
Zpráva z prezentace Rio park - Lipno 2016 / Turistické závody, KČT, Asociace TOM 

Realizováno bylo následující:  

- prezentace Turistického závodu - sportovní části KČT, 
- prezentace spolku Klub českých turistů a Asociace Turistických oddílů mládeže, 
- minituristický závod, 
- exhibiční závod zařazený do programu olympijského parku, 
- závodník Ken, 
- videoprezentace a fotoprezentace Turistického závodu (smyčka 5 videí a foto-

prezentace), 
- možnost testů na počítačích z dovedností v Turistickém závodě, 
- kreslené kvízy a hádanky s turistickou tématikou, 
- hry a přípravné dovednosti Turistických závodů.  

 
Potěšitelné bylo zapojení všech, co závod nakonec prezentovali - při přípravě - od návrhů 
diplomů, průkazů, trik, mikin, drobných dárků (náramky a butony Turistický závod), návrhy -
výroba - malování her s turistickou tématikou (KPČ a turistické značky), natáčení videí, 
příprava fotoknížek jednotlivých disciplín TZ, realizace skládaček Turistický závod, KČT a 
Asociace TOM, malování kvízů a hádanek, háčkování upomínkových předmětů (hořce, kočičky, 
panáčci). 
 
Celkem jsme realizovali prezentaci se 17 lidmi (Zdeněk Vejrosta, Tomáš Fúsek, Miroslav 
Šebesta, Vojtěch Wagner, Ladislava Procházková, Klára Buncová, Helena Pavlů, Hana Pavlů, 
Kateřina Popová, Tereza Popová, Jakub Humhej, Daniel Sosnovec, Marie Wagnerová, 
Magdalena Wagnerová, Zuzana Šebestová, Radek Šebesta, Andrea Fúsková) - všechni jsou 
zkušení organizátoři, trenéři, rozhodčí a závodníci - reprezentanti. 
 
Přijali jsme v místě pomoc 4 lidí, kteří za námi s tímto záměrem přijeli - Petr Marek, Adéla 
Vonešová, Eva Popová, Petr Pop). Do přípravných prací se před vlastní realizací zapojilo dalších 
17 lidí z Turistických závodů. 
 
Zahraniční účastníci byli z následujících zemí:  Nizozemsko, Belgie, Německo, Velká Británie, 
Saudská Arábie, Slovensko, Kanada, Polsko, Rusko, Itálie, Španělsko, Rakousko, Maďarsko, 
Austrálie, Francie, Chorvatsko, Norsko. 
Zahraniční účastníci tvořili cca 7% účastníků závodu. 
 
Ohlas byl nečekaně vysoký - rodiče i děti nadšení, každý den hovoříme s cca 40 zájemci o 
Turistický závod a možnosti vstupu do Turistických oddílů mládeže a Klubu českých turistů. 
 
O tom, že se koná minituristický závod odkazovala i hlavní stránka olympijského parku na Lipně  
www.olympijskeparky.cz, a to konkrétně v pondělí 15.8.2016. 
 
Ve středu 17.8.2016 proběhl exhibiční turistický závod Riopark Lipno 2016, který byl součástí 
programu tohoto parku - za účasti 19 reprezentantů, kteří předvedli skvělé výkony a právem 
si všichni vyběhli zlatou medaili za propagaci závodů. 
 
  

http://www.olympijskeparky.cz/


Materiálové vybavení: 
 
zázemí (stany, lavice, elektronika) - zapůjčeno od KČT Kralupy, věci pro závody z vybavení pro 
Turistické závody. 
 
Odkaz na fotografie z jednotlivých dnů: 
 
http://tom3511-tz.rajce.idnes.cz/15.8.2016/ 
http://tom3511-tz.rajce.idnes.cz/16.8.2016/ 
http://tom3511-tz.rajce.idnes.cz/17.8.2016/ 
http://tom3511-tz.rajce.idnes.cz/18.8.2016/ 
http://tom3511-tz.rajce.idnes.cz/19.8.2016/ 
 
Statistická čísla: 
 
15.8.2016 - pondělí  
1200 účastníků prošlo našimi aktivitami, z toho 354 účastníků Turistického závodu. 
 
16.8.2016 - úterý     
1400 účastníků prošlo našimi aktivitami, z toho 516 účastníků Turistického závodu. 
 
Proběhla návštěva předsedy KČT Vratislava Chvátala, předsedy Asociace TOM Tomáše 

Novotného a zejména pak 15 minutová návštěva naší prezentace předsedou ČOV Jiřího 

Kejvala, se kterým jsme mluvili o turistice, Turistickém závodě, o spolupráci sportů mezi sebou, 

mezi sporty a ČOV a olympijské myšlence. 

17.8.2016 - středa 
1400 účastníků prošlo našimi aktivitami, z toho 545 účastníků Turistického závodu a 19 
účastníků exhibičního závodu Rio Lipno 2016. 
 
18.8.2016 - čtvrtek         
1700 účastníků prošlo našimi aktivitami, z toho 580 účastníků Turistického závodu. 
 
19.8.2016 - pátek         
1100 účastníků prošlo našimi aktivitami, z toho 443 účastníků Turistického závodu. 
 
Návštěvnost byla vysoká jak v ukázkovém minizávodě, tak v doprovodných aktivitách - celkem 

6800 aktivních účastníků našich prezentací, z toho 2457 přímo na závodě - to vše za 5 dní 

našeho působení v Rioparku. 

Všechny čísla jsou doložitelná - startovní průkazy, fotografie. 
 
Zdeněk Vejrosta - osoba odpovědná za prezentaci KČT a Asociace TOM - Turistické závody 

mobil: +420 736 506 821 

email: zdenek.vejrosta@synthosgroup.com 
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