
POKYNY 
Individuálnímu mapovému tréninku 

Dolní Lhota (Velká Polom) 
 
 

Typ tréninku:  Individuální ́bezkontaktní ́mapový ́trénink s pevným pořadím kontrol 

Datum a místo: 31. 5. – 6. 6. 2021 (V případě zájmu mohou kontroly v lese zůstat déle); Dolní Lhota 
(Velká Polom) 

Potřebná výbava: Vytištěná mapa, buzola, úsměv na tváři 

Doprava: Individuální osobními auty, bicykly, pěšky 

Parkování: U restaurace Mokřinka v Dolní Lhotě (http://www.restaurace-mokrinka.cz/) 
49.8464661N, 18.0890581E - viz. mapka níže. 

Místo startu a cíle: Start i cíl jsou na stejném místě, cca 300 m od místa parkování – viz. mapka níže 

Terén: Zvlněný s údolími, v severní části mírně kopcovitý. Většinou dobře průběžný, jen místy 
bujnější podrost, hustá síť cest a pěšin. 

Mapa: Kotrska 1:10 000, e=5 m, stav únor 2014 

Kategorie: A – 6,4 km – 14 kontrol; B – 3,9 km – 12 kontrol; C – 3,0 km – 8 kontrol 

Popisy kontrol: Přímo na mapě 

Označení kontrol: Papírové́ čtvercové terčíky 10x10 cm vyztužené 
průhlednou izolepou sloužící zároveň jako 
částečná ochrana proti dešti. Na terčíku je 
číselný kód a kontrolní písmenný kód. Terčík je 
doplněný červenobílým pruhem. U kontroly je 
také bílý lísteček s kódem kontroly pro potvrzení 
/ identifikaci místa kontroly. 

Systém ražení: Kontroly se nerazí, není vyžadováno opisování ani písmenných kódů. V rámci fair-play 
doběhněte na dotek ke kontrole. 

Výsledky: Jméno, kategorii, dosažený čas posílejte do 9. 6. 2021 e-mailem na adresu: 
cmelda@cmelda.com. Můžete přidat i vaše dojmy z tréninku.  

V případě dotazů nebo dojde-li k zmizení označení kontrol, prosím o informaci e-mailem 
nebo SMS na 605708707. 

Výsledky budou následně zveřejněny na stránkách BFM a rozeslány emailem těm, kteří 
pošlou email se svým výsledkem. 

Upozornění: Prosím nepřebíhejte zemědělcům pole, nechceme jim poničit zasetou úrodu. Oblasti 
kolem postupů jsou v mapě zvýrazněné šrafováním. 
 



Vzhledem k tomu, že mapa je z roku 2014, jsou v terénu patrné četné změny. Po 
některých vývratech zbyly prohlubně. Jsou zde nové paseky, oplocenky a několik 
nezakreslených pěšin. Některé cesty / pěšiny mohou být rozbahněné a rozdupané od 
koní. My šikovní orienťáci si s tím ale poradíme J  

 Trénink není ́organizovanou akcí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Prosím buďte 
ohleduplní k novým výsadbám v prostoru. 

 Je nutné́ rovněž ̌ striktně̌ dodržovat všechna aktuální ́ opatření vydaná ́ Vládou ČR v 
souvislosti s nákazou COVID 19. 

 

Parkování -> Start / Cíl 

 
 
Velká Polom -> Restaurace Mokřinka (místo parkování) 

 


