
Kvadriatlon 2022 – ROZPIS A POKYNY 
20. ročník, 13 let memoriálu Honzy Kovrče  
 

 
 

sobota 7. května 2022 

Říčany, Pomezní 385   

  GPS 49.9898469N, 14.6798956E 
 

 

  

 
 

 
 
  
 
 
 
 
Čtěte včas = doma před odjezdem  

Včas si přečtěte tyto pokyny, rozmyslete si, jaké věci budete na jakou disciplínu potřebovat a jakou 
zvolíte logistiku příjezd/ kolo / lidi. Nastudujte si tratě v mapách – vše bude dostatečně značeno, ale bývá 
lepší trošku tušit, kudy to vede. Ti, kdo si vůbec nevěří, si mohou mapu kola nahrát do mobilu nebo 
vytisknout s sebou – pozor ale, aby to byla poslední verze. Vezměte si batoh na věci, náhradní duši a 
pumpičku, pití na kolo a něco na křeče. 
 
 

Sobota ráno – do Říčan v 8:30 
 

Příjezd po ulici Olivova, do navigace můžete dát adresu Pomezní 385/1, Říčany. Parkování je 
zajištěno na soukromé louce - viz mapka. V případě deště může být zvolena zpevněná plocha 
nedaleko. Sledujte web nebo facebook. 

 

Při cestě vlakem z Prahy hl.n. (7:35, 8:05) vystupte v Říčanech (8:02, 8:32) a pak je to kousek 
na kole. Tuto variantu doporučuji.  

 
 

Centrum 
závodu 

https://mapy.cz/s/retekebebo
https://mapy.cz/s/retekebebo
https://mapy.cz/s/retekebebo


Před startem  
 
Prezentace   8:30 – 9:00 
Výklad tratí      9:15 
Start        9:30  
 

Prezentace bude ve stanu na louce vedle parkoviště. Přijďte na ni, prosím, včas.   

Kola a věci na celý závod (batoh s věcmi na kanoi a závěrečný běh) si položte někam do depa = na louku.  

Vše si musíte nést s sebou, cizí pomoc během závodu není povolena. Něco málo lze nechat jen na kole. 

 

Na shromaždišti nebude nic. WC a voda budou na nedalekém sportovišti u základní školy (cca 500m), 
občerstvení ráno si lze zakoupit v mnoha obchodech v Říčanech – doporučujeme např. Pekařství 
Frydrych, Žabka atp.  

Je možné si poslat do cíle 1 malý batoh na osobu. Prosím šetřete místem, aby se nám to vešlo. 

 
 

Průběh závodu „první - poslední“   (přibližný odhad časů) 
 
Start závodu - orienťákem  Říčany               9:30 
 
Cíl OB / start MTB   Říčany  10:00 -  11:00 
Cíl MTB / start kanoe   Týnec n.S.  11:15 – 13:30 
Cíl kanoe  / start běh   Pikovice  12:45 – 16:00 
Cíl běh      Kam.Přívoz  13:30 – 17:30 
 
Vyhlášení vítězů    Kamenný Přívoz       17:00 
Odjezd BUS z cíle do Říčan    Kamenný Přívoz          18:00 

 

Prezentace 

Depo 

WC 



Popis tratí 
 

 1.    Orientační běh - cca 5 km vzdušnou čarou, SKORELAUF 
Výdej map a cíl – louka = centrum závodu 

Mapa pro OB, měřítko 1:10 000, formát A4 

 
 

 Dvojice dostane dvě mapy – obě s vytištěnou průkazkou a popisy kontrol 

 Dvojice musí být celou dobu na dohled, na kontrolách MUSÍ OBA RAZIT DO SVÉ MAPY 
(Toto pravidlo budeme kontrolovat a penalizovat +30min bez upozornění) 
 

 Nutno sebrat všechny kontroly, ale v libovolném pořadí! Na startu budou fixy. 

 Na kontrolách budou malé lampiony s kleštěmi  
V případě krádeže lampionu a kleští byste měli najít drobnou značku – bude upřesněno na startu 

 Kontroly je třeba razit do správných políček dle čísel v mapě (při chybě někam vedle) 
 

 Chybějící kontrola = +30 minut. Zkontrolujte si v cíli, že máte vše. 
 

 

 2.    MTB - 33 km, 460 m převýšení -  Říčany – Týnec nad Sázavou 
Trasa kola je členitá se všemi druhy povrchů. Doporučujeme horské kolo, ale asi to 
zvládnete i na krosce nebo treku. Trasu si nastudujte v mapě, je povoleno si ji 
nahrát do hodinek, mobilu nebo vytisknout… pro všechny případy. Bude 
samozřejmě i poctivě značena.  

 Trasa:  https://mapy.cz/s/panakebohu  

 Značení: oranžový sprej / fáborky  

 Jede se za plného provozu, cyklistická helma je povinná!  

 Buďte prosím opatrní ve sjezdech, jsou občas zrádné a kluzké. Zejména pozor při sjezdech, kde 
na zemi uvidíte vykřičníky. Na cyklostezce berte ohled na ostatní! 
 

 Své kolo dejte do správného kamionu – označeny budou podle toho, kam chcete kolo dovézt. 
(první kamion pojede do cíle v Kamenném Přívozu, druhý do Říčan=vyzvednutí večer) 
 
Na svém kole si můžete nechat helmu, oblečení, tretry atp. Vše musí být ale připevněno na 
kole.  

 

 

 

 

                Je povoleno, aby vám kolo a nadbytečné věci odvezl z Týnce váš doprovod (místo kamionu). 

                Věci na další průběh závodu si však každý tým musí vézt od startu s sebou.  

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/panakebohu


 

 3.    Kanoe 16 km   Týnec n.S. - Pikovice 
Po naložení kola si vyberte loď + 2 pádla + 1 barel + 2 vesty (vše povinně).  

Trasa: https://www.vodackanavigace.cz/sazava?uo=2917&ud=2918  

Začínáme u půjčovny Samba. Celý úsek dost teče, jsou zde peřeje i jezy.  

Třetí jez (Kaňov) je nebezpečný, nedoporučujeme sjíždět, ale přenést vpravo.   

Každá dvojice musí do cíle v Pikovicích dovézt loď, pádla, barel i 2 vesty (nemusíte je mít na sobě, ale 
doporučujeme je).  

V cíli v Pikovicích za mostem vytáhněte na levý břeh a na určené místo. Vybavení dejte též na místa dle 
instrukcí pořadatelů. 

Veškeré své věci z lodi si dále nesete sami (doporučujeme mít s sebou batoh).  

 

 

 4.   Běh -  9 km      Pikovice – Kamenný Přívoz (U Hastrmana) 
Běžecká trasa je krásná, kopíruje Posázavskou stezku po červené TZ. Jen na konci se 
odchýlí a vede dál přímo podél řeky až k restauraci U Hastrmana v Kamenném Přívozu.  

Trasa: https://mapy.cz/s/kusajojobo  

 

 Značení: růžový sprej / fáborky     

 

 Všichni, kdo dokončí, se mohou v cíli těšit na praktický dárek  
 

 

Obecná pravidla 
 

Hlaste číslo dvojice časomíře při dokončení každé z disciplín (jinak nebudete mít mezičas) 

Věci při sportu si každý tým nese sám (nezajišťujeme přesuny věcí během závodu; cizí pomoc zakázána) 

Občerstvovačky budou po každé disciplíně 
 

 

V cíli bude restaurace s dostatkem jídla i pití. 

 

 

Vyhlášení vítězů nejpozději v 17 hod 

 

Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s čímž souhlasí svou prezentací před začátkem! Účastník 
ručí za zapůjčené vybavení – při ztrátě jej musí uhradit! Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za 
škody způsobené účastníky ani jim vzniklé!  

 

 

Kontakt během závodu (volejte pouze v nouzi, prosím)  - David Michalička 722 948 361 
 

https://www.vodackanavigace.cz/sazava?uo=2917&ud=2918
https://mapy.cz/s/kusajojobo


Logistika 
 

Jak na start a jak s věcmi? 
 

Kdo přijede na start autem, může ho zde nechat do večera a z cíle se zpět dopravit autobusem 
(bus je v ceně startovného). Zpět do Říčan mu přijede i jeho kolo kamionem z Týnce n.S. a 
k vyzvednutí bude po příjezdu autobusu. 

 

Kdo přijede vlakem nebo na kole, může si své kolo z Týnce nechat přepravit buď zpět do 
Říčan, ale také do cíle závodu v Kamenném Přívozu. Odsud bude moci tedy pokračovat po 
vlastní ose domů a nemusí se vracet do Říčan. 

 

Ze startu v Říčanech do cíle v Kamenném Přívozu bude možné poslat jeden malý batoh 
na osobu. Ten bude k vyzvednutí v cíli závodu, ne však kdekoliv jinde po trase.  

 

Týnec nad Sázavou a přeprava kol 

 

 

První kamion s koly přijede do cíle v Kamenném Přívozu – zde budou kola k vyzvednutí cca po 14 hod. 
Závodníci, kteří zde bude mít kola, musí již domů po vlastní ose. 

Druhý kamion s koly pojede až do Říčan – na start. Zde bude zamčený stát do večerního příjezdu 
autobusu. 

 

Jak z cíle v Kamenném Přívozu? 

 

 

 

Autobus z cíle v Kamenném Přívozu na start do Říčan pojede v 18hod.  V Říčanech budeme tedy cca 
18:45 a kola budou hned k vyzvednutí.  

Kdo v cíli ale bude mít kolo, nemusí se do Říčan vracet a autobus nevyužije.  

 

 
Upozornění  
 
Kola budou do kamionů nakládána, manipulována a převážena s maximální opatrností. Mezi kola se 
budeme snažit prokládat kartony.  

Přesto nelze vyloučit drobné oděrky.  

Pokud tedy vlastníte superdrahé kolo anebo nechcete nic riskovat, prosím zajistěte si dopravu kola 
z Týnce vlastní.  

Za poškození během cesty neručíme.  



Večerní hospůdka v Říčanech od 19:00 
 
Po příjezdu do Říčan je od 19 hod zamluvena restaurace U tří grácií. Všichni závodníci i doprovod jsou 
zváni na vyhodnocení dvacátého ročníku závodu. Hudba bude zajištěna, staré fotky také. 
 

 
Foto ze startu 1. ročníku - 8.května 2003 – Říčany, Jureček 
 

 
Foto z cíle 10. ročníku 8.května 2012 – Kamenný Přívoz  


