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Pravidla závodu
Start, cíl, předávky, trasa
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Místo startu, cíle a předávek závodu je určeno pořadatelem.
Čas startu jednotlivých týmů je určen pořadatelem
Trať závodu se skládá ze třiceti etap.
Předávka probíhá formou předání štafetového pásku dobíhajícím běžcem běžci
následující etapy
Po předávce je dobíhající běžec nebo jeho týmový kolega povinen nahlásit startovní
číslo týmu a běžce organizátorovi předávky a ověřit zapsání času do výsledkového
formuláře
Pořadí běžců je pevně dané, za nahlášení pořadí běžců odpovídá kapitán týmu
Běžec nesmí běžet dvě po sobě následující etapy
Běžec musí absolvovat minimálně jednu etapu z etap z rotace 1 - 10, 11 - 20 a
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21 – 30 a nemusí se střídat pravidelně po deseti etapách. Může běžet např. etapy 3,
15, 22.
9. Pokud je běžec ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů nucen odstoupit ze
závodu, nahradí ho jiný běžec.
10. Pravidlo č. 7 a 8 musí zůstat zachováno.
11. Pokud se běžec, který nedokončil některou etapu, bude chtít vrátit do závodu na svoji
další etapu, bude týmu za etapu, v které byl nahrazen, počítán čas penalizace určený
pro danou etapu předem pořadatelem.
12. Odstoupení běžce nebo týmu je kapitán týmu povinen neprodleně oznámit
organizátorovi závodu.
13. Pokud běžec ztratí orientaci a seběhne mimo trať závodu, je povinen se na trať vrátit
v místě, kde ji opustil.
14. Všichni běžci jsou povinni dodržovat Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
15. Každá předávka má pevný čas, kdy bude uzavřena. Tým, který nestihne proběhnout
předávkou do stanoveného času, může být ze závodu vyřazen a může pokračovat
pouze bez podpory pořadatele a organizátorů. Čas uzavření předávky je stanoven s
dostatečnou rezervou pro nejpomalejší týmy a je snahou organizátorů při
neočekávaném zpoždění vyjít takovému týmu vstříc a podpořit ho v dokončení
závodu.

Doprovodná auta
16. Na místě předávek je dovoleno parkovat maximálně dvěma automobilům jednoho
týmu, a to pouze na předávce, kde je k tomu logistický důvod.
17. Automobily smějí parkovat na místě předávek ne dříve než 20 minut před
předpokládaným doběhem běžce a po předávce ji musí do 10 minut opustit.
18. Automobily smějí v místě předávek parkovat pouze na místech k tomu určených
pořadatelem nebo na místech, kde není parkování zakázáno dopravním značením.

Noční etapy
19. Každý běžec na trati je povinen mít na sobě v čase mezi 18.00 a 6.30 hod povinnou
noční výbavu.
20. Povinnou noční výbavou se rozumí: reflexní vesta nebo reflexní šle, čelovka na
přední svícení, červená blikačka na zadní straně těla.
21. Startovní číslo musí být viditelně umístěné i přes povinnou noční výbavu

Ostatní
22. Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit běžce na předávce na dobu nezbytně nutnou
k přípravě tratě nebo zabezpečení chodu závodu. Čas zdržení bude pořadatelem z
výsledného času odečten.
23. Běžci mohou být doprovázení cyklistou, slabozrací mohou být doprovázení i běžcem
- vodičem.
24. Zdržení na trase způsobená semafory, vlakovými přejezdy nebo pohybem cizích
osob nebudou ve výsledném času zohledněna.
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25. V průběhu závodu závodníci nesmějí požívat alkohol ani jiné omamné látky.
26. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené.
27. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu
vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním.
28. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na
nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech běžců (náhlá prudká změna
počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.).
29. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou
kapitáni týmů o změnách informováni.
30. Přihlášením do závodu souhlasí běžci s jeho pravidly a zavazují se pravidla a pokyny
dodržovat.
31. Startovné je konečné a po zaplacení nevratné.

Penalizace
Každá etapa trati má přidělený svůj penalizační čas odpovídající délce a náročnosti etapy.
Příklad:
minimální čas penalizace etapa 06_Staré Hamry - 66 min,
maximální čas penalizace etapa 24_Sudoměřice - 141 minut.
Ostatní etapy jsou v tomto rozmezí.
Tým může obdržet penalizaci připočítáním penalizačního času na dotčeném úseku, pokud:
•

běžci neběží v předem daném, pravidly určeném pořadí členů v týmu nebo neohlásí
neprodleně změnu organizátorovi závodu,

•

běžec nedodrží určenou trať závodu (penalizace dle posouzení organizátora),

•

běžec poběží bez funkčního mobilního telefonu,

•

běžec ztratí štafetový kolík,

•

předání štafetového kolíku proběhne mimo organizátorem určený prostor,

•

se člen/členové týmu v čase a místě závodu nedrží pokynů pořadatele,

•

se týmová auta zdržují na předávce déle, než je povoleno,

•

nedodrží pravidla parkování na předávce,

•

budou porušena jiná pravidla závodu.

Diskvalifikace
Tým může být diskvalifikován, pokud:
•

se běžec bude pohybovat na trati v čase předepsaném pravidly bez povinné noční
výbavy,
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•

tým neproběhne předávkou v čase před oficiálním uzavřením předávky,

•

budou hrubým způsobem porušena jiná pravidla závodu (dle posouzení
organizátora).

Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného.

Prezence týmů
Pátek 13.9. 18:00 - 22:00
Sobota 14.9. 6:00 - 9:00
Autocamp U Viaduktu, Dolní Lomná 162
Při prezenci k závodu tým zastupuje kapitán. Přítomnost ostatních členů není nezbytná,
pokud zaslali mailem podepsaný souhlas s podmínkami závodu.
K prezenci a převzetí startovního balíčků se dostavte minimálně 1 hodinu před startem
vašeho týmu.

Start závodu
Sobota 6:00 - 12:00
Autocamp U Viaduktu, Dolní Lomná 162
Přesný čas startu obdrží kapitáni týmu e-mailem nejpozději týden před startem závodu.

Značení trati
Sprej - šipka
Na asfaltových nebo betonových plochách budou před křižovatkou nebo odbočkou růžové
šipky. Jsou lomené, ve směru pokračujícího směru nebo rovné.
Fáborky
Fáborky mají bílou barvu, na nočních úsecích jsou opatřeny reflexními prvky. Na úsecích,
kde je to pro orientaci nutné, jsou vzdálenost mezi fáborky řádově desítky metrů Pokud není
v daném úseku kam odbočit, je četnost použití fáborků nižší.

Doporučujeme mít stažené v telefonu gpx. souřadnice vašich etap, případně si před startem
otevřít v telefonu mapu přes QR kód v mapových propozicích.
Doporučujeme vytvořit si týmovou skupinu v aplikaci What´s up a během vašeho úseku
sdílet polohu s ostatními.
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Logistika a parkování
Etapy 2, 3 a 4 vedou trasu přes hřebeny hor, ale auta je musí objíždět. Počítejte s tím při
plánování posádek v autech v této části závodu.
!!!
Nestihnete předávky, pokud pojedou běžci etap 2 a 3 nebo etap 3 a 4 nebo etap 4 a 5
spolu v jednom autě
!!!
Vhodná kombinace pro začátek prvních 5 etap je tedy např.:
Jedno auto pro běžce úseků 1, 3 a 5, druhé auto pro běžce úseků 2 a 4.
Při rozložení týmu do 2 automobilů po 5 běžcích se všichni potkáte na předávce 06_Bílá a
můžete se vrátit k plánovanému rozložení běžců v autech.
Parkujte, prosím, pouze na místech vyznačených v propozicích jednotlivých etap, případně
na místech dle pokynu místních organizátorů.

Povinná výbava
Povinná výbava každého běžce na trati
•

nabitý a funkční mobilní telefon

Povinná výbava každého běžce na trati v čase mezi 18:00 a 6:30 hod.
•
•
•
•

čelovka
červené výstražné světlo na zadní části těla
reflexní vesta nebo šle
nabitý a funkční mobilní telefon

Bez povinné výbavy nebude běžec vpuštěn na trať. Pokud tak učiní úmyslně, hrozí
diskvalifikace týmu.

Doporučená výbava
•
•

•
•
•

Vytištěné mapy etap a propozice v každém autě
Aplikace mapy.cz v telefonu
o Stažená aplikace mapy.cz v telefonu,
o Stažená offline mapa ČR v aplikaci mapy.cz
Aplikace na čtení QR kódů v telefonu
Aplikace Záchranka v telefonu
Záložní zdroj energie pro mobil – power banka
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•
•
•
•
•
•
•

Náhradní baterie do čelovky
Dostatečné zásoby potravin a vody.
Karimatka
Spacák
Ručník
Dostatek náhradního oblečení, alespoň 2 páry běžeckých bot
Peníze v hotovosti
Mějte na paměti, že se budeme pohybovat v oblastech s nižší četností služeb
v oblasti obchodu nebo pohostinství, a to o víkendu. Nestačí mít s sebou energetické
doplňky, nezapomeňte na ovoce a pečivo. Na některých předávkách budou místní
pořadatelé podávat občerstvení, organizátor však toto nemůže zaručit všude.

Odpočinek během závodu
•
•

Start etapy 11 - kemp Hovězí, travnatá plocha v místě předávky
Start etapy 16 - Slavičín, sportovní hala poblíž předávky.
K občerstvení (teplé jídlo) doporučujeme využít restauraci Záložna,
kde na nás budou kapacitně připraveni.

•
•

Start etapy 21 - Nová Lhota, společenský sál v místě předávky, otevřená restaurace
Start etapy 26 – Týnec, travnatá plocha v místě předávky
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Sprcha
•
•
•
•
•

Start etapy 11 - kemp Hovězí
Start etapy 16 - Slavičín, sportovní hala poblíž předávky
Start etapy 21 - Nová Lhota, hasičská zbrojnice v místě předávky
Start etapy 26 - Týnec, fotbalové hřiště
Cílový prostor - amfiteátr Mikulov

Zdravotníci
Důrazně doporučujeme, mít v telefonu staženou aplikaci Záchranka.
Použijte ji v případě život ohrožující situace. Aplikace nejen volá 155, ale odesílá zároveň
vaši přesnou polohu.
Telefon na zdravotníky závodu (použít při život neohrožujícím stavu) 722 588 930
Zdravotníci vás mohou ošetřit nebo dopravit na nejbližší předávku k vašemu týmu.

Kontakt
Telefonní kontakt na hlavního organizátora - Marek Dvořák 724 365 909.

Evidence výsledků
Výsledky závodu lze sledovat online na webové adrese https://horybory.cz/vysledky
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01

Start
Cíl
Trasa běžce

Délka, povrch,
stoupání, klesání

Dolní Lomná, Autokemp U viaduktu, 49.5554500N, 18.7335361E

Horní Lomná, fotbalové hřiště, 49.5296144N, 18.6379006E
200 m po startu doprava po žluté TZ , po 400 m pokračovat po stejné lesní
asfaltové cestě (zelená TZ). 2 km od startu doprava na nezpevněnou stezku - dále
po zelené TZ. Po 2,4 km ostře doleva - po modré TZ.
Po 1,3 km ostře doprava - z kopce po zpevněné cestě.
Po 400 m ostře doleva - z kopce po zpevněné cestě.
Po 1,1 km na křižovatce se silnicí doprava.
Pokračovat 4,9 km údolím po silnici až do cíle.

12,1 km, 70% asfalt, 30% trail
stoupání 424m, klesání 283m

				

Hory Bory 2020
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Hory Bory 2020

02

Start
Cíl
Trasa běžce

Horní Lomná, fotbalové hřiště, 49.5296144N, 18.6379006E

Morávka, parkoviště Úspolka, 49.5612047N, 18.5505747E
Po cyklotrase č.6101 1,7km údolím, pak doprava stále po CT č.6101 dalších 2,8 km.
Pak ostře vlevo do prudkého stoupání pešinou. Po 600m křížení červené TZ,
pokračovat dolů podél potoka do údolí Kotelského potoka.
Po proudu 4,6 km do cíle.
POZOR na přesun autem - !!! 63km, 80 min !!!
Běžec následující 3. etapy by se měl z časových důvodů na předávku Morávka
přesunout druhým automobilem.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

11,4 km, 40% asfalt, 40% lesní cesta, 20 % trail
stoupání 269 m, klesání 318 m
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03

Start
Cíl
Trasa běžce

Morávka, parkoviště Úspolka, 49.5612047N, 18.5505747E

Visalaje, parkoviště, 49.5177819N, 18.5284303E
Po silnici proti proudu říčky Morávky 3,5 km, pak doprava podél Rykalího potoka po
cyklotrase č.6113. Po této cyklotrase vede celá etapa.
Posledních 500 metrů vede zároveň po zelené TZ.
POZOR na přesun autem - !!! 21km, 40 min !!!
Běžec následující 4. etapy by se měl z časových důvodů na předávku Visalaje
přesunout druhým automobilem.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

6,9 km, 100% asfalt
stoupání 260m, klesání 11 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Visalaje, parkoviště, 49.5177819N, 18.5284303E

Staré Hamry, parkoviště SKI park Gruň, 49.4859372N, 18.4776239E
400 m po startu pokračovat na křižovatce turistických tras rovně - změna TZ na
modrou. Po 1,7 km na hřebeni prudce doprava - po žluté TZ.
Dále po hřebeni a žluté TZ 5,2 km až do cíle.

POZOR na přesun autem - !!! 49 km, 67 min !!!
Běžec následující 5. etapy by se měl z časových důvodů na předávku Staré Hamry,
Grúň přesunout druhým automobilem.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

7,3 km, 40% asfalt, 60 % trail
stoupání 196 m, klesání 154 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Staré Hamry, parkoviště SKI park Grúň, 49.4859372N, 18.4776239E

Bílá, parkoviště SKI areálu, 49.4430025N, 18.4581692E
Po žluté TZ lesní cestou, po 1,9 km na asfaltové cestě doleva po neznačené cestě
pak doleva na asfaltovou neznačenou cestu. Po 2,4 km na konci louky doleva mezi
chalupy, pak dolů až k hlavní silnici.
Na hlavní silnici doleva a po 60 metrech na křižovatce znovu doleva. Po 300
metrech doprava na lesní zpevněnou cestu.
Po 500 metrech doprava na lesní neznačenou cestu
Po 2 km doprava po modré TZ a po 100 metrech doleva po silnici.
Po 150 mírně doprava na parkoviště.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

8,3 km, 60% asfalt, 40 % trail
stoupání 75 m, klesání 366 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Bílá, parkoviště SKI areálu, 49.4430025N, 18.4581692E

Bumbálka, parkoviště, 49.3990919N, 18.4110378E
900 metrů po zelené TZ po cyklostezce podél řeky, pak doleva stále po zelené TZ
údolím, po 4,7 km POZOR! seběh doleva ze zpevněné cesty do terénu, stále po
zelené TZ.
Po 1,8 km stoupání na hřebeni doprava po červené TZ a dalších 1,8 km až do cíle.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

9,2 km, 60% asfalt, 20 % lesní cesta, 20 % trail
stoupání 360 m, klesání 29 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Délka, povrch,
stoupání, klesání

Bumbálka, parkoviště, 49.3990919N, 18.4110378E

Horní Bečva, SKI areál Rališka, 49.4164556N, 18.3125983E
Ze startu přes silnici na červenou TZ - 500m velmi prudké stoupání, pak doprava po
cyklotrase 6020 mimo červenou TZ, po 200 se opět připojí. Dalších 2,7 km stále po
červené TZ. Pak doleva po cyklotrase 6013, po 2,6 km opět návrat na červenou TZ.
Další 3 km po hřebeni stále po červené TZ.
Pak doprava po modré TZ seběh 2,4 km až do cíle etapy.

11,0 km, 70% trail, 30% lesní cesta
stoupání 237 m, klesání 483m

				

Hory Bory 2020

07

Hory Bory 2020

08

Start
Cíl
Trasa běžce

Horní Bečva, SKI areál Rališka, 49.4164556N, 18.3125983E

Soláň, Parkoviště Soláň - Čarťák, 49.3878108N, 18.2430317E
100 metrů po startu doleva, po 650 metrech doleva na zelenou TZ.
Po 1 km doprava do terénu, stále po zelené TZ podél potoka.
Po 1 km křížení se zpevněnou cestou, pokračovat po zelené TZ terénem.
Po 400 metrech napojení na cyklotrasu 6015
Po 500 metrech - na hřebeni - pokračovat po červené TZ 3,4 km.
U hotelu Čarták doleva - opustit červenou TZ, po 100 metrech doprava
a rovně do cíle.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

7,7km, 50% lesní cesta, 30% asfalt, 20% trail
stoupání 336 m, klesání 148 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Délka, povrch,
stoupání, klesání

Soláň, Parkoviště Soláň - Čarťák, 49.3878108N, 18.2430317E

Halenkov, Lušová, konečná autobusu, 49.3566933N, 18.1507703E
První 2 km po červené TZ, pak pokračovat rovně - už bez červené TZ.
Po dalších 2 km mírně doprava do stoupání. Po 300 m začne zpevněná cesta klesat
a dalších 3,7 pozvolné klesání do údolí - cesta bez turistického značení.
Na křižovatce v údolí ostře doprava a po 50 metrech z asfaltu doleva na zpevněnou
cestu. Po ní 1,7 km stoupání, pak seběh doprava do terénu.
1,1, km klesání v terénu po neznačené cestě. Na křižovatce se zpevněnou cestou
doleva a 300 metrů do cíle etapy.

11,1 km, 60% lesní cesta, 30% asfalt, 10% trail
stoupání 196 m, klesání 505 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Délka, povrch,
stoupání, klesání

Halenkov, Lušová, konečná autobusu, 49.3566933N, 18.1507703E

Hovězí, autokemp U splavu, 49.3035969N, 18.0790242E
1 km po staru po neznačené zpevněné cestě,
pak 0,6km prudkého stoupání v terénu. Na křižovatce s lesní cestou doprava a 1,1
km po cesní lestě po vrstevnici.
Na křižovatce s lesní cestou doleva a 2 km seběh po zpevněné cestě do údolí.
V údolí po napojení na zelenou TZ doleva, dolů údolím 4,4 km po silnici a zelené TZ.
Těsně před řekou doprava na cyklotrasu 50 a po ní 5,3 km až k mostu u cíle etapy.
Doleva přes most a za ním doleva.

14,7 km, 75% asfalt, 20% lesní cesta, 5% trail
stoupání 142cm, klesání 268 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Hovězí, autokemp U splavu, 49.3035969N, 18.0790242E

Pulčín, 49.2199331N, 18.0768194E
Z kempu 50 mterů k silnici a na ní doleva a na Huslenky. Po 1 km doprava po silnici
a modré TZ a údolím nahoru směr Zděchov 6,5 km po silnici. Poté změna povrchu
na trail, ale stále 1,4 km po modré.
Pak zpevněná cesta (po 600 m se odpojí modrá TZ) - cyklotrasa 6117 - po ní 3 km
až do cíle.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

12,1 km, 80% asfalt, 20% lesní cesta
stoupání 367 m, klesání 74 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Délka, povrch,
stoupání, klesání

Pulčín, 49.2199331N, 18.0768194E

Študlov, konečná autobusu, 49.1585350N, 18.0861778E
Po červené TZ směr Francova Lhota. Po 3 km - ve svahu nad obcí - stále sledovat
červenou TZ (na 250 metrů opustí zpevněnou cestu). Dole v obci před potokem
doleva. Průběh Francovou Lhotou stále po červené TZ. Dále pokračovat po červené
TZ přes hřeben do Střelné. Dole v obci doprava a po 200 doleva - přes celou
Střelnou stále po červené TZ. 600 metrů za obcí po červené doleva do terénu.
Po 500 metrech POZOR - na křižovatce polních cest DOPRAVA! - pryč z červené
TZ!Dole v obci po hlavní silnici doleva na konečnou autobusu.

9,7 km, 60% asfalt, 30% lesní cesta, 10% trail
stoupání 215 m, klesání 356 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Délka, povrch,
stoupání, klesání

Študlov, konečná autobusu, 49.1585350N, 18.0861778E

Návojná, koupaliště, 49.1080494N, 18.0479172E
Po zelené TZ, po 600 m doleva, pak 500 metrů prudkého stoupání podél potoku
Brumovka až k cyklotrase č.5059. Na asfaltové cestě přes svodidla a doprava.
Následuje klesání dlouhé 6,3 km po zpevněné lesní cestě.
V údolí před železničním tunelem doleva na pešinu podél vlaku a po 600 metrech
doleva do stoupání po nezpevněné cestě. Následuje stoupání 1,7 km. Na vrcholu
stoupání na parkovišti doprava, po zpevněné cestě dolů - červená TZ.
Po 900 metrech prudce doprava - do terénu, stále dolů po červené TZ.
Po 800 metrech napojení na zpevněnou lesní cestu. Po ní pokračovat doprava - dolů
V Návojné před mostem přes řeku doprava a pokračovat 450 metrů do cíle.

14,2km, 70% asfalt, 30% trail
stoupání 367 m, klesání 526 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Návojná, koupaliště, 49.1080494N, 18.0479172E

Popov, 49.0824411N, 17.9709131E
Podél hřiště na hlavní silnici, na ní doprava. Po 1,1 km zahnout doprava přes lávku
přes řeku a za ní doprava. V Brumově pokračovat podél řeky. Průběh Brumovem
stále podél řeky střídavě po obou březích. Celkem přes 6 mostů a lávek!
Za šestým mostem přes řeku Vláru (7,3 km od startu) opustit betonovou
cyklostezku a dát se doprava na polní cestu. Po ní 1,7 km až k silnici, na ní doprava
a po 500 metrech doleva po asfaltové cestě. Po í 1km stoupání po asfaltu, pak
doleva do terénu. Následuje 1 km prudkého stoupání. Na křižovatce s asfaltovou
cestou doleva a 700 metrů klesání do cíle.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

12,1km, 70% asfalt, 15% polní cesta, 15% trail
stoupání 148 m, klesání 178 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Popov, 49.0824411N, 17.9709131E

Slavičín, 49.0905417N, 17.8762633E
Ze startu dolů, po 100 metrech doprava, po 500 metrech doleva. Po 300 metrech
přejde asfalt v nezpevněnou polní cestu. 4 km od startu průbeh Bohuslavcemi podél
potoka a vlakové trati. Za mostem doprava po silnici. Po 1km na velké křižovatce
pokračovat rovně podél vlaku. Po 1,1 km odbočit doprava do průmyslové zóny. Po
50 metrech doleva a dalších 50 doprava. Dále pokračovat mezi fotovoltaickými
elektrárnami. Po1km odbočit doleva do stoupání. Po 1km na křižovatce se zelenou
TZ doleva. Po 1,3 km za první bytovkou doprava, kolem skate parku, dále doleva po
hrázi mezi dvěma rybníky. Za hrází pokračovat přímo rovně do terénu. Po 300
metrech po silnici doleva. Po 500 metrech doleva do zám.parku.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

11,6 km, 65% asfalt, 35% trail
stoupání 176 m, klesání 142 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Slavičín - zámecký park, 49.0905417N, 17.8762633E

Bojkovice - hasičská zbrojnice, 49.0384564N, 17.8171467E
Z parku na silnici, na ní doprava a hned doleva. Přes pravou stranu Horní náměstí,
30 metrů za náměstím doleva po žluté TZ. 1,6 km od startu seběhnout ze zpevněné
cesty doprava přes louku ( mimo žlutou TZ). Po 800 metrech na zpevněné cestě
opět napojení na žlutou TZ.
Následující 6,9 km stále po žluté TZ až do cíle etapy.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

9,3 km, 70% asfalt, 30% trail
stoupání 174 m, klesání 250 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Bojkovice - hasičská zbrojnice, 49.0384564N, 17.8171467E

Starý Hrozenkov- škola, 48.9694453N, 17.8586961E
50 metrů po startu doprava a za dalších 50 metrů doleva, pokračovat do kopce ulicí
Palackého a Drahy. Po 500 metrech poslední ulicí doprava. Po 500 metrech po
silnici doleva. Dalších 6,3 km pokračovat po silnici do mírného stoupání přes Krhov
a Bzovou. Na křižovatce doleva po silnici směr Žítková.
Po 3 km v Žítkové po mírně se odklánějící asfaltové cestě doprava, klesání 2km až
do Starého Hrozenkova. Na křižovatce se silnicí č.50 doleva. Po 100 mterech hned
doprava a zase doprava kole domu kultury. 300 metrů prudkého stoupání a doleva
do areálu školy.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

12,9 km, 100% asfalt
stoupání 376 m, klesání 231 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Starý Hrozenkov- škola, 48.9694453N, 17.8586961E

Mikulčin vrch, 48.9498192N, 17.8014039E
500 metrů zpět po trase předchozí etapy, na křižovatce po silnici doprava směr
Vápenice. Po 2 km od startu u Obecního úřadu doleva do stoupání. Po 3,1 km
napojení na žlutou TZ, po ní doprava. Po 900 metrech - na hřebeni - doprava a po
silnici 2,5 km až do cíle.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

8,6 km, 70% asfalt, 30% lesní cesta
stoupání 403 m, klesání 76 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Délka, povrch,
stoupání, klesání

Mikulčin vrch, 48.9498192N, 17.8014039E

Strání - Javořina, rozcestí, 48.9137661N, 17.6617256E
Po 1 km odbočit vlevo do prudkého klesání. Na metě 2,1 km doprava, po 200 m
doleva.Pak po červené TZ až do cíle.
Celá trasa vede po červené TZ.

12,4 km, 25 % asfalt, 75 % trail
stoupání 200 m, klesání 358 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Délka, povrch,
stoupání, klesání

Strání - Javořina, rozcestí, 48.9137661N, 17.6617256E

Nová Lhota, 48.8608856N, 17.5936308E
Od startu 2,8 km po červené TZ a cyklotrase č.46. na rozcestí Kamenná bouda
mírně doleva - cesta bez turistické značky, stále po cyklotrase. Po 2,4 se připojí žlutá
TZ, po ní souvislým klesáním údolím potoka přes Vápenky.
Za posledním stavením na pravé straně odbočit vlevo do stoupání po modré TZ. Po
modré TZ 2,5 km do cíle k obecnímu úřadu v Nové Lhotě.

11,8 km, 60% asfalt, 40% trail
stoupání 154 m, klesání 273 m

				

Hory Bory 2020

20

Hory Bory 2020

21

Start
Cíl
Trasa běžce

Nová Lhota - obecní úřad, 48.8608794N, 17.5936025E

Velká nad Veličkou - Kulturní dům, 48.8801433N, 17.5147478E
800 metrů po hlavní silnici přes obec, pak doprava, tak jako cyklotrasa č.5046. Po
modré TZ pouze 250 metrů pak se odklonit doleva.
Pokračovat stále údolím Hrubého potoka - souvislé klesání.
Po doběhnutí na asfalt pokračovat stále po hlavní silnici přes obec Javorník - od
obecního úřadu po modré TZ. Ve Velké n. Veličkou za obchodem Coop a před
pneuservisem doleva a po 100 m doprava. Po 300 m za sport. halou doleva.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

9,8 km, 75% asfalt, 25% lesní cesta
stoupání 50 m, klesání 237 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Velká nad Veličkou - Kulturní dům, 48.8801433N, 17.5147478E

Lučina - koupaliště, 48.8611236N, 17.3921922E
Ze startu 500 m Po modré a zelené TZ, dále pak po silnici a cyklotrase 46 přes
Hrubou Vrbku. Po 5,2 km v obci Malá Vrbka doleva po žluté TZ do prudkého
stoupání, stále po cyklotrase č.46. Na horizontu doprava po polní cestě a červené
TZ. Po 2,5 km doleva - opět na žlutou TZ a do cíle.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

10,6 km, 70% asfalt, 30% lesní cesta
stoupání 203 m, klesání 190 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Lučina - koupaliště, 48.8611236N, 17.3921922E

Sudoměřice, 48.8643533N, 17.2559186E
50 metrů po startu doprava a za parkovištěm doleva po silnici. Po 300 metrech se
držet vlevo - v údolí Radějovky. 2,9 km od startu přes potok doleva a po 100
metrech ostře doprava po polní cestě . Po 1,6km v Radějově na křižovatce s hlavní
silnicí doleva - po modré TZ. PO dalších 150 metrech opět doleva - stále po modré
TZ. Po 300 metrech stoupání doprava - stále modrá TZ. Po dalších 200 metrech
mírně doprava do terénu - stále po modré TZ. Následuje 1,1 km stoupání lesem. Po
výběhu z lesa se dát doleva podél lesa - ne na pole! Po 1 km ostrého klesání lesem
za lávkou doprava po zelené TZ až do Sudoměřic. V obci první ulicí doleva a 300
metrů do cíle.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

13,7 km, 50% asfalt, 35% lesní cesta, 15% trail
stoupání 163 m, klesání 274 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Délka, povrch,
stoupání, klesání

Sudoměřice, 48.8643533N, 17.2559186E

Hodonín, parkroviště Koupelní,48.8454864N, 17.1279297E
Od startu po Strážnické cyklotr. 2,3km až k silnici č.55, doleva přes most a hned za
mostem zase doleva. 3km podél Radějovky, před soutokem doprava.500 m po
silnici č.55 přes řeku Moravu. 300 metrů za mostem doleva na cyklotrasu. č.4.
Průběh obcí Rohatec stále po cyklotrase č.4, za posledními domy pokračovat po
polní cestě mírně doleva po zelené TZ. Po 1,2 km mírně doleva po úzké pěšině do
průmyslového areálu, stále po zelené TZ.
Po 3,2 km za mostem přes Starou Moravu doprava a podél levého břehu až do cíle
na parkoviště u čerpací stanice.

15,8km, 40% asfalt, 60% lesní a polní cesta
stoupání 32 m, klesání 52 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Délka, povrch,
stoupání, klesání

Hodonín, parkroviště Koupelní,48.8454864N, 17.1279297E

Týnec, hřiště, 48.7735797N, 17.0116775E
Po 100 m doprava kolem čerpací stanice, dalších 100m doleva na zelenou TZ. Po ní
6,2 km až k Slovanské hradišti Mikulčice. Na parkovišti za budovami doleva, stále po
zelené TZ. Pokračovat po zelené TZ ještě 5,7 km pak odbočit doprava a pokračovat
2km do cíle u hřiště.

14,2 km, 75% asfalt, 20% lesní cesta, 5% trail
stoupání 0 m, klesání 10 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Týnec, hřiště, 48.7735797N, 17.0116775E

Lanžhot, hřiště 48.7235136N, 16.9723267E
300 metrů po startu doleva na panelku a později polní cestu. Po 2 km doprava přes
most a po dalších 200 metrů doprava.
Po 2,3 km se připojí zelená TZ. Po dalších 1,8 km na křižovatce mezi poli,
pokračovat rovně. Po 900 metrech za železničním přejezdem doprava a 1,4 km do
cíle.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

8,8 km, 15% asfalt, 55% lesní a polní cesta, 30% trail
stoupání 7 m, klesání 0 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Délka, povrch,
stoupání, klesání

Lanžhot, hřiště 48.7235136N, 16.9723267E

Břeclav, hřiště, 48.7428022N, 16.8968669E
Od hřiště přes Lanžhot po ulici Mlýnská I. a Luční, dále kolem rybníka Kout a přes
pole západním směrem. 4 km od startu na křižovatce s cyklotrasou č.43 doleva po
trase až k zámečku Pohansko. Za zámečkem doprava 1,9 km až do cíle.

9,2km, 70% asfalt, 30% lesní a polní cesta
stoupání 14 m, klesání 18 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Břeclav - hřiště, 48.7428022N, 16.8968669E

Valtice - parkoviště Hájenka, 48.7466506N, 16.7923433E
120 metrů od startu doleva po cyklotrase č.4. Za dalších 1,1 km doleva přes lávku
pro pěší vedle železničního mostu, za mostem pokračovat rovně a po 50 metrech
doprava. Po 500 metrech na křižovatce s lesní cestou stále rovně po nezpevněné
lesní cestě. Po výběhu z esa rovně přes val a potok.
Za potokem doleva 1,1 km a po podběhnutí železniční trati po 50 metrech doprava.
Dále 5,4 km pokračovat podél železnice.
Pak doprava opět pod železniční trať a pokračovat 1,1 km do cíle.
POZOR!
Těsně přes cílem přeběh frekventované silnice!

Délka, povrch,
stoupání, klesání

10,5 km, 10% asfalt, 90% lesní a polní cesta
stoupání 50 m, klesání 0 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Valtice - parkoviště Hájenka, 48.7466506N, 16.7923433E

Hlohovec - parkoviště, 48.7795208N, 16.7576239E
300 metrů po startu doprava po červené TZ. Za dalších 3,6 km u Chrámu tří grácií
doprava - stále po červené TZ. Dále podél železnice po hrázi.
Za rybníkem doleva po žluté TZ - 3,6 km až do cíle.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

9,2 km, 100% lesní a polní cesta
stoupání 14 m, klesání 46 m
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Start
Cíl
Trasa běžce

Hlohovec - parkoviště, 48.7795208N, 16.7576239E

Mikulov - amfiteátr, 48.8131094N, 16.6393156E
100 metrů po startu doprava mezi rybníky po modré TZ. Pokračovat 4,3 km podél
rybníků po modré TZ až do obce Sedlec. Na křižovatce doprava do silnici.
Po 900 metrech seběhnout doleva na polní cestu a po 100 opět doleva na polní
cestu. Po 1,9 km na křižovatce se silnicí doleva hned po 20 metrech doprava (rybník
po pravé ruce) Dále pokračovat po modré TZ (ve stoupání za lomem se odpojí). Na
křižovatce se silnicí (už v Mikulově) pokračovat vlevo a po 100 metrech opět vlevo
po ulici 1.května. Na křižovatce s ulicí Havlíčkova se dát doprava po žluté TZ. Po ní
pokračovat 500 metrů a pak doleva po červené TZ k amfiteátru.
Po 150 metrech doprava do amfiteátru.

Délka, povrch,
stoupání, klesání

11,9 km, 30% asfalt, 70% polní cesta
stoupání 165 m, klesání 71 m
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