CYKLISTICKÝ ZÁVOD L’ETAPE CZECH REPUBLIC
BY TOUR DE FRANCE MÍŘÍ DO VAŠÍ OBCE
Vážení sportovní přátelé,
je mi velkou ctí, že se na vás mohou obrátit jménem organizátorů projektu L’Etape Czech
republic by Tour de France. Unikátní cyklistický projekt se poprvé dostává do Čech, více
než 1500 nadšenců si bude moct vyzkoušet krásu a nezaměnitelnou atmosféru jedné
z nejslavnějších sportovních značek světa. Zkušení kolegové nachystali celou organizaci
tak, aby se sobota 28. srpna stala oslavou sportu a zároveň zážitkem pro všechny, kteří akci
chtějí dát šanci v rolích fanoušků. Na následujících řádcích najdete jak veškeré technické
informace spojené se závodem, tak především bohaté možnosti, jak si tento den užít.
Moc děkuji za vaše pochopení a podporu nádherné sportovní myšlence.
Váš Petr Čech

CO MÁTE Z AKCE VY, KTEŘÍ ZÁVOD L‘ETAPE CZECH
REPUBLIC BY TOUR DE FRANCE PŘÍMO NEJEDETE?
Legendární Tour de France je událost s jedinečnou atmosférou,
která daleko přesahuje meze cyklistického závodu, a je skvělou
příležitostí setkat se s přáteli, sousedy, společně zafandit,
výborně se pobavit. Protože sport sbližuje a přináší radost,
ať už jste sportovci nebo ne.

PŘIJĎ DIT!
FAN

Takovou přátelskou atmosféru se nyní bok po boku cyklistiky
snažíme přenést i do České republiky, blíž k našim občanům –
a k vám dokonce úplně nejblíže. Jako obyvatelé obcí, které závod
v sobotu 28. srpna 2021 protne, máte jedinečnou příležitost
být přímo v místě dění, a jistě nebudete litovat. Podpořte
projíždějící závodníky, setkejte se s přáteli, nebo si prostě jen
přijďte polibosti vychutnat skvělou sportovní událost.
Den uteče jako nic a věříme, že ve vás zanechá jen ty nejlepší
vzpomínky. A kdo ví, třeba se za rok zapojíte i jako cyklisté.
Pokud vás zajímá, kudy přesně trasa závodu povede
a v kolik hodin můžete fandit závodníkům ve vaší obci, nebo
se potřebujete zařídit kvůli uzavírkám silnic, podívejte se na
mapu a itinerář závodu na následující straně.
Těšíme se na všechny z vás, kteří
přijdou fandit. A těm, kteří nedorazí,
děkujeme za pochopení.

Obec
Hostivice (1. vlna)
Hostivice (2. vlna)
Sobín (1. vlna)
Sobín (2. vlna)
Sobín (3. vlna)
Břve (1. vlna)
Břve (2. vlna)
Břve (3. vlna)
Hájek (1. vlna)
Hájek (2. vlna)
Hájek (3. vlna)
Ptice (1. vlna)
Ptice (2. vlna)
Podkozí (1. vlna)
Podkozí (2. vlna)
Chyňava (1. vlna)
Chyňava (2. vlna)

čas uzávěry
Od
Do Omezení Obec
10:06 10:29
0:23 Běleč
11:21 11:44
0:23 Ploskov
10:09 10:35
0:26 Lány
11:24 11:50
0:26 Písky
12:48 15:53
3:05 Zbečno
10:11 10:39
0:28 Sýkořice
11:26 11:54
0:28 Nižbor
12:46 15:46
3:00 Hýskov
10:18 10:52
0:34 Beroun
11:33 12:07
0:34 Hostim
12:40 15:35
2:55 Bubovice
10:21 11:04
0:43 Loděnice
11:36 12:19
0:43 Chrustenice
10:28 11:20
0:52 Nenačovice
11:43 12:35
0:52 Kalousův mlýn
10:36 11:31
0:55 Chrbiny
11:51 12:46
0:55 Úhonice

čas uzávěry
Od
Do Omezení
10:49 11:55
1:06
10:59 12:15
1:16
11:04 12:28
1:24
11:22 13:01
1:39
11:26 13:10
1:44
11:30 13:25
1:55
11:44 13:47
2:03
11:49 14:00
2:11
11:54 14:15
2:21
12:05 14:28
2:23
12:17 14:52
2:35
12:20 14:58
2:38
12:23 15:00
2:37
12:26 15:07
2:41
12:30 15:16
2:46
12:31 15:17
2:46
12:34 15:26
2:52

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jak bude probíhat uzavírka silnic?
Komunikace budeme uzavírat podle předpokládaného průjezdu závodníků (viz itinerář závodu výše), 15 minut před prvním
závodníkem. Otevírat budeme okamžitě po průjezdu posledního cyklisty pelotonu. V obcích, kterými probíhá krátká i dlouhá
trasa a případně zpáteční cesta, budeme silnice uzavírat v uvedených vlnách.

Co když budu potřebovat náhle opustit obec?
Silnice musí být pro motorová vozidla v době závodu uzavřené, abychom zajistili maximální bezpečnost závodníků. Proto
se snažíme občany dotčených obcí kontaktovat s předstihem, aby s uzavírkami počítali a nezbytné cesty po daných úsecích
silnic si mohli dopředu naplánovat.

A v případě nouze, co se sanitek, hasičů apod. týče?
Průjezdy složek IZS nemůžeme a také nebudeme ovlivňovat. Strach o své bezpečí a zdraví určitě mít nemusíte, tím méně,
že součástí závodu je i celý tým záchranářů, kteří jsou nachystaní pro každý případ potřeby.

Nepřinesou davy diváků vyšší riziko nákazy koronavirem?
Složité situace všech hromadných akcí v současné epidemii covid-19 jsme si více než vědomi a budeme se snažit riziko přenosu
nákazy mezi všemi účastníky závodu, a tedy i diváky, snížit na minimum. Zároveň ale věříme, že právě kvůli dlouhodobé
izolaci můžete nyní o to více uvítat příležitost sejít se se svými přáteli, rodinou, či sousedy na příjemné akci, navíc venku,
na čerstvém vzduchu.

Je ještě možné přihlásit se do závodu?
Samozřejmě! Váš zájem nás těší a rádi se s Vámi setkáme na startu. Registrace závodníků přijímáme až do pátku před
závodem (27. 8. 2021) přes naše webové stránky www.letapeczech.cz/registrace/.

KONTAKT
V případě dalších dotazů pište na email: info@letapeczech.cz, volejte na tel.: 731 907 593,
nebo sledujte naše sociální sítě: @letapeczechrepublic.

