
Škvorecká obora 

Rozpis tréninku PZL 

Vzhledem k situaci jsem nucen posunout termín tréninku na příznivější dobu. 

Trénink bude uspořádán co nejdříve, až to situace dovolí. 

 
 
Datum: ??. ?. 2021 
 
Centrum: přístřešek ve Škvorecké oboře. GPS: N 50°4.24480', E 14°41.77428' 

https://mapy.cz/s/gevutokuhu 
Žádné zázemí, místo je mimo „civilizaci“. Převlékání pod stromy. Na odložené věci 
zkusím dohlédnout, ale rozhodně za ně neručím!!! 
 

Parkování: nejlépe kdekoliv na sídlišti Rohožník, Újezd n. Lesy, je to cca. 1 km pěšky od startu. 
 
Prezence a start: v centru, od 9:30 do 12:00, jak kdo přijde, tak běží.  
 
Terén:  lehce členitý les s údolím potoka, okolní louky a bordel. 

 
Tratě:  pevné pořadí kontrol 

AU – 8,5 km po spojnici kontrol, 25 kontrol, bez cest a většiny porostů. 
A – 8,5 km po spojnici kontrol, 25 kontrol. 
B – 5,5 km po spojnici kontrol, 18 kontrol. 
Vzhledem k poměrně malému prostoru jsou tratě vyloženě middlovité a na mapě se 
spojnice kontrol mnohokrát kříží! 
  

Mapa: Škvorecká obora, měřítko cca. 1:7500, ekv. 2,5 m, formát A4, zvětšená z měřítka 
1:10000 i se symboly. Stav: duben 2019, lehká revize v okolí kontrol prosinec 2020. 
Jedná se o mapu pro MTBO převedenou do běžeckého klíče s porosty zmapovanými 
velmi zhruba. V mapě ani zdaleka nejsou všechny terénní tvary! Pouze v okolí kontrol 
snad jakžtakž sedí. Vrstevnice jsou z DMR 4G, takže se na ně dá spolehnout. 
Popisy kontrol budou na mapě a k dispozici pro vytištění. 

 
Ražení: Start a cíl na SI krabičku. Zbytek kontrol průkazka + pastelky, nebo kleště. Kdo 

nemá čip, běží bez něj, změří si čas sám a zapíše do průkazky.  
 Kontroly budou označeny červenobílou výstražnou páskou s číslem.  

   
Upozornění: s ohledem na okolnosti je to čistě individuální trénink. Dodržujte prosím všechna 

nařízení a řiďte se nejlépe zdravým rozumem, tak abychom neměli zbytečné problémy. 
 

 Každý účastník bere svým přihlášením na vědomí, že se jedná pouze o měřený 
individuální trénink, nikoliv závod a veškerá rizika jsou na jeho odpovědnost,  
s čímž souhlasí svou přihláškou. 

   
Přihlášky:  do čtvrtka ??. ?. 2021 12:00. přes systém v ORIS, v nouzi na e-mail. 

Na místě bude možné se přihlásit jen do počtu volných map! 
 

Startovné:  80,- Kč, v hotovosti na místě. 
 
Kontakt:  jan.kabat@seznam.cz  tel.: 603 595 138 

https://mapy.cz/s/gevutokuhu
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6373
mailto:jan.kabat@seznam.cz

