
Jaroslav Peleška 

Hlavní 138 

431 63 Perštejn 

        Perštejn  31.8.2015 

 

Lesní správa Klášterec n.O 

V Zátiší 830 

Klášterec nad ohří 

43151 

 

Věc: Žádost o povolení cyklistického závodu  „ Pět potoků“  v Klášterci n.O. 

 

 Dne 10.10.2015 pořádám 23. ročník závodu horských kol „Pět potoků“ z Klášterce n.O. do 

Měděnce. Trasa závodu vede výhradně po lesních cestách z Klášterce z ul. Vítězná, po turistické cestě 

pod sjezdovku Alšovka, dále po cestě přes sjezdovku a cíl je na křižovatce silnic Klášterec – Měděněc 

– Klášterecká Jeseň. 

 Trasa bude značena papírovými fáborky, které následující den odstraním a na zpevněných 

úsecích / kameny/ smývatelnou barvou. Účastníci budou upozorněni, že je zakázáno vjíždět na kole 

mimo cestu, pořadatelská služba bude na startu, v cíli a nepravidelně na dvou místech na trati.   

 Počet účastníků bude cca. 50, vzhledem k velikým  výkonnostním rozdílům je trať bez 

problému propustná, k rozdělení na jednotlivce dojde již na asfaltové komunikaci ul. Vítězné.  

 Předem děkuji za udělení souhlasu k pořádání již dlouholetého závodu na ukončení sezony 

silničních i horských kol. Vámi dané podmínky splním. Další dotčené vlastníky pozemků požádám 

rovněž o souhlas. 

 

S pozdravem 

 

        Jaroslav Peleška 

        Tel. 603109231 

 

 



P R O P O Z I C E    P O T O K Y  

 

 

Dne 10.10.2015 ve 14.00 hod se koná závod horských kol do vrchu Klášterec – 

Měděnec -  23. ročník Potoků. 

 

Start:   Klášterec n.O., ul. Vítězná  ve 14.00 hod. , startovní čísla výdej od 

13.00 hod 

 

Trať:  Ul. Vítězná, nyní Pod hájovnou, dále po modré turistické značce 

podle potoka  

Na sjezdovku Kotrmelec pod Alšovkou, cíl u  bufetu u horního 

konce vleku 

  Délka tratě cca 5 km, převýšení 350 m 

  Start na vlastní nebezpečí 

  Startovné se neplatí. 

 

Kategorie: Dle propozic Poháru Peruna 

 

Ceny:  Poděkování za účast 

 

Vyhlášení : Jako vždy v restauraci Mědník na Měděnci, kde je i zajištěno 

základní občerstvení  za vlastní 

 

Organizátor:Peleška 


