
10. Individuální mapový trénink jaro 2020 – Memoriál Zdeňka Juračky 
Místo konání:  Karviná – Ráj, Černý les 
Doba pro trénink:  od pondělí 8.6. do neděle 14.6.2020 
Místo startu a cíle: zastávky autobusu MHD Karviná – Ráj Pod lesem, GPS 49.8602142N, 
18.5778922E (start a cíl není označen v terénu). 
Parkování: v omezené míře v místě startu (pozor, pouze mimo vyznačené prostory zastávek 
MHD), viz foto níže. Při zaplnění pak u Restaurace U Tesarčíka, cca 1 km severně od startu. 
Druh závodu:  klasická trať s volným pořadím kontrol 
Mapa:   Černý les 1 : 10 000 E=5 m, stav duben 2018. Mapoval Z. Jakobi, revize 
Z. Juračka, klíč ISOM 2017 
Popisy:  piktogramy v samostatném souboru. 
Terén:   Vlhčí příměstský les, rovinatý, s hlubokými údolími, místy bujný podrost kopřiv 
(zejména uvnitř bývalého vojenského objektu ohrazeného betonovým plotem (SZ část 
prostoru). V bývalém vojenském objektu je třeba dávat pozor na výskyt občasných 
betonových rýh ve vegetaci špatně viditelných. Doporučuji dobré krytí nohou, místy je hodně 
kopřiv, zejména v bývalém vojenském objektu se závodníci ochrání před revmatismemJ. 
Kategorie: 
Kategorie A – všechny kontroly (21), odhadovaná délka 8,3 km 
Kategorie B – kontroly 31 - 36, 40 - 42, 52, odhadovaná délka 4 km 
Kategorie C (pro nejmenší) – kontroly 31, 33, 34, 36, 40, 52, odhadovaná délka 2 km 
Označení kontrol: Na kontrole je modrý papírový laminovaný lístek s kódem kontroly a 
písmenem (velikost cca 5x20 cm) – viz obrázek níže. 
Ražení kontrol:  kontroly se nerazí, závodník si opíše na každé kontrole písmeno. 
Výsledky:  Opsaná kontrolní písmena s kódy spolu s označením kategorie, jménem a 
dosaženým časem prosím pošlete na adresu tsochor@post.cz. Po skončení doby pro trénink 
budou zveřejněny výsledky. 
Přihlášky, vklady, protesty: neuplatňují se. 
Upozornění:  

1. Na severním a jižním okraji mapy a v západní části prostoru prochází státní hranice 
s Polskem. V mapě je označená červenou čárou (nepřekročitelná hranice). 
Nepřekračujte hranici, prozatím to není povoleno, vyhnete se případnému zatčení a 
vyhoštěníJ. 

2. Trénink není organizovanou akcí. V případě, že budete lesní stráží, policií nebo tajnou 
službou dotazováni na účel Vaší přítomnosti, doporučuji mapu raději sníst a zapíratJ. 

3. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí. Buďte ohleduplní k lesním porostům, 
zejména nové výsadbě. Taktéž pamatujte na to, že se jedná o akci v okrese Karviná, 
kde se uplatňují přísnější karanténní opatření, proto doporučujeme vyhýbat se 
jakémukoli kontaktu s ostatními návštěvníky lesa. Pozor zejména na zdivočelé 
cyklisty, kteří se v této lokalitě vyskytují a mají zde vyježdění cestičky, které často ani 
nejsou mapovány. 

 
Příjemné proběhnutí přeje stavitel tratí Tomáš Sochor, OB Havířov. 
  



 
Označení kontroly: 

 
Místo parkování na startu: 

 


