
Klánovice - Nové Dvory 

14. trénink Pražské MTBO ligy 2018 
Rozpis 

 

Datum: čtvrtek 20.9. 2018 

Start:  intervalový podle příchodu, otevřen od 15.30 do 18.00,  

sběr začne po 19:30 bez ohledu na závodníky na trati 

Trať: middle, čas vítěze 40–50 minut 

 14,3km / 20k (19km ideální postup) jedna pro všechny, pevné pořadí kontrol 

 Dětská - velmi jednoduchá, 3,5km (i s domácími a lesními zvířaty) 

Mapa: Nové dvory MTBO, A3, 1:10000, e=5m, 2012,  

revize a doplnění červenec 2018 

Terén: rovinatý příměstský les s hustou sítí vesměs velmi  

dobře sjízdných cest, okraj města 

Kontroly: kleštičky + mlíko 

Centrum: Řecká restaurace Samos Klánovice + start a cíl tamtéž 

 https://mapy.cz/s/2ZpuD 

 součástí restaurace je i dětské hřiště 

Doprava: Vlakem ze Stanice Praha - Klánovice (P0) a dále po cyklotrase 8100 rozhraním 

mezi městem a lesem nebo ze Stanice Horní Počernice a dále po cyklotrase 8100 

cyklostezkou HP – KL 

 Na kole je preferovaný příjezd ze severu a z jihu po 8100 (výše) nebo od 

Běchovic, pak prosíme jet podél jižní strany kolejí trati Praha-Kolín (i přes les) až 

do zastávky Klánovice a pak po 8100 

 Auto - Pozor uzavřená silnice Běchovice – Újezd nad lesy a také sjezd na 8km 

z D11. Příjezd do Klánovic je pouze ze severu přes Horní Počernice a Šestajovice 

nebo z jihu od Koloděj. Již se dá dojet do Běchovic a pak pokračovat na kole.  

Parkování: s rozumem, místa je okolo centra dost 

WC a občerstvení: v restauraci v centru, doporučujeme místní řeckou kuchyni 

Přihlášky: do středy 19. 10. 2018, 10:00 přes přihláškový systém mtboliga.cz, 

 na místě do počtu volných map (jen pár kousků, případně recyklace) 

Výsledky: na webu mtboliga.cz, průběžné snad na shromaždišti 

Startovné: 50 Kč (splatné na místě – mimo letošních a loňských pořadatelů) 

Pořádá: Jarda Nitka, nitka@seznam.cz, 777 846 246  

 a František, moskyt@rozhled.cz, 776 059 005 

 

Jedná se o měřený trénink, nikoli oficiální závod, koná se za plného provozu a zcela na vlastní nebezpečí 
účastníků. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škodu a újmu způsobenou účastníky / 

účastníkům. Jede se podle platných pravidel MTBO, cyklistická přilba je povinná. Neubližujte chodcům 
ani pejskařům. Prostor tréninku je oblíbeným místem pro cyklovýlety pražáků a sateliťáků a vedou přes něj 
turistické značené cesty. Taky jsou tam k potkání koně, lesní kolesové traktory a psi bez vodítek. 


