
Druh závodu:

Termín závodu: 7.-8.6.2014 Další preferované 
termíny:

Pořadatel: Zkratka: CHA
Prostor závodu:

Popis terénu závodu:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí: Třída rozhodčího: R2 (školení 1/2013)

Stavitel tratí: Třída rozhodčího: R2 (školení 1/2013)

km2 lesa celkem km2

4.5 5.0

Mapa Vydal oddíl Rok Měřítko Disciplína
Štír VLI 1985 1:10000 OB

Datum (rok)

Mapa, předchozí aktivity v prostoru
Údaje o uvažované mapě pro závod

jméno osoby odpovídající za zpracování 
mapy (kartografické i topografické): Roman Horký

km2 lesa dosud nemapovaného
4.0

Jizerskohorský terén, technicky i fyzicky velmi náročný, kamenitá podložka, středně 
hustá síť cest, proměnný charakter - místy mnoho terénních útvarů po těžbě kamene

Odkaz na www stránky, kde je v mapě 1:50 000 zakreslen uvažovaný prostor závodu s vyznačením centra 
závodu:

http://becka.okcha.net/

Vojtěch Vokál
Dominika Pachnerová

Kateřina Kašková, Jaroslav Polák

Výpis všech závodů konaných v uvažovaném prostoru (i jeho části) za posledních 6 let

Žebříček B-Čech, klasická trať, krátká trať

Lesní prostor SZ od obce Fojtka
Orientační klub Chrastava

Seznam map pro OB, LOB, MTBO,které (i částečně) pokrývají uvažovaný prostor

Odkaz na www stránky s naskenovanými posledními dvěmi vydáními mapy, pokrývající uvažovaný prostor:
http://csob.tmapserver.cz/tms/html/docs/nahledy.php?rastr=0360a

Odkaz na www stránky se souhlasem subjektu (oddílu, klubu), který jako poslední vydal mapu prostoru (i 
jeho části), k mapování a vydání mapy jiným (žádajícím) subjektem - nevyplní se, pokud se jedná o 

identický subjekt

Typ závodu

Přihláška do výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOB v OB

Základní údaje



Pozice v oddíle/klubu:
Datum:

Ing. Vojtěch Vokál
Předseda
27.2.2013

Vlastníci pozemků a orgány státní správy
Seznam vlastníků lesních a dalších pozemků, přes které povede závod

Lesy ČR

Seznam vlastníků pozemku určených pro shromaždiště
Zítková Eva Ing.

Seznam vlastníků pozemku určených pro parkování
Obec Mníšek

Seznam katastrálních území, na kterých se závod bude konat
K.ú. Mníšek, K.ú. Fojtka, K.ú. Oldřichov v Hájích

Seznam dotčených orgánů ochrany lesa dle zákona o lesích
MÚ Liberec referát ochrany ŽP, Lesy ČR

Seznam dotčených orgánů ochrany přírody dle zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992
MÚ Liberec referát ochrany ŽP, CHKO Jizerské hory

Informace, zda se uvažovaný prostor nachází v chráněných územích (pokud ano, specifikujte)
Národní park

CHKO
Národní přírodní rezervace

ne
ANO, CHKO Jizerské hory

ne
Přírodní rezervace

Národní přírodní památka
Přírodní památka

Přírodní park
ne
ne
ne

ne

http://becka.okcha.net/

Odkaz na www stránky se souhlasy vlastníků pozemků, přes které povede závod, s uvažovanými závody
http://becka.okcha.net/

Odkaz na www stránky s vyjádřením orgánu ochrany přírody (pokud je to relevantní) k uvažovaným 
závodům

http://becka.okcha.net/

Ptačí oblast (dle Natura 2000)
Evropsky významná lokalita (dle Natura 

2000)

ne

Jméno:

Obec Mníšek

Prohlášení
1. Uspořádání závodu v tomto terénu nebrání vážné majetkové a legislativní důvody (zónace CHKO, apod.)

2. Výše uvedené osoby (osoba odpovědná za zpracování mapy, ředitel závodu, hlavní rozhodčí a stavitel 
tratí) s převzetím úkolu souhlasí a jsou ochotny daný úkol realizovat
3. K prostoru závodu nemá žádný jiný subjekt (klub, oddíl) právo k využití pro pořádání závodů, pokud ano, 
tento subjekt s pořádáním uvažovaného závodu souhlasí.

Odkaz na www stránky s vyjádřením orgánu ochrany lesa k uvažovaným závodům

ne


