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7. MFB Kolín 9/6/2018 – ORGANIZAČNÍ INFO 
 

1) Jak se k nám dostanete:  

 Vlakem nejlépe ze stanice „Kolín – zastávka“ (pro příměstské vlaky) a vystoupíte přímo do 
areálu Kmochova ostrova nebo ze stanice Kolín, hl. nádraží a městská autobusová linka č. 3 
vás zaveze do zastávky zimní stadion.  

 Autobusem: vystoupíte na hlavním autobusovém nádraží Kolín (v rekonstrukci) a městskou 
linkou č. 3 do zastávky zimní stadion.  

 Autem: využijte parkoviště před zimním stadionem – ulice Brankovická, dále pak přilehlé 
ulice Křičkova, Okružní a dále Brankovická k atletickému a fotbalovému stadionu. 
Upozornění: nenechávejte příjezd autem na poslední chvíli, očekávejte vytížení parkovacích 
míst.  

2) Šatny, sprchy a WC jsou pro ženy a muže na zimním stadionu v Brankovické ulici. Sledujte místní 
navigační systém. Neváhejte kontaktovat pořadatele či recepční na zimním stadionu. Vzdálenost 
Zimní stadion – amfiteátr Kmochův ostrov po lávce přes Labe cca 5min pěšky. Viz mapa  

3) Amfiteátr na Kmochově ostrově je přístupný po lávce z Rybářské ulice (od železniční zastávky) nebo 
z Brankovické ulice (od zimního stadionu). SLEDUJTE MÍSTNÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM nebo viz MAPA 
MFB 2018. 

 7:30 – 9:15 hod prezence předem přihlášených, registrace nepřihlášených a Dlouhé míle v 
oddělených registračních stanovištích. 

 Úschovna zavazadel ve střeženém prostoru – v zadní části amfiteátru. 

 Převlékárna – v zadní část amfiteátru v 1. patře – nehlídaný prostor. 

 Občerstvení – vedle hlediště vpravo. 

 WC naleznete uprostřed Kmochova ostrova – využijte před přesunem ke startu – u chrámu 
neinstalujeme mobilní toalety. Toalety v útrobách tribuny budou z technických důvodů 
uzavřeny. Dále možnost využít mobilní WC na Karlově náměstí. 

4) Přesun Kmochův ostrov – chrám sv. Bartoloměje / pěšky, výklus, rozcvičení / cca 5-10 min;  

5) V případě nouze je možno využít v centru města mobilní WC, které jsou instalovány po dobu 
festivalového víkendu.  

6) START je hromadný – všechny tratě přesně v 10:00 hod výstřelem ze startovní pistole od chrámu 
sv. Bartoloměje, Brandlova ulice. BUĎTE PROSÍM DOCHVILNÍ.  

7) Prosíme všechny závodníky, aby se na startu formovali dle očekávané výkonnosti. Účastníky 
Dlouhé míle prosíme, aby se řadili na konec startovního pole v zájmu bezpečností vlastní i 
ostatních.   

8) Vaše Bezpečí: Přestože bude na Vaši bezpečnost dohlížet mnoho příslušníků Městské policie Kolín, 
dvě hlídky Policie ČR a dobrovolníci na trati, BUĎTE OSTRAŽITÍ A OHLEDUPLNÍ! Pokud si nebudete 
v daném okamžiku jistí, chovejte se preventivně dle platných pravidel provozu na pozemních 
komunikacích. 
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9) Tratě / podrobně MAPA viz příloha nebo www.kolinska14.cz :  

 15 km / 14.914m / v ose: chrám sv. Bartoloměje – centrum města – Karlovo náměstí – Staré 
lázně – lávky Kmochův ostrov – Medvědí louka - lesopark Borky – Námořnické stromořadí 
Spálenka - jezero Hradištko - Hradištko - Veltruby - lužní les - jez Klavary – Brankovická - 
stezka podél Labe - visutá lávka – CÍL: Kmochův ostrov, amfiteátr  

 7 km / 7.231m / v ose: chrám sv. Bartoloměje – centrum města – Karlovo náměstí – Staré 
lázně – lávky Kmochův ostrov – Medvědí louka - lesopark Borky – Námořnické stromořadí 
Spálenka - stezka podél Labe - visutá lávka – CÍL: Kmochův ostrov, amfiteátr  

 Dlouhá míle - rodinný běh v trase závodu prioritně určený dětem  v ose: chrám sv. 
Bartoloměje – centrum města – Karlovo náměstí – Staré lázně – CÍL: Kmochův ostrov, 
amfiteátr - ZA PRVNÍ LÁVKOU VLEVO. Účastníci a fanoušci s kočárky a nejmenšími mohou 
využít stejnou trasu, jako při přesunu z Kmochova ostrova ke chrámu (zelená viz MAPA). 

10) Navigační systém tratí  

 Ve městě řídí Městská policie Kolín  

 Na dvou místech Policie ČR  

 Na ostatních klíčových místech řídí regulovčíci pořadatele  

 Směrové tabule a kilometrovníky  

 Bílé značky na zpevněných plochách (asfaltový povrch)  

 Červenobílé fábory  

 Mouka  

 Cyklo a motodoprovod 

11) Klíčové místo na km 3,65 je rozcestím – trať 7 km jde VLEVO – trať 15 km VPRAVO. BUĎTE 

POZORNÍ! Seznamte se s mapou nejlépe ještě před startem a na trati sledujte navigační systém. 

12) Občerstvení – voda / na trase 7km – 1x / na trase 15 km – 2x  

13) Vzdálenosti jsou změřeny kalibrovaným měřícím kolečkem a jeho přesnost ověřena na atletickém 
stadionu v Kolíně – dráha 400m – 3x okruh 400m – naměřeno 1.201,7m  

14) Chráněný doběhový prostor  - foto - občerstvení – zdravotník – vracení měřících čipů.  

15) Oběd + nápoj. Ve startovním balíčku (všichni účastníci 15 a 7 km) naleznete kupon na oběd a nápoj. 
Směnou u prodejce občerstvení v amfiteátru obdržíte oběd a nápoj dle Vašeho výběru (pivo nebo 
nealko). Další občerstvení u prodejce ke koupi. 

16) Výsledky budou zpracovány čipovou časomírou a dosažitelné na našich stránkách. Na požádání 
budou zaslány elektronickou poštou / SMS s výsledným časem zdarma. 

17) Podium v amfiteátru a slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení festivalu od 11:45 – 12:30 hod.  

18) Pro fanoušky po celou dobu možnost občerstvení v prostoru amfiteátru.  
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19) Doprovodný program - 55. Mezinárodní hudební festival Kmochův Kolín stojí za shlédnutí. 
Nenechte si ujít slavnostní průvod městem od 14hodin a další pestrý program. Více na 
www.kmochuvkolin.eu  

20) Upozornění: Závod se koná ve zvláštním režimu užívání dotčených pozemních komunikací, který 
zajišťuje pořadatel. Nejrizikovější místa budou organizačně zajištěna. Přesto je každý závodník 
povinen dodržovat pravidla silničního provozu a brát ohled na bezpečnost svou i všech ostatních, 
kteří užívají komunikaci v trase závodu. Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, jeho 
zdravotní stav a fyzická připravenost odpovídá náročnosti tohoto závodu. Pořadatel nenese 
odpovědnost za případná zranění či škody vzniklé na majetku, které souvisí s návštěvou nebo účastí 
na události.  

21) Ochrana osobních údajů - přihlášením do závodu dává každý účastník neziskovému Spolku 
Kolínská14 v souladu s platnými zákony souhlas s použitím svých osobních údajů uvedených v 
registračním formuláři, na akci pořízených fotografií, videozáznamů a audiozáznamů pro 
marketingové účely pořadatele. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje 
byly v plném rozsahu k účelům výše uvedeným zpracovávány partnery Spolku Kolínská14 (například 
společností Apachi pro účely zajištění sportovního a výsledkového servisu na akci). Účastník má 
právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou či elektronickou formou na adresy pořadatele.  

22) Změna programu vyhrazena. 

23) V případě jakýchkoliv potíží kontaktujte pořadatele na informačním stánku či v prostoru akce.  

 
Za pořadatele Vám příjemné chvíle v Kolíně přeji a běhu zdar!  
Potkáme se u Kolína!  
Ing. Leoš Bešťák  
731601508  

 

 


