
9. Individuální mapový trénink 

Klimkovice Hýlov – sanatoria 

3.6.2020 – 8.6.2020 
Místo závodu Lesní park u Sanatorií Klimkovice. GPS: 49.8054247N, 18.0972514E 

Parkování Bezplatné parkoviště u startu, před vjezdem do areálu sanatorií. Bývá o 

víkendu, zejména v odpoledních hodinách dost zaplněno. Vjezd do areálu 

sanatorií je opatřen zákazovou značkou, ale parkují tam i auta bez povolení 

– vjezd na vlastní riziko. 

Start Vstup do lesního parku u vjezdu do Sanatorií Klimkovice (část Hýlov). Start 

není označen, jedná se o dřevěnou bránu (viz. mapka v příloze)   

Cíl Vstup do lesního parku dále v areálu sanatorií. Cíl není označen, jedná se o 

dřevěnou bránu, bezprostředně u které se nachází vývrat (viz. mapka v 

příloze). Vzdálenost Cíl – Start 250m. 

Mapy SANATORIA 1:7500, stav 05/2020, mapa je bez porostů, jen vrstevnice, 

cesty a významné objekty. V kroužcích kontrol je náhled porostů v okolí 

kontroly. Týká se všech kategorií !!! 

Tisk mapy si zajistí každý účastník svépomocí.  

Popisky Pouze na mapě. 

Terén Převážně svažitý terén s proměnlivou průběžností, hustou sítí cest, 

výraznými erozními útvary a četnými drobnými terénními útvary po 

zbytcích vývratů. V prostoru nejsou žádné oplocenky. 

Kategorie Pevné pořadí kontrol pro všechny kategorie 

A – 25 kontrol, 4,8 km, převýšení 230m (mapa) 

B – 19 kontrol, 3,7 km, převýšení 100m (mapa) 

C – 10 kontrol, 2,0 km, převýšení 65m (mapa) 

Označení kontrol Kontroly jsou označeny papírovými lampionky s číslem a písmenem. 

Výjimkou jsou kontroly 61 a 62, které jsou ve formě papírových čtverečků, 

připevněných ke stromu (objektu kontroly) ve výšce do 50cm nad zemí. 

Systém ražení Kontroly se nerazí, písmena se nezapisují. Zkontrolujte si číslo kontroly vůči 

popiskům pro ujištění se, že se jedná o správnou kontrolu. Pro zachování 

fair play opravdu doběhněte až na fyzický kontakt ke kontrole, jako byste ji 

chtěli orazit. 

Přihlášky, 

prezentace 

nejsou, trénink je individuální  

Vklady, platby nejsou, trénink není zpoplatněn 

Výsledky Výsledky – jméno, kategorie, dosažený čas a případně informaci o 

chybějících kontrolách – hlaste do 8.6.2020 21:00 e-mailem na adresu: 

mvojvodik@zoho.com, nebo SMS na číslo 725 793 168.  

V případě dotazů nebo dojde-li k zmizení označení kontrol, prosím o 

informaci na e-mail nebo SMS. 

Zvláštní 

upozornění 

Trénink je individuální, na vlastní nebezpečí, v lese jsou pouze označeny 

body. Budete-li dotázáni, nejedná se o organizovanou akci. Buďte v rámci 

možností ohleduplní k lesním porostům, zejména nově vysazeným 

stromkům. 

Je nutné rovněž striktně dodržovat všechna aktuální opatření vydaná Vládou 
ČR v souvislosti s nákazou COVID 19. 

 

 

https://mapy.cz/s/cotajegebe
https://www.vojvo.cz/wp-content/uploads/2020/06/Hylov-Sanatoria-IMT-A.pdf
https://www.vojvo.cz/wp-content/uploads/2020/06/Hylov-Sanatoria-IMT-B.pdf
https://www.vojvo.cz/wp-content/uploads/2020/06/Hylov-Sanatoria-IMT-C.pdf
mailto:mvojvodik@zoho.com


 

Orientační mapka startu a cíle: 

 


