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***Peggy: “Byla bych velmi vděčná za zapojení účastníků ve sportovní studii k mé diplomové práci. 

Pořádání této bikerské výzvy jsem vymyslela na základě přání, aby má studie generovala nejen 

data, ale i radost a měla dobročinný charakter. Z důvodu potřebného sběru dat při přihlašování 

upřednostním účastníky, kteří se zapojí. Studie je dobrovolná a anonymní. Budu pro ni potřebovat 

vzorek moči (před startem a v cíli) a vyplnění krátkého dotazníku. 

 

Termín: 6. - 8. 8. 2021 

START: sobota 7. 8. 2021 v rozmezí od 5.00 - 8.00 v kempu Karlštejn, 

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ: neděle 8. 8. 2021 v 9.00 na stejném místě  

Kontakt: Markéta Marvanová, peggy6595@gmail.com, +420 776 396 818 

 

HARMONOGRAM: 

Pátek večer/sobota ráno příjezd do kempu Karlštejn. V kempu budeme mít vyhrazené společné 

místo, kde bude možnost zaparkovat a přespat ve stanu. Poplatek za kemp a služby jsou v režii 

každého účastníka. Ceník naleznete zde. Rezervaci místa v kempu vám však rádi předem zajistíme 

podle vašich potřeb.   

● Sobota: 

o 5.00 – 8.00  - start. Výjezd účastníků bude probíhat individuálně v tomto časovém 

horizontu. Každý účastník se může na trať vydat podle osobní preference. Každého 

osobně odstartujeme. Limit 24 hodin pro každého začíná      okamžikem výjezdu.  

***Dobrovolníci před startem odevzdají vzorek moči pro studii. 

 

Večer/ráno - při dojezdu bude každému úspěšnému finisherovi předán dárek v podobě 

limitované edice nákrčníku BIKE HERO – OKOLO MĚSÍCE a certifikátu.  

***Dobrovolníci po dojezdu odevzdají druhý vzorek moči pro studii. 

 

● Neděle: 

o 8.00 – zjistíme, jestli se nám podařilo v jednom dni objet měsíc. Spočítáme společně 

ujeté kilometry i výškové metry. 

o 8.30 – 9.00 – Slavnostně vyhlásíme počet společně překonaných kilometrů a osobně 

se seznámíme s Alex a Dájou, na jejichž podporu se výzva koná. 

o 9.00 – Slavnostní předání šeku s cílovou částkou dívkám. Společné focení.  

 

TRASA 

Oficiální trasa BIKE HERO je vymazlený okruh pro bikery s délkou 159 km a převýšením 4 139 metrů 

vedoucí na lesních cestách a trailech Berounska, Křivoklátska, Karlštejnska a Brdského hřebene. 

Unikátní trasa BIKE HERO – OKOLO MĚSÍCE, která je speciálně připravena jen pro tuto příležitost, 
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skrývá několik překvapení. Je delší, drsnější a terénnější! Konkrétně měří 169 km a má převýšení přes 

4000 metrů. Tato trasa se už nikdy v této podobě nebude opakovat. Vezme vás / nás na spoustu 

dalších nádherných míst. Její začátek i konec bude v kempu Karlštejn. 

 

TATO AKCE NENÍ ZÁVOD! TATO AKCE JE BIKERSKÁ VÝZVA.  

Cílem této akce je objet Měsíc. Společnými silami. A to během jednoho jediného dne. Protože nás na 

trati bude 100, budeme mít možnost společně sdílet své zážitky přímo ze sedla kol a případně si 

pomáhat. Pomoc jinému účastníkovi je povolena. Není však povolen přímý fyzický support v podobě 

táhnutí na gumicuku či elektropohon.  

Jde o velkou společnou vyjížďku/výzvu. Pokud se někdo rozhodne, že chce závodit a ujet tuto trasu v 

co nejkratším čase, je to jeho volba a cíl. Pokud se tak rozhodnete, dbejte na to, aby váš závodní 

úmysl nezpůsobil nikomu jinému škodu a problém.  

Trasa není značená. Pro orientaci je zapotřebí, aby účastníci měli navigaci či jiné zařízení, které jim 

umožní orientaci ze souboru .gpx. Soubor a online mapa s trasou bude účastníkům poslána emailem 

po uhrazení daru. Pro uznání je v cíli nutné doložit soubor s projetou trasou. 

 

STARTOVNÉ A STORNO PODMÍNKY 

Účastnický poplatek na tuto charitativní výzvu je 495 Kč, nicméně ti nebráníme přispět na sbírkový 

účet vyšší částkou (dle tvého vlastního uvážení).Účastnický poplatek se hradí formou daru do sbírky. 

Tento poplatek nehradí náklady na pořádání akce. V celé výši jde na dobročinný účel akce. Detaily k 

platbě od nás obdržíte emailem po odeslání registračního formuláře.  

Jelikož platba probíhá formou daru, není možné následně platbu stornovat. Je však možné na své 

místo najít náhradníka.  

      Děkujeme partnerům akce, kteří nám pomohli, abychom si mohli tento den užít, těšit se ze 

společné výzvy a pomoci dál. Díky nim na FINISHERy čeká limitovaná edice pamětního dárku a 

certifikátu. Všichni FINISHEŘi budou také klasicky zapsáni do síně slávy BIKE HERO.       

 

UPOMÍNKOVÁ CENA PRO FINISHERY 

Při zvládnutí limitu čeká na každého účastníka limitovaná edice multifunkčních nákrčníků BIKE HERO 

– OKOLO MĚSÍCE a pamětní certifikát. 

 

COVID A OPATŘENÍ 

Vzhledem k neznámé epidemiologické situaci v srpnu nebudeme startovat hromadně, ale v rozmezí 

od 5.00 do 8.00.  

Pokud by to situace vyžadovala, bude tento způsob startu ještě pozměněn. Následné předání šeku 

holkám by v případě nových vládních nařízení proběhlo pouze online formou. 



Teprve pokud by ani tato forma pořádání výzvy nebyla možná, došlo by na změnu termínu akce. 

PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ VÝZVY BIKE HERO - OKOLO MĚSÍCE 

1. K tomu, aby ses mohl/a vydat na trať BIKE HERO – OKOLO MĚSÍCE a byl/a zapsán/a na listinu 

finisherů a získal/a originální finisherský multifunkční šátek LAWI s motivem BIKE HERO – OKOLO 

MĚSÍCE a pamětní certifikát z limitované edice, musíš nejprve provést registraci a odvést dar 

v minimální výši 495 Kč do dobročinné sbírky. Informace k platbě budou každému odeslány na email 

po registraci. 

2. Po registraci a úhradě výše uvedené částky na sbírkový účet obdržíš do několika dní emailem 

Startovní balíček BIKE HERO – OKOLO MĚSÍCE, který bude obsahovat základní informace, mapu ve 

formátu jpg, GPX log, slovní popis trasy a také slevy a výhody Bonus programu BIKE HERO.  

3. Na úspěšné zdolání trasy máš 24 hodin, které se počítají od vyjetí na trasu. Pro úspěšné vyjetí je 

zapotřebí nahlásit svůj odjezd i následný příjezd osobě, která je tímto pověřená. Koordinátor odjezdů 

a příjezdů bude nonstop dostupný u vjezdu do kempu - na vyznačeném místě.  

4. Trasa je jednosměrná, jede se vždy proti směru hodinových ručiček.  

5. Trasa využívá lesních cest a stezek značených turistickými značkami, k navigaci na nich ti bude 

sloužit zejména zaslaný GPS log, mapa a návodný slovní popis s kontrolními body.  

6. Povinnou výbavou každého účastníka je horské/trekingové kolo (BIKE HERO - OKOLO MĚSÍCE není 

možné absolvovat na elektrokole) v dobrém technickém stavu, cyklistická přilba, kvalitní přední a 

zadní osvětlení na kolo pro jízdu v noci a jakékoliv zařízení umožňující zaznamenávat projetou trasu 

(GPS navigace, mobilní telefon, hodinky apod.) V případě mobilního telefonu doporučujeme power 

banku. Zapnutá GPS na mobilním telefonu rychleji vybíjí baterii.  

7. Zdolání trasy BIKE HERO a případně získání finisherské trofeje v podobě multifunkčního šátku 

LAWI s motivem BIKE HERO – OKOLO MĚSÍCE z limitované edice ti bude uznáno v okamžiku, kdy v cíli 

předáš pořadatelům záznam projeté trasy z GPS zařízení. Ten bude hned na místě zkontrolován. 

Proto si prosím s sebou vezmi případně propojovací kabel k PC, aby bylo možné data z tvého 

záznamového zařízení nahrát pro kontrolu do počítače organizátora. Pokud tvé zařízení sdílí data 

online na internet, postačí nám v cíli link na aktivitu, kde jsou data o projetí trasy přístupná. 

8. Záznam o projetí trasy z GPS zařízení bude požadován po každém individuálně, není možné, aby v 

rámci této speciálního události BIKE HERO – OKOLO MĚSÍCE několik lidí absolvovalo trať na jedno 

záznamové zařízení.  

9. Po kontrole povinných údajů (viz. bod 7 a 8) bude každý úspěšný finisher následně zapsán do Síně 

slávy. Potvrzením registrace a uhrazením daru souhlasí každý účastník této akce BIKE HERO – OKOLO 

MĚSÍCE v rámci GDPR s tím, že jeho celé jméno a město bude uvedeno na stránkách 

https://www.bikehero.cz/ v Síni slávy – veřejné listině finisherů. 

https://okolomesice.cz/registrace/
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10. Tato akce není závod. Tato charitativní vyjížďka se jede za plného silničního provozu. Každý 

účastník jede na vlastní nebezpečí a je povinen řídit se platnými předpisy pro pohyb na pozemních 

komunikacích i mimo ně. Pořadatel nehradí škody na zdraví ani na majetku vzniklé účastníkům v 

souvislosti s účastí. Po celou dobu musí mít každý účastník na hlavě upnutou cyklistickou přilbu.  


