
 

PRVNÍ bezkontaktní ZÁVOD  
Pražského zimního MTBO poháru 2020 - 2021  
Okolo Hostivařské přehrady 

Připravil jsem 25 kontrol na trati kolem Hostivařské 

přehrady. Měřit čas nebudu, ale můžete si porovnat 

své výkony na Play-map.com, stačí si zaznamenat 

trasu GPS. Možná zprovozním i aplikaci UsyngligO. 

Nebo alespoň změřte svůj čas a napište ho do 

komentářů na mtboliga.cz. 

Trať bude připravena od rána ve čtvrtek 26.11.2020 

od bazénu Jedenáctka, Mírového hnutí 2385/3, 

Praha 11 - Chodov. 

Přihlašujte se do středy 25. 11. 2020 10h. po té 

vytisknu příslušný počet map. Další tisk map bude 

až v pondělí 30. 11. 2020, takže, kdo se přihlásí 

později, musí počkat až na druhý tisk map! Stahovat 

kontroly budu, až opadne zájem. 

Po přihlášení formulářem na MTBOlize, prosím pošlete příspěvek na mapu 50,- 

na můj účet  

51-2709170217/0100 ( do zprávy pro příjemce napište jméno), při platbě za 

více lidí změňte údaje. Lze zaplatit i přímo z vašeho konta na MTBOlize. 

 

              QR platba 50,- pro jednoho účastníka 

 

 

http://play-map.com/
https://mapy.cz/s/nafezerofe
https://mapy.cz/s/nafezerofe


Ve středu v noci pak rozešlu na mail z přihlášky popis místa, kde budou 

schované mapy.  Při vyzvedávání buďte nenápadní a nesdružujte se! Neberte si 

prosím mapy navíc. Pokud budete chtít řešit platbu a předání mapy jinak, 

pošlete SMS na tel.608814934 a  já se ozvu.  

Na trati najedete 20 km s 25 kontrolami, ale v mapě je vyznačena zkratka 7 km 

a  15 km trati, pokud  by se vám to zdálo dlouhé. 

Na kontrolách je červenobílá páska (mlíko) s číslem kontroly a reflexní páska, 

takže ji najdete i za tmy. Nic se tam neznačí!  

Mapa je velikosti A3 v měřítku 1:12500 e=5m, bez vodovzdorné úpravy. 

 
V mapě je použitý symbol průjezdné louky, jinak mimo cesty kolo noste a řiďte 

se pravidly MTBO https://www.mtbo.cz/co-je-mtbo/desatero-jak-na-to/. 

Nejbližší metro je stanice Chodov. Parkoviště je přímo u bazénu. 

Občerstvit se můžete z okénka nedaleké restaurace www.pivniceubazenu.cz  

 

Doufám, že se vám trať bude líbit a nashle v lepších časech. 

Příba 

 

 

 
 

https://www.mtbo.cz/co-je-mtbo/desatero-jak-na-to/
www.pivniceubazenu.cz

