
Olomoucká štafeta na vozíku 2017 

Nápad uspořádat štafetu na vozíku vznikl před 4 lety v hlavě pana Langera, našeho předsedy, a 

jeho kamaráda pana Johna, kteří se rozhodli netradičním způsobem spojit více lidí v jedno 

pomocí invalidního vozíku, který je pro mnohé nepostradatelným pomocníkem, či věcí, na 

kterou raději nemyslí ti, kteří jej nepotřebují. 

Jak tedy připomenout, že jsou lidé, kteří bez něj nemohou být? Že žijí s námi, vedle nás, jsou 

velmi samostatní, ale občas či častěji potřebují i pomoci? 

Co tedy uspořádat štafetový závod, na kterém nebudou výjimky? Všichni ti, kteří disponují ať 

už zdravými údy či nikoliv, se vsedě na vozíku připraví na startovní čáře a ujedou na něm 

stejnou vzdálenost. Nejde však o rychlost. Smyslem je, aby si zdraví lidé uvědomili, jak těžké 

je zdolat byť jen 250 metrový úsek pomocí koleček a svých rukou. 

A že je to opravdu těžké, dokazují pocity lidí po absolvování trati, neboť je slyšíte, jak 

prohlašují: „Jejda, to zanáší, předtím jsem si nevšiml/a, že ta cesta není rovná, až teď! Vždyť 

stále jedu doprava! Jak mám jet rovně?“ J Smějí se, jak jsou nešikovní, vidíte na nich, jak se 

soustředí a přemýšlejí, jak zatočit, aby udrželi přímý směr. Za startem/cílem zaznívají uznalá 

slova k vozíčkářům „…smekám, je to fakt dřina!“. 

Co nás velmi těší, je, že si jízdu na vozíku každým rokem příjdou za námi do Smetanových 

sadů v Olomouci, kde od počátku akce probíhá, vyzkoušet i osobnosti, které budují naše město 

i kraj. I letos Olomouckou štafetu zahajoval svou jízdou primátor Olomouce pan Antonín 

Staněk a posléze si jízdu vyzkoušel také hejtman Olomouckého kraje pan Okleštek. Na 

svém facebookovém profilu týž den vybízel další, aby jízdu na vozíku vyzkoušeli, příspěvkem: 

„…znovu jsem si ověřil, že jízda na vozíku je dřina! Zkuste si to někdy, člověku to změní 

pohled na určité věci.“. A proto Štafetu na vozíku organizujeme, i když za tím stojí velká práce 

koordinátora, zaměstnanců Trendu, dobrovolníků a pomocníků, bez kterých by akce nemohla 

fungovat. Máme radost, že se štafety účastní všechny věkové kategorie a pro ty nejmenší se 

stává zároveň osvětou. 

Čím je štafeta ještě unikátní, je její 24hodinové nepřetržité fungování. Jak je to možné? 

Přiznáváme, v noci většina spí. Ale přeci i tak byl každý z nás, někdy za život aktivní i v těchto 

pozdních/brzkých denních hodinách. Ať se šel dívat na hvězdy, vracel se z oslavy, posezení 

s přáteli, partnerem, z kina apod.. Copak to tak nemají i vozíčkáři? 

Aby jedinečnosti v naší štafetě nebylo málo, celá je spojena s Mattoni 1/2maratonem, který 

startuje pár hodin po jejím skončení. Tým lidí z RunCzech, který závody nejen v Olomouci, 

ale po celé ČR i v zahraničí pořádá, nám ochotně pomáhá při její realizaci a jsme moc rádi, že 

se osobně zapojují i do jejího průběhu, a to včetně samotného zakladatele sériových běhů 

RunCzech panem Capalbem. 

Letos, tedy v roce 2017, se do Štafety na vozíku zapojilo přes 700 lidí! Přesně 736. Našlo se 

tedy dost těch, kteří utvořili nepřerušený řetězec vozíčkářů, tj. závodníků na trati, kdy v noci se 

o nepřetržitost postarali olomoučtí sledge hokejisté v čele s Trenďákem Liborem Hulínem, jenž 

trénuje místní tým a po dlouhá léta aktivně bránil soupeřovy útočníky jak v Olomouci, tak i 

jako reprezentant ČR na mistroství světa či paralympiádě. 



Samotná akce by se neuskutečnila bez všech těchto úžasných lidí, ale i sponzorů, kteří 

štafetu podpořili finančními či materiálními prostředky. Jak jinak bychom mohli vám všem 

dát vědět, kde a kdy se akce koná a připravit takové krásné zázemí v podobě stanů, hudebního 

doprovodu, osvěžení ležákem či podarování památečním náramkem? Všem náleží naše velké a 

upřímné poděkování. 

Jsou jimi: Výstaviště Flora Olomouc, město Olomouc, Olomoucký kraj, České dráhy, 

RunCzech, pivovar Chomout, Smart Financial, John Crane, Swietelsky Rail, Wanzl, Toi 

Toi, Tempish, Oto sport, Asopol 

Mediální partneři: TV Morava, ZZip, Olomouc.cz, JSEMZOLOMOUCE.cz, rádio Haná, 

rádio Rubi, deník.cz, Olomouckýdeník.cz, Futrovník.cz, Olomoucká drbna, Rengl, 

Ares.cz 

Letošní novinkou byl živý hudební doprovod v podání koncertů našeho Trenďáka Libora 

Geiera a jeho parťáka Broňka Chromého a také finalisty SuperStar Martina Šafaříka. 

Ostatně, jak akce probíhala a že na ní bylo veselo, se můžete podívat na fotkách pod článkem. 

Těšíme se na další ročník! 

 


