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Zdravím příznivce cyklistiky 
a horských kol zvlášť,

těší mě, že Vás tímto mohu oslovit u 
příležitosti konání Českého poháru 
horských kol na jihočeském Zadově v roce 
2023. Vrcholné mezinárodní sportovní akce, 
jejíž bohatá tradice zde sahá až do 
roku 1995. Akce, kterou lze už nyní bez 
nadsázky zařadit, ne-li po bok Světového 
poháru konaného každoročně v České 
republice, tak těsně za něj. Což ostatně 
potvrzuje každoroční účast téměř tisícovky 

závodníků. A to nejen těch domácích, ale i zahraničních. Jenom namátkou 
lze zmínit, že loni si do šumavských vršků, kromě českých závodníků, 
šlápli do pedálů cyklisté například z Kolumbie, Jihoafrické republiky či 
Nového Zélandu. Ani mě proto neudivuje, že organizátoři díky těmto 
úspěchům zvedli pomyslně podanou rukavici a hodlají tento sportovní 
svátek posunout ještě na vyšší úroveň. Konkrétně do kategorie horse
class UCI - což je kvalitou top 10-15 závodů na celém světě, následujících 
po závodech Světového poháru a Mistrovství světa. 
K čemuž jim gratuluji. 

Účastníkům i vděčnému publiku bych pak chtěl popřát 
co možná nejpříjemnější sportovní zážitek. Pořadatelům 
chci poděkovat za skvělou propagaci našeho regionu. 
A všem navíc adresuji pozvánku, aby neváhali do jižních 
Čech kdykoli zavítat znovu. Ať už s kolem, či bez něj. 
Objevovat krásy našeho kraje, a Šumavy zvlášť, totiž opravdu stojí za to.

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Vážení přátelé,

dovolte mi abych Vás pozdravil v
souvislosti se svátkem cyklistiky 
a sportu vůbec, který se v naší obci 
koná již pravidelně, a to zejména 
díky Ski areálu Zadov a Bike klubu 
Vimperk.
Jsem velice rád, že sport jako takový je 
tradicí na Zadově, ale i v celé obci Stachy. 
Šumava je v první řádě krásná příroda, 
ale zároveň i oblast, která přímo vybízí 
všechny návštěvníky ke sportovnímu 
vyžití. 
Ski areál Zadov je takovou sportovní bránou Šumavy, každoročně se tu 
koná desítka velkých sportovních akcí, ať už horských kol, v běhu na 
lyžích, běhu, biatlonu apod. 
Není také náhodou, že Stachy se mohou pochlubit „světovými“ 
sportovci, v minulosti měla Zadov jako svůj druhý domov olympijská 
vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, dnes 
jsou to zejména mladí cyklisté Jan a Tereza Sáskovi, ale nesmíme 
zapomínat ani na ty menší, ale také úspěšné lyžaře,  biatlonisty a 
cyklisty… 
Stachy mají prostě ve sportu velkou tradici a historii a proto se v dnešní 
složité době snažíme v rámci svých možností tuto činnost podporovat. 
Přeji Vám ať načerpáte do svých bojů „šumavské“ síly, hodně úspěchu a 
radosti a zejména „ve zdraví v cíli“!

Ing. Petr Lampa
starosta obce Stachy



IZOMAT MTB CUP 2023

Český pohár horských kol 2023  Cross-Country   - UCI HC kategorie 

20- 21.5.2023 ,   ZADOV – Ski areál

LOKALITA (start/cíl):

ZADOV, Churáňov, běžecký stadion         GPS  49.0682286N, 13.6194769E

POŘADATEL, KONTAKT:

Česká unie sportu z.s., Lyžařský areál Zadov, Zadov 162, 38473 Stachy

Bike klub Vimperk, Pivovarská 59, 385 01 Vimperk

Ředitel závodu: Ing. Luděk Sáska,  737 224 397, mtb@lazadov.cz

Vedoucí okruhu: Jiří Lutovský, 602 422 754, info@bike-klub.cz

Pres. of the Commissaires Panel:

Hlavní rozhodčí ČSC:

Vedoucí logistiky:

Sekretář závodu:

Internet:   http://www.zadov.cz/mtb

KANCELÁŘ ZÁVODU:

SPORTOHTEL OLYMPIA, Zadov 349,  www.sporthotelolympia.cz

OKRUH:

- prostor startu a cíle – ZADOV,  Lyžařský Stadion Churáňov  ,  

GPS  49.0682286N, 13.6194769E

- okruh kadeti - elita https://mapy.cz/s/nojojalucu

- okruh žáci 2 - U15     https://mapy.cz/s/radonemala

- okruh žáci 1 – U13    https://mapy.cz/s/dahosocoho

okruh U17-Elite - délka 4100m /140m stoupání na okruh,  

lesní cesty, louky, pěšiny, meze, singly v okolí běžeckého lyžařského stadionu

Churáňov a lanové dráhy Zadov-Churáňov

KATEGORIE, PŘIHLÁŠKY:

Registrace bude spuštěna do čtvrtka 18.5. do 12:00  !

Přihlášení na závod je možné pouze on-line ! - https://cycling.sportsoft.cz
Pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu může se výjimečně po 
schválení hlavní rozhodčí závodu do závodu přihlásit na místě, ale s příplatkem 100% 
startovného!  Startovné musí závodník během přihlašování přes internet uhradit on-
line platbou platební kartou, dle instrukcí na přihlašovací stránce. Tato platba 
proběhne automaticky ihned po přihlášení do závodu. Bez platby není přihláška do 
závodu platná a takový závodník bude ze startovní listiny vyřazen. Pokud se Vám 
nepodaří zaplatit (systém neakceptuje Vaši platební kartu) napište e-mail na 
mtb@zadov.cz .

Všichni vedoucí týmů jsou povinni vyzvednout startovní čísla pro tým v kanceláři 
závodu nejdéle 60 minut před startem dané kategorie ( Junioři pouze v pátek ! ). 
Hodinu před startem kategorie jsou prezentace a výdej startovních čísel pro danou 
kategorii uzavřeny.

Závod Českého poháru Zadov je v souladu s Licenčním řádem ČSC 2023 vypsán pro 
tyto kategorie:

Kategorie Sobota:

Junioři         17 – 18 let    (*2006-05)  
U23 Muži    19 – 22 let    (*2004-01)  
Elita Muži    23 – .. let      (*2000 a st.)

Juniorky             17 – 18 let    (*2006-05)
Elita Ženy/U23  19 – .. let      (*2004 a st.)

mailto:mtb@lazadov.cz
mailto:info@bike-klub.cz
http://www.zadov.cz/mtb
http://www.sporthotelolympia.cz/
https://mapy.cz/s/nojojalucu
https://mapy.cz/s/radonemala
https://mapy.cz/s/dahosocoho
https://cycling.sportsoft.cz/
mailto:mtb@zadov.cz


Kategorie Neděle:

ČASOMÍRA:
Čipy ve startovním čísle, plně digitalizovaná, SportSoft s.r.o., www.sportsoft.cz
On line live timing na www.sportsoft.cz - 3x mezičas na okruhu – start/cíl; 1,8km; 3km

Video streaming závodu na Youtube kanálu Sportsoft
https://www.youtube.com/sportsofttiminglive

BODY a CENY:
Bodování všech kategorií do celkového pořadí Českého poháru MTB 2023 dle rozpisu 
na www.poharmtb.cz

UCI body – dle rozpisu UCI pro závody UCI HC pro kategorie Muži Elite,  Muži U23, 
Ženy Elite/U23,  Junioři,  Juniorky.

Muži Elite +  Ženy Elite/U23

Muži U23

Kadeti        15-16 let        (*2008-07)
Expert        19-29 let        (*2004-1994)
Masters 30-70 let        (*1993 a st.)
Žáci I           11-12 let        (*2012-11) 
Žáci II          13-14 let        (*2010-09)

Kadetky        15 – 16 let        (*2008-07)
Žákyně I        11-12 let          (*2012-11) 
Žákyně II       13-14 let          (*2010-09)

Pos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Pts. 100 80 60 50 40 35 30 27 24 22 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Pos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Pts. 60 40 30 25 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1

Junioři + Juniorky

Finanční ceny - (v CZK) dle předpisu UCI, Česká republika je v kategorii 2 (70%).

Elita Muži & Elita Ženy/U23     

Muži U23  

Junioři &  Juniorky   

*Částky se mohou změnit podle aktuálního kurzu

Závodníkům budou vyplaceny odměny v Kč, výplata probíhá v kanceláři závodu, do 
jedné hodiny od slavnostního vyhlášení výsledků. Nevyzvednuté ceny propadají, 
Nedostavení se na slavnostní vyhlášení bez příčiny má za následek trest-propadnutí 
ceny, včetně finanční.  Ceny budou vyplaceny pro kategorie Ženy Elita/U23 společně. 
Ceny pro kategorie Kadeti, Kadetky, Junioři a Juniorky věnuje Ski areál Zadov. 
Ostatní kategorie hodnotné VĚCNÉ ceny. 
Počet závodníků na slavnostní vyhlášení:  všechny kategorie 3, Muži Elite - 5, Ženy 
Elite/U23 – 5.

Pos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pts. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Částka 3700 2400 1900 1500 1200 1000 800 600 500 400

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Částka 7500 5000 3700 3000 2400 1900 1500 1200 900 600

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Částka 18500 14500 11000 9000 7300 5500 4500 3700 2700 1800

http://www.sportsoft.cz/
http://www.sportsoft.cz/
https://www.youtube.com/sportsofttiminglive
http://www.poharmtb.cz/


TÝMOVÁ STÁNÍ, PARKOVÁNÍ:
Nutná je rezervace týmového stání předem! Uzávěrka přihlášek je 14.5.2023. 
Pro rezervaci týmového stání pročtěte informace a použijte rezervační formulář 
na adrese:    http://zadov.cz/mtb/team-area.html

Parkování pro diváky na P1-P3 dle pokynů obsluhy parkoviště.

ZDRAVOTNÍ ASISTENCE:
Doktor závodu: MUDr. Zuzana Appeltová, +420 388 413 901, +420 773 774 230

Horská služba Zadov +420 388 428 193, 

Zabezpečení okruhu – 27 maršálů s vysílačkami, 2 stanoviště Horská služba se 
čtyřkolkou, 1 stanoviště doktor závodu a vozidlo RZ – radiostanice - jeden 
součinnostní kanál

SOS tel.:  +420 1210   NON-STOP 

Nejbližší nemocnice:
Vimperk – BH Vimperská nemocnice a.s., amb. chirurgie jen v pracovní dny do 
15:30, tel.: +420 388 400 119,  15 km

Sušice - Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117,  Sušice

tel. +420 376 530 100,  35km

Prachatice – Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 

tel. +420 388 600 111   39 km

MYTÍ KOL, SPRCHY:

V prostoru startu a cíle – u obslužné budovy stadionu, + mobilní WC v areálu

PRESS, MÉDIA:

Novináři a fotografové, kteří přijedou na závod a budou se chtít akreditovat –

volný vstup do photo zón a mix zóny – nutná registrace na press@zadov.cz

Press office je ve Sporthotelu Olympia, ve stejném místě jako kancelář závodu.

http://zadov.cz/mtb/team-area.html
mailto:press-mtb@zadov.cz


OSTATNÍ:
PŘÍRODA 
Nacházíte se ve 2. a 3. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava! Proto dodržujte 
návštěvní řád (https://www.npsumava.cz/sprava-np/navstevni-rad/) a během 
závodů a pobytu na Zadově se chovejme tak abychom co nejvíce šetřili přírodu a 
životní prostředí. Proto jsou v celém areálu instalovány odpadkové pytle a na 
stadionu (start/cíl) i velký kontejner na odpadky. Během závodu platí a budou 
přísně kontrolovány ODPADKOVÉ ZÓNY (viz mapa okruhu) – pokud závodník 
během tréninku či závodu odhodí odpad (gel, sáček, láhev) mimo tuto zónu může 
být penalizován komisí rozhodčích!

PŘEDPIS:

Závodí se dle pravidel UCI a ČSC, Všeobecných pravidel pro závody horských

kol a tohoto rozpisu. Každý závodník se závodů účastní na vlastní nebezpečí. 

ČASOVÝ PLÁN:

Pátek  19.5.2023
16:00 - 19:00 kancelář závodu SPORTHOTEL OLYMPIA 
17:00 - 19:00 oficiální trénink na trati XCO pro všechny sobotní kategorie
19:30 schůze manažerů týmů  - SPORTHOTEL OLYMPIA

Sobota  20.5.2023
8:00 – 18:00 kancelář závodu
8:00 - 9:00 oficiální trénink Junioři, Muži U23, Elite/U23 Ž,  Juniorky, Elite Muži

9:00 Junioři   UCI HC 
11:00 Muži U23  UCI HC

cca 12:30 Vyhlášení výsledků Junioři, Muži U23
12:30 - 13:00 oficiální trénink Elite Ž + U23Ž, Elite M 

13:00 Ženy Elite + Ženy U23  UCI HC, Juniorky UCI HC
15:00 Muži Elite UCI HC

16:15 oficiální vyhlášení Ženy Elite + U23, Muži Elite
16:00 – 18:00 oficiální trénink na trati XCO pro nedělní kategorie

Neděle  21.5.2023
8:00-8:30 oficiální trénink pro nedělní kategorie 

XCO
8:30 Kadeti, Kadetky
9:30 Masters, Expert
cca 10:30 Vyhlášení výsledků 1 – Kadeti, Kadetky, Masters, Expert

10:30 Žákyně I 
11:15 Žáci I
12:00 Žákyně II
13:15 Žáci II

Technické disciplíny Žáci
8:30 - 9:15 technické disciplíny žákyně I
9:15 - 10:30 technické disciplíny žáci I
10:30 - 11:30 technické disciplíny žákyně II
11:30 - 13:00 technické disciplíny žáci II

cca 14:00 Vyhlášení výsledků 2 - žákovské závody

https://www.npsumava.cz/sprava-np/navstevni-rad/


UBYTOVÁNÍ:
1    Sporthotel Olympia, Zadov 349. tel.: +420382757300, www.sporthotelolympia.cz

oficiální hotel závodu,   kancelář závodu, press office, doping, team manager´s meeting

2 Penzion U Churáňů, Churanov 14, tel.: +420731737585, www.penzionuchuranu.cz

3    Ubytování Grubrová, Churanov 15, tel.: +420606263443, www.e-chalupy.cz Churáňov

4 Penzion pod Churáňovským vrchem, Churanov 17, tel.: +420734596505, www.churanov17.cz

5    Chata Churáňov, Zadov 157, tel.: +420723939159, www.chatachuranov.cz

6    Penzion U Červenků, Zadov 484, tel.: +420607850426, www.penzionucervenku.cz

7 Penzion U Lenců, Zadov 18, tel.: +420606844288, www.ulencu.cz

8    Penzion Anna, Zadov 2, tel.: +420606399885, www.zadovpenzionanna.cz

9    Ubytování U Valdeckých, Zadov 31, tel.: +420606807931, www.uvaldeckychzadov.cz

10  Ubytování U Vyhlídky, Zadov 433, tel.: +420734769585, www.uvyhlidky.cz

11  Hotel Zadov, Zadov 350, tel.: +420602256383,  www.zadovhotel.cz

12  Chata Granit, Zadov 224, tel.: +420601390678, www.chatagranit.cz

13  Penzion U Horejšů, Zadov 19, tel.: +420606606887, www.sumava-zadov.cz

14  Ubytování U Ryplů, Zadov 142, tel.: +420607635581, www.uryplu.cz

15  Hotel Churáňov, Zadov 13, tel.: +420607414444, www.churanovhotel.cz, 

16  Chalupa K.Neumannové, Zadov 415, tel.: +420725098877, www.chalupa-neumannova.cz

17  Chata Cihelny, Zadov 24, tel.: +420777312444, www.chatacihelny.cz

18  Apartmány, Zadov 352, www.e-chalupy.cz Zadov , Lumi, Darsinka

19  Horská chata U Lanovky, Zadov 168, tel.: +420607986567, www.penzionzadov.cz

20  Dobrá Chata, Zadov 312, tel.: +420776069756, www.dobrachata.cz

21  Hotel Elsyn Dvůr, Nový Dvůr 135, tel.: +420602127790, www.elsyndvur.cz

22 Apartmány U Michala, Zadov 27, tel.: +420773112287, www.e-chalupy.cz U Michala, Zadov

23  Ubytování U Pichlerů, Lesní Chalupy 152, www.galloway.cz

24 Ubytování U Sýkorů, Lesní Chalupy 151, tel.: +420777013641, www.ubytovaniusykoru.cz

25  Selská chalupa, Lesní Chalupy 159, tel.: +420606232221, www.e-chalupy.cz Zadov, 2239

26  Penzion U Dvou rysů, Nový Dvůr 36, tel.: +420774375869, www.udvourysu.cz

Ubytování řeší každý tým individuálně. V případě problémů s ubytováním pište na mtb@zadov.cz

http://www.sporthotelolympia.cz/
http://www.penzionuchuranu.cz/
http://www.e-chalupy.cz/
http://www.churanov17.cz/
http://www.chatachuranov.cz/
http://www.penzionucervenku.cz/
http://www.ulencu.cz/
http://www.zadovpenzionanna.cz/
http://www.uvaldeckychzadov.cz/
http://www.uvyhlidky.cz/
http://www.zadovhotel.cz/
http://www.chatagranit.cz/
http://www.sumava-zadov.cz/
http://www.uryplu.cz/
http://www.churanovhotel.cz/
http://www.chalupa-neumannova.cz/
http://www.chatacihelny.cz/
http://www.e-chalupy.cz/
http://www.penzionzadov.cz/
http://www.dobrachata.cz/
http://www.elsyndvur.cz/
http://www.e-chalupy.cz/
http://www.galloway.cz/
http://www.ubytovaniusykoru.cz/
http://www.e-chalupy.cz/
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mailto:mtb@zadov.cz


POLOHA, PŘÍJEZD:
ZADOV   nebo  ZADOV-CHURÁŇOV 
15 km od Vimperka, Jižní Čechy, Šumava

od: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Žďár nad Sázavou – D1 – Pelhřimov – Tábor – Písek – Strakonice – Vimperk – Zdíkov - ZADOV

od:  PRAHA – sil. č.4 směr Strakonice - Vimperk (sil.č.145) – Zdíkov - ZADOV

od:  PLZEŇ – Klatovy – Sušice - Kašperské Hory - Stachy – ZADOV

od:  Č.BUDĚJOVICE – směr Plzeň – Netolice – Vimperk – Zdíkov - ZADOV

od:  BRNO – Humpolec – Pelhřimov – Písek – Strakonice – Vimperk – Zdíkov - ZADOV

od:  SRN, Rakousko – dál.A3 – Passau Mitte – směr B12 - Freyung – Phillipsreuth –
Strážný – Vimperk  (vlevo) 145 – Zdíkov – ZADOV



Mapa závodního okruhu

Mapa prostoru start/cíl



Mapa zabezpečení okruhu



ŠUMAVA, STACHY, ZADOV a okolí 

SKI AREÁL ZADOV je jedním z největších sportovních 
areálů na Šumavě a je součástí obce Stachy.

Šumava je  pohraniční pásmo hor na hranicích Česka, 
Rakouska a Německa o délce 190-200 km, nejvyšší horou je 

Velký Javor (Německo, 1456 m.n.m.). Německá 
strana Šumavy se nazývá Bavorský les (Bayerischer
Wald). Centrální části Šumavy/Bavorského lesa
jsou dnes chráněny jako národní parky. Společně 
tvoří jeden z nejznámějších a nejrozsáhlejších
bilaterálních národních parků Evropy s celkovou 
plochou více než 900 km². V roce 1963 byla na 
české straně Šumavy zřízena Chráněná krajinná 

oblast Šumava. Její nejvzácnější partie byly v roce 1991 prohlášeny za Národní park Šumava
(68 064 ha). Na německé straně byl roku 1970 vyhlášen Národní park Bavorský les.

Obec Stachy (www.stachy.net) je centrem rozlehlé rekreační oblasti tvořenou 
stašskou kotlinou mezi Javorníkem a Churáňovem. Leží 12 km severozápadně od 
města Vimperk na hranici CHKO Šumava v nadmořské výšce 740 m. Je součástí 
okresu Prachatice, Jihočeský kraj. Počet obyvatel 1200, obec vznikla  patrně už na počátku 
16.století kolem bývalé sklárny. Stachy bývaly významnou svobodnou obcí - jednou z osmi 
samostatných rychet královského hvozdu.  Mezi nejzajímavější místa a 
památky patří velký farní kostel Navštívení Panny Marie, barokní kostelík 
Bolestné Matky boží, a mnoho dochovaných staveb tradiční lidové 
architektury.  Zajímavostí Stach je určitě houbová rezervace na místní 
návsi a v parku.

5 kilometrů od centra obce Stachy se nachází   SKI AREÁL ZADOV,
www.lazadov.cz , 890-1120 m.n.m. 
Jeden z nejznámějších českých skiareálů nabízí celoroční sportovní i rekreační vyžití pro 
lyžaře, cyklisty i turisty. Zadov je osadou obce Stachy a první zmínky o osídlení pochází z 
19.století. Dnes se zde nachází moderní lyžařský areál, který hostům nabízí 7 sjezdovek 
(4,5km), 2 lanové dráhy a 5 lyžařských vleků, běžecký lyžařský stadion, lanový park, 
rozhlednu na bývalém skokanském můstku a další atrakce. Ubytovací kapacity přímo v 
areálu nabízí kolem 2000 lůžek. 

Tipy na výlety, co vidět na Zadově a v okolí…
Zadov má krásné okolí a určitě a stojí za to vyrazit přímo na Zadově a Churáňově na výlet, ať 
už pěší nebo na kole. 
Naše tipy:  Rozhledna na bývalém skokanském můstku – unikátní rozhledna se 158 schody 
a plošinou v nadmořské výšce 1109 m.n.m. s krásnými rozhledy na jihozápadní Čechy je 
jedním z největších lákadel. K rozhledně můžete dojít pěšky, dojet na kole nebo lanovou 
dráhou Zadov-Kobyla. Kdo má rád přírodu určitě nevynechá Naučnou stezku Churáňov (6,5 
km, 10 zastávek), která je okruhem. Stezka má 10 zastávek s informačními panely, které 
Vám nabízí údaje o místní fauně a flóře, ale i místním věhlasném spisovateli Karlu 
Klostermannovi. 
A když Vám bude Zadov malý určitě zavítejte na další krásná místa Šumavy jako je Kvilda ( 
Návštěvnické centrum - výběh s jeleny a rysy, kostel sv.Štěpána, informační centrum NP 
Šumava, Prameny Vltavy), Borová Lada (Soví voliéry, Chalupská slať), Modrava
(Návštěvnické centrum Dřevák) nebo Srní ( Návštěvnické centrum Srní - výběh s vlky, 
Vchynicko-Tetovský kanál).

http://www.lazadov.cz/
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