stalo sídliště Kateřinky. K pořádání nejdůležitějšího závodu sezóny bylo 

opět ze strany organizátorů přistoupeno zodpovědně a byly zlepšeny podmínky 

pro závodníky. Poprvé bylo použito elektronické ražení kontrol, které je pro 

závodníky přijatelnější než ruční ražení, pro snadnější zdolávání obrubníků byly 

na mnoha místech připraveny dřevěné nájezdy. Zajištěno bylo také kvalitní 

ozvučení prostoru shromaždiště, aby obyvatelé přilehlých domů, diváci i 

kolemjdoucí byli o pořádané akci a jejím průběhu informováni. Poprvé byl také 

z průběhu závodu uskutečněn přímý vstup do vysílání regionální rozhlasové 

stanice. Bylo vytvořeno oficiální logo závodu, zavedla se tradice odměňování 

všech účastníků upomínkovým předmětem a losování věcných cen. Proti 

předchozímu roku opět došlo ke zvýšení počtu závodníků, a to na 38.  
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Rok 2004 – Městská část Kateřinky 

Po tříleté odmlce se akce opět vrátila do Kateřinek a byla nazvána Velkou cenou 

Opavy v orientačním závodě vozíčkářů. Zázemí závodu včetně podmínek pro 

startující bylo opět vylepšeno. Standard z minulých let byl doplněn tím, že 

závodníkům ze vzdálenějších míst republiky bylo poskytnuto bezplatné ubytování 

v bezbariérových hotelech a pro všechny účastníky a jejich doprovod bylo 

zajištěno bezplatné občerstvení před i po závodě. Odměnou za tuto snahu byla 

účast opět rekordního počtu závodníků (41), což výrazně převyšuje účast na 

akcích podobného druhu. 
 

 

    
 

 

 

Rok 2005 – Městské sady Opava 

V roce 2005 byl náš oddíl již podruhé pověřen pořádáním Mistrovství České 

republiky v orientačním závodě zdravotně postižených. Tento závod byl díky 

spolupráci s několika sponzorskými firmami z našeho regionu organizačně 

zajištěn na úrovni celorepublikových závodů v klasickém orientačním běhu.  K 

dosažení takto vysoké úrovně přispěla také volba komfortního zázemí pro 

pořádání závodu v nově postavené víceúčelové sportovní hale, která je vybavena 

bezbariérově řešenými vnitřními prostory. Tím byl umožněn velmi atraktivní start 

z palubovky haly přímo do terénu Městských sadů, kde závod probíhal. Díky 

navázání přímé spolupráce se Speciální školou pro tělesně postižené došlo k účasti 

početné skupiny postižených dětí i jejich rodičů. Akce byla široce propagována, 

kromě 50 aktivních závodníků se na závod přišlo podívat i větší množství diváků, 

přátel a příbuzných účastníků, včetně zástupce generálního sponzora Ostroje 

Opava i zástupců některých dalších sponzorů. Ti se také aktivně zúčastnili 

závěrečného ceremoniálu s vyhlášením výsledků a předali účastníkům diplomy, 

medaile, poháry a věcné ceny. 
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Rok 2006 – Arboretum Nový Dvůr  

Po dohodě s představiteli ČSTPS a pořadateli závodů pro vozíčkáře v Praze a 

Vrchlabí byl závod v roce 2006 zařazen do seriálu tří závodů Českého poháru. 

Pro jeho konání byl vybrán velice atraktivní prostor v areálu Arboreta Nový Dvůr 

a květnový termín, což je pro Arboretum v Novém Dvoře nejpřitažlivější období 

v roce, v němž dochází k jedinečnému rozkvětu rododendronů a místo je hojně 

navštěvováno veřejností.  

Díky zájmu a podpoře  ředitele Arboreta Nový Dvůr Ing. Miroslava Franka CSc. 

jsme měli v areálu arboreta velmi dobré podmínky a zázemí pro pořádání závodu. 

Na travnatém prostoru za vstupní bránou byly pro vozíčkáře a jejich doprovod 

postaveny stany a přístřešky, veškeré občerstvení bylo podáváno zdarma.   

Po skončení klasického závodu, při němž byli účastníci rozděleni do kategorií 

podle stupně postižení a podle druhu používaného vozíku, byl poprvé v rámci 

našich závodů uspořádán Trail-O závod. Jeho zařazením chtěli pořadatelé 

seznámit vozíčkáře i s jiným typem závodu, který se provozuje běžně ve světě 

(jsou pořádány evropské a světové šampionáty a závody Světového poháru)  

a připravit je tak na případné mezinárodní závody. Vzhledem k tomu, že u tohoto 

typu závodu rozhodují pouze orientační schopnosti, nikoliv fyzická zdatnost, byla 

tak umožněna účast vozíčkářům všech kategorií ve společném závodě. Společně 

s vozíčkáři si tento druh orientačního závodu vyzkoušel i nemalý počet diváků.  

Kromě velkého zájmu veřejnosti se akce jako diváci zúčastnili i významní hosté 

– primátor Ing. Zbyněk Stanjura, ředitel ÚSP v Hrabyni MUDr. Vladimír Plaček, 

předseda Okresního sdružení ČSTV Jaromír Hendrych a generální manažer 

Organizačního výboru pro MS v orientačním běhu, které proběhlo v roce 2008 

v České republice, Ing. Robert Zdráhal. 

Oba závody proběhly za pěkného počasí a ohlasy ze strany závodníků, diváků  

i návštěvníků arboreta byly velice příznivé. 
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Rok  2007 - Ústav sociální péče Hrabyně 

V  roce 2007 jsme se závodem vrátili zpět do míst, kde jsme v roce 1998 začínali, 

a to do areálu Ústavu sociální péče a Rehabilitačního ústavu v Hrabyni. Závod 

proběhl opět v rámci jednoho ze tří závodů Českého poháru.    

Protože od první akce v roce 1998 došlo v areálu k několika úpravám, byl prostor 

pro závod znovu kompletně zmapován. Díky velmi dobré spolupráci s vedením 

ÚSP bylo pro pohodlí závodníků poskytnuto výborné zázemí. Obdobně jako 

v předcházejícím roce proběhly dva závody, klasický orientační závod na čas (82 

účastníků) a Trail-O závod podle mezinárodních pravidel (48 účastníků). Pro 

hendikepované sportovce a jejich doprovod bylo pořadateli stejně jako 

v minulých letech zajištěno veškeré občerstvení a ubytování zdarma. 
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Rok 2008 – WTOC Olomouc 

V roce 2008 se v České republice konalo Mistrovství světa v orientačním běhu 

(WOC) a součástí této akce bylo také Mistrovství světa v Trail-O (WTOC). 

Protože široké veřejnosti orientačních běžců v ČR byly známy aktivity našeho 

oddílu v pořádání orientačních závodů pro zdravotně postižené a závodů  

v Trail-O, byli jsme organizačním výborem MS požádáni o kompletní 

organizační zajištění WTOC. Přípravy této vrcholové světové akce trvaly  

dva a půl roku, z oddílu se nejvíce zapojili Miloš Rychlý ve funkci ředitele 

závodu a Eva Kociánová ve funkci stavitele tratí, při uskutečnění samotného 

mistrovství i mnoho dalších členů našeho oddílu. V rámci WTOC jsme připravili 

čtyři mistrovské závody a jako pátý závod jsme připojili i Mistrovství ČR 

v klasickém orientačním závodě pro zdravotně postižené jako ukázku pro 

zahraniční účastníky WTOC.  Závody proběhly v červenci 2008 na Olomoucku a 

podle ohlasů všech zúčastněných byly připraveny na vynikající světové úrovni. 
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Ukázka mapy z Mistrovství světa v Trail-O 

(World Trail Orienteering Championship) 
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Český reprezentační tým na WTOC 2008 ve složení: 
Libor Forst, Jana Glabazňová, Tomáš Holas, Boris Dvorský (horní řada zleva) 

Petr Krystek, Bohuslav Hůlka (spodní řada zleva) 

 

 
 

Organizační tým WTOC 2008 (zleva) 
Anne Braggins – vedoucí sekce Trail-O  při IOF   (Anglie) 

Eva Kociánová – stavitelka tratí  (Oddíl orientačního běhu TJ Opava) 

Hannu Niemi – event advisor IOF   (Finsko) 

Robert Zdráhal – organizační zajištění   (Haná Orienteering Olomouc) 

Miloš Rychlý – ředitel WTOC  (Oddíl orientačního běhu TJ Opava) 
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Rok 2009 – ZŠ Englišova Opava 

V roce 2009 proběhly závody opět v Opavě s využitím zmapované části klidné 

obydlené čtvrti a sídliště v okolí ZŠ Englišova. Prostory ZŠ se sportovním 

zaměřením byly využity pro potřeby závodního centra, které poskytlo účastníkům 

bezbariérový areál s vhodným sociálním zázemím. Jednalo se stejně jako 

v posledních letech o dvojzávod – dopolední klasický orientační závod  

a odpolední Trail-O.  

Závod proběhl za krásného slunečného počasí, přičemž 37 sportovců absolvovalo 

závod na klasické trati v celkem pěti kategoriích a 20 závodníků si změřilo své 

síly v disciplíně Trail-O. 

 

 

 

                 
 

 

Rok 2010 – Městské sady Opava 

Rok 2010 byl ve znamení návratu do známého prostředí a nadmíru vyhovujícího 

sportovního zázemí Městské víceúčelové haly v Opavě. Tentokrát byl na 

aktualizované mapě v okolí Haly postaven závod typu scorelauf, čili závod na čas 

bez pevného pořadí kontrol. Byl připraven také již dlouho avizovaný závod typu 

labyrint, jenž je v českém orientačním světě novou disciplínou. Jedná se o časově 

i vzdálenostně velmi krátký, vícekolový závod, u něhož je výrazně snížen vliv 

rozdílu ve fyzické výkonnosti účastníků a takřka zcela eliminován vliv náhody, 

který je u Trail-O závodů dosti významný. Labyrint-O může s úspěchem 

absolvovat kdokoli i bez předchozí přípravy. Bohužel několikadenní deště 

předcházející květnové neděli, na kterou byl závod plánován, zapříčinily 

podmáčení jediného možného prostoru, na němž mohl být závod uskutečněn,  

a tak bylo s politováním nutno tuto orienťáckou lahůdku vynechat.  
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Nicméně závod byl i přesto pro účastníky atraktivní, pro jeho potřeby byl 

zpřístupněn i areál nově zrekonstruovaného Městského koupaliště, vedla tudy trať 

většiny ze 47 závodníků, kteří si změřili síly celkem v pěti kategoriích. 

Samozřejmostí bylo občerstvení a oběd zdarma pro závodníky i jejich doprovod 

a kromě odměn pro vítěze si téměř každý odvezl domů drobnou či větší cenu po 

vylosování tomboly. 
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Rok 2010 – IWAS Olomouc 

Druhá akce roku 2010 proběhla v srpnu v Olomouci v rámci Světových her 

zdravotně postižených v plavání a atletice (IWAS). V součinnosti s pořadateli této 

akce jsme zorganizovali Mistrovství ČR v klasickém orientačním závodě pro 

zdravotně postižené. Akce byla zahrnuta do programu IWAS jako ukázkový sport 

pro zahraniční účastníky, a měla prezentovat náš sport jako jednu  

z možných aktivit pro zdravotně postižené sportovce.  

Klasický mistrovský závod proběhl v blízkosti historického centra Olomouce 

v parku a botanické zahradě, a to na kvalitní mapě, na které se běžel jeden ze 

závodů  Mistrovství světa v orientačním běhu v roce 2008.  

Centrum dopoledního orientačního závodu bylo na atletickém stadionu TJ 

Lokomotiva Olomouc, kde probíhaly soutěže IWAS. Na tomto místě se nám 

v odpoledních hodinách konečně podařilo uskutečnit i soutěž Labyrint-O. Oba 

závody se účastníkům velmi líbily, zařazení labyrintu se ukázalo jako velmi 

atraktivní jak pro účastníky, tak pro diváky. Škoda jen, že se tentokrát účastnilo 

méně závodníků než obvykle, letní dovolenkový termín se ukázal být jako ne 

příliš vhodný. 
 

 
Výřez mapy Olomouc - Botanická zahrada s ukázkou jedné z tratí 
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Rok 2011 – Opava centrum 

V květnu 2011 proběhl orientační závod pro zdravotně postižené jako součást 

oblastního žebříčku v orientačním běhu, jehož pořádáním byl náš oddíl OB 

pověřen. Motivem pro spojení obou závodů do jedné akce bylo, aby i zdravotně 

postižení poznali atmosféru běžných závodů v orientačním běhu a mohli si 

vyzkoušet standardní tratě, navíc v atraktivním historickém centru města  

a střídavě v okolních členitých parcích. Centrem závodu bylo školní hřiště ZŠ 

Ochranova, pro naše účely doplněné o veškeré zázemí (bezbariérové Toi-Toi 

toalety, prostorné stany včetně občerstvení).  

K závodu bylo přihlášeno 42 zdravotně postižených a asi 350 běžných účastníků. 

Pro nepříznivé a pro prvomájovou neděli opravdu nezvykle chladné  

a deštivé počasí se ke startu nakonec dostavilo 30 zdravotně postižených, kteří 

soutěžili ve čtyřech kategoriích. 

 

 

        
 

 

 
 

První máj v Opavě 
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Rok 2012 – Zlaté hory  

Závod pro vozíčkáře v květnu roku 2012 byl pro nás opět ve znamení rozšíření 

možností organizačního působení – konal se jako součást třídenního závodu 

v orientačním běhu Haná Orienteering Festivalu. Ten proběhl za česko-polské 

spolupráce v okolí Zlatých Hor, bylo využito zázemí rekreačního areálu  

Bohemaland, přičemž pořadatelé HOF zajistili pro náš závod mapu, ubytování 

 a stravování. Navázali jsme na osvědčenou spolupráci s olomouckým oddílem 

SK Haná Orienteering, který se spolu s TJ Opava již dříve podílel na pořádání 

velkých akcí typu WTOC 2008 nebo IWAS 2010. Olomoucký klub v tento den 

v dopoledních hodinách navíc zorganizoval závod pro vozíčkáře v disciplíně 

Trail-O, a tak měli sportovci možnost opět zúčastnit se dvou závodů v jednom 

dni. 
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Rok 2013 – Hrabyně 

V roce 2013 jsme se po šesti letech vrátili do léty již prověřeného prostoru  ÚSP 

a Rehabilitačního centra v Hrabyni. Volba padla opět na sváteční první květnový 

den a opět nám, nutno říci, nepřálo počasí. Přes chladno a deštivo jsme 

zaznamenali účast vice než 50 závodníků, na které čekalo pět různých tratí včetně 

závodu pro veřejnost.  Start i cíl byl postaven před hlavním vchodem do vestibulu 

hlavní budovy, kde bylo i dostatečně komfortní zázemí pro všechny účastníky, 

občerstvení a poskytnutí obědů pro aktivní účastníky závodu i jejich doprovod je 

díky sponzorům na těchto akcích již samozřejmostí.  
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Rok 2014 – Přerov 

Na podnět dlouhodobých účastníků našich závodů z přerovského sdružení Alfa 

handicap jsme se rozhodli uspořádat akci v Přerově. Současně se závodem pro 

zdravotně hendikepované proběhl ve stejném prostoru i štafetový orientační 

závod pro širokou sportovní veřejnost i pro příchozí, který by byl zařazen do 

krajského a celostátního kalendáře orientačních běhů. Jako shromaždiště byl 

využit areál a zázemí Střední zemědělské školy v Přerově, samotný závod pak 

proběhl v sousedním nádherném městském parku Michalov. Je zajímavostí, že 

tento prostor byl zmapován a použit pro účely orientačního běhu vůbec poprvé. 

Vzhledem k poměrně velké vzdálenosti a nákladům na zmapování jsme mohli 

tuto akci uspořádat je díky podpoře tamní největší průmyslové firmy 

PRECHEZA. 

 

       
 

 

Rok 2015 – Opava Kateřinky 

Po jedenácti letech jsme se vrátili do prostoru, ve kterém proběhly jedny z prvních 

závodů, a to do opavského předměstí Kateřinky. V celém sídliště proběhla 

nedávno kompletní revitalizace, takže je nyní pro pohyb vozíčkářů daleko 

přívětivější a téměř bezbariérový než před léty. Zázemí pro centrum závodu 

poskytla organizátorům restaurace Kašpárkova Hasičárna. 

Ve sváteční prvomájový den byly připraveny tratě ve třech hlavních kategoriích, 

a to pro závodníky na mechanickém vozíku a na elektrickém vozíku, kteří se 

pohybovali na tratích samostatně včetně vlastního mapování a kategorie vozíků 

s doprovodem, kde asistenti pomáhali nejen při tlačení závodníků, ale u méně 
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zkušenějších i při orientaci v terénu a při volbách postupů mezi kontrolami. 

Pořadatelé nezapomněli ani na kategorii pro mládež do 15 let a na závod pro 

příchozí, kde postavili dokonce dvě tratě, jednu jednodušší náborovou a druhou 

obtížnější, která měla parametry standartního závodu v orientačním běhu.  

Jednotlivé tratě měly délku 1,2 až 2,6 km a podle ohlasu účastníků byly postaveny 

zajímavě a všem daly zabrat jak po stránce orientační, tak i po stránce fyzické. 

Závod měl opět velmi slušnou účast, do Opavy se sjelo přibližně 45 závodníků ze 

všech koutů republiky, i když převážnou část z nich tvořily týmy tradičních 

účastníků - z Rehabilitačního centra v Hrabyni, ze sdružení Alfa handicap 

z Přerova a ze sdružení Handi Jobs z Dětmarovic. 
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Rok 2016 - Krnov 

V roce 2016 proběhl závod v centru Krnova, kde ještě vozíčkáři nikdy předtím 

nezavítali. Byl to pro ně nový a zajímavý prostor v historické části města 

a městském parku. Centrum závodu bylo situováno do krnovského zámku, kde 

bylo zajištěno všechno potřebné zázemí. Závod se uskutečnil v neděli 1. 5. 2016 

a podobně jako v posledních ročnících jsme ho organizačně spojili i s orientačním 

závodem pro mládež a veřejnost, čehož využili zejména orientační běžci z Opavy 

a Krnova a děti z kroužku OB tamního Střediska volné času. 

Závodu se zúčastnili pravidelní účastníci našich závodů. V prvé řadě se jedná 

o závodníky z CSS Hrabyně, ze sdružení ALFA HANDICAP (Přerov), HANDI 

JOBS (Dětmarovice) či APROPO (Havířov), kteří obvykle tvoří převážnou část 

startovní listiny a další závodníci z Opavska i z celé republiky.  

 

 
 

 

Rok 2017 – Opava centrum 

V tomto roce jsme se opět snažili najít pro závod nový neokoukaný prostor. Díky 

dobrým vztahům s některými členy vrcholového managementu farmaceutické 

firmy TEVA nám byla předběžně přislíbena možnost uspořádat závod v docela 

přísně střeženém území jejich výrobního areálu. Bylo by to prostředí sice poněkud 

industriální, ale po orientační stránce velice zajímavě. Závod, který měl být 

součástí velké kulturní akce k významnému výročí této firmy, se však na poslední 

chvíli nemohl realizovat, proto jsme využili spolehlivého centra města Opavy, kde 
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jsou velké možnosti postavit nové a zajímavé tratě. Centrum závodu bylo 

v prostorách Střední zdravotnická školy ve Dvořákových sadech, nacházející se 

přímo v centrální části mapy. Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat 

jak vedení školy a panu školníkovi, tak i jeho žákům, kteří nám již mnohokrát 

pomohli v rolích asistentů vozíčkářů, za obětavou pomoc a poskytnutí zázemí. 

Závodilo se ve čtyřech základních kategoriích zdravotně postižených, ve kterých 

startovalo celkem 35 závodníků, kromě toho byly vypsány i dvě kategorie pro 

příchozí, kterých se zúčastnilo více než 60 orientačních běžců z Opavy a z okolí.  

Pořadatelé přidali na závěr ještě jednu novinku, a to vystoupení opavské country 

skupiny Modrý 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. 
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Rok 2018 – Městské sady Opava 

Toho roku se závod vrátil zpět do městských sadů, protože původně uvažovaný 

prostor v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě se nakonec ukázal jako velmi obtížný 

a proto i pro vozíčkáře nevhodný. V městských sadech byl pořádán již po 

třetí a zároveň oslavil své dvacetileté trvání. Na rozdíl od předcházejícíh let bylo 

centrum závodu poblíž Parkhotelu a fotbalového stadiónu, jejichž zázemí mohl 

pořádající oddíl díky pochopení majitelů obou objektů využít. Pro účastníky 

závodu zdravotně postižených bylo připraveno 6 tratí, další pak byly pro příchozí. 

Akce se celkem zúčastnilo téměř 64 závodníků ve všech kategoriích, což 

znamenalo opět velmi dobrou účast.    

 

 
 

 

Rok 2019 – Arboretum Nový dvůr 

Pamětníci si jistě připomenou rok 2006, ve kterém v tomto místě závod již 

jednou  proběhl. Od té doby došlo v arboretu k drobným změnám, leccos se 

zlepšilo, naopak zub času na několika místech trochu poznamenal kvalitu 

asfaltových chodníčků, ale přesto si myslíme, že závod je možno za současného 

stavu úspěšně uspořádat. Orientační náročnost tratí může být vzhledem 

k charakteru areálu trochu menší, než na jakou jsou závodníci zvyklí při závodech 

v městské zástavbě, což ovšem bude vyváženo jeho větší členitostí. Pořadatelé 
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věří, že nádherné prostředí parku v době rozkvětu rododendronů bude dostatečnou 

satisfakcí „útrapy“ při závodění. 

 

 

 

Arboretum Nový Dvůr je součástí Slezského zemského muzea v Opavě. 
 

 


