
 
 



Spolecné pokyny 
 
Porádající orgán Ceský svaz orientacního behu 
Porádající subjekty VSK Slávia TU Liberec – oddíl OB 

Jizerský klub OB Frýdlant 
Prezentace pátek 15. 9. 2006 – 18 až 22 hodin, Frýdlant - internát Strední školy 

hospodárské, Belíkova 1387 (vedle ubytování C1) 
sobota 16. 9. 2006 – 8 až 9 hodin pri závode HI-TEC sprint cup v Libverde 
sobota 16. 9. 2006 – 12 až 13:30 hodin na shromaždišti závodu štafet 
nedele 17. 9. 2006 – 8 až 9 hodin na shromaždišti závodu štafet 

Pujcovné Poradatel muže zapujcit SI cip za 40 Kc za závod, za ztrátu SI cipu bude 
úctováno 700 Kc. 

Casy vítezu Predpokládané casy vítezu jednotlivých kategoriích jsou uvedeny 
v príloze císlo 2 Soutežního rádu. Pro štafety dne 16. 9. 2006 platí clánek 
II. 5. 2 Provádecích predpisu k soutežím CSOB v OB 2006. 

Vklad pri protestech Dle platného Soutežního rádu 200 Kc. 
Omezení Poradatel nevyhlašuje žádné omezení bežeckého oblecení a obutí. 
Vyhlášení výsledku Probehne po skoncení každého závodu v centru 
Tištené výsledky Za zaslání jednoho výtisku tištených výsledku jednoho závodu 30 Kc, 

objednávka musí být uvedena v prihlášce k závodu. 
Upozornení Závodí se podle platných Pravidel CSOB a Soutežního rádu. Úcastníci 

závodu závodí na vlastní nebezpecí. 
Jury závodu Jury všech trí závodu je navržena ve složení: Petr Baldrián PGP, Kristýna 

Boránková VSP a Václav Hošek DKP. Dojde-li ke zmene, bude nové 
složení jury vyvešeno na shromaždišti jednotlivých závodu. 

Obcerstvení Pouze v cíli – voda, štáva. 
Stravování Obcerstvení je zajišteno formou stánkového prodeje v centrech závodu. 

Na shromaždišti závodu štafet bude pripraveno sobotní polední menu – 
speciální jizerskohorská frankfurtská polévka, steak a dále  „obvyklý“ 
sortiment – caj, káva, cukrovinky, pivo, limo, párky, klobásy, .... … Obedy 
možno zakoupit též prímo v parku v Lázních Libverda v restauraci 
VALDŠTEJN (minutky od 90,-Kc, hotová jídla 80,- Kc) 

Ubytování Veškeré ubytování je zajišteno ve meste Frýdlant v Cechách: 
A 1 - Tenisové kurty 
A 2 - Internát Strední školy hospodárské, Belíkova 1387 
C 1 - Telocvicna Strední školy hospodárské, Belíkova 1387 
C 2 - ZŠ T. G. Masaryka, Belíkova 977 
C 3 – Sokolovna, Komenského nábreží 
C 4 - Sportovní hala, Fügnerova ulice 
U prezentace obdrží každý oddíl, který požadoval ubytování, mapu a 
karticku, kde bude adresa a oznacení místa ubytování. 
Otevrení ubytovacího zarízení: v pátek od 18:00 hod. 
v sobotu od 17:00 hod. 
Odchod z ubytovacího zarízení: v nedeli nejpozdeji do 9:00 hod. 
Pres noc budou telocvicny i ubytovny otevreny. 
Zákaz varení a rozdelávání ohne v telocvicnách! Pred vstupem do 
telocvicny je každý povinen se prezout. Parkování aut v areálu a blízkosti 
telocvicen. 

Prodej Pro veškerý prodej v centrech závodu je nutná dohoda s reditelem 
závodu. 

Startovní listina Startovní listina bude vyvešena na shromaždišti príslušného závodu. 
Predbežné výsledky Predbežné výsledky – Predbežné výsledky budou vyvešovány na 

shromaždišti jednotlivých závodu. 
První pomoc Lékarská služba v cíli jednotlivých závodu. 
WC, Mytí Nouzové prímo na shromaždišti – toalety TOITOI a plastová umyvadla, 

udržujte cistotu. 





 
 
Datum a místo konání Sobota 16. 9. 2006 dopoledne, Lázne Libverda 
Centrum závodu Lázne Libverda, centrum je v parku v prírodních podmínkách, 

doporucujeme klubové stany. Usporádání shromaždište viz plánek. 
Príjezd ze smeru od Liberce pres Frýdlant, Raspenavu tam odbocit na 
Peklo do Lázní Libverda – bude znaceno. 

Zarazení do souteží Ceský pohár, HI-TEC sprint cup, Žebrícek A, Ranking s koeficientem 
1,08, verejný závod 

Kategorie D12C, D14C, D16A, D16C , D18A, D18C, D20A, D21A, D21E, D35, D45, 
D55 
H12C, H14C, H16A, H16C, H18A, H18C, H20A, H20C, H21A, H21B, 
H21E, H35, H45, H55, H60, H65, T3. 
Naplnování závodníku do podkategorií D21 a H21 se rídí platným 
soutežním rádem.  

Vzdálenosti ubytování – parkovište 15 km 
parkovište – centrum osobní auta 200 m, autobusy 200m (parkují jinde) 
centrum – prezentace 0m 
centrum – start 700m 
centrum – cíl 0m 

Parkování Parkování bude organizované poradatelem – dbejte pokynu poradatelské 
služby! Cena osobní auto 20 Kc, autobus zdarma. 

Terén Objekt lázní, lázenský park a cást obce s prilehlým lesíkem, prostorem 
protéká potok. 

Mapa Lázne Libverda, merítko 1 : 5 000, ekvidistance 2m, léto 2006, mapový 
klíc ISSOM2005, Zdenek Sokolár, A4. Mapa bude vodovzdorne 
upravena. Zvláštní mapové znacky – zelený krížek = vývrat, cerný krížek 
= sloup elektrického vedeni (bez vedeni), elektricky transformátor, 
triangulacní tyc, ohnište, modry krížek = hydrant..  
Mapy budou vybírány v cíli závodu do 12.00 hodin. Poté budou vydávány.

Závodní prukaz SPORTident. Pred vlastním startem si závodníci provedou nulování a 
kontrolu startovních prukazu. Start probehne bez použití startovací 
jednotky. V cíli je použita cílová jednotka.  
Pro prípad poruchy elektronického zarízení jsou na okraji závodní mapy 
tri pole pro náhradní ražení mechanickými kleštemi. 

Popisy kontrol Formou piktogramu budou k dispozici ve startovním koridoru 2 minuty 
pred startem. 

Start Cas startu 00 = 10.00, zpusob startu intervalový 
Startovní císla Pouze kategorie HE a DE, vcetne zavíracích špendlíku obdrží vedoucí na 

prezentaci. Startovní císla se odevzdávají v cíli závodu. 
Parametry tratí D12C, délka 1340 m, prevýšení  30 m, 12 kontrol 

D14C, délka 1340 m, prevýšení  30 m, 12 kontrol 
D16A, délka 2100 m, prevýšení  46 m, 19 kontrol 
D16C, délka 1910 m, prevýšení  50 m, 16 kontrol 
D18A, délka 2350 m, prevýšení  70 m, 20 kontrol 
D18C, délka 2030 m, prevýšení  54 m, 18 kontrol 
D20A, délka 2380 m, prevýšení  60 m, 21 kontrol 
D20C, délka 2030 m, prevýšení  54 m, 18 kontrol 
D21A, délka 2310 m, prevýšení  56 m, 20 kontrol 
D21E, délka 2680 m, prevýšení  78 m, 24 kontrol 
D35,  délka 2030 m, prevýšení  54 m, 18 kontrol 
D45,  délka 1910 m, prevýšení  50 m, 16 kontrol 
D55,  délka 1910 m, prevýšení  50 m, 16 kontrol 
H12C, délka 1340 m, prevýšení  30 m, 12 kontrol 



H14C, délka 1910 m, prevýšení  50 m, 16 kontrol 
H16A, délka 2340 m, prevýšení  74 m, 22 kontrol 
H16C, délka 2030 m, prevýšení  54 m, 18 kontrol 
H18A, délka 2820 m, prevýšení  84 m, 24 kontrol 
H18C, délka 2030 m, prevýšení  54 m, 18 kontrol 
H20A, délka 2910 m, prevýšení  92 m, 27 kontrol 
H20C, délka 2250 m, prevýšení  52 m, 20 kontrol 
H21A, délka 2910 m, prevýšení  94 m, 24 kontrol 
H21B, délka 2460 m, prevýšení  70 m, 21 kontrol 
H21E, délka 3330 m, prevýšení 120 m, 28 kontrol 
H35,  délka 2250 m, prevýšení  52 m, 20 kontrol 
H45,  délka 2250 m, prevýšení  52 m, 20 kontrol 
H55,  délka 1910 m, prevýšení  50 m, 16 kontrol 
H65,  délka 1910 m, prevýšení  50 m, 16 kontrol 
T3,   délka 2030 m, prevýšení  54 m, 18 kontrol 
VIP,  délka  890 m, prevýšení  30 m,  8 kontrol 

Uzavrení cíle Cíl bude uzavren ve 13.15 hodin. 
Casový limit 75 minut 
Zakázané prostory Závodním prostorem je celý lázenský park. Zakázané prostory jsou tri 

(napr. plocha minigolfu) a jsou v terénu oznaceny. Zákaz vstupu platí i na 
záhonky na kolonáde, které jsou v mape pod znackou soukromý 
pozemek (privat). Porušení bude trestáno diskvalifikací. 

Upozornení V lese je nekolik otevrených vetracích šachet, v mape oznacených jako 
kamenné jámy. Nebezpecné šachty budou v terénu viditelne oznaceny 
fáborky.  
Na nekterých tratích dochází i k vícenásobnému krížení, poradatelé proto 
radí závodníkum hlídat si správné poradí kontrol! 

Vyhlášení vítezu Po závode budou vyhlášeni první tri závodníci DE, HE a kategorií A a 
probehne losování víkendových poukazu partnera Lázne Libverda a.s. 
Poté probehne celkové vyhlášení HI-TEC Cupu 2006.  

Funkcionári závodu Reditel Jakub Vodrážka 
Hlavní rozhodcí Ladislav Hrubý, R1 
Stavitel tratí Martin Henych 

 



 
 
Datum a místo konání Sobota 16. 9. 2006 odpoledne, Nové Mesto pod Smrkem 
Centrum Nové Mesto pod Smrkem – shromaždište v prírod. podmínkách, 

doporucujeme klubové stany. 
Príjezd ze smeru od Liberce pres Frýdlant nebo pres Raspenavu, 
Hejnice, Lázne Libverda do Nového Mesta pod Smrkem. Most mezi 
Raspenavou a Novým Mestem je uzavren. Centrum závodu bude ze 
stredu mesta znaceno (viz priložené mapky). 

Typ závodu Jednorázový denní závod štafet s pevným poradím kontrol 
Zarazení do souteží 5. kolo Ceského poháru štafet kategorie B 

5. kolo Ceské ligy klubu kategorie B 
Mistrovství a Veteraniáda Ještedské oblasti v OB štafet 

Kategorie Ceský pohár štafet – D18, D21, H18, H21 
Verejný závod – D14, D105, D140, D165, H14, H105, H140, H165, MIX 
V kategorii MIX mohou startovat štafety složené bez omezení veku a 
pohlaví a je prístupná rovnež neregistrovaným závodníkum.   

Vzdálenosti ubytování – parkovište 15 km 
parkovište – centrum osobní auta do 500 m, autobus do 1 km 
centrum – cíl 0 m 
centrum – prezentace 0 m 
centrum – start 0 m 

Parkování Parkování bude organizované poradatelem – dbejte pokynu 
poradatelské služby! Cena osobní auto 40 Kc na oba dny, autobus 
zdarma. 

Terén Mírne zvlnený (300-500 m n m.), stredne hustá sít komunikací, velké 
množství menších kamenu, místy dobrá prubežnost terénem. 

Mapa Kyselka západ, merítko 1 : 10 000 pro všechny kategorie!, ekvidistance 
5 m, léto 2006, mapový klíc ISOM2000, Martin Telecký, Jan Fátor, 
Miroslav Horácek, Jaroslav Opletal. A4. Mapa bude vodovzdorne 
upravena.  
Zvláštní mapové znacky – zelený kroužek = výrazný strom, zelený 
krížek = vývrat, hnedý krížek = plošinka, cerný krížek = malý umelý 
objekt.  
Mapy budou vybírány v cíli závodu. Vydávány budou v nedeli od 13 
hodin.  

Závodní prukaz SPORTident. Pred vlastním startem si závodníci provedou nulování a 
kontrolu startovních prukazu. Start probehne bez použití startovací 
jednotky. V cíli je použita cílová jednotka umístená pred predávacím 
prostorem (viz prubeh závodu).  
Pro prípad poruchy elektronického zarízení jsou na okraji závodní mapy 
tri pole pro náhradní ražení mechanickými kleštemi. 

Soupisky Soupisky je možné vyplnit v prihláškovém systému OB Haná do pátku 
15.9. do 20:00. Odevzdání soupisek vcetne císel SI cipu bude možné 
v sobotu do 10.00 hodin v prostoru prezentace v Libverde, prípadne do 
13.30 hodin pri prezentaci  v míste shromaždište štafet, použijte predem 
pripravené formuláre. 

Startovní císla Startovní císla vcetne zavíracích špendlíku obdrží vedoucí oddílu pri 
prezentaci. Startovní císla jsou urcena pro oba dny a v cíli se 
neodevzdávají!  
Barvy startovních císel: 1. úsek bílá, 2. úsek cervená, 3. úsek zelená. 
Rozsah: H21 1-72, H18 101-141, H14 201-212, H105 301-311, 
H140 351-356, H165 391-396, D21 501-539,  D18 601-639, D14 701-
710, D105 801-806, D140 851-854, D165 891-893, MIX 901-930 



Start cas 00 = 14.00 ve vlnách po kategoriích 
30 - H21 
35 - D21 
40 - D18, H18, MIX 
45 - D14, H14 
50 – D105, D140, D165, H105, H140, H165 

Parametry tratí D14, prumerná délka 3660 m, prevýšení 100 m, 11 kontrol, start 45 
D18, prumerná délka 5960 m, prevýšení 150 m, 15 kontrol, start 40 
D21, prumerná délka 6320 m, prevýšení 135 m, 15 kontrol, start 35 
D105, prumerná délka 4870 m, prevýšení 150 m, 15 kontrol, start 50 
D140, prumerná délka 4030 m, prevýšení 80 m, 12 kontrol, start 50 
D165, prumerná délka 4030 m, prevýšení 80 m, 12 kontrol, start 50 
H14, prumerná délka 3900 m, prevýšení 95 m, 10 kontrol, start 45 
H18, prumerná délka 7270 m, prevýšení 160 m, 19 kontrol, start 40 
H21, prumerná délka 7540 m, prevýšení 195 m, 22-23 kontrol, start 30 
H105, prumerná délka 6480 m, prevýšení 155 m, 18 kontrol, start 50 
H140, prumerná délka 5070m, prevýšení 150 m, 15 kontrol, start 50 
H165, prumerná délka 4030 m, prevýšení 80 m, 12 kontrol, start 50 
MIX, prumerná délka 4030 m, prevýšení 80 m, 12 kontrol, start 40 

Prubeh závodu Závodníci 1. úseku startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 
nejpozdeji 4 minuty pred startem své kategorie. Závodníci prvních úseku 
si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svuj cip. Po startu 
jsou povinni absolvovat povinný úsek na mapový start (400 m). Na 
tratích všech kategorií je divácký úsek (prubeh centrem závodu). 
Predpokládaná doba od prubehu verejným úsekem po predávku 4 – 10 
minut. 
Závodník dobíhající od sberné kontroly odhazuje na urceném míste 
mapu, pred predávkou razí cílovou kontrolu, poté predává dotykem 
rukou dalšímu úseku a odchází k vyctení cipu. Závodníci dalších 
úseku si pred vstupem do predávacího prostoru vynulují a zkontrolují 
svuj cip. Vybíhající závodníci dalších úseku si sami berou ve výdejne 
map mapu s oznacením shodným se svým startovním císlem (mapa je 
na rubové strane oznacena velkým císlem štafety a grafickým 
oznacením úseku). Poté pokracují povinným úsekem na mapový start 
(cca 200 m). 
Závodníci posledních úseku dobíhají zvláštním koridorem do cíle. 
Poradí v cíli je dáno poradím, v jakém probehnou cílovou carou. 
Cílová kontrola je umístena až za cílovou carou. Po probehnutí cílovou 
carou musí závodníci zachovat dobehové poradí až do okamžiku 
vložení SI cipu do cílové jednotky. 
Ve 14:15 hodin probehne ukázka predávky.  
Hromadný start zbylých neodstartovaných úseku probehne cca ve 
17 hodin. Bližší informace z rozhlasu. 

Uzavrení cíle Cíl bude uzavren v 18.30 hodin. 
Casový limit 210 min 
Vyhlášení vítezu Po závode budou vyhlášeny první tri štafety všech kategorií.  
Prostory Závodním prostorem je veškerý lesní porost v okolí centra závodu. Volne 

prístupným prostorem je shromaždište, kterým prochází divácký úsek. 
Povinné úseky Povinné úseky (cesta k mapovému startu, prubeh shromaždištem a 

dobeh do cíle) budou provedeny jako cervenobíle znacené koridory. 
Upozornení Stredem centra závodu vede povinný divácký úsek. Dbejte opatrnosti pri 

precházení tohoto koridoru! 
Funkcionári závodu Reditel Jakub Vodrážka, VLI 

Hlavní rozhodcí Ladislav Hrubý, R1 
Stavitel tratí Premek Škoda 

 

 



 
 
Datum a místo konání Nedele 17. 9. 2006 Nové Mesto pod Smrkem 
Centrum Nové Mesto pod Smrkem – shromaždište na stejném míste jako pro 

sobotní závod štafet. 
Typ závodu Jednorázový denní závod štafet s pevným poradím kontrol 
Zarazení do souteží 6. kolo Ceského poháru štafet kategorie B 
 6. kolo Ceské ligy klubu kategorie B 
Kategorie Ceský pohár štafet – D18, D21, H18, H21 

Verejný závod – D14, D105, D140, D165, H14, H105, H140, H165, MIX 
Vzdálenosti ubytování – parkovište 15 km 

parkovište – centrum osobní auta do 500 m, autobus do 2 km 
centrum – prezentace 0m 
centrum – start 0m 
centrum – cíl 0m 

Terén Mírne zvlnený (300-500 m n m.), stredne hustá sít komunikací, množství 
menších kamenu a vodotecí, dobrá prubežnost je místy snížená 
(hustníky, vysoká tráva).  
Na delších tratích se mohou výjimecne objevit i ostružiny. 

Mapa Kyselka východ, merítko 1 : 10 000 pro všechny kategorie! 
ekvidistance 5 m, léto 2006, mapový klíc ISOM2000, Martin Telecký, 
Jan Fátor, Miroslav Horácek, Jaroslav Opletal, A4. Mapa bude 
vodovzdorne upravena. Zvláštní mapové znacky – zelený kroužek = 
výrazný strom, zelený krížek = vývrat, hnedý krížek = plošinka, cerný 
krížek = malý umelý objekt.  
Mapy budou odevzdávány v cíli závodu do 13 hodin. Poté budou 
vydány.  

Závodní prukaz SPORTident. Pred vlastním startem si závodníci provedou nulování a 
kontrolu startovních prukazu. Start probehne bez použití startovací 
jednotky. V cíli je použita cílová jednotka umístená pred predávacím 
prostorem (viz prubeh závodu).  
Pro prípad poruchy elektronického zarízení jsou na okraji závodní mapy 
tri pole pro náhradní ražení mechanickými kleštemi. 

Soupisky Soupisky je možné vyplnit v prihláškovém systému OB Haná do pátku 
15.9. do 20:00. Odevzdání soupisek vcetne císel SI cipu bude dále 
možné v sobotu v míste prezentace do 17.00 hodin, použijte predem 
pripravené formuláre. 

Startovní císla Startovní císla vcetne zavíracích špendlíku obdrží vedoucí oddílu pri 
prezentaci. Startovní císla jsou urcena pro oba dny a v cíli se 
neodevzdávají!  

Start cas startu 00 = 9.00 ve vlnách po kategoriích 
30 - H21 
35 - D21 
40 - D18, H18, MIX 
45 - D14, H14 
50 - D105, D140, D165, H105, H140, H165 

Parametry tratí D14, prumerná délka 3430 m, prevýšení 90 m, 11 kontrol, start 45 
D18, prumerná délka 5290 m, prevýšení 180 m, 15-16 kontrol, start 40 
D21, prumerná délka 5990 m, prevýšení 140 m, 18-20 kontrol, start 35 
D105, prumerná délka 5030 m, prevýšení 180 m, 13 kontrol, start 50 
D140, prumerná délka 4120 m, prevýšení 100 m, 13 kontrol, start 50 
D165, prumerná délka 4120 m, prevýšení 100 m, 13 kontrol, start 50 
H14, prumerná délka 3670 m, prevýšení 90 m, 11 kontrol, start 45 
H18, prumerná délka 6640 m, prevýšení 190 m, 18-19 kontrol, start 40 



H21, prumerná délka 7450 m, prevýšení 240 m, 22 kontrol, start 30 
H105, prumerná délka 6480 m, prevýšení 220 m, 18 kontrol, start 50 
H140, prumerná délka 5200m, prevýšení 200 m, 14-16 kontrol, start 50 
H165, prumerná délka 4120 m, prevýšení 100 m, 13 kontrol, start 50 
MIX, prumerná délka 4120 m, prevýšení 100 m, 13 kontrol, start 40 

Prubeh závodu Prubeh je stejný jako pri sobotním závode, jen divácký úsek se probíhá 
v opacném smeru!  
V 9:15 hod probehne ukázka predávky. 
Hromadný start zbylých neodstartovaných úseku probehne cca ve 
12 hodin. Bližší informace z rozhlasu. 

Uzavrení cíle Cíl bude uzavren ve 13.30 hodin. 
Vyhlášení vítezu Po závode budou vyhlášení první trí závodníci všech kategorií.  
Prostory Závodním prostorem je veškerý lesní porost v okolí centra závodu. Volne 

prístupným prostorem je shromaždište, kterým prochází divácký úsek. 
Povinné úseky Povinné úseky (cesta k mapovému startu, prubeh shromaždištem a 

dobeh do cíle) budou provedeny jako cervenobíle znacené koridory. 
Upozornení Stredem centra závodu vede povinný divácký úsek. Dbejte opatrnosti pri 

precházení tohoto koridoru! 
Funkcionári závodu Reditel Robert Jurina, FYD 

Hlavní rozhodcí Ladislav Hrubý, R1 
Stavitel tratí Petr Henych, František Jurina 

 

PODEKOVÁNÍ 

Poradatelé tímto dekují níže uvedeným osobám, firmám a organizacím za podporu pri usporádání 
závodu: 

- Statutárnímu mestu Liberec za poskytnutí verejné financní podpory 

- a.s. Lázne Libverda a Novému mestu pod Smrkem za spolupráci a podporu 

- za pomoc firmám - Tarmac CZ, pivovar Konrád, TRW, Jizerské pekárny, Kendik junior, 
Poštovní sporitelna, Direct Alpine a Skicomp. 

 

 

PREJEME VÁM HEZKÝ SPORTOVNÍ ZÁŽITEK !!! 
 

 

 



Novomestská Mura 
Ješte v dobách nedávných se prý každou noc plížil ulickami Nového Mesta pod Smrkem tajemný ženský 
prízrak, kterému místní lidé ríkali ve strachu Mura. To proto, že tento zlý démon dusil ci jinak obtežoval lidi 
ve spánku. Do chalup a domu se Mura dostávala bud jako stéblo nalepené na bote nebo na sebe brala 
podobu bílé kocky ci mouchy. Jen zrídkakdy se zjevovala ve své puvodní podobe jako táhlý dlouhý prízrak.  

Pozoruhodné je, že Mura byla za denního svetla úplne normálním clovekem žijícím casto velmi sporádaným 
životem. Na své nekalé rejdy vyráží teprve po setmení. Clovek si tedy nemohl být jist, že jeho vlastní žena ci 
sousedka nemorí jeho klidný spánek. Na druhé strane bylo vcelku snadné se vlivu Mury ubránit. Osobe, o 
které se predpokládalo, že má škodlivý vliv na spícího, bylo treba dát kousek tvarohu ci chleba. Nad tímto 
clovekem, který ji takto obdaroval, nemela pak Mura témer žádnou moc. Když však ani tento prostredek 
nepomáhal, doporucovaly novomestské starenky, které znaly lecjaké cáry, aby si ten, kdo má díky démonum 
špatný spánek, rekl pred spaním trikrát tuto ríkanku:  

Ty Muro, ty Muro, ty mucivá Muro, nechod blíže k mému loži dríve, než napocítáš písek v mori, hvezdy na 
obloze, cesty na Zemi.  

Zdroj: Marek Rehácek: Vyprávení o strašidlech, prízracích a podivných úkazech nejsevernejších Cech, Kalendár Liberecka 
1997 

 
 
 
 

Libverdská legenda o jednom tlustém kohoutovi aneb proc má 
Libverda ve znaku kohouta …  

Prijdete-li do Libverdy, podívejte se nejdríve na strechu Eduardova zrídla. Uvidíte tam fešáckého kohouta, 
který byl v dobe, co toto vyprávím, docela zelený, jako strecha barácku, na nemž pyšne stál a ovšem i jako 
listí stromu v léte, takže splýval se vší tou zelení až hanba. Kdopak kdy videl zeleného kohouta? Ovšem za 
casu aušperských býval ten kohout vybarven verne, takže jej bylo videt v zime, v léte jak se patrí a jak si 
ostatne i zaslouží. Onen kohout na streše Eduardova zrídla, to není pouhý obycejný kohout výzdobný. Je to 
pomnícek objeviteli libverdského zrídla. Kohout objevil prameny libverdské kyselky. A nebyl ani zelený, ani 
pestrý, ale predevším strašne tlustý.  

Slyšte predávnou povest o tom, kterak jeden kohout ztloustl, protože snídal první ze všech proslulou 
libverdskou kyselku.  

Kdysi za dávných casu, kdy tudy vedla prázdnými divokými hvozdy stará pohranicní stezka, po které 
chodívali jenom hajníci a nebylo tu nikdež nic než skály, lesy, oblaka a zase lesy s hlubokými údolími, jimiž 
se cerily hojné potoky, bublavé jako libverdský a nebo divoké jako Štolpich, tedy v onech dávných dobách 
bylo tu v tech místech, co dnes leží Libverda, také jen takové bažinaté údolí, ve kterém se podél potoka 
rozkládala širokým pruhem slatina a místy mocál. Už tenkrát tu v tech místech bylo sídlo "salikvardy", to jest 
takového hajníka, který neobcházel strážní pohranicní stezku, jako jiní hajníci, ale bydlel tu natrvalo a 
poskytoval peším strážcum hranic hospodu a lože po únavné hlídkové ceste. Když už se tu "salikvarda" 
usadil, založil si malé hospodárství. Jak se ten náš starodávný "salikvarda" jmenoval, to už dávno nikdo 
neví. Hlavne, že ten první usedlík mel chalupu, kolem ní pár polí, nejakou louku, dvorek a na tom dvorku 
prasata, kterým se tu náramne dobre darilo - i houf slepic, kterým kraloval kohout.  

Ten kohout totiž jednoho krásného dne zacal náramne tloustnout, jako když ho nekdo ocaruje. Salikvardovi, 
jeho žene i detem to zacalo být nápadné a tak zacali toho zacarovaného kohouta pozorovat. Sledovali ho, až 
prišli na to, že ta mlsná "pejcha" nechodí jako slepice pít z potoka, ale že si chodí do mokriska nedaleko 
stezky, mokriska ostatne hodne neprístupného, houštinami stromu a kroví zarostlého, kam bylo dost 
nebezpecno jít, protože se tam puda pod nohami porádne prohýbala a houpala. No ale kohouta - tot se ví i 
bahno unese, protože není težký, byt by ztloustl sebevíc. Vrtel salikvarda hlavou, co to muže být za vodu, že 
z ní kohout tak tloustne - ale to ješte nebyl historie konec. Kohout stárl, ale byl porád statný a plný života, 
jenže do sta let to preci nevydržel a tak jednoho dne vzal za své. Když ho salikvarda rozrízl - užasl. Tlouštka 
nebyla od tucnosti, ale za to v nem všechny vnitrnosti byly obrovské. I rozhodl se vyzkoušet vodu na sobe. 
Prosekal k studánce, jejíž hladina vybuchovala velkými bublinami, cestu. I tloustl a zdravý byl. Po case 
nemohl salikvarda utajit studánku, a tak všichni hajníci chodili ze studánky popíjet. Dali tomu místu jméno 
Libverda a povest koncí.  

Je-li z 15. ci 16. století Vám nepovím. Je to vlastne vedlejší. Ten kohout na streše Eduardova zrídla je 
hlavní.  

Zdroj: Oficiální internetové stránky obce Libverda 
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