
HP.DP.GP 
1. (a zřejmě poslední) Velká cena Horních a Dolních Počernic 

!!!!! Historicky první MTBO na území těchto obcí !!!!! 

Rozpis a pokyny 4. závodu Pražské MTBO ligy 2011 
 
Datum : Středa 11.5.2011 odpoledne 
 
Centrum : Parkoviště u „koupaliště“ v Horních Počernicích, uprostřed ulice K Hrázi. 
 GPS : N 50° 5' 59.2368" E 14° 36' 39.2940" 
  
Prezentace :  V centru závodu 
 
Parkování :  V centru závodu 
 
Start : Intervalový od 16:30 do 18:30, jak kdo přijde, tak jede. 

Start i cíl bude u stojanu s hodinami (budíkem). Závodníci si sami budou hlídat 
svůj startovní čas a minutu před startem si řeknou o mapu. Startovní časy budu 
taky vyřvávat. V cíli, pokud to nebudu stíhat já, si každý zapíše do průkazky  
dojezdový čas který mu řeknu (v nejhorším se na něj koukne sám) a to fixou 
pověšenou na stojanu u hodin. 
Je to trochu netradiční, ale nemám pomocníky. 

 
Vzdálenosti :  Prezentace, start i cíl : všechno v jednom místě. 
 
Terén :  Rovinatý až lehce zvlněný. Z části příměstský les, který je ve své západní 

polovině značně zarostlý, s cestami dosti rozdílné kvality, občas vylepšenými 
padlým stromem, z části louky, remízky a přilehlá zástavba. 

 V lese se neustále číní dřevorubci, takže se terén a porosty pořád mění. 
 
Mapa : Nová, exklusivně pro tento závod vytvořená mapa „Xaverovský háj“ 1:10000, 

ekv.2m, stav duben 2011, velmi pochybné kvality, geometricky značně 
zdeformovaná, s nejistým určením magnet. severu, vrstevnicemi bez detailů, 
zmatečnou klasifikací porostů a cest a dalšími nevýznamnými chybami, nicméně 
použitelná (nejsme na poháru, že jo). Aby bylo možné odlišit hustníky od 
zabordeleného a obtížně průjezdného lesa, je tento na mapě oproti 
standardnímu MTBO mapovému klíči vyznačen jako podrost           . 
Podle porostů se ale raději moc neorientujte…… 

 Mapa bude formátu A3 bez vodovzdorné úpravy. 
  
Upozornění :  Závod se jede za plného provozu lesa i okolí, tzn. dávejte pozor na rodinky 

s dětmi, čoklisty, samohyby a divoká prasata. 
 Vzhledem k tomu, že něco jako MTBO většina domorodců ještě neviděla, 

očekávejte nepředvidatelné reakce všeho druhu (vidle, psy, kameny, střelné 
zbraně, atd...) 

 Malá část trasy vede po silnici uprostřed obce, prosím proto účastníky o 
maximální opatrnost v tomto úseku. 

 V mapě také naleznete oplocený areál bývalých Výzkumných ústavů. Průjezdní 
body v oplocení jsou na mapě zvýrazněny purpurovou barvou. Areál je pro 
usídlené firmy a ubytované gastarbeitry volně přístupný, avšak jedná se o 
soukromý majetek, takže průjezd si případně sami vysvětlujte správci, pokud 
vás chytí. 

   
 
 
 
  



 
Ražení :  Barevnými pastelkami do papírových průkazek (olepujte pouze nepotištěnou 

stranu), kontroly budou označeny červenobílou výstražnou páskou (mlíko). 
Přesnost umístění kontrol : ± autobus (snad si je najdete, ne....) 

 
Trať :  Jedna pro všechny, reálná délka cca. 20km. Orientačně hodně jednoduchá. 

Možnost zkrácení – komu bude chybět jedna, příp. více kontrol, bude ve 
výsledcích zařazen za posledního se všemi kontrolami atd......  

 
Přihlášky :  Do pondělí 9.5. 2011  7:05:23 na webu Pražské MTBO ligy : 

(http://www.mtboliga.cz/registrace/), pouze výjimečně na níže uvedený telefon. 
Pokud by se někdo chtěl hlásit až na místě, bude si muset vysomrovat použitou 
mapu od jiného zavodníka. 

 
Startovné :  40,-Kč splatných na místě (sorry, ale nesehnal jsem nic zadarmo), případný 

přebytek dám na charitu. 
 
Výsledky :  Na webu Pražské MTBO ligy : (http://www.mtboliga.cz/zavody/), na místě 

možná předběžné. 
  Absolutní vítěz má právo se doživotně nazývat Mistrem HP a DP. 
 
Vyhlášení :  Možná, pokud to stihnu. 
  
WC :  Není. 
 
Mytí kol : V „koupališti“ 
 
Mytí závodníků : Viz. výše 
 
První pomoc :  155 
 
Občerstvení : Vzhledem k tomu, že v širokém dalekém okolí není žádná hospoda, budu mít 

k zakoupení za nízké ceny alko i nealko pivo (lahváče, samozřejmě) a nějakou 
limonádu. Možná, že bude i nějaká dobrota. 

 
Protesty :  Nepřijímám 
 
Ředitel závodu : HonzaK      Stavitel trati : HonzaK         Hlavní rozhodčí : HonzaK 
 
Kontakt :  jan.kabat(uzenáč)seznam.cz, tel. 603 595 138 
 
Doprava :  na kole :  možno metrem B na konečnou Černý Most, poté na kole dle plánku. 
 autem :  jeďte si jak chcete 
 vlakem :  ze stanice Praha-Horní Počernice (trať 231), potom 2,5km na jih.  

  ze stanice Praha-Běchovice (trať 011), potom 2,8km na sever. 
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Plánek okolí centra závodu a doporučená trasa pro cestu na kole z metra : 
 

 
 
 
Ukázka mapy :         
 

                      
 
 
 

                             
           
 
 
 
             
 


