
 

 

 

 

 

 

STK leden 2020 – Jakuszyce/Harrachov 

Tento kemp je prvním skutečným STK podle původní myšlenky, tedy se zaměřením na rozvoj 
správné techniky navigace a specifických dovedností důležitých pro LOB. Účastníci budou mít 
možnost trénovat správnou techniku LOB na kvalitně připravených běžkařských tratích i stopách 

specifických pro LOB v polských Jakuszycích pod dohledem ambasadorů z řad dospělé či juniorské 
reprezentace LOB. Ti s nimi budou rovněž analyzovat tréninky, učit je správné mapové i lyžařské 

LOB technice a předávat zkušenosti. 

Od 2. do 19. ledna máme zajištěné ubytování pro 20 osob přímo v Jakuszycích (Gościniec 
Leśniczówka) a pro dalších 30 osob v blízkém Harrachově (Penzion na Mýtinách). Bohužel se nám 
nepodařilo zajistit dostatečnou kapacitu cenově rozumného ubytování přímo v Jakuszycích. Proto 
bude nutná spolupráce s trenéry/rodiči na dopravě, abychom všechny účastníky dokázali dovézt na 
tréninky do Jakuszyc (7km/10min) a zpět. Pokud by sněhové podmínky v Harrachově spolu s 

dovednostmi účastníků umožnily vyrážet (vracet se) přímo z (do) chaty v Harachově, bylo by to 
přinejmenším částečně využito (zejména pro návrat po tréninku zpět – cesta vede převážně dolů z 
kopce).  

Poznámky k ubytování a dopravě na místě: 

• V tuto chvíli máme kromě cca 17 míst pro účastníky přímo v Jakuszycích i jeden mikrobus 

(7 osob) , tudíž zajištěná doprava na místě není limitující podmínkou účasti 

• Několik aut s trenéry/řidiči bude pro dopravu z Harrachova do Jakuzsyc a zpět nezbytných 
a bude k tomu přihlédnuto i v kritériích výběru jednotlivých účastníků. 

• Teoreticky je možné si v Jakuszycích zajistit jiné ubytování ve vlastní režii a nedojíždět. Je 
zde ve vzdálenosti do 700m od budovy několik hotelů a penziónů, ale cenově vychází o 
dost dráž než námi nabídnuté ubytování. V případě takovéhoto scénáře prosím ještě před 
potvrzením ubytování konzultujte přihlášku na kemp s Janem Petrželou, aby nebyl 

překročen maximální počet účastníků STK kempu. 

3 termíny STK na výběr: 

STK proběhne ve 3 termínech (turnusech), začátek vždy v poledne, odjezd po obědě 

1. termín: 2.-7. ledna 2020 (5 nocí) 

Upozornění: potenciální účastníci ZODM by si měli zkontrolovat, zda v termínu 4.-5.1. nemají 

nominační závody na ZODM. 

2. termín: 7.-12. ledna 2020 (5 nocí) 

Upozornění: součástí kempu bude i účast na závodech ČP LOB v Příchovicích (pokud se bude 
konat) - z Harrachova cca 15min, z Jakuszyc 20min). 

3. termín: 12.-17./19. ledna (5/7 nocí) 

Možnost přijet hned ze závodů ČP LOB v Příchovicích, možnost odjet už v pátek 17.1. na ČP LOB do 
Abertam. 

Upozornění: ZODM by měla začít prvním závodem v pondělí 20. ledna 



 

 

Poznámka: Případná nevyužitá kapacita v Jakuszycích (ať už na kempech samotných nebo na 
víkend 17-19. ledna) bude nabídnuta k využití O-veřejnosti k lyžařskému pobytu (bez příspěvku 

ČSOS).  

Cena: 700,-/noc (ubytování s plnou penzí, připravené mapové tréninky, najeté stopy, rozbor 
tréninků s ambasadory), tj. 3.500,- za pobyt (po příspěvku ČSOS 3000,-). V případě zájmu o celý 
3. termín (7 nocí) je celková cena po příspěvku ČSOS 4000,-. 

Záloha: 2500,- po vydání jmenného seznamu na č. účtu 2301689111/2010, 500,- doplatek při 
příjezdu. V případě zájmu o celý 3. termín (7 nocí) činí záloha 3500,-, doplatek při příjezdu 500,-

Záloha může být v závažném důvodu (nemoc) částečně vrácena. 

Účastníci: věkové rozmezí 12 – 18 let, registrace v sekci LOB není podmínkou, ale je doporučená 

Kapacita: minimálně 40 účastníků na každý termín + max. 10 míst pro ambasadory, trenéry a 
rodiče 

Doprava: dopravu na místo kempu a zpět si zajišťují účastníci sami s podporou trenérů, rodičů či 
kamarádů, a to na svoje náklady. Doprava na místě pro ubytované přímo v Jakuszycích nutná není 
(všechny tréninky budou v pěším dosahu od budovy), doprava z Harrachova nutná bude (viz popis 
výše). 

Přihlášky: Přihlašování bude možné od 23. 9. 2020 8:00 (k dřívějším přihláškám nebude 
přihlédnuto) na e-mail j.petrzela@seznam.cz (koordinátor projektu Jan Petržela). První termín 

přihlášek končí 13. 10. 2019. Do předmětu e-mailu prosím uveďte Přihláška STK leden. Prosím o 

hromadnou přihlášku za tréninkovou skupinu (kraj/oddíl/tréninková skupinka/ve výjimečných 
případech jednotlivec) s uvedením kontaktní osoby a informace, zda máte možnost využít na akci 
auto k dopravě z Harrachova do Jakuszyc. V přihlášce označte čísly 1-3 preference jednotlivých 
termínů. Pokud vyberete pouze jeden termín, pokusím se vám vyhovět, ale může být obtížnější 
vaší volbě vyhovět (viz. kritéria výběru). U jednotlivých závodníků uveďte jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště, oddíl/tréninková skupina, jméno a kontakt zákonného zástupce a další údaje – 

prosíme použijte přiložený přihláškový formulář. 

Kritéria výběru: po skončení prvního termínu přihlášek (13. 10. 2019) vydáme jmenný seznam 

vybraných závodníků s přihlédnutím k času přihlášky, kvalitám jednotlivých závodníků a možnosti 
dopravy na místě, abychom optimalizovali vytížení maximální kapacity obou objektů. 

Vybraní závodníci musí do 31. 10. 2019 poslat zálohu (viz výše). Pokud vybraní závodníci do 
konce října tuto neuhradí, automaticky na jejich místo postupují náhradníci (případně volné 
kapacity nabídneme O-veřejnosti (bez příspěvku ČSOS). 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mail j.petrzela@seznam.cz  

Jan Petržela, koordinátor projektu, 13. 9. 2019 
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