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ZÁŽITKOVÁ ORIENTACE - ROZPIS 
Rozpis pro soutěžní kategorie je na dalších stránkách. 

 
Kategorie 
 
P1 Krátká a velmi jednoduchá orientační trať pro mladší i starší ročníky, bez 

problémů sjízdná kočárkem nebo invalidním vozíkem o délce asi 1 km.  
P2 Krátká a jednoduchá orientační trať sjízdná i pro terénní kočárky o délce necelé 2 

km. 
P3 Asi 3 km dlouhá trať pro odvážnější začátečníky, kteří si chtějí také zaběhat 

v přírodě. 
 
Délky tratí jsou měřené vzdušnou čarou. Startovat mohou jednotlivci, skupiny nebo třeba i 
rodiny společně. 
 
Start 
 
Louka pod hrází Litovického rybníka – Hostivice, ulice Na hrázi, 
GPS 50.0770664N, 14.2436969E . Přijít můžete ve středu 1.6.2016 
kdykoli v rozmezí 16-19 hodin. Startovné a ani jiné poplatky se 
neplatí a to zejména díky podpoře České unie sportu a jejímu 
programu Sportuj s námi.  
 
Co s sebou 
 
Oblečení vhodné pro pohyb v přírodě. Jistou předností je vlastnictví buzoly, kompasu či popř. 
elektronického kompasu, leč není to podmínkou. 
 
Jak orientace probíhá 
 
1. Na startu dostanete do ruky mapu se zakreslenou tratí a mapovým klíčem (co jaká 

značka na mapě znamená). Dále dostanete průkazku. 
2. Vydáte se do lesa hledat kontrolní stanoviště, přičemž postup mezi kontrolními stanovišti 

si podle mapy volíte sami. 
3. Na každé kontrole si přítomnost zaznamenáte kleštičkami do průkazky. 
4. Po absolvování tratě se dostanete do cíle. Pokud se vám trať líbila, můžete jít rovnou na 

start a dát si trať jinou. 
 



 
 

 
ŽÁKOVSKÝ ZÁVOD - ROZPIS 

 
Termíny 
 
datum akce středa 1.6.2016 
prezentace 15:30-18:00 
start volný start v intervalu 16-19 hodin 
uzavření cíle 20:00 
přihlášky do pátku 27.5.2016 přes ORIS, výjimečně emailem 
 
Místa 
 
prezentace Fotbalový stadion v Hostivici, Čížkova ulice, GPS 50.0798550N, 

14.2485892E 
start, cíl Louka u hráze Litovického rybníka, Hostivice, ulice Na hrázi, GPS 

50.0770664N, 14.2436969E . Od centra (prezentace) vzdáleno cca 500 m. 
parkování Ohleduplně možno v některých přilehlých ulicích. 
občerstvení Potraviny: prodejna Litovka asi 200 m od prostoru startu/cíle; prodejna Lidl 

v centru Hostivice, prodejna Hostivický jarmark na Husově nám. 
Pizzeria: Gracia v ul.Česká. 
Cukrárny: na Husově nám. nebo v ulici Komenského. 

vlak Nejlepší spojení – z Masarykova nádraží (=M=) nebo z nádraží Praha - 
Dejvice (=M=) či Praha - Veleslavín (=M=). Prezentace je od nádraží 
v Hostivici vzdálena asi 1 km. 

autobus MHD Autobusem linkami 306, 336 ze Zličína (=M=) nebo linkou 347 z Motola 
(=M=) vždy do zastávky Hostivice - Stadion. Odtud je prezentace asi 200 m. 

 
Kategorie a tratě 
 
soutěžní DH10, 12 nebo 14 (započítávají se do PPŽ) 
fáborkované DH10L (děti bez doprovodu), HDR (děti s rodiči) 
tréninkové T3 
osvětové P1, P2 nebo P3 (viz „zážitková orientace“, možno absolvovat vícekrát) 
mapa Hostivické rybníky, 1:5 000, E 2m, stav jaro 2016 
terén Převážně listnatý lesopark v okolí hostivických rybníků, minimální 

převýšení. 
 
Ostatní 
 
pořadatel TJ Hostivice 
pravidla platná pravidla orientačního běhu a soutěžní řád 
vklad 50 Kč/os. hotově při prezentaci, u osvětových kategorií (P1-3) se neplatí nic 
funkcionáři Vojtěch Kettner (ředitel), Lukáš Kettner (stavitel) 
kontakt http://ob.hostivice.cz , ob.hostivice@gmail.com 
 
 



 
 

 
 

DĚKUJEME 
 
Česká unie sportu – závod u hostivických rybníků je zařazen a 
zároveň získal finanční podporu z programu Sportuj s námi. To nám 
především umožnilo zpřístupnit osvětové kategorie (P1-3) zájemcům 
o náš sport zcela zdarma.  
 
Obec Hostivice – průběžně podporuje sportovní aktivity v obci i finančně. Příspěvek obce 
umožnil zejména pořádání soutěžní části akce. 
 
Lesy ČR – akce se koná téměř výhradně na pozemcích Lesů ČR za laskavého svolené této 
společnosti. 
 
 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
 
Lidé se akce účastní na vlastní nebezpečí. Kde se to vyžaduje pro výkonnostní nebo 
vrcholový sport, tam se můžete akce zúčastnit, pouze pokud máte tomu odpovídající platnou 
lékařskou prohlídku. Stálá lékařská služba není zajištěna. 
 
Účastníci akcí mohou být fotografováni pro reportážní účely. 
 
Účastníci akce nechť si s sebou v žádném případě neberou žádné cenné věci. Za odložené 
věci pořadatel neručí. Ostraha není zajištěna. 
 
Pořadatel bude zpracovávat osobní informace účastníků za účelem zpracování a 
vyhodnocení výsledků akce. 
 
 

 
 


