
Zápis z jednání Rady TZ a garantů krajů 
 

Kralupy nad Vltavou / 28. 11. 2021 

 

   
 

Rada TZ       – Zdeněk Vejrosta, Tomáš Fúsek   

 

                        Eva Vilhelmová, Hana Mocňáková   - připojeno přes skype 

 

 Garanti TZ – Jan Schejbal (Ústecký), Jan Vejrosta (Středočeský), Michal Horák (Jihomoravský), Vojtěch  

                        Wagner (Karlovarský) 

 

   Miroslav Dobisík (Olomoucký), Karel Janošek (Zlínský), Karel Snětina (Jihočeský), Hana           

   Mocňáková (Moravskoslezský) - připojeno přes skype 

 

         Hosté  – Tomáš Novotný (předseda Asociace TOM ČR) 

                            –  Vratislav Chvátal (předseda KČT) 

 

                    
   

   

 

Rada TZ a garanti děkují vedení Asociace TOM, KČT a ČOV za podporu závodů v roce 2021. 

 

 

Příloha 1 – graf účasti na TZ v letech 2012 – 2021 

Příloha 2 – počty závodníků 2021 

 

Závody 2020 – narušeny Covid 19, neproběhly některé krajské závody – Zlínský, Olomoucký, 

Královehradecký kraj. Neuskutečnily se závody Českého poháru. 

Postup na MČR řešen přímo z krajů (je však potřeba oprostit se od upřednostňování a 

protlačování osobních zájmů, či zájmů jednoho oddílu). 

MMTZ 2021 přesunuto na duben 2022 s postupy z roku 2021 na základě dohody se SR. 

 

 

Závody 2021:   Pro sezonu 2021 – termíny jsou uvedeny v Závodníkovi 2021 a jsou na webu TZ - 

budou případně upřesňovány průběžně. 

 

Schází termíny krajských závodů – Ústecký kraj a Zlínský kraj  

 

Schází závody _ MČR štafet / MČR long / MČR supersprint  - Rada TZ kontaktuje možné 

organizátory ohledně uskutečnění závodů 

 

Všichni garanti TZ byli vyzváni k podchycení a evidenci závodů na náborové a místní úrovni – jako 

podklad pro rozvoj závodů. Rada TZ žádá o zasílání (sken či originál) článků z tisku o TZ, o včasné 



zasílání informací a fotek ze závodů jako podklad do fotogalerie, na instagram a facebook TZ. Je 

možné zasílat i videa a reportáže z TZ na You Tube kanál TZ (vhodně sestříhané o maximální délce 

2-3 min). 

 

Bylo by velice vhodné, kdyby každý závodící oddíl uspořádal propagační závod pro veřejnost – 

v rámci dnů otevřených dveří, dětských dnů, městských slavností a dnů sportu,…. 

 

www.turisticky-zavod.cz                           https://www.instagram.com/turistickyzavod/ 

https://www.facebook.com/Turistický-závod-outdoor-running-1858691184361500/ 

https://www.youtube.com/channel/UCXxP0oq_wcIBuNfZxbt7OCA 

 

Důležitý je i výstup ze sociálních sítí, a proto prosím šiřte prosbu o „lajky“ 

Neváhejte nás podpořit svými hlasy (lajky) na instagramu a facebooku turistických závodů. 

Hodně nám to pomáhá při jednání se sponzory a vypisovateli finančních grantů. 

 

 

Závody 2023:  – již nyní je potřeba zvažovat kdo bude pořadatelem závodů od Českého poháru 

výše. 

 

 

 

Turistické závody a Český olympijský výbor: 

 

Česko sportuje: 

 

Turistický závod byl v roce 2021 součástí projektu Česko sportuje – jde o projekt ČOV na podporu 

sportu a zdravého životního stylu. 

Vzhledem k situaci s Covid-19 však bylo však vše utlumeno 

 

Hana Mocňáková vstoupí do jednání s ČOV ohledně projektu Česko sportuje na rok 2022 – 

Z.Vejrosta jí pošle kontakty.  

 

Vyjasnění s ČOV  - vyplývající požadavky na pořadatele – Dotažení do konce roku 2021. 

 

 

 

Olympijský festival TOKIO 2020 : 

 

Proběhl v roce 2021 s naší účastí od 24.7. - 1.8.2021 + 2 dny stavění (22.7. – 23.7.2021) – 

prezentace TZ, ATOM a KČT „TURISTICKÁ LINKA PRAHA – TOKIO“, která obsahovala – 

Minituristický závod, hry pro děti, malování turistických značek, výstavu od Náprstka po 

současnost, soutěž Krásy vlasti, aktivitu Vystup na svůj vrchol a stánek s propagačními materiály. 

Pro děti z olympijských táborů byla připravena Japonská chvilka s japonštinou, gejšami a 

zápasníky sumo. 

http://www.turisticky-zavod.cz/
https://www.instagram.com/turistickyzavod/
https://www.facebook.com/Turistick%C3%BD-z%C3%A1vod-outdoor-running-1858691184361500/
https://www.youtube.com/channel/UCXxP0oq_wcIBuNfZxbt7OCA


 

Do Turistické linky Praha - Tokio se zapojilo více jak 4000 návštěvníků, z toho mini TZ absolvovalo 

1590 závodníků. 

 

Olympijský festival v rámci ZOH 2022 proběhne jen pro 10 zimních sportů a to v Brně. Tím pádem 

se nás netýká a Rada TZ děkuje všem, kteří projevili zájem s pomocí a prezentací. 

 

Olympijská linka Praha – Tokio bude i prezentací TZ na sněmu Asociace – fotky, krátké 

povídání, gejši, propagační materiál (komiks pohled, leták TZ a píšťalka) 

 

 

Propagace TZ:    Je nutné se zaměřit více na propagaci a PR. Závodnicky jsou TZ na výši. 

 

- Zvát na závody všechny oddíly TOM a KČT v dané oblasti, zapojit více osobní kontakty a 

případné kontakty závodníků na jiné oddíly. 

(Garanti kontaktují předsedy oblastí či předsedy programových rad oblastí a to jak přes KČT a 

ATOM ohledně pomoci s propagací a účastí na propagačních či krajských závodech) 

 

- Pořadatelé závodu jsou povinni zaslat Radě TZ fotografie ze závodu v plném rozlišení – krajská 

úroveň 3-5 fotografií, u vyšších závodů (ČP a mistrovské závody) 10-15 fotografií – na 

propagaci, reklamní banery, Závodníka, pro net, … 

 

- Používat plakáty TZ k místní propagaci – jsou k dispozici Zd. Vejrosty – zdarma. 

 

- Prosba o zasílání článků z novin a časopisů na všech úrovních pro zařazení na web TZ – do 

rubriky My a média. 

 

 

Projekt Rady TZ – 12 výzev pro Turistický závod 

 

Projekt probíhá od ledna do prosince 2021 – každý měsíc jedna výzva. Informace jsou vždy na 

webu TZ, objevují se i u ATOMu či KČT, jsou rozesílány na garanty 

 

K 28.11.2021 je doposud 2019 účastníků. 

 

 

Projekt Rady TZ – POKOS 2020  

 

Projekt byl vypracován, chybou sekretariátu KČT byl odeslán po termínu. KČT poskytlo 

kompenzaci 30.000 Kč a tak za to bylo vyrobeno 20 ks lanových lávek (došívají se jen sáčky pro 

uložení) a následně bude distribuováno do krajů. 

 

 

 

Finanční otázky: 

 

V roce 2021 čerpáno z financí KČT, ČOV a ATOM, z projektu Neorganizovaná mládež (ATOM). 

Finance byly vyčerpány a řádně vyúčtovány. 

 



 

 Byl finančně zabezpečen systém našich závodů v sezoně 2021  

 

 

Pro rok 2022 je počítáno  

 

- s podporou Asociace TOM na základě příslibu předsedy ATOM T.Novotný – výše bude 

stanovena podle získaných financí od MŠMT. K Asociaci TOM podán projekt v rámci 

neorganizované mládeže, a přislíbena možnost čerpání financí na 2 školení rozhodčích  

 

- s podporou KČT na základě informací předsedy KČT V.Chvátala je do rozpočtu dána částka 

150.000 Kč 

 

 

U závodů ČP a mistrovských závodů se bude i nadále vybírat navíc 20 Kč od závodníka – jako náš 

podíl pro získané granty ve prospěch turistických závodů.  

 

 

Pořízené materiály z dotací ATOM, KČT  

 

Centrálně   

 

-     5x propagační křídlo TZ 

-     nafukovací baner za stupně TZ – vyplňující prostor oblouku 

 

Do krajů a centrálně    

 

- lanová lávka (slick line) 

 

 Doplněny do zásoby startovní průkazy všech barev. 

 

 

Různé: 

 

Brožura Závodník 2021 – distribuci po vytištění – Internetová verze bude zveřejněna na netu TZ. 

 

Postupy na MMTZ – bude se pravidelně střídat priorita MČR a ČP. Počet závodníků bude záviset 

na dohodě se SR. Pro rok 2022 bude mít prioritu Český pohár. Systém postupu se změnou 

kategorií na Slovensku bude zveřejněn do 1. závodu Českého poháru 2022. 

 

Aktualizovat Adresář TZ pro sezonu 2021 – garanti v krajích aktualizují svůj kraj do 15. 12. 2021 a 

zašlou Z. Vejrostovi.  Následně webmaster P. Vaněk zabezpečí vložení na net TZ ve stejné formě 

jako je doposud. 

 

Příloha 3 – Adresář 2021 

 

 

Rozhodčí:  

 



Proběhly 2 školení rozhodčích (zabezpečovala H.Mocňáková a E.Vilhelmová) – v Brně a Frýdku 

Místku. 

 

 

Cena za přínos pro Turistické závody:  

 

Uděluje jí předseda Rady TZ, počínaje rokem 2015. Cenu nemůže obdržet člen Rady TZ, 

v kalendářním roce nemusí být cena udělena. 

 

Dosavadní držitelé:    2015 byla cena udělena Jitce Staňkové (Kralovice) 

   2016 byla cena udělena Jiřímu Kejvalovi (předseda ČOV)  

   2017 byla cena udělena Tomáši Fúskovi (Mikulášovice) 

   2018 byla cena udělena Tomáši Novotnému a Vratislavu Chvátalovi  

 

Cena za rok 2019 byla udělena 9.5.2021 (s ohledem na Covid v roce 2020) Václavu Hrobskému 

(Pacov) za neutuchající elán při pořádání Turistických závodů 

Cena za rok 2020 nebyla udělena a cena za rok 2021 bude odtajněna až předáním jejímu držiteli. 

 

 

Přihlašování na TZ (od Českého poháru výše):  

 

Úkoly: Garanti závodů prověří u oddílů, nejpozději při svých krajských závodech, zda oddíly ví, jak 

se přihlásit na závody ČP a MČR.  

 

 

Hry  TZ   

 

1 /  Z.Vejrosta připravil deskovou hru k propagaci TZ – bude zájem jí vydat, pokus přes Hopa 

skončil bohužel jeho úmrtím – Z.Vejrosta připraví podklady k projednání – dohodnuty 2 linie – 

přes Asociaci TOM – prověří a projedná T.Fúsek a přes Albi – prověří K.Snětina 

 

2/ E.Vilhelmová a H.Mocňáková – hra se značkami na způsob Double – budou zaslány podklady 

Radě TZ k dalšímu projednání a realizaci. 

 

 

 

Návrhy a připomínky: 

1 / Vladan Sukač     Návrh změny u lodní smyčky, kde je uvedeno –  

 Provaz kolem stromu  

 

Doplnit :  Lodní smyčka – provaz kolem stromu, kůlu, tyče, 

zábradlí,…….. 

 

 



2/ Karel Popel  

 ohledně organizace z mé strany jen jedna připomínka (námět): stanovení kritérií pro přihlašování dvojic 

na MČR mixů; jde o (ne)možnost startu náhradníků (neboli změn v přihlášených dvojicích); letos na MČR 

smíšenek byl ten počet změn dosti vysoký, významně narušil tvorbu startovní listiny a ve finále měl za 

následek pozdržení startu závodu. Takže by bylo dobré stanovit, zda vůbec je možné složení dvojic měnit 

po uzávěrce přihlášek nebo za jakých podmínek lze tuto změnu oproti původně přihlášené sestavě 

provést (třeba možnost změny jen v rámci kategorie, tzn. aby při změně sestavy nedošlo k přesunu 

dvojice do jiné kategorie apod.). 

 

Projednáváno – konstatování, že jde hlavně o zodpovědnost vedoucích – je potřeba, jak změnu vědí jí 

hlásit pořadateli.  

Protože u závodů smíšených dvojic a i štafet nejde o dramatické počty závodníků, bude u těchto typů 

závodů změna možná i při prezentaci. 

 

3/  Hana Mocňáková a Eva Vilhelmová 

 
1.2.6. Povinnosti pořadatelů - doplnit 
.. zabezpečit ubytování a případně stravování dle možností a stávajících hygienických předpisů,… 
 
odsouhlaseno 
 
1.3.2. Vybavení závodníků 
Sportovní hodinky jsou vyjmuty ze zákazu, ale mnohé už mají určení azimutu i měření vzdáleností. Lze to 
vůbec nějak kontrolovat? 
 
Sportovní hodinky jsou i nadále povoleny používat 
 
1.3.3. Trať 
Stanovena poněkud neuskutečnitelná zásada, že mají být vidět 3-4 fáborky dopředu 
 
Pravidla zůstanou beze změn 
 
 
1.3.10.6. Postupový klíč 
Je stanoven do konce předchozího kalendářního roku a umístěn samostatně 
Vrátit se k původním postupům – uvést postupový klíč na závody 1.stupně. body 1.,2,3, 5. 
 
V případě, že se závody 1.stupně (Český pohár) nebudou moci uskutečnit, tak ponechat stejný postupový 
klíč i pro Mistrovství ČR.  
 
Postupový klíč je dán Závodníkem a vrátil se do doby Předcovidové 
 
 
 
 

 

 



4/ Tomáš Fúsek 

 

MČR – Long  - body započítávat do Mistra sportu od roku 2022 z Open kategorií (všechny věkové 

kategorie společně – zvlášť muži / ženy) – Závody za 5 let trvání ukázaly svojí životaschopnost. 

 

MČR – Long  / body se budou započítávat do Mistra sportu od roku 2022 z Open kategorií (všechny 

věkové kategorie společně – zvlášť muži / ženy).  Závod long bude pro závodníky od roku, kdy dosáhnou 

16-ti let (přechod na červenou trať) a budou obsahovat disciplíny v rozsahu dospělých. Pořadatel je 

oprávněn některé z kontrol vynechat a věkové kategorie pro ocenění (ne pro body do Mistra sportu)  

stanovit dle svého uvážení. 

 

 

 

V Kralupech nad Vltavou 28. listopadu 2021  Zdeněk Vejrosta – předseda rady TZ    

 

 

  


