
V Lipníku nad Bečvou a jeho okolí ve dnech 25. -27. května 2012 proběhly závody v orientačním běhu 

– Český pohár ve štafetách a sprintu. 

Orientační běh je nádherný sport, který běžné veřejnosti asi není příliš známý. My ve městě Lipníku 

jsme se stali náhodnými spoluorganizátory. Aniž bychom přesně věděli, co se v historické části města 

bude odehrávat, snažili jsme se vše připravit pro 900 závodníků všech věkových kategorií tak, jak si 

organizátoři představovali. 

900 závodníků, z toho určitě polovina dětí, to už je pro město s 8,5 tisíci obyvateli úctyhodné číslo. 

Více než 600 lidí ve městě také nocovalo a dalších 400 se jich zde také stravovalo. Musím říct, že dnes 

s několikadenním odstupem je mé hodnocení celé akce jednoznačně pozitivní. 

Sportovci, nadšení svým sportem, se smyslem pro fair play přijeli závodit do našeho města. Město 

téměř nepoznalo, že zde 900 lidí trávilo svůj volný čas. Orientační běžci zvyklí závodit především 

v lese a na loukách přijali historické centrum města za vlastní. Všude se chovali slušně a okamžitě 

přivykli skromným podmínkám místních škol a tělocvičen.  

Srdce sportovce jásá, že ještě existují lidé, kteří dokážou nadchnout děti – závodníky, ale i děti 

z místních škol (100 dětí si závod poprvé v životě vyzkoušelo na stadiónu a jeho okolí již v pátek, den 

před závodem). Ještě existují nadšenci, kteří ve svém volném čase připravují celé měsíce závody – 

jednají s městy, připravují mapy a tratě. Odborník žasne, laik se diví, světe div se! Ještě existují lidé, 

kteří tráví se svými, a nejen se svými dětmi, čas v přírodě, na závodech, v pohybu. Zaujala nás snaha 

přiblížit orientační sport divákům prostřednictvím závodu ve sprintu ve městě. Třeba to dokáže 

přilákat k orientačnímu běhu další zájemce. 

Moravská brána je nadšená – chtěla sportovcům z celé republiky ukázat, že je na co se dívat, že 

městská památková rezervace Lipník nad Bečvou stojí za návštěvu a hrad Helfštýn je hrad 

neobyčejný. Na Moravě máme být na co pyšní. Rádi jsme u nás orientační běžce hostili a doufáme, že 

ve městě Lipníku nad Bečvou Vás opět uvidíme! 
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