
 

 

 

 

 



 

I.       Úvod 

 

 Celorepubliková štafeta se ve starší historii Sokola objevuje celkem čtyřikrát. 
Štafetové kolíky se stuhami žup a jednot byly vždy poselstvím radosti z blížícího se sletu. 
Jednotlivé trasy doslova protkaly celou republiku, a tak vynikla síla tehdejšího Sokola. I ta 
nejzapadlejší venkovská jednota byla propojena se všemi ostatními – všude se těšili na 
nácvik společných skladeb a na setkání v Praze na Strahově. 
Štafetám se tenkrát říkalo  Rozestavné běhy a byly to podniky čím dál mohutnější. Poprvé 
v roce 1919 běželi jen muži (8869 osob) – celkem 1661 km na 7 tratích, naposled v  r. 1947 
bylo 11 hlavních tratí (celkem 4194 km) a na nich 46029 lidí. A to není řeč o župních 
odbočkách z hlavních tratí – např. v roce 1937 tak přibylo 16 000 km a 120 000 osob! Také 
zakončení celé akce 28.10.1937 bylo úžasné: rozhlas vysílal oficiální zahájení  
X.všesokolského sletu a k poslechu se sešlo ve 3400 jednotách  celkem  800 000 lidí! 
 I jen těch několik čísel z naší slavné minulosti je stále mocnou výzvou nám pro 
dnešek.  

Je potěšitelné, že i obnovený Sokol si troufl na podobnou akci, byť početně mnohem 
skromnější.  

Sletová štafeta v září 2005 dala do pohybu téměř  4000 osob na celkem 3380 km tras, 
dalších skoro 6000 lidiček se podílelo na nejrůznějších doprovodných programech. Celkový 
počet diváků: nepočítaně.  
Myšlenka celé akce byla stejná jako před desetiletími, jen bylo třeba přizpůsobit provedení 
reálným možnostem Sokola a rovněž situaci na silnicích - obojí se od roku 1947 změnilo 
přímo propastně. 

  Ohlasy na první novodobou předsletovou štafetu byly velmi příznivé, a tak i před 
minulým sletem se konala Sletová štafeta 2011. Na rozdíl od roku 2005 vedla z okrajů 
republiky do Prahy a překonala  téměř všechny parametry akce předchozí. Kurýři přišli s 
novými přepravními prostředky a pronikli do všech živlů, přibylo rozmanitých doprovodných 
akcí a přidali se i Sokolové ze zahraničí. 

 Sletová štafeta 2017  navazuje na všechny historické i novodobé tradice 
předsletových běhů. Také tentokrát odstartuje sletový nácvik a navíc připomene i blížící se 
100. výročí vzniku naší republiky. Zároveň je tento podnik výbornou příležitostí ukázat při 
doprovodných programech, co všechno se v současném Sokole dělá a jak bohatou činnost 
nabízí vlastně všem věkovým kategoriím. 

 Při akci samotné však je třeba dbát především na bezpečnost. Nelze samozřejmě 
zaručit na 100%, že se nic nežádoucího nepřihodí, ale rizika lze značně omezit, a to jsme 
povinni  na všech úrovních a v  každém okamžiku. Možné následky jakéhokoli zanedbání 
netřeba rozebírat. Proto zvláště bezpečnostní pokyny dodržujme bezpodmínečně! 

 Něco důležitého se od minulosti nezměnilo vůbec: ke zdaru štafety je nutné, aby ani 
jediný článek nezklamal. Proto především platí, že každý musí přesně vědět, kdy a kde má 
být a co a jak má udělat. Toto předem zajišťují župní garanti a jejich pomocníci, kteří musí 
všechno do podrobností promyslet, připravit a také všem zúčastněným dobře vysvětlit, popř. 
napsat. 

 Třetí a poslední poznámka začíná otázkou, proč tu Štafetu vůbec děláme? Odpovědi 
jsou různé – podobně jako v  tom příběhu s dělníky na stavbě chrámu, kterých se ptal slavný 
Michelangelo, co že to tam dělají? První řekl, že dře jako otrok, druhý, že si vydělává na 
živobytí, a třetí odpověděl: „Stavím katedrálu!“. Zkusme být jako ten třetí dělník a hledět dál 



než do nejbližší zatáčky, kde se toho kolíku konečně zbavíme. Zkus si představit mapu 
republiky s trasami Štafety a v ní ten maličký  kousek, který je svěřen právě Tobě. Ano, 
skutečně jsi spolutvůrcem velkého a krásného díla, které se sice nebude tyčit nad 
městem jako katedrála, ale které zůstane ve vzpomínkách všech pamětníků. Tak běž či jeď 
s hlavou hrdě vztyčenou! 

 

I. Před štafetou 

1. Úřední záležitosti 

a)  Kdo jedná 

Sletovou štafetu v dané oblasti zajišťuje příslušná sokolská župa. Ta jedná na 
úřadech: plní oznamovací povinnost, žádá o různá povolení v souvislosti 
s doprovodnými programy, případně  sjednává pojištění. Na nižších úrovních musí 
pochopitelně předjednávat župní garanti a pomocníci v jednotách – ti všichni by měli 
být župě ku pomoci. 

b) S kým jednat – komu na vědomí 
 odbory dopravy úřadů krajských měst (sil. I.tř.) a obcí s rozšířenou 

působností (II. a  III.tř.) 
 Policie České republiky – Správa kraje … 
 správce komunikací – např. Správa a údržba silnic, Technická správa 

komunikací 
 Záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, … dle potřeb a vlastního 

uvážení žup 
 regionální tisk + média (žádoucí  propagace) 

 

Doporučuje se předjednávat osobně; zejména na místní úrovni jsou osobní kontakty 
často rozhodující. 

c) Co se podává – oč žádat 
Pokud nevyžadujeme žádná dopravní opatření (uzávěry, doprovod apod.) ani zábory 
ploch, stačí podat „Oznámení o konání akce“. Mnozí mají vlastní zkušenosti z 
dřívějších akcí – jednejte, jak se již osvědčilo.  

d) Pojištění 
Jednou z lopotně získaných zkušeností minulých Štafet bylo zjištění, že podnik tohoto 
typu se hromadně pojistit prakticky nedá. Ani pro letošní Štafetu tedy nezbývá než 
přijmout individuální hledisko: každý se účastní na vlastní nebezpečí,  mládež  je pod 
dohledem rodičů nebo vedoucích. Samozřejmě pro menší jmenovité skupiny lze 
sjednat i odpovídající pojištění a je to vítané. 

 

2.   Organizační a materiální příprava 

   a)  Personální zajištění je na začátku všech příprav. Nezbytný je zdravotník na 
každém svěřeném úseku, dále řidiči doprovodných vozidel a především místní garanti 
v jednotách, kteří pracují přímo s kurýry a všemi pomocníky. Je třeba pamatovat 
předem také na fotodokumentaci – nejlépe digitální.  

b) Materiálové zajištění zahrnuje kromě pamětních rekvizit pro účastníky hlavně 
propagační prostředky k označení předávacích míst na trasách,  k výzdobě sídel žup 



a také sokoloven v jednotách. Župy a jednoty jistě využijí zkušenosti a věci ze svých 
dřívějších akcí, inspiraci i leccos ke stažení lze hledat také na webu  (sokol.eu).   

     Pamětní placky, vlaječky a samolepky i některé propagační materiály budou 
k vyzvednutí (po župách) od 11. 9. do 15. 9. 2017, a to v Tyršově domě v  Praze; 
nutný kontakt předem: ses. Liana Zahradníková, 257007343, e-mail: 
jzahradnikova@sokol.eu    . 

c)  Organizační příprava  
 Župní garant sestaví telefonní seznam všech potřebných kontaktů pro své 

spolupracovníky.  

Klíčové je detailní rozpracování průběhu štafety na svěřené trase; závazným 
základem pro to je Rozpis tras Sletové štafety 2017 (viz dále).  

 

 

II. Při štafetě 

A. Všeobecné pokyny 

  1. Vybavení 

           a) bicykly – předepsaná výbava, doporučena kontrola technického stavu 

           b) kurýři – cyklisté s přílbou (bez výjimek), cyklisté i běžci – výrazný oděv, doporuč. 
reflexní pruhy 

 c) úbor – vhodná jsou jednotná světlá trička se sokolskou symbolikou (např. i sletové 
logo),  v případě nepříznivého počasí sokolská symbolika na svrchním oděvu 

           d) auta (doprovodná i „kurýrská“) plní také roli propagační, proto by měla být patřičně 
označena a vyzdobena; pro doprovod cyklistů se doporučují střešní 
cyklonosiče, příp. celé jedno náhradní kolo; v autě je kromě řidiče zdravotník 
s odpovídajícím vybavením a většinou také garant úseku s mobilním 
telefonem a všemi potřebnými kontakty; rovněž fotoaparát popř. kamera se 
vezou v autě; náhradní auto by mělo být neustále  k dispozici, a to do 30 minut 

           e) štafetové kolíky a stuhy – kolíky se stuhami nesou běžci v ruce, u cyklistů se 
doporučuje připevnit kolík na vhodný malý batoh (síťka nebo upínací pásky či 
gumy na zadní straně batohu); sletová poselství a další materiál cestují spíše 
v doprovodném vozidle 

 

       2. Pohyb – zde platí základní pokyn: každý účastník silničního provozu musí 

dodržovat všechny dopravní předpisy a dbát při tom zvýšenou měrou 
bezpečnosti své i cizí 

a) cyklisté – skupiny od 2 do 8 osob jedoucích za sebou; je-li k dispozici více osob, je 
třeba vytvořit nevelké skupiny a držet mezi nimi mezery pro zařazování 
předjíždějících aut 

b) běžci – skupiny od 2 osob, všichni přibližně stejné výkonnosti, velké nesourodé 
skupiny jen na krátké vzdálenosti; skupina běží vpravo (před doprovodným 
vozidlem), štafetové kolíky nesou čelní běžci (mohou být střídáni); pozn.: 



pohyb útvaru chodců (běžců) vpravo je sice obvyklý a předpisům neodporuje, 
přesto doporučujeme toto vždy předem projednat s policií 

c) doprovodné vozidlo veze skupině věci a chrání ji zezadu; jede v bezpečné 
vzdálenosti a dovoleným způsobem upozorňuje okolí na nestandardní situaci 
na silnici 

  

      3. Předání štafety 

a) Předávací místo musí být bezpečné a prostorné, neboť v okamžiku předávání tam 
může být větší množství lidí i aut; toto místo by zároveň mělo být důstojné a 
pokud možno hezké. V zájmu účinné propagace záleží na výrazném označení 
– symbolika Sokola, XVI. sletu, Sletové štafety 2011 a sponzorů  – zejména 
v obcích a městech. 

b) způsob předání: běžci si mohou kolík předat klasickým způsobem jako v atletice, 
cyklisté však musí zastavit - už kvůli bezpečnosti a také kvůli kolíku: 
nejrychlejší je předávat celý batoh s připevněným kolíkem;  organizaci 
předávání kolíků a stuh musí garanti podrobně připravit (nacvičit) a 
s přehledem průběžně řídit 

c) předstih – každý by na svém místě měl být v dostatečném předstihu  

 

      4. Hlášení z terénu umožňují sledovat „na dálku“ postup na více místech najednou. 

V roce 1937 byly podle telefonických hlášení rozsvěceny žárovičky na velké 
světelné mapě ČSR (v Praze na Příkopech), my i letos zachováme osvědčené 
SMS zprávy - zde ve tvaru zkratky úseku (uvnitř dlouhých úseků ještě 
s určeným číslem). Hlášení je tedy bez času – ten je automaticky zachycen při 
přijetí zprávy od operátora, proto je třeba posílat hlášení ve správnou chvíli a 
nikoli předem ani až dodatečně (kromě výjimek – viz dále) 

          a) trasová hlášení do centra – prostřednictvím speciálních SMS zpráv na zvláštní 
číslo  799 790 249 (tento telefon bude připojen k počítači v Praze - pouze 
předává SMS zprávy ke zpracování): 

1) předání mezi župami hlásí pouze předávající garant – např.: župa Východočeská 
dokončila úsek Pardubice (předáním župě Orlické) – garant napíše:  PARDUB 

2) průchod určeným ohlašovacím místem uvnitř župního úseku – ke zkratce úseku 
se připojí mezera a určené číslo – např.: v úseku  Boskovice dorazil kolík do 
Jedovnice s určeným číslem 3 – garant napíše:  „BOSKO3“ 

3) přenocování se hlásí jen večer při příjezdu  – např.: štafeta v úseku Jihlava 
dorazila do jihlavské sokolovny – garant napíše:  „JIHLAVA1“ (dle Rozpisu), ráno 
nepíše nic   

4) župní přípojky – hlásí se jen cíl, u delších přípojek též průběžné body – např. 
přípojka Nižbor: start Nižbor (nehlásí se) – 1. průběžný bod Beroun (NIZBOR1) – 
2. průběžný bod Svatá-hájovna Na Králi (NIZBOR2) – cíl Komárov, sokolovna 
(NIZBOR)  

Krátké úseky mají jen 1 hlásicí místo – při dokončení, delší úseky mají více hlásicích 
míst s určenými pořadovými čísly – co přesně se hlásí z jednotlivých hlásicích míst, je 
závazně stanoveno Rozpisem Sletové štafety 2017  - župní garanti zodpovídají za 
správnost hlášení. 



b) ostatní kontakty s centrem – libovolné SMS i hovory – číslo 776 153 793 
(hl.garant); dotazy, připomínky a oznámení garantů i účastníků ke Štafetě v celém 
průběhu akce;  mj. opožděná hlášení z míst, kde nebyl signál, též po poruše 
telefonu apod. 

c) kontakty mimo centrum – např. hlášení a hovory uvnitř župních úseků – podle 
pokynů příslušných garantů (např. je vhodné dát vědět dopředu, že štafeta „už 
jede“) 

      

    5. Přenocování Štafety – zajišťuje vybraná jednota ve své sokolovně; kolík se 

stuhami i Sletová poselství uloží důstojně a pečlivě; ranní kurýři mohou přespat 
přímo v sokolovně – doporučuje se 

  

    6. Doprovodné programy  jsou plně v režii žup a jednot. Může se konat cokoli 

hezkého, kdekoli a kdykoli o víkendu 22-24/9/2017 nebo i dříve – účel je jasný: 
propagace Sokola a Sletu. 

 a)   přijetí Štafety v sídle župy (jednoty) je příležitostí k oficiálnější prezentaci Sokola - 

             náměty: 

 setkání na veřejném místě, významné osoby, zástupci samosprávy, mluvené 
slovo, Sletové poselství, zpěv a hudba, ukázky z činnosti Sokola (např. části 
sletových skladeb), … 

b)  další akce – akademie, sportovní turnaje, různé soutěže, divadlo, koncerty, 
táboráky, výstavy, propojení s akcemi Noc sokoloven  a  Týden spolu v pohybu 

  

B. Konkrétní informace a pokyny 

 1. Rozpis Sletové štafety 2017  

viz dále 

 

2.  Zakončení Sletové štafety – závěrečný program v neděli večer v Praze 

         Štafeta by tentokrát měla skončit (téměř) v jediný okamžik, kdy ze 4 směrů 
dorazí kurýři finálních tras k Tyršovu domu v Praze. Mělo by to být v neděli 24. 9. 2017 
do 18.00, kdy začne slavnostní program na nádvoří TD. Po sletové znělce zazní 
pozdravy od krajanů z ciziny a sletová poselství zblízka i zdaleka. Měla by hrát živá 
hudba, diváci uvidí různá vystoupení, určitě i část některé sletové skladby. 

 Doběhem Štafety bude odstartován celý nadcházející sletový cvičební rok 2017-2018. 

 

 

III.  Po štafetě  



  1.  Hlášenka za župu po akci  poslouží jako podklad pro hodnocení celé akce 

   viz dále 

  2.  Památky na Sletovou štafetu 

Župy dodají 5-10 ks nejzdařilejších fotografií z průběhu Štafety a z doprovodných akcí 
– v digitální podobě, formát jpg, adresa: zkubin@sokol.eu, termín: do 30. 9. 2017. 
Písemné památky  též vítány – zejména nevšední příhody z akce. 

 

 

IV.   Závěr 

  

Sletová štafeta 2017 už sice není podnikem průkopnickým, přesto však jistě bude 
postižena řadou nedostatků. Zase se objeví něco nového, na co se nemyslelo, nebo 
někde uvázne komunikace – tak velký a složitě provázaný podnik asi ani nemůže 
proběhnout úplně hladce. Jestliže ale všechny kolíky a stuhy doputují do Prahy a všichni 
to přežijí ve zdraví, tak se nad drobnostmi snadno mávne rukou. Příznivý dojem však 
může být pokažen či dokonce ztracen jakoukoli vážnější nehodou – i kvůli tomu tolik 
záleží na bezpečnosti. Proto předvídejme a buďme maximálně opatrní! 

 

Celkově však tato naše štafeta určitě zůstává dobrým nápadem a obrovskou šancí 
znovu ukázat sobě navzájem i veřejnosti, že Sokol žije a něco dokáže!  Nebude to sice 
jako kdysi, Rozestavné běhy už nedohoníme, ale třeba se podaří překonat aspoň 
některá čísla ze Sletové štafety 2011 – i to by bylo veselé! 

 

Takže – splň každý co nejlépe svůj úkol, ať dohromady vytvoříme důstojnou a 
nadějnou předehru XVI. všesokolskému sletu! 

 

 

SLETU  A  REPUBLICE:    NAZDAR! 

 

 

8. 9. 2017              Zdeněk Lauschmann, 

 hlavní garant Sletové štafety 2017 
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