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 OÚ Jíloviště  

 Ing. Vladimír Dlouhý  - starosta  

 Pražská 81  

 252 02, JÍLOVIŠTĚ  

 

V Praze, dne 11. 4. 2018  

 

Věc: Žádost o povolení konání závodu horských kol v katastru obce Jíloviště 

Vážený pane starosto, 

v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, Vám 

oznamujeme záměr uspořádání následující sportovní veřejné akce a prosíme Vás o vyhovění 

naší žádosti o povolení konání této akce, která částečně probíhá v katastru Vaší obce. 

Druh akce:  veřejný závod na horských kolech, více info na www.cukrousuvmazec.cz  

Název akce:     Zbraslavský MTB maraton „Cukroušův mazec“   

Datum konání:     dne 1. 5. 2018, zahájení 11:00 hod., ukončení 16:30 hod 

Trasa:   35 km převýšení 920 m (1 okruh), 65 km převýšení 1800 m (2 okruhy) 

   20 km převýšení 400 m (open jízda) 

Počet závodníků: cca 300 (maximální počet omezen na 600)  

Organizátor:  z.s. KT Tryskomyš (MV ČR – Registrace provedena dne 14.5.2007, 

č. j. VS/1-1/67579/07-R, IČO 28557468)  

Ředitel závodu: Mgr. Jaroslav Kořistka, tel. 736612789, e-mail: j.koristka@volny.cz 

Hlavní rozhodčí: Ing. Vít Vacenovský, tel. 601328255, e-mail: vitv@volny.cz 

Stručný popis akce: 

Závod je určen pro širokou veřejnost a zároveň je organizován jako součást závodů Unie 

Amatérských cyklistů (UAC). Trať závodu je vedena v okolí vysílače Cukrák. Je vedena z 95 %  

po lesních (polních) cestách i z 5 % po veřejných komunikacích. V roce 2018 se bude konat již 

7. ročník tohoto závodu. Během této doby se mezi sportovní veřejností závod setkal s velmi 

kladným ohlasem. 

Závod bude v lesním porostu zajištěn dobrovolníky, v nájezdu na komunikace městskou 

(dopravní) policií /hasiči. 

Závod se bude v katastru obce Jíloviště konat za plného provozu s doplňkovým dopravním 

značením, které bylo předjednáno a odsouhlaseno s příslušnými orgány Policie ČR. a uzavírek 

veřejných komunikací. Účastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. 

Na bezpečnost závodníků a účastníků silničního provozu bude dohlížet pořadatelská služba 

(pořadatele budou označení výstražnou vestou) doplněná o členy Policie ČR (přejezdy 

komunikací Klínecká a Všenorská. Na bezpečnost závodníků a dalších účastníků silničního 

provozu na komunikaci Pražská budou dohlížet pověření a proškolení členové organizátorů 

závodu. Dále bude trasa několik desítek metrů vedena po místní komunikaci K Trnové. Před 

nájezdem na tuto komunikaci bude umístěna občerstvovací stanice (viz mapa trasy závodu). 

Trasa závodu bude značena od 24. 4. do 1. 5. 2018. Značení i úklid po závodnících bude 

dokončen nejpozději k 10. 5. 2018. O provedení úklidu trasy Vás budeme informovat mailem. 

V současnosti jsme obdrželi povolení od MČ Praha Zbraslav i MĆ Praha Lipence. Žádáme Vás 

o svolení konání závodu. Zároveň si Vás dovolujeme na závod pozvat, buď jako diváky, nebo 

jako aktivní sportovce (závodníky). Na výběr máte jak výkonnostní trasy (35 km a 69 km), tak 

i trasu pro hobby cyklisty (20 km). 

S pozdravem sportu zdar! 

 

 
Mgr. Jaroslav Kořistka 

z.s. KT Tryskomyš - předseda 
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