


Úvod
Minulý rok jsme začali a letos pokračujeme. Vítejte na Kwak Czech O-Tour, seriálu, který 
pořádá Český svaz orientačních sportů vždy s lokálním klubem v zajímavých oblastech. Na 
Plzeňsku bude příští rok probíhat Juniorské mistrovství světa v orientačním běhu, a proto 
jakousi generálku obstará právě úvodní kolo Kwak Czech O-Tour. Chceme, aby sis celý ví-
kend pořádně užil, a tak v aréně najdeš bohatý doprovodný program. Více najdeš na dalších 
stránkách. Přejeme Ti hodně zábavy!

Mobilní aplikace OTour 
Vyšla nová verze mobilní aplikace OTour — nezapomeňte se stáhnout aktualizaci, aby apli-
kace správně fungovala. Ke stažení v Google Play (pro Android) a na AppStore (pro iPhone). 
Po zadání registračního čísla zobrazuje startovní čas, průběžné i celkové výsledky, ale i tipy 
na výlety v okolí závodů. 

Odvez si vzpomínku
Po celý víkend si můžeš ve stánku O-RUN vyzkoušet a zakoupit speciální dres a čelenku s 
motivem seriálu Czech O-Tour.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.companyname.otour&hl=cs&pli=1
https://apps.apple.com/cz/app/otour/id1609300224?l=cs&platform=iphone
https://www.o-run.cz/produkt/orun-czech-o-tour-top-women/
https://www.o-run.cz/produkt/orun-czech-o-tour-headband/


Není nám ukradený svět okolo nás
Sounáležitost s přírodou je jedním ze základních pilířů orienťáku a my tomu v rámci Czech 
O-Tour chceme jít naproti. Chceme, aby naše lesy byly bez odpadů, s čerstvým vzduchem, 
prostě takové, jaké by být měly. Snažíme se závody dělat alespoň trochu ekologicky, a i když 
to není asi ta nejjednodušší cesta, pro nás je to cesta správná a dává nám smysl. Pomoci 
může každý orienťák!

Odpady
Budeme třídit plasty (žluté pytle) a směsný odpad (černé), kelímky z občerstvení bude-
me stohovat na tyče, výrazně tím snížíme objem odpadů.

Pití v cíli
V cíli to zvládneme bez kelímků! Cíl je hned v aréně, kousek od tvé lahve, v cíli si můžeš 
doplnit vodu nebo ionťák IoniLyte.

Cesta vlakem
Na závody se dá pohodlně dostat vlakem, z Prahy i z Plzně s příjezdem do Ejpovic třeba 
v 10:51 nebo 11:08.

Parkování
Téměř neobsazená auta na parkovišti nám radost nedělají, při obsazenosti alespoň 4 
lidí v autě máte parkování zdarma.

Do vlastní nádoby
Pokud si vezmete svůj vlastní hrnek či nádobu, budete mít ve stánku s kávou slevu 5 Kč.

Vyhlášení
Konec tašky plné blbostí! Každý výherce vyjma žákovských kategorií vyhraje poukázky 
na nákup zboží u našich partnerů. Vyberte si, co se vám líbí nebo co vám sedne. 

Orienťácký les
Každý výherce Czech O-Tour získá tři sazenice pro budoucí Orienťácký les, který bude-
me sázet na podzim. Pokud chcete zasadit nebo být ambasadorem některých stromů, 
můžete přispět zde. 

Ukliďme Česko
Po vyhlášení sobotního závodu (cca v 16:15) připravíme pro zájemce pytle na sběr od-
padu a v rámci akce Ukliďme Česko se vydáme uklidit lesy v okolí. 

Orienťácký bazárek
V rámci bazárku můžeš nabídnout své sportovní vybavení nebo nakoupit nové. Kromě 
toho sbíráme nevyužité klíčenky pro dobrovolníky SP 2023. Po nedělním závodě nám 
můžeš donést spínací špendlíky ze svého startovního čísla a my je využijeme znovu. 

https://www.nadaceivanadejmala.cz/orientacky-les


Pokyny 
1. - 2. dubna 2023

Kam jedu?
Do areálu Greensgate Golf & Leisure Resort Dýšina, GPS: 49.7588628N, 13.5011111E

Kde zaparkuji?
Parkování v areálu industriálního parku mezi obcemi Kyšice a Dýšina, příjezd výhrad-
ně po silnici II/180 (GPS: 49.7645250N, 13.4948167E). Vzdálenost do arény do  1500 
m. Rádi bychom zvýšili zaplněnost aut, které na závody jezdí a trochu pomohli našemu 
ovzduší. Proto každý den bude vybíráno 50 Kč při obsazenosti 1-3 lidi v autě, při 
vyšší obsazenosti je parkování zdarma.

Parkování pro ubytované možné v autokempu Ejpovice, vzdálenost do arény 1400 m.

Musím na prezentaci?
Ne, kdo má vše řádně zaplaceno a není ubytován v tělocvičně, na prezentaci nemusí.

Stačí, když si vedle prezentace odebereš obálku se startovními čísly.  Můžeš vzít celé-
mu klubu nebo jen svoje. Ostatní si nejprve vše vyřídí na prezentaci, poté obdrží startov-
ní čísla.

https://mapy.cz/s/kekonobeva
https://mapy.cz/s/nerunosofe


Případné přeplatky budou po závodech převedeny zpět na účet. Doklady si stáhni z IS 
ORIS. Potvrzený doklad o zaplacení zašleme na vyžádání (info@o-tour.cz).

Otevírací doba prezentace

sobota 1. dubna  9:00 - 11:00  v centru závodů

sobota 1. dubna  19:30 - 20:30 v areálu kempu Ejpovice, pouze pro Lucifer cup

neděle 2. dubna  9:00 - 9:30 v centru závodu

Jsem přihlášený na celý seriál?
Pak nezapomeň dojít do O-bazárku, kde na tebe čekají O-křížovky jako dárek. 

Co mě čeká v aréně?

Popisy kontrol
samoobslužný odběr na shromaždišti po kategoriích; s výjimkou HD21E v E1 (na startu); 
na mapě nejsou

Dětská školka
pouze pro denní závody, v centru závodu na 
nezbytně dlouhou dobu, kdy rodiče závodí, viz 
plánek

Testování obuvi
V O-RUN stánku bude po celý víkend možnost 
si zapůjčit zdarma (do vyčerpání zásob) na tvůj 
závod k otestování špuntovky Bagheera Feral a 
hřebovky Bagheera Claw. Nenech si ujít tuto 

http://info@o-tour.cz


jedinečnou šanci.  

Orienťácký bazárek
V označeném stanu bude probíhat bazar doneseného sportovního oblečení a vybavení.  
Příjem věcí k prodeji — sobota 9:00 - 15:00 
Prodej věcí — sobota 11:00 - 15:00, neděle 9:00 - 14:00 
Více informací najdete na webu Kwak Czech O-Tour. 
Bude zde možné zakoupit také zboží se sortimentu svazového obchůdku, případně i 
si vyzvednout svoji objednávku (vyberte osobní převzetí, do poznámky napište „COT 
Plzeň“).

Sporticus labyrint
Po celý víkend bude v aréně až do doby 15 min před vyhlášením výsledků daného dne. 
Čeká na vás několik tratí a jedna závodní. Během vyhlašování výsledků v sobotu i v ne-
děli dojde k vyhlášení nejrychlejšího závodníka ve Sporticus labyrintu a jednoho náhod-
ně vylosovaného účastníka na závodní trati. Všichni účastníci získávají speciální slevu na 
nákup podkolenek na OB. 

Workshop Žaket
Ve stánku tiskárny Žaket v aréně závodů si můžete v sobotu ve dvou časech od 12:00 
a od 15:30 popovídat s majitelem Ivo Novákem, který vás seznámí a provede technolo-
gií tisku, možnosti příprav souborů pro tisk map a uvede další zajímavosti, které ocení 
všichni stavitelé tratí, mapaři nebo hlavní rozhodčí.

WC
v centru závodu 12 ks mobilních záchodů TOI TOI a 2 ks pisoáru

Převlékání
pořadatel nezajišťuje, možné postavit klubové stany v centru závodu

Mytí
základní mytí v lavorech v blízkosti centra závodů

První pomoc
v centru závodu po oba dny

Občerstvení
V cíli voda a iontový nápoj IoniLyte pro všechny závodníky po doběhu do vlastních ná-
dob. V centru stánky s bohatým výběrem občerstvení (vegetariánské jídlo, gril, koláče, 
limonáda, káva, pivo atd.), golfové bistro 150 m od arény.

Upozornění
Zákaz vstupu na upravené plochy golfového hřiště. Během závodů bude otevřeno hřiště 
pro golfisty, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti golfových ploch.

Co mě čeká na trati?
Terén

Středně kopcovitý, s mnoha terénními tvary různého původu. Ve větší části závodního 
prostoru převažuje dobře průběžný les, prakticky bez sezónního podrostu. Menší část 
tvoří nerekultivovaná důlní výsypka s pestrou směsí porostu od otevřených ploch po 
neproniknutelné pichlavé hustníky.  

Tratě
směrné časy a obtížnosti podle tabulky na webu; noční pak podle SŘ Pražské oblasti

Zvláštní mapové zn.
hnědý trojúhelníček — plošinka;  

https://o-tour.cz/2023/03/prvni-orientacky-bazarek-pri-kwak-czech-o-tour-v-plzni/
https://shop.orientacnisporty.cz/


modrá hvězdička — zastřešený pramen;  
černý křížek — výrazný umělý objekt (betonový základ, zřícený posed, přechod přes 
oplocenku, lavička, totem, dětský bunkr, tábořiště, molo pro loďky, dětské prolézačky, 
psí hřbitov, vodotrysk, zahrádka, pomník)

Zakázané prostory
Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky. Zákaz překonávání značky 518 Nepřekona-
telný plot.

Mimo v mapě vyznačenou branku (značka č. 710 Průchod) je zakázáno překonávat 
elektrický ohradník kolem golfového hřiště (v mapě značka č. 708 Nepřekonatelná hra-
nice).

Zákaz vstupu na čerstvě osázené paseky (značeno fialovými šrafy, symbol č. 709 Nepří-
stupná oblast).

Nové paseky
… a oplocenky se mohou vyskytnout od poslední revize mapy, lesní práce probíhaly v 
uplynulých týdnech poměrně intenzivně.

Povinné úseky
Start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl. Značeno červenobílými 
fáborky, případně ohraničeno koridorem. 

Fáborková trať
Tratě kategorií D10L, H10L a HDR jsou značeny červenobílými fáborky, zkracování mezi 
kontrolami je povoleno. V kategorii HDR jsou k dispozici pro každého přihlášeného 2 
mapy (1. pro závodníka a 2. pro doprovod). 

Doprovod na trati
Doprovod je povolen pouze v kategorii HDR a v kategoriích pro veřejnost. Je přísně za-
kázáno startovat v závodě se psem nebo jiným zvířetem.

Systém ražení
Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení 
včetně cílových jednotek (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Ve startovním korido-
ru je povinnost vynulovat si čip (krabička CLEAR) a provést kontrolu nulování (CHECK, 
nastartování bezdotykového ražení). Při oražení cílové krabičky se bezdotykové ražení 
vypne. V případě poruchy jednotek SI na kontrolách je závodník povinen označit prů-
chod kontrolou oražením kleštěmi do mapy. Mapu s náhradním ražením je závodník 
povinen předat ke kontrole v cíli. Čas je měřen s přesností na celé vteřiny.

Cíl
Pro oba závody je cíl v aréně závodu. Občerstvení, které jsme pro vás připravili, je 
možné pouze do vlastní nádoby. 

Mapy se nebudou vybírat. Žádáme o dodržování fair play. Po doběhu do cíle je zá-
vodník povinen nechat si vyčíst čip, a to i při nedokončení závodu.

Cíl bude uzavřen po uplynutí časového limitu posledního startujícího závodníka.

Jak to bude s výsledky a vyhlášením?
Předběžné výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů a dostupné online v aplikaci 
OTour. Konečné výsledky budou zveřejněny v systému ORIS a na webu seriálu.



Vyhlášení vítězů
Vyhlášení vítězů E1 v sobotu předběžně v 16:00. V neděli vyhlášení E2 společně s Lucifer 
cupem plánováno na 14:30. V rámci obou etap Czech O-Tour budou vyhlášeni tři nej-
lepší v kategoriích DH10L-DH14B, v ostatních kategoriích (mimo HDR) pouze vítězové. 
V kategoriích HDR, D10L, D10, H10L a H10 obdrží každý účastník drobnou odměnu u 
vyčítání každé etapy. 

V rámci Lucifer cupu bude vyhlášeno OM v nočním Pražské a Středočeské oblasti (první 
tři závodníci v mistrovských kategoriích) a vítěz každé kategorie.  

Když jsem ubytovaný přes pořadatele? 
Autokemp Ejpovice

GPS: 49.7528075N, 13.5124339E

Centrum nočního Lucifer cupu, jen 1,5 km od arény závodů Czech O-Tour, kdo si zde 
objednal stravování, vyzvedne si na recepci autokempu stravenky.

Restaurace autokempu bude mít nabídku jídel a nápojů i pro ty, kteří si předem nic ne-
objednali.

Kdo si zde objednal ubytování, ten se hlásí přímo na recepci autokempu (tedy ne na 
prezentaci závodu), příjezd možný i ve večerních hodinách, v neděli není třeba vyklízet 
chatky hned  ráno, odjezd možný až po závodech.

Tělocvična Plzeň
Hřbitovní 24, Plzeň (7 km od centra závodů)

GPS: 49.7552531N, 13.4262736E 

Každý účastník je povinen mít při vstupu do tělocvičny ubytovací pásek, který dostane 
na prezentaci. 

Ubytování je přístupné v sobotu od 18:30, v neděli je nutné jej opustit nejpozději v 8:30.

Pár formalit na závěr
Jury

Ondřej Pova KRL9304, Dominika Plochová DKP8651, Petr Bořánek VSP7000 (všichni R1)
pro E1 a E2

Jan Procházka PGP8407 (R1), Pavel Kurfürst FSP7400 (R2) a Radan Kamenický 
OSN6004 (R2) pro Lucifer Cup 

Protesty
Vklad při podání protestu je 400 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit 
na e-mail info@o-tour.cz. 

Rozsah závodu
Připravujeme rozsahem tři samostatně hodnocené závody jednotlivců (krátká trať, 
noční OB, klasická trať) s rankingovým koeficientem 1,00, denní závody se počítají do 
celkového hodnocení seriálu. 

Upozornění
Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, organizátoři závodu nepřebírají žádnou 
odpovědnost. 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele 
závodu.

https://mapy.cz/s/dugetumena
https://mapy.cz/s/cegozemese
http://info@o-tour.cz


Ochrana osobních údajů
Pořadatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje přihlá-
šeného účastníka pro plnění jeho povinností jako pořadatele závodu, za účelem plnění 
smlouvy, k jejímuž uzavření dochází mezi pořadatelem a účastníkem závodu přijetím 
přihlášky. Pořadatel za účelem plnění svých povinností zveřejní osobní údaje účastníka 
v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním 
systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/) a na webu závodu (https://o-tour.cz). 

Fotografování
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování ve-
řejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona 
č.89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osob-
ní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) 
zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografo-
váním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Kdo vám závody připravil?
KOS Slavia Plzeň a Český svaz orientačních sportů

Ředitel Plzeňsko:  Štěpán Kroupa

Hlavní rozhodčí:  Ondřej Vodrážka (E1, noční), Aleš Richtr (E2)

Stavitelé tratí:   Jan Šedivý (HD21E) a Marcela Staňková (vše ostatní) (E1),

     Šimon Kurz (E2), Tomáš Rauch (noční)

Ředitel seriálu:  Jan Picek

Administrativa:  Dominika Pachnerová

Sportovní ředitel:  Radim Hošek

Marketing:   David Procházka

Aréna a logistika:  Matěj Burda

Czech O-Tour E1: sobota 1. dubna
Před vlastním závodem probíhá na tratích H21E a D21E nominační závod české reprezentace 
na Světový pohár v Norsku. Z tohoto důvodu stavěl tratě HD21E reprezentační trenér Jan 
Šedivý a mají odlišný start (!!!) od ostatních kategorií. Důrazně čti pokyny níže. 

Disciplína
krátká trať      

Mapa
Ejpovické vodní tunely, 1 : 10 000, e = 5 m, ISOM 2019-2, stav březen 2023, vytištěna 
ofsetem v Žaketu na voděodolný materiál PRETEX, autor Evžen Cigoš, rozměr 33x24 cm

Na mapě nejsou popisy kontrol!

Popisy kontrol
HD21E na startu ve druhém koridoru (na startu nebude žádné papírnictví); ostatní kate-
gorie samoobslužně v centru závodů

https://oris.orientacnisporty.cz/
https://o-tour.cz


Start
S1: všechny kategorie vyjma DH21E

00 = 12:00, intervalový, 

1800 m (modrobílé fáborky)

Kategorie pro veřejnost mají volný start v rozmezí 12:00 – 14:30, kategorie HDR pak 
má start v rozmezí 13:00 – 14:30; razí startovací kontrolu. 

100 m před startem budou 4 mobilní záchody.

S2: kategorie DH21E + nominační závody české reprezentace

00 = 10:00 (nominačky), 00 = 12:00 (DH21E), intervalový

3000 m (podle tréninkové mapky)

Cesta na start HD21E je neznačená, prostor mezi centrem závodu a startem HD21E je 
zachycen na tréninkové mapce určené primárně závodníkům elitních kategorií. Vyzved-
něte si tréninkovou mapku, která bude ve výdejně popisů v aréně.

U startu bude k dispozici voda. Cestou na start (po 1,7 km) budou k dispozici záchody. 

GPS
kategorie nominačních závodů budou mít odběr GPS před vstupem do koridoru

Časový limit
80 minut pro všechny kategorie   

Mezi závody
Závodníci v rámci startovného obdrží v sobotu dárek od české firmy EcoHaus v podobě 
pracích papírků, které vznikly v rámci soutěže o nejlepší Startup na Technické univerzitě v 
Liberci. Jedná se o multifunkční produkt na praní prádla, ale i vyčištění například koberce. 
(Jsou vhodné pro praní v pračce a pro praní v 
ruce). Prací papírky se během pár vteřin roz-
pustí v gel. Jsou 100 % biodegradabilní a praní 
až na půl roku váží pouze 180 gramů. Díky své 
povaze mají mnoho benefitů pro životní prostře-
dí — neobsahují plasty, šetří uhlíkovou stopu při 
transportu, neobsahují vodu, a jsou zavalené v 
recyklovatelném balení s certifikátem FSC.

Prací papírky umožňují vzít si toho ještě méně a 
vyprat kdekoliv je potřeba. Navíc, což je nejlep-
ší — snadno se vejdou do příručního zavazadla 
nebo batohu, aniž bych člověk musel řešit teku-
tiny. 

Další informace a návod najdete na stránkách 
ecohaus.cz, kde je možné prací papírky zakoupit 
i v plném balení.

https://ecohaus.cz/


Noční závod Lucifer cup – sobota 1. dubna 2023
Centrum

Autokemp Ejpovice, GPS: 49.7528075N, 13.5124339E

Parkování
Na ploše před vjezdem do areálu kempu nebo při okraji silnice Ejpovice — Klabava, 
dbejte pokynů pořadatelů. Parkování do 500 m od centra závodu.

Start
00 = 20:45, intervalový, 
2100 m (modrobílé fáborky), 
pití na startu, 
WC 500 metrů před startem, od WC přísný zákaz opuštění vyznačené cesty až do startu

Cíl
přímo v autokempu Ejpovice

Vybavení kontrol
Kontroly nejsou vybaveny reflexními prvky!

Mapa
Ejpovická nádrž, 1 : 10 000, e = 5 m, ISOM 2019-2, stav březen 2023, vytištěna ofsetem v 
Žaketu na voděodolný materiál PRETEX, autor Evžen Cigoš, rozměr 33x24 cm

Občerstvení 
na startu a v cíli voda, v kempu nabídka jídel a nápojů

WC
v areálu autokempu

Časový limit 
120 minut pro všechny kategorie 

Zapůjčení čelovek
Jako obvykle bude firma Lucifer půjčovat své čelovky M5/M6 a L/L+ na noční Lucifer 
cup. K zapůjčení bude 15 čelovek, půjčují se bezplatně na stánku Lucifera v centru závo-
du a vrací se hned po závodě, nutno rezervovat dopředu. Zároveň je to příležitost pro-
hlédnout si novinky a popovídat se zakladatelem firmy. Rezervační formulář zde.   

Czech O-Tour E2: neděle 2. dubna
Disciplína

klasická trať      

Mapa
A) Kokotská studánka, rozměr 36 x 31 cm (pro kategorie H16A, H18A, H18B, H21E, H21A, 
H21B, H35A, H35B, H45A, H45B, H55A, H65A, D16A, D18A, D21E, D21A, D35A, D45A, T)

B) Horomyslice, rozměr 33 x 24 cm (pro ostatní kategorie)

obě 1 : 10 000, e = 5 m, ISOM 2019-2, stav březen 2023, vytištěna ofsetem v Žaketu na 
voděodolný materiál PRETEX, autor Evžen Cigoš

Start
00 = 10:00, intervalový, 

https://mapy.cz/s/dugetumena
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wg1_cJLkhIUC-KWQPtU4b-WZhwhQWshPlzeIRBg36A/edit?usp=sharing


1800 m (modrobílé fáborky)  
Kategorie pro veřejnost mají volný start v rozmezí 10:00 – 12:50, kategorie HDR pak 
má start v rozmezí 11:00-12:50; razí startovací kontrolu.  
100 m před startem budou 4 mobilní záchody.

Občerstvení na trati
Pro vybrané kategorie na kontrolách (bude uvedeno v popisech kontrol).

Časový limit
150 minut pro všechny kategorie

Partneři závodů



Razíme
    tradiční
        hodnoty

Založte si spoření od České mincovny,
zadejte kód BEH500 a získejte 500 Kč
jako bonus do začátku!

již od500 Kčměsíčně


