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Město Bohumín 
 
O Bohumínu se říká, že ho po první návštěvě budete buď milovat nebo nenávidět. Žádná jiná možnost není. 
Možná to způsobuje množství zeleně a vodních toků, proti kterým zde stojí průmysl a s ním spojená doprava. 

Bohumín žije pestrým životem, který umožňuje široká sportovní i kulturní nabídka. Pohraniční Bohumín je 
Moravskoslezskou bránou, kterou teď společně vstoupíme do Slezska a Pobaltí.  
  

Geografie 

Bohumín sousedí s Polskem a leží v severní části Moravskoslezského kraje. Město má výhodnou strategickou 
polohu, díky které sehrává významnou roli nejen v regionu, ale také v celé republice. Nachází se na křižovatce 
železničních tratí, na soutoku Odry a Olše a na hranici dvou států. Přirozenou hranici vytvářejí s Polskem 
především malebné nivy řek Odry a Olše, které se v Bohumíně spojují v jednu jedinou. Město leží v ostravské 

pánvi a od průmyslové Ostravy je vzdáleno necelých deset kilometrů. Rozlohou zabírá Bohumín 3 109 hektarů 
a území, na kterém se rozkládá, je rovinaté bez větších kopců. Nejvyšší bod města je ve výšce 248 n.m. 
na Záblatském kopci. Nejnižší místo Bohumína je ve výšce 189 n.m.  na soutoku Odry s Olší. Toto je také 

nejnižší místo celého Moravskoslezského kraje. Řeka Odra a její meandry se staly díky své zajímavé fauně 
a flóře atraktivním místem pro milovníky přírody. 
 

Historie 

Bohumín má přes 21 tisíce obyvatel, kteří žijí v sedmi městských částech, kterými jsou Nový Bohumín, Starý 
Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Vrbice a Šunychl. Tyto názvy naznačují, že se původně jednalo o samostatné 
obce, které vznikaly a postupně se vyvíjely od 13. století. Již tehdy procházely Bohumínem křižovatky 
významných obchodních cest. Solná stezka vedla z Moravy do Krakova a Jantarová stezka směrovala z Uher 
do Těšína a dále k Baltu. Rovněž tudy procházela cesta z Prahy do Krakova. Osada tedy vznikla 
na frekventovaném místě, které bylo vhodné pro přechod přes řeku. O tom svědčí i stavba mostu v 15. století, 
který ovšem mnohokrát strhla rozvodněná řeka Odra. Se stoupajícím cestovním ruchem přibývalo osadníků, 

takže osada nesoucí jméno Bogun, byla v době krále Přemysla Otakara II. již velkou vesnicí. První písemná 
zpráva o vsi Bogun však pochází až z roku 1256 a týká se dnešní městské části Starý Bohumín. Jisté však je, že 
trvale osídlená osada zde byla již mnohem dříve. Na základě jména Bogun můžeme soudit, že se jednalo 
o slovanské sídlo. Do dnešní podoby se město integrovalo až v roce 1974. 
 

Velké firmy 

Společně s Ostravou a dalšími městy tvoří Bohumín průmyslovou oblast regionu. Na jeho území působí několik 
významných podniků, které zaměstnávají převážnou většinu ekonomicky aktivních obyvatel nejen z Bohumína, 
ale také z jeho blízkého okolí. K největším prosperujícím firmám patří Bekaert, BM servis, Bochemie, Bonatrans, 
Čemat, České dráhy – lokomotivní depo, DB trans, Rockwool, Transeurope, Viadrus, ŽDB Drátovna. 
  

Příroda 

Meandrující řeka Odra se postarala už o nejedno překvapení. Milovníci přírody si procházkou po jejích březích 
určitě přijdou na své. Jedinečná zákoutí hraničních meandrů jsou totiž domovem pro mnoho živočichů. Žijí zde 
bobři nebo vydry a hnízdí tam ledňáčci. Při troše štěstí je všímavý návštěvník může spatřit. Čas od času vyplaví 

Odra stoličku nebo obratel mamutů, kteří se před tisíci lety zřejmě procházeli jejím korytem. V roce 2004 byl 
navíc v blízkosti Odry v místní části Kopytov objeven hraniční kámen z doby Marie Terezie. Tyto výjimečné 
meandry začínají u hraničního přechodu Bohumín-Chalupki a vinou se širokou říční nivou v délce 7 km až 
k soutoku Odry s Olší. Území pravého břehu řeky Odry s Kališovými jezery a mokřady slepých ramen 
od severního okraje Starého Bohumína po soutok Odry a Olše jsou jedinečná nejen svou významnou faunou, ale 
také flórou. Proto byla tato oblast zahrnuta do národních seznamů oblastí zvláštní ochrany jako „Meandry dolní 
Odry“ a byla vyhlášena jako chráněná přírodní památka. Zelené zastavení v každodenním shonu nabízí všem 

park Petra Bezruče v samotném centru Bohumína. Ten založil v roce 1907 na místě bývalé bažantnice zemský 
hejtman Jindřich, hrabě Larisch-Mönnich. Základní kámen parku leží u jeho vstupu dodnes. Roste zde šedesát 
druhů keřů a stromů od akátu až po zerav. Uprostřed rozlehlého stromoví se nachází monumentální Pomník 
padlých v obou světových válkách, na němž je plastika nahého klečícího zraněného bojovníka, který se opírá 

o meč jako o symbol naděje. K parku přiléhají tenisové kurty, dvě fotbalová hřiště, dětský Hobby park a letní 
kino a amfiteátr se zahradním občerstvením. Na park přirozeně navazuje rozvíjející se sportovní a odpočinkový 

areál. Nejen přírodní zajímavosti, ale také poloha města na samé hranici s Polskem a pestrá nabídka 
volnočasových, sportovních, kulturních i dalších aktivit dělá z dříve jen průmyslového města turisticky atraktivní 
místo, kde je dostatek možností pro smysluplné využití volného času. To je také důvod, proč do Bohumína míří 
rok od roku více návštěvníků. 



 
 

MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJ 

Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České 

republiky, od Prahy je vzdálen zhruba 300 km vzdušnou čarou. 

Budeme-li vnímat kraj nadregionálně, pak je jeho poloha na hranici 

tří států téměř ve středu evropského prostoru velice výhodná. Pokud 

se zaměříme na celou Evropu, pak se region nachází mezi 

rakouskou Vídní, polskou Hornoslezskou aglomerací a slovenskou 

Bratislavou. Region má rozlohu 5 427 km ²  a skládá se z celkem    

6 okresů (Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná 

a Frýdek-Místek).  V kraji se nachází celkem 300 měst a obcí a k  

31.12.2016 zde žilo 1 209 879 obyvatel, což je nejvíce mezi kraji 

v České republice. Největším městem je Ostrava. 

Moravskoslezský kraj je na západě, východě a částečně i jihu lemován pohořími. Pohořím s nejvyšší 

horou Pradědem (1 492 m) je Hrubý Jeseník na západní hranici kraje. Na jihovýchodě a východě, při 

hranicích se Slovenskem a Polskem, se nacházejí Moravskoslezské Beskydy. Nejvyšší je Lysá hora  

(1 323 m), známý je také Radhošť (1 129 m). Jihozápadní část kraje tvoří nedotčené oblasti Nízkého 

Jeseníku a Oderských vrchů. Mezi horami leží i níže položené oblasti, konkrétně nejjižnější výběžek 

Slezské nížiny, který je tvořen Opavsko-ostravskou pánví. Na ní dále na jihu navazuje přirozený krajinný 

koridor Moravská brána. Nižšími polohami prochází nejvýznamnější řeky Odra, Opava, Ostravice, 

Moravice, … . 

CHKO Beskydy představuje výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních pralesovitých lesů s 

výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Pozoruhodné jsou také druhově pestré louky a 

pastviny, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydská krajina má dosud mimořádnou 

estetickou hodnotu, která vznikla historickým soužitím člověka s horami. 

CHKO Jeseníky je specifická jako členitá hornatina s hluboce zaříznutými údolími a táhlými zaoblenými 

hřbety. Oblast je významná z několika pohledů. Nejvýznamnější je výskyt vegetace, kterou představují 

květnaté a kyselé horské bučiny, ve vyšších polohách přirozené smrčiny. Nejbohatší botanickou lokalitou 

je Velká kotlina se 450 druhy vyšších rostlin. 

CHKO Poodří jsou chráněnými krajinnými oblastmi s celkovou rozlohou téměř 2 000 km ². 

V Moravskoslezském kraji se nachází několik dalších významných přírodních památek. Jedná se 

například o národní přírodní rezervaci Rešovské vodopády, národní přírodní památku jeskyně Šipka ve 

Štramberku, přírodní park Hradní vrch Hukvaldy nebo Uhlířský vrch, Venušinu sopku a Velký Roudný, 

jako pozůstatky sopečné činnosti. 

Z nejstarších pamětihodností v regionu najdete 

hrady nebo zříceniny hradů Hukvaldy, Starý Jičín, 

Sovinec, Slezskoostravský hrad. Valašská 

kolonizace vytvořila specifickou kulturu i folklór, se 

kterými se lze setkat zejména v oblasti Beskyd. 

Představují ji např. dřevěné stavby, 

nejvýznamnější jsou kostelíky. V dalším období se 

původní jádra měst měnila do dnešních podob. 

Mezi další kulturní zajímavosti patří  Technické 

muzeu v Kopřivnici, Muzeum na Landeku, Dolní 

oblast Vítkovic, divadla, galerie, hrady a zámky.     

(www.msk.cz) 



 
 

PROPOZICE 
MISTROVSTVÍ ČR  ŽÁKŮ A JUNIORŮ 

v rybolovné technice 
 

 

Pořadatel:  

 Na základě pověření Rady ČRS - Český rybářský svaz z.s., místní organizace Bohumín 
 

Termín:  

 8. června - 10. června 2018 
 

Místo konání závodu:  

 Fotbalový areál Pavla Srnička, Janáčkova ul., Bohumín 

 Souřadnice: 49.9082069 N, 18.3635386 E 
 
 
 
 
 

  



 
 

Ubytování a stravování: 

 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice 

 Souřadnice: 49.9274561 N, 18.2731919 E 

 Trasa (hřiště – ubytování):  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozor:   část trasy vede přes Polsko – každý musí mít s sebou cestovní pas nebo OP  !!! 
Jinak je nutné použít trasu přes Ostravu-Hrušov, Koblov a Antošovice (viz  mapy.cz ). 
 

Čestní hosté: 

Starosta města Bohumín:  Ing. Petr Vícha  

Předseda ORT Rady ČRS:  MUDr. Josef Doležal  

Jednatel územního svazu: Ing. Přemysl Jaroň  

Státní trenér juniorů:  Karel Světelský 

Ředitel DDM Bohumín:  Mgr. Ondřej Veselý  

 

Činovníci závodu:  

Ředitel závodu:    Ing. Kamil Drobek 

Garant závodu:    Ing. Jiří Šula 

Hlavní pořadatel:    Břetislav Kedzior 

Hlavní rozhodčí:   Petr Prudil 

Zást. hl. rozhodčího:  Patrik Vladyka 

Výpočetní středisko:  Zuzana Plachá 

Měřící středisko:   Ing. Petr Plachý 

  



 
 

 Harmonogram akce:  

 Pátek:   

        15:00  Slavnostní zahájení 

  15:30 - 16:30 Disciplína č. 4 

  16:30 - 17:00 Finále disciplíny č. 4   

  17:00 - 18:00 Disciplína č. 8 

  18:00 - 18:30 Finále disciplíny č. 8   

  18:30 - 19:00  Přesun na ubytovnu 

  19:30 - 20:30 Večeře v místě ubytování 

          21:00  Porada vedoucích  

(kontrola registračních průkazů + nahlášení družstev) 

Sobota:  

    7:00 - 8:00   Snídaně v místě ubytování  
  8:00 - 8:30  Přesun na hřiště  
  8:30 - 8:50  Trénink  
  8:50 - 9:00  Oficiální zahájení MČR Juniorů  
  9:00 - 10:00 Disciplína č. 1  
10:00 - 10:30  Finále disciplíny č. 1  
10:30 - 11:30 Disciplína č. 3 
11:30 - 12:00 Finále disciplíny č. 3  
12:00 - 13:00 Oběd v místě závodu  
13:00 - 14:00 Vyhlášení výsledků terčových disciplín  
14:00 - 15:30 Disciplína č. 2  
15:30 - 16:00  Finále disciplíny č. 2  
16:00 - 17:00 Disciplína č. 5 
17:00 - 17:30 Finále disciplíny č. 5   
17:30 - 18:30 Přesun na ubytovnu  
18:30 - 19:30 Večeře v místě ubytování    
20:30 - 21:30 Vyhlášení výsledků dálkových disciplín,  

celkové vyhlášení vítězů  
        21:30  Raut  

Neděle: 

   6:30 - 9:00  Snídaně v místě ubytování, odjezd závodníků 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu 



 
 

Hodnocení:  

 Disciplíny č. 1, 2, 3, 4, 5, 8 v kategoriích žáci, žákyně, junioři, juniorky 
 

 Pětiboj v kategoriích žáci, žákyně, junioři, juniorky 
 

 Soutěž družstev juniorů a juniorek jednotlivých územních svazů 
 

Závodní řád:  

 Závodí se dle platného mezinárodního řádu ICSF. 
 

 Závodníci nastupují k soutěži ve sportovním oblečení s viditelně připevněným 
startovním číslem v horní části těla. 

 

 Limity pro účast nejsou stanoveny. 
 

 Protest podává vedoucí družstva písemně u hlavního rozhodčího nejpozději do 15-ti 
minut po vzniku sporné události. Kauce pro podání protestu je 500 Kč. 
 

Přihláška a úhrada:  

Písemnou přihlášku i objednávku (viz příloha  „přihláška“) je nutné doručit 
pořadateli nejpozději do 14. května 2018 na adresu:  
ČRS MO Bohumín, Rolnická 3, 735 51 Bohumín–Pudlov  
nebo elektronicky na     crsmobohumin@seznam.cz  .  

 

Úhradu proveďte převodem na účet   239550338 / 0300  nejpozději 

do 20. května, částku a podrobnější informace pro platbu naleznete na „přihlášce“. 
 

 

Na později došlé přihlášky nebude brán zřetel!  

 

Po uzávěrce přihlášek 14.5. nevracíme peníze z důvodu neúčasti 

přihlášeného, lze jej však nahradit jiným účastníkem. 
 

 

Přijměte srdečné pozvání, těšíme se na Vaši účast !!! 

mailto:crsmobohumin@seznam.cz

