
 

pátek 28. 8. – neděle 30. 8. 

Klikni na tlačítko nebo sem, snad nevybuchne vesmír! 

V pátek po STM v Trutnově, nezapomeň se PŘIHLÁSIT!!!  

V neděli po obědě.  

Zkus se zapsat sem nebo zvedni palec u silnice. 

Ve dvoulůžkových chatkách (SPACÁKY S SEBOU) se společným 

sociálním zařízením v budově.  

Zajištěna plná penze. Diety zařízené. Vegana paní kuchařka však nikdy neviděla (asi 

bude chtít fotku). 

Cena je 1200 Kč. Cena zahrnuje ubytování, stravu, tisk map… 

https://mapy.cz/s/kuhaseduvo
http://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1139
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I3Jbbchvkq_C0-ReJQDZVBzl5c3sgx4yDOVyTUSwd6A/edit?usp=sharing
https://mapy.cz/s/kuhaseduvo


 

TSM A 700 Kč 

TSM B 600 Kč 

TSM C 500 Kč 

SCM    400 Kč 

Vem si plavky, spacák, čip a vše ostatní, jak normálně. Jo a 

tréninkový deník… Ten si snad ani neber!   Možná bude 

v noci zima. 

 

  

Ale teď vážně… 
Pátek 

• Přijezd mezi 15 a 16 

• 17:00 Dobrovolný regenerační klus s protažením 

• 18:00 Večeře 

• 20:00 Představení podzimních mistrovství 

Sobota 

• 8:00 Snídaně 

• 9:00 Odjezd na trénink – middle 

• 13:00 Oběd 

• 14:30 Odjezd na trénink – sprint 

• 18:00 večeře 

• 19:00 rozbor tréninků ve skupinkách 

Neděle 

• 8:00 Snídaně 

• 10:00 start Hromaďáku 

• 12:00 oběd 

• Odjezd 

Tréninky 
 

Middle 

 

Mapa: Čížkovy kameny, 1: 10 000 e = 5 m (stavba 

tratí Jan Petržela) 

Start: 1500 m (jde se přes cíl), mapka cesty na start 

bude k dispozici 

Cíl: 700 m od parkování 

Kontroly: Velké lampiony bez SI 

Délky tratí: D16 – 2,7 km, D18+H16 – 3,0 km, H18 – 

3,1 km 

Zaměření: Jedná se o neměřený trénink, ve kterém byste měli klást důraz na bezchybný 

výkon ve velmi mapově náročném terénu. Tempo kontrolované. 

 



 

 

Upozornění: v prostoru se nachází síť jednosměrných terénních stezek pro horská kola 

Trutnov trails. V mapě jsou vyznačeny jako červené pěšiny a platí přísný zákaz po nich 

běhat. Při přebíhání těchto stezek se rozhlédněte a co nejrychleji je překonejte. 

 

Sprint 

Mapa: Hostinné, 1: 4 000  e = 2,5 m (stavba tratí Matějíček) 

Start: poblíž parkoviště, podle startovky 

Cíl: 350 m od startu 

Kontroly: Velké lampiony s SI 

Délky tratí: D – 2,1 km, H – 2,5 km 

Zaměření: Trénink by měl simulovat závod sprintu. Trénink 

byste měli jít v plném nasazení (zdraví je však přednější) a 

dostat se po roční pauze zpět do sprintové rutiny. 

Upozornění: Trénink probíhá za plného provozu. DÁVEJTE 

POZOR AŤ VÁS NIC NESRAZÍ!! 

 

Hromaďák 

Mapa: Sejfy, 1: 7 500 e = 5 m (stavba tratí Koště) 

Start: Hromadný po vlnách, na ubytování 

Cíl: na ubytování 

Kontroly: Velké lampiony s SI 

Délky tratí: D16 – 3,9 km, D18+H16 – 5,4 km, H18 – 6,9 km 

Zaměření: Trénink by měl simulovat štafetový závod. I přes 

kontakt s ostatními běžci bys měl udržet svůj plán. Zároveň se 

jedná o delší trénink, u kterého je důležité nepřepálit začátek. 

Upozornění: cca v 80 % trati budete probíhat shromaždištěm, 

kam si můžete donést něco k pití. 

    


