
Po stopách bitvy u Jičína 1866 - 150. výročí  
25.6 2016   

 

 Program 
 

1)  Turistický pochod a cykloturistika - start  od 8:00-10:00, cíl do 18:00, mapa od Mapy.cz měřítko 

1:30 000, délka trasy 1 - 50 km ( 1-30 kontrol) dle vlastního výběru, volné pořadí kontrol, trasy nejsou 

v terénu značeny, jde se podle mapy 

2) Pětihodinovka na kolech start od 8:00-11:00, cíl do 5 hodin od svého startu, mapa od Mapy.cz 

měřítko 1:30 000, délka trasy cca 50 km ( 1-30 kontrol) volné pořadí kontrol 

 

Pokyny 
  

 Shromaždiště-start  – Jičín, zámecký park https://mapy.cz/s/Nt7Y 
 Parkování – Jičín, parkoviště u zimního stadionu, nebo Lidické nám https://mapy.cz/s/NtcA 
 Prezentace - start – 8:00-10:00 hod, na prezentaci obdržíte:  

1) mapu se zakreslenými body průchozích míst (kontroly 1-30) 
2) průkazku s popisy jednotlivých kontrol a s otázkou vztahující se ke každému místu s políčkem 

pro správou odpověď (vezměte si něco na psaní)  

3) Absolventskou turistickou vizitku A 128 
 Cíl – je v prostoru startu, uzávěr cíle 18:00 hod 

 Výsledky – pro pochod budou v cíli vyvěšeny správné odpovědi, tak abyste si je mohli sami 

zkontrolovat, a dále budou zveřejněny na: www.viprahlo.cz 

Výsledky – pro pětihodinovku vyhodnotíme v cíli po dojezdu (čas, počet kontrol) 

 Vyhlášení - 18:30 na Valdštejnově náměstí vyhodnocení putování a vyhlášení výsledků 

pětihodinovky, ceny pro 1. - 3. místo 

 Mapa od Mapy.cz měřítko 1:30 000, základní interval vrstevnic 10m, 1 rastrový čtverec = 1 

km, rozměr A3, se zákresem kontrol se vydává na startu každému účastníkovi,  

 Účast v putování je na vlastní nebezpečí, jak bylo uvedeno v přihlášce; účastníci mladší 18 let 

pouze se souhlasem rodičů 

 Akce probíhá za běžného silničního provozu, dodržujte dopravní předpisy. 

 

Další pokyny pro pětihodinovku 

 Počet účastníků v týmu je dobrovolný 

 Popis - trať s volným pořadím kontrol. Délku a pořadí kontrol si každý zvolí dle své strategie, 

jediný limit je pro všechny kategorie stejný a to návrat do 5 hodin od svého startu 

 Cílový čas je časem odevzdání podepsané a vyplněné průkazky 

 Časový limit je pevně stanovený (5 hodin) a překročení limitu je penalizováno: za každých 

započatých 5 minutu nad 5 hodin bude odečtena jedna kontrola  

 Pořadí v cíli bude hodnoceno nejprve podle počtu kontrol, při rovnosti počtu kontrol bude dále řazeno 

podle dosaženého času  

 na každé kontrole se dá zjistit správná odpověď na otázku v průkazce, tu zapíšete do příslušného 

políčka 

 Účastníci jedou na vlastní nebezpečí, jak bylo uvedeno v přihlášce; účastníci mladší 18 let pouze 

se souhlasem rodičů 

 1. pomoc - s sebou doporučujeme mobilní telefon pro případné přivolání 1. pomoci (155, 112)  

 Cyklistická přilba je povinná, dobrý technický stav kol nutný. Doporučená výbava: lékárnička, 

nářadí, mobil, buzola, mapník. Na některé kontroly je vhodné dojít kousek (do 50m) pěšky. 

Doporučujeme tedy zámek na kolo. 

 Jezděte pouze tam, kde je to cyklistům povoleno; dodržujte dopravní předpisy 

 Zákaz používání GPS pro navigaci, pouze pro záznam trasy 

 v centru je k dispozici sociální zařízení, občerstvení;  

  

 Pořádají Jana a Václav Kroupovi, Holín ve spolupráci s městem Jičín a SK Viprahlo 

 

Partneři akce: 

 

 

  

 

 
 

https://mapy.cz/s/Nt7Y
https://mapy.cz/s/NtcA
http://www.viprahlo.cz/

