
ŽELEZNÝ TOMÍK 23. ročník - PROGRAM 
Termín konání : 12. – 14. 5. 2017 s konáním vlastního závodu v sobotu 13. 5. 2017  

Příjezd účastníků v pátek 3. 5. prezentace 18 - 22 hod (nebo telefonem nahlásit změny hlídek), 

poté rozlosování čísel hlídek 

Pokud mají závodníci zájem, mohou si prohlédnout připravené trasy (budou již označeny). 

 

sobota 9
15

 zahájení závodu, upozornění na situaci na tratích  
(nebude kompletní výklad tratí, trasy si prosím dopředu nastudujte, v terénu budou značeny)  

8
30

 – 9
10

 příprava kol, označení podle čísel hlídek 

   9 
40

 start prvních hlídek (muži/dorostenci/ženy/dorostenky/žactvo/TOMíčci) 

 průběh závodu (podle počtu hlídek) cca do 15 hod, poté vyhlášení výsledků, ukončení 

 odpolední program dle zájmu účastníků,  nebo odjezd (kdo bude pospíchat domů) 

 večer posezení u ohně 

 neděle - odjezd účastníků 

Místo konání - Litoměřice a okolí. Ubytování - Litoměřice- autokempink (ve vlastních stanech) 

Hlídky: žáci, žákyně    ročník 01, 02, 03, 04, 05  tratě označeny „C“ 

 dorostenci, dorostenky   ročník 97, 98, 99, 00  tratě označeny „B“ 

 dospělí - muži, ženy   ročník 96 a starší   tratě označeny „A“ 

 Železný TOMíček   ročník 06, 07, 08, 09, 10  tratě označeny „T“ 

 Železný miniTOMíček   ročník 2011 a mladší  tratě dle uvážení 

 

Lodě:  !Závod se koná na vodní cestě využívané lodní dopravou!  

Plavba je povolena pouze při pravém břehu Labe (strana řeky je určována vždy ve směru 

po proudu). 

Žákovské kategorie a neplavci mají povinnou plovací vestu, ostatní závodníci mohou 

vesty použít po zvážení svých plaveckých schopností. (zajišťuje pořadatel, nebo si soutěžící 

přiveze, pokud má oblíbenou „svoji vlastní“). 

Trať: - klidná voda (ZW) po proudu i proti proudu v délce: 2 km (žactvo), 3 km (ženské kat.),  

5 km (dorostenci, muži). TOMíček a miniTOMíček po proudu 500 m 

Kola:  Každý účastník musí mít kolo (doporučujeme horská, příp. trekkingová kola - místní 

komunikace, zpevněné cesty, terén, silnice) 

!Závod se jede za běžného silničního provozu, dodržujte pravidla silničního provozu! 

 Pro žactvo a dorost do 18 let je povinná cyklistická přilba, pro ostatní závodníky doporučená. 

Trať: 12 km (žáci, žákyně), 17,5 km (dorostenky, ženy), 23 km (dorostenci, muži), 5 km (tomíček) 

Běh:: - místní komunikace, asfaltové stezky 

Trať:  3,0 km (žactvo); 5,0 km (ženské kat.); 7,0 km (dorostenci, muži); 1,2 km (tomíček) 

Jednotlivé trasy jsou podrobně popsány dále, jsou shodné jako v roce 2016  

nebo s drobnými změnami (zeleně zvýrazněno) 



Pro dobrou pohodu a přátelské vztahy dodržujte prosím následující: 

 
 Nahlaste svůj příjezd a zaregistrujte se v loděnici oddílu Delfín v Jachtklubu. 

 Ubytujete se ve vedlejších prostorách autokempu (pro TOMíky je vyhrazena přední část 

areálu). Stany vašeho týmu postavte tak, abyste zabrali co nejméně prostoru.   

V kempu budou ubytováni i další hosté z ČR a ze zahraničí. 

 Šéf výpravy (zodpovídá za ubytované) se přihlásí u vedoucího kempu (pan 

Hájek), a předá mu jednu kopii seznamu všech ubytovaných účastníků (druhou 

kopii dáte organizátorům závodu).  

Bez přihlášení v kempu nelze stavět stany! 

!!! NEREGISTROVANÝM A NEPŘIHLÁŠENÝM NEBUDE HRAZENO KEMPOVNÉ !!! 

 Pokud přijedete autem, parkujte pouze na vyhrazeném parkovišti v areálu autokempu a 

před kempem (zvl. větší auta, autobusy..). 

 Kola neopírejte o chatičky a plot areálu.  

 V kempu a jachetní loděnici není jízda na kole povolena!! 

 Dodržujte prosím noční klid v kempu od 22 do 7 hodin, nebo ještě déle. 

TOMíci z Moravy přijedou v nočních hodinách, nechte je vyspat. 
 

 V kempu je k dispozici kuchyňka.  Při jejím použití po sobě ukliďte. 

 Přes noc Vám můžeme dražší kola uzamknout v naší loděnici (od 22 hodin – do 7 hodin). 

Ráno bude nutné kola vyzvednout, abychom mohli vynášet lodě na start. 

 V areálu Jachtklubu není dovolen vstup na plovoucí mola. 

 

 

Pohodu a spoustu zážitků  přeje  

        

Turistický Oddíl Mládeže ev. č. 9939  - vodácký oddíl DELFÍN -  při TJ Slavoj Litoměřice  

  



Popis tratí pro kategorie: žákyně, žáci  (C) 

Kanoe - Start v Litoměřicích na Labi v prostorách loděnice Slavoj (Jachtklub). Proti 

proudu Labe 1100 m, otočení nad bílým praporem na břehu a po proudu zpět do loděnice. 

Plavba je povolena při pravém břehu Labe. (Trať je bez záznamu do startovních průkazek, průkazky 

si připravte ke kolům). 

Kola - start v Litoměřicích, vlevo kolem mlýna, kolem parku podél Labe a 

dále po silnici, pak stále rovně kolem ČOV* a dále po cyklostezce č.2. Po pravé 

straně budete mít stále železniční trať, koleje nikde NEPŘEJÍŽDÍTE (ani na 

přejezdech). Po 4 km u železničního přejezdu (Žalhostice)  vyjedete na 

silnici doleva, pojedete pod viadukt a opět vlevo. Po silnici pojedete dále rovně do 

Píšťan. U benzinové stanice odbočíte na cestu doleva a po panelce sjedete až k 

řece Labe. Po travnaté cestě pojedete doprava (podél Labe po  proudu) až k přívozu. 

Zde do mírného kopečka (vpravo) až na úzkou asfaltku, odbočíte vlevo až na konec 

asfaltové cesty -K1- Od kontroly zpět k přívozu a dále stále podél Labe pod 

železniční most a po zpevněné cestě do Žalhostic. Zde se napojíte na silnici  na 

cyklotrasu č.2, po které jste již jeli a 

stejnou trasou se vrátíte do Litoměřic. 

Běh - start v Litoměřicích, lesoparkem (Střelecký ostrov - SO) po pravé straně SO, 

kolem tenisových kurtů, veslařské loděnice, letního kina. Na konci SO doprava přes 

můstek, kolem plotů, stále po cestě mezi tratí a plotem vojenského areálu (po pravé 

ruce) až k Labi. -K-. Nazpátek poběžíte stejnou trasou, ale po překonání můstku 

pres rameno Labe na SO cestou vpravo (ne vlevo kolem veslařské loděnice).  

Cíl – brána areálu Jachtklubu, nebo jinak vyznačený prostor  

– bránou musí proběhnout oba závodníci, počítá se čas druhého. 

 

Pozn. -K- = kontrolní stanoviště pro záznam do startovních průkazek 

SYMBOL ZNAČÍ NEBEZPEČNÁ MÍSTA NA TRATI,  DEJ PŘEDNOST 

*ČOV – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD,  

                         (DÁLE TÉŽ U POPISU TRATÍ OSTATNÍCH KATEGORIÍ) 



 Popis tratí pro kategorie: dorostenky, ženy  (B) 

Kanoe – Start v Litoměřicích na Labi v prostorách loděnice Jachtklub. Proti 

proudu Labe až k slepému ramenu (červený prapor na břehu) a zpět do loděnice . 

(Trať je bez záznamu do startovních průkazek, průkazky si připravte ke kolům). 

 Kola - start v Litoměřicích, vlevo kolem mlýna, kolem parku podél Labe a 

dále po silnici, pak stále rovně kolem ČOV* a dále po cyklostezce č.2. Po pravé 

straně budete mít stále železniční trať, koleje nikde NEPŘEJÍŽDÍTE (ani na 

přejezdech). Po 4 km u železničního přejezdu (Žalhostice)  vyjedete 

na silnici doleva, pojedete pod viadukt a opět vlevo. Na první křižovatce doprava - 

směr Velké Žernoseky. Před mostem přes železniční trať rovně - po zpevněné 

cestě cyklostezky č.2 do Velkých Žernosek. Před výjezdem na silnici -K1-.  

Dále pojedete doleva, obec Velké Žernoseky projedete po silnici (místy zúžená 

silnice). Téměř na konci obce odbočíte doprava (modrá turistická značka  + 

cyklostezka č.3058). Za posledním domem pojedete rovně po modré turistické 

značce, (NEPOJEDETE dále po cyklostezce vlevo). Do Malíče. Na konci polní cesty 

najedete na silnici, doprava do Michalovic -K- na návsi u autobusové zastávky. 

Dále pojedete polní cestou kolem „Třešňovky“ do Velkých Žernosek, (místy prudší 

kopec s kameny na cestě  !!!). V obci stále z kopce (místy užší ulice  !!!, 

zaparkovaná auta) až k hlavní silnici      (!!! špatně vidět auta zprava). 

Odbočíte doleva a dále po a dále po cyklostezce č.2 do Žalhostic (pozor při sjezdu 

od železničního mostu (dlažební kostky) odbočujete na vedlejší silnici, silnice k CS 

BETON je hlavní do zatáčky ). Dále pokračujete až do Litoměřic. 

Běh - start v Litoměřicích, lesoparkem (Střelecký ostrov - SO) po pravé straně SO, 

kolem tenisových kurtů, veslařské loděnice, letního kina. Na konci SO doprava přes 

můstek, kolem plotů, stále po cestě mezi tratí a plotem vojenského areálu (po pravé 

ruce) až k Labi, podél Labe ke slepým ramenům „Slavík“ -K-- Nazpátek poběžíte 

stejnou trasou, ale po překonání můstku přes rameno Labe na SO cestou vpravo (ne 

vlevo kolem veslařské loděnice). 

Cíl –brána areálu Jachtklubu, nebo jinak vyznačený prostor 

       – bránou musí proběhnout oba závodníci, počítá se čas druhého.  



Popis tratí pro kategorie: dorostenci, muži  (A) 

Kanoe - Start v Litoměřicích na Labi v prostorách loděnice Jachtklub. Proti proudu 

Labe až k podjezí u Českých Kopist (modrý prapor na břehu) a zpět do  loděnice. 

(Trať je bez záznamu do startovních průkazek, průkazky si připravte ke kolům). 

Kola - start v Litoměřicích, vlevo kolem mlýna, kolem parku podél Labe a 

dále po silnici, pak stále rovně kolem ČOV* a dále po cyklostezce č.2. Po pravé 

straně budete mít stále železniční trať, koleje nikde NEPŘEJÍŽDÍTE (ani na 

přejezdech). Po 4 km u železničního přejezdu (Žalhostice)     vyjedete na 

silnici doleva, pojedete pod viadukt a opět vlevo. Na první křižovatce doprava - 

směr Velké Žernoseky. Před mostem přes železniční trať rovně - po zpevněné 

cestě cyklostezky č.2 do Velkých Žernosek. Před výjezdem na silnici -K1-.  

Dále pojedete doleva, obec Velké Žernoseky projedete po silnici (místy zúžená 

silnice). Téměř na konci obce odbočíte doprava (modrá turistická značka + 

cyklostezka č.3058). Za posledním domem pojedete rovně po modré turistické 

značce, (NEPOJEDETE dále po cyklostezce vlevo). Do Malíče. Na konci polní cesty 

najedete na silnici, doprava do Michalovic (Kontrola –K– je zde jen pro ženy a 

dorostenky, muži a dorostenci nezastavují) a dále do kopce na Třídomí (prudší kopec 

„vyhnívák“) před posledním domem prudce doleva  a cca po 100 m doprava – 

(pojedete po hrbolaté cestě, „tři kopce“ po levé straně). Dále přes obec Knobloška 

až k hlavní silnici . Zde doleva, stále rovně až na začátek obce Kamýk  

–K–. Dále po modré turistické !!  dlážděná „kočičími hlavami“, později dláždění 

končí a projíždí se branou do sadu, cca po 200 m ze sadu vyjedete mírně vlevo až k 

silnici v obci Malíč. Doprava, po silnici z kopce až na hlavní silnici (u kapličky) 

. Zde doleva do V. Žernosek a po cyklostezce č. 2 zpět do Litoměřic. 

 

Běh - start v Litoměřicích, lesoparkem (Střelecký ostrov - SO) po pravé straně SO, 

kolem tenisových kurtů, veslařské loděnice, letního kina. Na konci SO doprava přes 

můstek, kolem plotů, stále po cestě mezi tratí a plotem vojenského areálu (po pravé 

ruce) až k Labi, podél Labe ke slepým ramenům „Slavík“, dále po cyklostezce podél 

Labe ke kontrole. -K- Nazpátek poběžíte stejnou trasou, ale po překonání můstku 

přes rameno Labe na SO cestou vpravo (ne vlevo kolem veslařské loděnice). 

 

Cíl –brána areálu Jachtklubu, nebo jinak vyznačený prostor 

       – bránou musí proběhnout oba závodníci, počítá se čas druhého.  



Popis tratí pro kategorie: tomíček  (T) 

Kanoe - (přesun na start pěšky) Start v Litoměřicích na Labi u můstku přes rameno 

Labe, po proudu do loděnice. Plavba je povolena při pravém břehu Labe. (Trať je bez 

záznamu do startovních průkazek). 

V kategorii tomíček může hlídku v lodi doprovázet vedoucí/instruktor, ale hlídky 

s doprovodem jsou řazeny ve výsledcích za hlídky bez doprovodu. 

 

Kola - start v Litoměřicích, lesoparkem (Střelecký ostrov - SO) po pravé straně SO, 

kolem tenisových kurtů, veslařské loděnice, letního kina. Na konci SO doprava přes 

můstek, kolem plotů, stále po cestě mezi tratí a plotem vojenského areálu (po 

pravé ruce) až k Labi, podél Labe ke slepým ramenům „Slavík“ -K-- Nazpátek 

pojedete stejnou trasou, ale po překonání můstku přes rameno Labe na SO cestou 

vpravo (ne vlevo kolem veslařské loděnice). 

Běh - start v Litoměřicích, lesoparkem (Střelecký ostrov - SO) po pravé straně SO, 

kolem tenisových kurtů, veslařské loděnice, letního kina. Na konci SO -K-, dále 

vlevo po cestě podél ramene Labe. 

 

PRO KATEGORII „MINITOMÍČEK“ (PŘEDŠKOLÁCI) SI DOPROVOD 

VOLÍ TRASY S OHLEDEM NA VĚK A MOŽNOSTI ZÁVODNÍKŮ



Informace k tratím: 
Většina tras je značena kresbou na silnici (špatné zkušenosti s fáborky, otrhávání apod – asi to znáte) 

Při značení trasy kresbou na silnici jsou jednotlivé kategorie odlišeny písmeny:  

Muži a dorostenci A, ženy a dorostenky B, žáci a žákyně C, Tomíček T 

Pro značení tras  běhu je pod šipkou „pacička“, 

     pro trasu kol je pod šipkou „kolečko“ 

V místech, kde je zřejmé jaká kategorie, nebo disciplína probíhá,  

nebude doznačování u šipek provedeno (kolečko, pacička, A, B, C, T). ¨ 

Případné další značení bude oznámeno při zahájení závodu. 

 

Hlídka = dvojice musí projet (proběhnout) každou kontrolou -K-  vždy společně  

V případě poruchy kola hlídka společně zastaví u nejbližší kontroly, závod může 

dokončit pak jen jeden člen – nutný záznam kontroly. 

 

Cíl – brána či místo vyznačené „CÍL“ u areálu Jachtklubu  

– CÍLem musí proběhnout oba závodníci, počítá se čas druhého. 
 


