
Závodní sezóna 2020



MČR ve sprintu

6. 9. dopoledne
Hradec Králové (centrum)

PHK



Prostor



Terén

● Historické centrum města Hradec Králové, přilehlé 
parky, terasy, vilová čtvrť a areál univerzity.

● centrum u univerzity
● cíl v centru



Stará mapa

https://mcr2020.ok99.cz/#teren

https://mcr2020.ok99.cz/#teren


ISSprOM 2019
● nová značka pro 

překonatelnou 
zeď

● víceúrovňové 
značení

● provoz

● další drobné změny => více na 
https://metodika.orientacnisporty.cz/materialy/isspro
m-2019-sprintov-mapov-a-znakov-kl

https://metodika.orientacnisporty.cz/materialy/issprom-2019-sprintov-mapov-a-znakov-kl
https://metodika.orientacnisporty.cz/materialy/issprom-2019-sprintov-mapov-a-znakov-kl


Minulé závody

http://orienteering.ca/doma/show_map.php?

user=alex&map=436

● JWOC 2013

http://orienteering.ca/doma/show_map.php?user=alex&map=436
http://orienteering.ca/doma/show_map.php?user=alex&map=436


MČR sprintových štafet

6. 9. odpoledne
Pardubice, Ohrazenice

LPU



Prostor



Terén
Čtvrť Ohrazenice – „finské domky", areály škol a 
sportovišť, bez převýšení. Nový prostor bez staré mapy.



Stará mapa

https://mcr2020.ok99.cz/#teren

https://mcr2020.ok99.cz/#teren


MČR na klasické trati

19. 9.
Bystřice nad Pernštejnem

ZBM



Prostor



Terén
Členitý prostor Hornosvratecké vrchoviny, nacházející se 
v nadmořské výšce 375 m.n.m. až 716 m.n.m. Smíšený 
les dosahující až horských parametrů (převýšení více než 
300 m). Ve V a SZ části převažuje vzrostlý listnatý les s 
porosty buku a dubu. V JZ části je dominantní jehličnatý 
les. Větší množství skalních útvarů, suťovisek a 
kamenných moří na příkrých svazích údolí. Středně hustá 
síť komunikací.



Stará mapa
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MČR štafet

26. 9.
Jakubčovice, Honův mlýn

AOP



Prostor



Terén
Mírně kopcovitý se spoustou porostových tvaru§ 
(náletový porost); nepravidelná síť cest (většinou 
nevýrazných).



Stará mapa



MČR na krátké trati

3. 10.
Kunratice u České Kamenice

BOR



Prostor



Terén
Velmi členitý skalnatý terén s množstvím pískovcových 
skal, kamenů a dalších detailů, s velkým převýšením, 
porosty většinou dobře průběžné, středně hustá síť cest.



Stará mapa



MČR v nočním OB

10. 10.
Plzeň – Aktivity centrum Krašovská

VPM



Prostor



Terén
Mírně až středně kopcovitý, s jemnými terénními tvary 
různého původu. Na mnoha místech jsou pozůstatky po 
těžbě, erozní rýhy a velké prohlubně po bombardování za 
II. světové války. V celém závodním prostoru převažuje 
borový les, který je velmi dobře průběžný, prakticky bez 
sezónního podrostu. V některých částech průběžnost 
ztěžuje borůvčí.



Stará mapa



MČR klubů

17. 10.
Horní Hutě (Čeřínek)

SJI



Prostor



Terén

Zvlněný terén, 600-750 m.n.m., porostově rozmanitý les s 
proměnlivou průběžností, většinou těžší podložka 
(podmáčená místa, klacky, kameny), množství kamenů a
kamenných polí.



Stará mapa


