Úvodní slova k 35. výročí běhu do vrchu v čr
Běh souvisí s lidskou existencí už od pradávna, protože je
základním pohybovým prostředkem člověka. Povrch a profil trati si lidé
nevybírali, neexistovaly žádné silnice a mosty, proto se muselo běžet
přes lesy, hory a řeky. Neběhalo se o trofeje nebo o peníze, ale
o přežití. Postupem času se lidé začali přepravovat jinak a význam
běhu jako pohybového prostředku slábl. Proto docházelo k rozvoji této
disciplíny prostřednictvím závodů, jejichž pořádání bylo jednoduché po
organizační stránce.
Historie běhu mimo dráhu v Čechách se počítá od první poloviny
14. století, kdy Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice popisuje závodění
slovy: „Tam tryskem běhají nazí, chtějíce obratní být.“ Další záznamy
jsou z roku 1449, kdy popisuje běžecké závody autor ve viničních
knihách, kdy trasa závodu vedla podél vinice. Mezi nejstarší běžecké
závody v Evropě patří například silniční závod Běchovice - Praha
a Praha – Brandýs, které se dochovaly až do současnosti. Současný
nejznámější terénní běh Velká Kunratická se koná v Praze od roku
1934. V průběhu závodu musí každý účastník zdolat třikrát ostré
stoupání.
Běh do vrchu patří k fyzicky nejnáročnějším běžeckým disciplínám.
Důležitým předpokladem pro provozování tohoto atletického odvětví je silná vůle závodníka. Jedná se o silově
vytrvalostní sport, provozovaný většinou v horském prostředí. Hlavní charakteristikou tohoto odvětví je překonávání
určitého převýšení v průběhu závodu. Běhy do vrchu lze rozdělit na dvě základní disciplíny. Klasičtější variantou je
běh pouze do vrchu a druhou disciplínou jsou běhy nahoru – dolů. Tyto závody jsou atraktivnější pro diváky, protože
mohou mít start i cíl na stejném místě.
Nejstarší historické záznamy o běhu do vrchu pocházejí ze Skotska z roku 1068. Tamější král vybíral svého posla
z mnoha žadatelů tak, že jim uspořádal závod na vrchol nejvyšší hory a zpět. První písemné záznamy o horských
bězích v Anglii se datují do 19. století. Nejdelší závod této doby se běžel na vrchol hory Ben Nevis a zpět. Závod
měřil 16 km s převýšením 1500 m se stoupáním a klesáním. V USA na Aljašce se běžel poprvé závod v roce 1908
„Mount Marathon“, kde se oficiálně běhá závod do dnes o délce 5km s 1000m stoupáním. Rekordní čas Mount
Marathon race je 43:21.
V mnoha zemích světa začaly vznikat nové závody, které postupně iniciovaly založení mezinárodního sdružení
běhu do vrchu – CIME, založené v roce 1975. V této době se poprvé konal velmi obtížný, ale také velmi známý závod
Sierre - Zinal, který organizoval Jean Claude Pont společně s Noelem Taminim. V roce 1984 vznikla nová
mezinárodní organizace pod názvem Mezinárodní výbor pro běh do vrchu (ICMR). O 14 let později v roce 1998 se
změnil název na Světovou asociaci v běhu do vrchu (WMRA), který zůstal až do současnosti.
K nejdůležitějšímu rozhodnutí o zařazení běhu do vrchu mezi atletické disciplíny došlo na kongresu IAAF, který
se konal v roce 2003 v Paříži. Hlavní představitelé IAAF schválili změnu definice „atletika“, která je od této doby
charakterizována jako: atletika, závody na silnici, závodní chůze, přespolní běhy a běhy do vrchu. Definice atletiky
byla změněná, jelikož horský běh se neustále rozvíjí a stoupá počet sportovců a kvalita jejich výkonů.
První neoficiální mistrovství světa se konalo roku 1985 v Itálii, kde startovalo pouze 11 států. Na výročním
zasedání kongresu došlo k dohodě o pořádání jednoho závodu do vrchu a druhého závodu nahoru – dolů
s každoročním střídáním. V roce 1997 byla zařazena do mistrovské soutěže kategorie juniorek –poprvé běžely MS
v Malých Svatoňovicích.
Mistrovství Evropy v běhu do vrchu se poprvé konalo ve Francii v roce 1995.
Mistrovství světa veteránů vzniklo na popud France Puckla a Karla Šklíby v roce 1998. Běželo se v Kitzbühlu.
Hned další rok bylo uspořádáno v Janských lázních, dále na Slovensku na Vršatci a v Polsku.
Vznik vrchařského hnutí na území Čech
Česká republika ve srovnání s jinými Evropskými státy nepatří k hornatým zemím. K velmi oblíbeným závodům
patřily v ČSR silniční běhy, k nimž patří i závody v běhu do vrchu. Nejstarší závod se konal Šternberku od roku 1977.
Dalšími silničními závody byly běh na Kleť z Českého Krumlova a závod Liberec – Ještěd. Kratší závody terénem
s převýšením několika desítek metrů se konaly ve Vysokém nad Jizerou, Třinci, Žacléři, Nové Pace, Jilemnici,

Vrchlabí a Staré vsi.
Celé dění kolem rozvoje běhu do vrchu u nás odstartovala myšlenka účasti na závodu Sierre – Zinal ve
Švýcarsku. Tento závod měří 31 km s výškovým rozdílem mezi startem a cílem přes 2000 m.
Po dlouhých přípravách a jednáních se nakonec podařilo za pomoci devizového příslibu odcestovat na švýcarský
závod v roce 1982 skupině českých běžců ve složení Pavel Bárta, Josef Krejza, Jiří Lanta a Karel Šklíba. Naši
závodníci patřili k prvním z východního bloku, kteří se zúčastnili běhu do vrchu v Alpských zemích. Spolu s tímto
závodem běželi i silniční závod Sierre Grans Montana, který byl též velmi populární.
Česká výprava byla nadšena celkovou atmosférou i organizací závodu, což výrazně přispělo ke vzniku myšlenky
o založení něčeho podobného u nás. Snaha Karla Šklíby a ostatních členů TJ Sokol Havlovice směřovala k založení
Poháru v běhu do vrchu a k pořádání Mistrovství ČSSR ve stejné disciplíně. Bohužel hlavní atletičtí funkcionáři
tomuto odvětví atletiky příliš nefandili (zdálo se jim to moc západní), a proto zůstala veškerá organizace na atletickém
oddíle. První událostí, kterou se povedlo zrealizovat, byl závod z Janských Lázní na Černou horu v roce 1985, ve
kterém zvítězila legenda František Pechek. Potom následoval první ročník Českého poháru v běhu do vrchu (nesměl
mít název „Československý“, protože si to tenkrát slovenští atletičtí funkcionáři nepřáli).
Seriál závodů začínal s jedenácti závody do českých kopců. Po celou dobu třiceti pěti let vydrželi
s pořadatelstvím pořadatelé závodů Šárovcova Lhota – Zvičina, Mladkov – Suchý vrch, Jilemnice – Žalý a Janské
Lázně – Černá hora. Počet závodů zařazených do Poháru se každým rokem zvyšoval, rozšiřovalo se i bodování
závodů dle obtížnosti. Zařazení zvyšovalo jednotlivým pořadatelům počet závodníků a stalo se pro pořadatele
prestižní. Běhy do vrchu ale v počátcích neměly na růžích ustláno, někteří funkcionáři a trenéři dokonce říkali, že
ostatním běžeckým disciplínám škodí. Velkými zastánci z ČAS vždy byli současný předseda ČAS pan Libor Varhaník
a bývalý ředitel ČAS pan František Fojt, kteří mají největší zásluhu, že dnešní běhy do vrchu jsou plnohodnotnou
atletickou disciplínou.
Zlom v organizaci nastal otevřením hranic v roce 1989. Byli jsme pozváni jako všechny socialistické země na
„první otevřené mistrovství světa v Telfesu“. K úžasu všech jsme se okamžitě zařadili mezi vyspělé alpské země
a měli jsme velký náskok před ostatními „postkomunistickými zeměmi“. Od té doby jsme nevynechali jediné
mistrovství světa, později ani Evropy a postupně jsme začali vozit i medaile. Za 35 let jsme přivezli 10 zlatých, 16
stříbrných a 18 bronzových medailí z mistrovství světa, 5 zlatých, 12 stříbrných a 8 bronzových medailí z mistrovství
Evropy. Veteránské medaile snad ani nejdou spočítat, protože jsme každým rokem ve světové špičce.
Po organizační stránce jsme jako první východní země zorganizovala v roce 1997 Mistrovství světa v Malých
Svatoňovicích, které mělo nádhernou závodní i diváckou kulisu. Od té doby se nám podařilo uspořádat za
pořadatelství TJ Maratonstav ještě Mistrovství světa veteránů v Janských Lázních v roce 1999 a 2013, Mistrovství
Evropy v roce 2006 v Malých Svatoňovicích, MS v běhu do vrchu sedmnáctiletých 2016 a ME v běhu do vrchu
veteránů 2019 v Janských Lázních. Za pořadatelství TJ Iscarex Česká Třebová MS veteránů na Dolní Moravě 2008.
Takovýto výčet pořadatelství nemá žádná jiná země. Vyrovnali jsme se historicky Italům a Rakušanům.
Nesmíme zapomínat na jednotlivé organizátory závodů. Jsou to malé TJ, spolky, hasiči nebo přímo rodinné
klany, které si přímo hýčkají své závody. Soutěží mezi sebou, čím by svůj závod vylepšili. Ať už to jsou např. domácí
buchty v cíli, tombola nebo nějaký doprovodný program. Bez těchto pořadatelů, kteří drží i „Venkovské startovné“ by
nebylo možné pohár uspořádat.
Pro mnohé účastníky pohárových závodů se stala účast na závodech v běhu do vrchu přímo životním stylem.
Objíždějí sami nebo celé rodiny všechny závody. Stalo se zvykem, že většina organizátorů pořádá pro doprovod
a diváky různé doprovodné sportovní, turistické a kulturní akce. Za 35 let bylo zařazeno do Poháru 1138 závodů
a zúčastnilo se ho 110626 závodníků.
Jubilejní 35. ročník bude obsahovat opět 40 závodů s třešinkou na dortu – Světovým pohárem v běhu do vrchu
v Janských Lázních. Krkonošský půlmaraton, který se poběží 15.8.2021 v Janských Lázních se dostal mezi TOP 12
závodů světa a diváci by měli možnost vidět nejlepší běžce světa v kategorii mužů i žen.
O „vrchy“ bychom neměli mít starost, protože i přes velký nárůst závodů v různých bězích počet závodníků
výrazně neklesá a 5 medailí z posledního MS v Argentině a zlatá medaile z ME v juniorkách skýtá záruku
dlouhodobého rozvoje této běžecké disciplíny.
Do dalších let bych běhům do vrchu popřál, aby se stále rozvíjely, udržely si stále tu atmosféru kvůli které se
závodníci vrací do našich krásných hor.
Já si už atletiku bez závodů do vrchu nedokážu představit.
Karel Šklíba
ředitel Poháru
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„Jak vidíte 35 roků vrchů v ČR a co byste přál
vrchařům do dalších let?"
Rád bych vyzdvihl průkopníky
tohoto sportu v České republice
a Československu, kteří byli jedněmi z prvních v tehdejší východní
Evropě a v totalitní době se snažili
běh do vrchu u nás rozvinout,
podobně jako v alpských zemích
a položili tím základy pro plynulý
rozvoj tohoto sportovního odvětví
u nás. Osobně vzpomínám na dobu
po roce 1990, kdy jsem byl osobně
účasten zapojení českého a slovenského běhání do vrchu do ICMR.
Byly to „pionýrské doby“, ale nadšení pořadatelů běhů do vrchu brzy
přineslo i pevnou strukturu
v podobě například Poháru běhů
do vrchu či mistrovství republiky
a dalších soutěží. A ve chvíli, kdy dostaly běhy do vrchu i oficiální mezinárodní rámec, tak Česká republika v něm vždy hrála významnou roli. Velmi
rád vzpomínám na úspěšné pořádání mistrovství Evropy v běhu do vrchu
v roce 2006 v Úpici. Nejen pořadatelský úspěch, ale i úspěchy na poli sportovním byly skvělým zážitkem a radost ze zlata Anny Pichrtové na domácí
půdě obrovská. Běhům do vrchu se věnuje čím dál více atletů a jsem rád, že
se v Argentině na posledním mistrovství světa v horských bězích ukázalo,
že Česká republika se ve světě rozhodně neztratí. Důkazem je pět cenných
kovů. Do dalších let bych chtěl popřát spoustu spokojených běžců, nadšených pořadatelů a aby zájem o běhání do vrchu nepolevoval.
Libor Varhaník
předseda Českého atletického svazu

Letošní 8. závod Světového poháru se svými špičkovými běžci do vrchu „vrchaři“ dorazí do Janských Lázní
a my jsme opravdu nadšeni, že se Světový pohár
poprvé dostane do České republiky. WMRA tvrdě pracuje na zvyšování úrovně, kvality a důležitosti
Světového poháru a pořádání jednotlivých profesionálních závodů v nových oblastech je skvělý způsob, jak
toho dosáhnout. WMRA má dlouhodobé spojení s Českou republikou, Janskými Lázněmi a mnohými závody
v oblasti Krkonoš, které sahají až do roku 1997
s pořádáním Mistrovství světa a následně v roce 1999
s Mistrovstvím světa veteránů v bězích do vrchu, které
pak znovu hostily v roce 2013.
Do budoucna jsme hrdí na to, že vždy najdeme podporu u Českého atletického svazu s pořádáním běhů do
vrchu. Závody v bězích do vrchu prochází mnohými
změnami a my se pokusíme oslavovat krásnou historii
tohoto sportu, jehož byly Janské Lázně vždy důležitou
součástí.
Do dalších let bych českým běhům do vrchu přál takový rozvoj jaký zaznamenaly za 35 let.

Jonathan Wyatt
president WMRA

Čo mi dali behy do vrchu ?
Krásna príroda slovenských hôr poskytuje všestranné možnosti
jej využitia. Bežecké tréningy v tichom prostredí sú pre bežcov
balzamom na dušu a ventilom na stresy, často pod „prísnou kontrolou“ divej zveri. Po litroch potu, bolesti svalov a celkovej únave
prichádza eufória a psychická pohoda. A potom nasledujú stretnutia s bežcami rovnakého vyznania na bežeckých pretekoch do
vrchu.
Medzi najstaršie preteky do vrchu patrí Horský kros PruskéVršatec, ktorého prvý ročník sme usporiadali v roku 1983. Boli to
prvé preteky, ktoré boli od roku 1988 súčasťou Československého pohára v behu do vrchu. V rokoch 2000 a 2017 sa lesné chodníky pod Vršatcom stali stretnutím veteránov na MS v behu do
vrchu. Majestátny Vršatec každého už z diaľky uchvátil a viacerí
zahraniční, hlavne českí bežci sa k nám radi vracajú.
A čo dali behy do vrchu mne ? Veľa nezabudnuteľných chvíľ prežitých na tréningových a súťažných tratiach v lone prírody doma
i v zahraničí, stretnutia s priateľmi bežcami počas pretekov Slovenského pohára v behu do
vrchu i mimo neho. Pozitívne tiež vnímam zvýšený záujem populácie o extrémne športy, medzi
ktoré beh do vrchu rozhodne patrí. Veď beh sa stal pre nás drogou a životnou filozofiou.
Jano Bakyta
ředitel Slovenského poháru
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Běhy do vrchu jsou pro mě především lidé, všichni ti, kteří
závodí nebo organizují, prostě společenství, které má svou zvláštní přátelskou atmosféru. Děje se opakují ale nikdy nejsou stejné.
Lidé odcházejí a přicházejí, i osobnost a přístup každého z nás se
mění. Člověk napřed závodí, snaží se stát na stupních vítězů.
Postupně ale čím dál více zápasí sám sebou a s časem.
A pak jsou běhy do vrchu pro mě kontakt s přírodou a horami.
Jen v málo sportech je kontakt intezívnější. A tak v okamžiku, kdy
si na nějaké hoře tak zvaně sáhnu na dno si znovu a znovu uvědomuji, že lidé nejsou nad přírodou ale jsou její součástí. Prostě
běhy do vrchu jsou pro mě více než jen sport.
vladimír Špidla
bývalý eurokomisař

Běh je jedním z nejkrásnějších sportů, protože je základem
drtivé většiny z nich. Dá se provozovat prakticky kdykoliv, kdekoliv
a v jakémkoliv věku. Krásné je na něm také to, že zde není místo
pro fauly ani filmování. No a běh do vrchu? V něm se snoubí krása
pohybu a malebnost české krajiny. Všem účastníkům závodů přeji
příjemný zážitek, a především dosažení cíle bez újmy na zdraví.

Jiří Štěpán,
zastupitel Královéhradeckého kraje

Pohyb a příroda, to jsou věci, které zvlášť v dnešní době prospívají tělu i duchu víc než kdy jindy. Běh do vrchu je nádherná disciplína, ve které si často závodníci sáhnou až na samé dno a svádí
svůj osobní souboj s kopci a horami. Jsem hrdý, že jeden ze závodů můžeme hostit i u nás a věřím, že si závodníci téměř desetikilometrový běh na trase Náchod – Dobrošov náležitě užijí.

Jan birke
starosta města Náchoda

MaraTonsTav čEský PohÁr v běhu do vrchu
na rok 2021 – 35. ročník
www.maratonstav.cz

e-mail: vrchy@maratonstav.cz

Váš partner pro staVbu, zábaVu a sport.
Maratonstav a.s.
Palackého 348, 542 32 Úpice
Tel.: +420 499 781 341
fax: +420 499 881 359
e-mail:maratonstav@maratonstav.cz
www.maratonstav.cz

nabíZíME ProvEdEní sTavEbních Prací na klíč

24.

MARATONSTAV

Nejlepší zákusky, dorty,
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vyhlašovatel všech 35 ročníků českého poháru v běhu do
vrchu je TJ MaraTonsTav ÚPIcE, froz.s. (do roku 1989 pod
hlavičkou TJ sokol havlovice)
TJ má za sebou velké množství závodních úspěchů, úspěchů
ve výchově mladých závodníků, ale hlavně v organizátorské
činnosti.
Za 47 let činnosti, které oslavila v loňském roce uspořádala cca
620 závodů.
Přidělení světového poháru v běhu do vrchu Janským lázním
je dalším vyznamenáním organizátorů.
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hIsTorIE čEskÉho PohÁru v běhu do vrchu
medaile na MS

medaile na ME

zlato stříb. bronz

zlato stříb. bronz

počet
závodů

počet
startujících

počet
závodníků

Český pohár v běhu do vrchu 1986 - 1. ročník

12

1263

738

Český pohár v běhu do vrchu 1987 - 2. ročník

21

1381

847

Český pohár v běhu do vrchu 1988 - 3. ročník

24

1772

893

Český pohár v běhu do vrchu 1989 - 4. ročník

26

1716

951

Český pohár v běhu do vrchu 1990 - 5. ročník

26

1616

803

Český pohár v běhu do vrchu 1991 - 6. ročník

21

1474

600

Český pohár v běhu do vrchu 1992 - 7. ročník

24

1648

786

1

1

Český pohár v běhu do vrchu 1993 - 8. ročník

25

1837

915

1

1

Český pohár v běhu do vrchu 1994 - 9. ročník

25

1857

837

1

3

Český pohár v běhu do vrchu 1995 - 10. ročník

29

2120

928

1

1

Český pohár v běhu do vrchu 1996 - 11. ročník

29

2237

888

Český pohár v běhu do vrchu 1997 - 12. ročník

27

2314

923

2

1

1

Český pohár v běhu do vrchu 1998 - 13. ročník

30

2748

1059

1

Český pohár v běhu do vrchu 1999 - 14. ročník

29

3390

1405

Český pohár v běhu do vrchu 2000 - 15. ročník

37

3405

1338

Český pohár v běhu do vrchu 2001 - 16. ročník

37

3883

1269

1

Český pohár v běhu do vrchu 2002 - 17. ročník

37

3531

1237

1

Český pohár v běhu do vrchu 2003 - 18. ročník

41

3610

1320

Český pohár v běhu do vrchu 2004 - 19. ročník

40

4061

1339

SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2005 20. ročník

40

4030

1423

SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2006 21. ročník

46

4647

1540

SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2007 22. ročník

43

4660

1656

SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2008 23. ročník

45

4958

1617

SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2009 24. ročník

45

4974

1714

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2010 - 25. ročník

44

5394

2453

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2011 - 26. ročník

48

5504

2776

SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2012 27. ročník

50

5862

2923

SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2013 28. ročník

43

4862

2875

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2014 - 29. ročník

43

5039

3064

MARATONSTAV – Altra Český pohár v běhu do
vrchu 2015 - 30. ročník

40

4510

2815

Ročník

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2016 - 31. ročník

39

3570

2084

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2017 - 32. ročník

37

3450

1992

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2018 - 33. ročník
celkem:

35
1138

3303
110626

1967
49975

1

2
1

1

1

1

2

1

1

1
3

1
1

1

1

1

1

2

1

1
2

1
2
1

1
1

1

1

1

2
1

2

4

1
12

8

Pokračování na druhé straně.
1
1
9

1
14
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e-mail: vrchy@maratonstav.cz
2

SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2013 28. ročník

43

4862

2875

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2014 - 29. ročník

43

5039

3064

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2016 - 31. ročník

39

3570

2084

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2017 - 32. ročník

37

3450

1992

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2018 - 33. ročník

35

3303

1967

1

1

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2019 - 34. ročník

38

3079

1956

1

2

2

1

MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu
2020 - zrušeno z důvodu Corona viru
celkem:

1138

110626

49975

10

16

18

5

1
2
1

1

1

1

1

1

2

1

kromě těchto vrchařských závodů uspořádala česká republika:
l

Za pořadatelství TJ IscarEX česká Třebová:
MS v běhu do vrchu veteránů v Dolní Moravě 2008

l

Za pořadatelství TJ Maratonstav:
MS v běhu do vrchu v Malých Svatoňovicích 1997
MS Veteránů v Janských Lázních 1999
ME v běhu do vrchu v Malých Svatoňovicích 2006
MS Veteránů v běhu do vrchu v Janských Lázních 2013
MS v běhu do vrchu sedmnáctiletých v Janských Lázních 2016
ME v běhu do vrchu veteránů v Janských Lázních 2019

1

12

8
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Datum

17.4.2021
18.4.2021
24.4.2021
8.5.2021
9.5.2021
15.5.2021
16.5.2021
22.5.2021
29.5.2021
5.6.2021
12.6.2021
13.6.2021
19.6.2021
20.6.2021
26.6.2021
27.6.2021
3.7.2021
6.7.2021
10.7.2021
11.7.2021
17.7.2021
18.7.2021
24.7.2021
25.7.2021
31.7.2021
1.8.2021
7.8.2021
8.8.2021
14.8.2021
15.8.2021
21.8.2021
28.8.2021
29.8.2021
4.9.2021
5.9.2021
11.9.2021
18.9.2021
25.9.2021
26.9.2021
16.10.2021
23.10.2021
30.10.2021

e-mail: vrchy@maratonstav.cz
Název závodu

"CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ" CHŘIBSKÁ (STUDENEC)
CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU)
VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - POMEZNÍ BOUDY
ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA
PÍĎŮV BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ
VC ZADOVA (ZADOV)
BĚH NA SVATOBOR - SUŠICE
BĚH NA VELKÝ JAVORNÍK (FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM)
OSEK - LOUČNÁ
peKLáK (ČesKá tŘeboVá) kvalifikace na ME, MČR
BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE)
BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO)
BĚH NA DĚVÍN (PERNÁ U MIKULOVA)
OKOLO VÝHONU - běh nahoru, dolů (ŽIDLOCHOVICE)
NÁCHOD - DOBROŠOV
BĚH NA HVĚZDU (POLICE NAD METUJÍ)
BĚH NA JAVOROVOU SKÁLU SEDLEC - PRČICE
LOCHOVICE - PLEŠIVEC
BĚH DO VRCHU MLADKOV - SUCHÝ VRCH
HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU - JEŠTĚD
KRALICKÝ SNĚŽNÍK "POTICHU" (HEŘMANICE U KRÁLÍK)
BĚH NA JEŘÁB (ČERVENÁ VODA)
ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY
ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU)
BĚH NA LYSOU HORU (KRÁSNÁ NIŽNÍ MOHELNICE)
bĚH na KozuboVou (DoLnÍ LoMná) MČR vet.
SLOPENSKÁ DESÍTKA (SLOPNÉ)
prusKÉ-VršateC (sLoVensKo) MSR vet.
JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA
JansKÉ LáznĚ SVĚTOVÝ POHÁR + MČR KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON
BĚH NA SVATÝ HOSTÝN
VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA
SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA)
STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ (DOLNÍ DOBROUČ)
HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH
BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY (ŠPINDLERŮV MLÝN)
JILEMNICE - ŽALÝ
2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK)
BĚH NA HEJŠOVINU (MACHOV)
BĚH NA PRADĚD
MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA
bĚH DLouHÝMI záHonY (ÚpICe) zakončení poháru

Km

6,1
5,7
13,6
14,7
6,8
7,3
4,8
10,2
8
12,7/6
10
5
9,3
5,6
9,6
8,9
7
5,6
9,5
13,1
14
6,8
8,5
6,5
8,4
5
10
9
8,6
21
5
7
7,3
11/7,5
10,1
9
10
7,2
8
9,6
12
6,8

Přev.

397
370
540
396
432
410
370
564
611
750/350
350
378
600
280
420
+505-271
325
370
522
720
1060
550
750
450
704
500
380
504
650
1150
422
373
375
420/265
580
696
565
385
480
690
850
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do soutěže jsou zahrnuty tyto závody:
17.04. „cEna MěsTa chŘIbskÁ“ chŘIbskÁ - sTudEnEc,
11. ročník
prezentace/start: Chřibská, okr. Děčín, náměstí, start ve 13.00 hod,
cíl rozhledna Studenec
pořadatel/kontakt: Jiří Šulc, Dolní Chřibská 207, 407 44,
tel. mob.: J. Šulc +420 728 249 791, e-mail: jiri0207@seznam.cz
18.04. „34. ročník cEnY TolsŠTEJnskÉho PansTví“ ,
9.memoriál Milana krupky
prezentace/start: Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou, start v 11.00
hod, cíl Jedlová
pořadatel/kontakt: BK Varnsdorf a SAK Rumbuk, Karel Valenta,
Legií 2569, 407 47 Varnstdorf
tel. mob.: Karel Valenta +420 602 217 409, e-mail:
geokaja@gmail.com, http://karlosdj2.wixsite.com/jedlova24
24.04. vc krkonoŠ – horní MarŠov – PoMEZní boudY,
33. ročník
prezentace/start: hřiště TJ Jiskra Horní Maršov, start Bertholdovo
náměstí v 10.00 hod,
záv. dětí od 9.20, pořadatel/kontakt: Jiskra Horní Maršov, Jiří
Kostadinov,Lukášova 46, Horní
Maršov, 542 26, tel.mob.: +420 776 623 882,
e-mail: jiri.kostadinov@seznam.cz, www.jiskrahornimarsov.cz
08.05. ŠÁrovcova lhoTa – ZvIčIna, memoriál václava dobeše,
53. ročník
prezentace/start: Šárovcova Lhota, start - most u železničního přejezdu ve 13.30 hod,
pořadatel/kontakt: SDH Šár. Lhota, Ing. Liboslav Knězáček, Šárovcova Lhota 4, 507 81 Lázně Bělohrad
tel.mob.: +420 602 381 163,
e-mail: knezackovi@seznam.cz, www.zvicina.cz
09.05. PíĎŮv běh vrchlabí – sTrÁŽnÉ, 6. ročník
prezentace/start: 10.00 hod, kulturní dům Střelnice, Vančurova
378, Vrchlabí pořadatel/kontakt: Vrchaři Vrchlabí, Ing. Hana
Klampflová, Vančurova 1459, 543 01 Vrchlabí
tel.mob.: +420 607 201 388, e-mail: hanaklampflova@seznam.cz
15.05. vElkÁ cEna Zadova, 21. ročník
prezentace/start: Stachy - náměstí, start ve 15.00 hod , pořadatel:
atletický oddíl PSK Olymp Praha, kontakt: Jindřich Linhart,
Vondroušova 1162, 163 00 Praha 6-Řepy II, tel.mob.: +420 723
304 588, zam.: +420 974 836 246,
e-mail: jin.linhart@post.cz, www.behdovrchu.com
16.05. 10. ročník GranT PrIX karla klaFundY a 8. ročník
MEMorIÁlu EvY hrabovÉ – suŠIcE
prezentace/start: Sušice, křižovatka ulic Zahradní a Pod
Svatoborem, start ve 13.30 hod, cíl Svatobor
pořadatel/kontakt: Michal Hrabý a High Point Bike Team, 5. Května
681, 342 01 Sušice, tel. mob.: M. Hrabý +420 777 722 756,
e-mail: michal.hrabi@huskycz.cz, www.mtb-susice.cz
22.05. běh na vElký Javorník, 32. ročník
prezentace/start: Areál skokanských můstků Jiřího Rašky, Lubina
692, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, start v 10.00 hod, záv.dětí,
pořadatel/kontakt: Pohorská jednota Radhošť z. s., Ing. Jan Šrubař, CSc., Střelniční 1065, 744 01 Frenštát p. R., tel. byt: +420 556
831 423 e-mail: jan.srubar@centrum.cz, www.pohorskajednota.cz
29.05. osEk - loučnÁ, 1. ročník
prezentace/start: Osek, okr. Teplice, start v 11.00 hod,
pořadatel/kontakt: Lukáš Novák, AC Saké Kateřinky, Milíčovská
263, 149 00 Praha 4, tel.mob.: +420 608 544 992,
e-mail: info@vlkuvkros.zc, www.vlkuvkros.cz

e-mail: vrchy@maratonstav.cz
05.06. peKLáK 2021, Mčr, kvalifikace na ME a WMra u18
pohár
Prezentace/start: Sportovní areál Peklák, start v 11.00 hod,
pořadatel: AK Iscarex Česká Třebová z.s.
Kontakt: Ing. Aleš Stránský, Kozlovská 847, 560 02 Česká
Třebová, tel.mob.: +420 724 213 134,
e-mail: ales.stransky@vda.cz, www.iscarex.cz/sport
12.06. běh na kohouT a ZPěT, 15. ročník
prezentace/start:Besednice, okr. Č. Krumlov, koupaliště, start
11.30 hod, děti 9.30 hod,
pořadatel/kontakt: rodina Kožíškova, Kijevská 56/23, České
Budějovice 370 12, Lenka Kožíšková, tel.mob.: +420 602 840 067,
www.behnakohout.cz, e-mail: behnakohout@seznam.cz,
13.06. běh na hranIčÁŘ, 19. ročník
prezentace/start: inline areál u Lesního divadla, start
v 10:30hod,
pořadatel/ kontakt: KČT Nýrsko, Zdeněk Rus, Boženy
Němcové, 340 22 Nýrsko, tel.mob. 0420 603 227 173,
e-mail: zdeněk.rus@iol.cz, www.kct-nyrsko.cz
19.06. běh na děvín, 23. ročník
prezentace/start: Perná u Mikulova – u kostela, start v 11.00
hod,pořadatel/kontakt: AK Perná, František Kolínek, Perná 244,
691 86, tel.mob.: +420 606 527 724, e-mail: elekol@centrum.cz
20.06. okolo výhonu - běh nahoru a dolů, 6. ročník
prezentace/start: Židlochovice – Náměstí míru, start v 10.30
hod, lidový běh 1,8km/170m
pořadatel/kontakt: Tomáš Klášterecký, Nádražní 160, Židlochovice 667 01, tel.mob.: +420 778 151 439, tel.zam.:+420 608 248
995, www.behynavyhon.cz, e-mail: behynavyhon@gmail.com
26.06. nÁchod-dobroŠov
Prezentace/start: Náchod – Zimní stadion, start v 10:00 hod
Pořadatel/kontakt: SDH Jizbice - Náchod, Renata Hájková,
Kamil Bořek, Jizbice 22, Náchod 547 01
Tel.:+420 602 380 677 (Hájková), +420 777 595 701 (Bořek)
27.06. běh na hvěZdu, 35. ročník
prezentace/start: Police nad Metují, Masarykovo náměstí, start v
13. 00, pořadatel/kontakt: SKI Police nad Metují z.s., Jan Pohl,
U Lesovny 111, 549 54 Police nad Metují, tel.mob.: +420 608
478 058, e-mail: skipolice@seznam.cz, www.ski.polickej.net
03.07 běh na Javorovou skÁlu sEdlEc - PrčIcE
prezentace/start: Pivovar Vítek Prčice, 11:00hod
pořadatel/kontakt: Jan Hostička, Ondrákova 83, Příbram 2, 261 01,
mob.: +420 776 871 315, e-mail: hostickajan@volny.cz,
www.behnajavorovouskalu.cz
06.07. lochovIcE – PlEŠIvEc, 19. ročník
prezentace/start: Lochovice (OÚ) u mostu přes Litavku, start
v 11.00 hod,
pořadatel/kontakt: AVC ČR 1982 a OÚ Lochovice, Miroslav
Biško, Amforová 1939/19, 155 00 Praha13, tel.mob.: +420 736
128 099, e-mail: miroslav.bisko@seznam.cz,
10.07. běh do vrchu Mladkov – suchý vrchu, memoriál
dobroslava Marečka, 38. ročník
prezentace/start: Mladkov - náměstí, start v 10.30 hod, lidový
běh – Mladkov - Vysoký kámen, pořadatel/kontakt: TJ SPORT
MLADKOV + obec Mladkov, Renata Vágnerová,
Mladkov 8, 561 67, tel.mob.: + 420 737 929 824,
e-mail: renca.vagner@seznam.cz
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11.07. horský běh hodkovIcE nad MohElkou – JEŠTěd, 18.
ročník
prezentace/start: Hodkovice nad Mohelkou – náměstí, start
v 11.00 hod, cíl:nikoli Ještěd ale Ještědka,
doprovod. program: děti, dorostenci, příchozí – zkrácená trať
8,2km/420m,
pořadatel/kontakt: Viking Jilemnice, SWCW Lučany nad Nisou,
Roman Koucký, Vlčí vrch 892, 460 15 Liberec 15,
tel.mob.: +420 602 265 857, e-mail: roman.koucky@fiammcomponents.com, www.behnajested.cz
17.07. kralIcký sněŽník „bEZE sToPY“, 3. ročník
prezentace/start: Heřmanice u Králík - kostel, start v 11:00hod
pořadatel/kontakt: A.K.. Račí údolí, David Švestka, Červená Voda
18, 561 61, tel.mob.: +420 605 840 449,
e-mail: svestkadavid@gmail.com, www.akru.webnode.cz
18.07. JEŘÁb 1003, červená voda, 3. ročník
prezentace/start: Červená Voda – Kostel sv. Matouše, start
v 11:00hod
pořadatel/kontakt: A.K. Račí údolí a TJ Jiskra Červená Voda, David
Švestka, Červená Voda 18, 561 61, tel.mob.: -420 605 840 449,
e-mail: svestkadavid@gmail.com, www.akru.webnode.cz
24.07. rokYTnIcE nad JIZErou – dvoračkY, 24. ročník
prezentace/start: Rokytnice n/J – Sportovní hala TJ RnJ, prezentace do 13.30 , start v 14.00 hod na Dolním nám., pořadatel/kontakt:
TJ Spartak Rokytnice n/J Václav Šír, Libor Plůcha, Dolní Rokytnice
160, 512 44 Rokytnice n/J , L. Průcha tel.tel.: +420 605 517 676,
V.Šír byt: +420 481 523 375 , emal: elpluch@tiscali.cz, krkonose.sirovi@seznam.cz
25.07. ŠachTY – ŠTěPÁnka, 36. ročník
prezentace/start: Vysoké n/J, Sklenařice - dolní stanice vleku Šachty, start v 10.00 hod,
pořadatel/kontakt: ČSKV Vysoké nad Jizerou, Pavel Šalda,
Tyršova 295, 512 11 Vysoké n/J, tel. mob.:+420 605 970 785,
e-mail: ski.vysoke@tiscali.cz, www.tjvysokenadjizerou.cz
31.07. běh na lYsou horu, 36. ročník
prezentace/start: Krásná – Nižní Mohelnice, start v 15.00 hod,
pořadatel/kontakt: TJ Jäkl Karviná, Michal Broda, Hraničářská
1951, Karviná Hranice 733 01
tel.byt: +420 732 779 605, e-mail: michalbroda@seznam.cz,
www.atletika-karvina.mzf.cz, www.zdolejlysou.cz
01.08. bĚH na KozuboVou, 21. ročník, Mčr veteránů
prezentace/start: Dolní Lomná – pekárna, start v 10.00 hod,
pořadatel/kontakt: TJ Dolní Lomná, Stanislav Marszalek, Dolní
Lomná 162, 739 91, tel. mob.: +420 602 551 462
e-mail: smarszalek@tcl-digitrade.com, www.behnakozubovou.cz
07.08. sloPEnskÁ dEsíTka – sloPnÉ, 17. ročník
prezentace/start: hřiště SK Slopné, start v 13.30 hod, závod dětí,
tombola
pořadatel/kontakt: B.S. Slopné, Švihel Miroslav, Slopné 143, 763
23, tel. mob.: +420 776 370 275, e-mail: slopenska10@seznam.cz,
www.slopenskadesitka.cz
08.08. HorsKÝ Kros – prusKÉ – VršateC, 38. ročník,
Msr vet.
prezentace/start: Náměstí v Pruském v 10:00hod
pořadatel/kontakt: Ing. Jan Bakyta, C1-2861 Dubnica nad Váhom
018 41, tel.mob.: +421 905 302 268, e-mail: bakyt@post.sk
14.08. JanskÉ lÁZně – čErnÁ hora, 36. ročník
prezentace/start: Janské Lázně – kolonáda, start ve 13. 00 hod,
pořadatel/kontakt: TJ Maratonstav Úpice, Karel Šklíba, Puškinova
961, 542 32 Úpice, tel. mob.: +420 602 152 296,
e-mail: maratonstav@maratonstav.cz, www.maratonstav.cz

e-mail: vrchy@maratonstav.cz
15.08. KrKonošsKÝ pŮLMaraton, světový pohár v běhu
do vrchu, Mčr v horském běhu
prezentace/start: Janské Lázně – kolonáda, start ve 13. 00 hod,
pořadatel/kontakt: TJ Maratonstav Úpice, Karel Šklíba,
Puškinova 961, 542 32 Úpice, tel. mob.: +420 602 152 296,
e-mail: maratonstav@maratonstav.cz, www.maratonstav.cz
21.08. běh na svaTý hosTýn, 18. ročník
prezentace/start: Společenský dům Sušil, start - náměstí TGM,
13. 00 hod,pořadatel/kontakt: Orel Bystřice pod Hostýnem,
Karel Novák, Za Drahou 853, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
tel. mob.: +420 737 273 893,
e-mail: novakarel@centrum.cz, www.behnasvatyhostyn.cz
28.08. výPrachTIcE – bukovÁ hora, 28. ročník
prezentace/start: Výprachtice, školní hřiště, start v 10.00hod
pořadatel/kontakt: Ing. Tomáš Daněk, Ph.D. za podpory obce
Výprachtice / Výprachtice 147, 561 34.
tel. mob.: +420 774 114 421, e-mail: danek.tomas@post.cz
29.08. sÁZava – lÁZEk, 33. ročník
prezentace/start: Obecní úřad Sázava u Lanškrouna, start
v 9.30 hod, pořadatel/kontakt: SPS Sázava, o.s., Jiří Malátek,
Sázava 122, 563 01 Lanškroun, tel. mob.: +420 723 629 402,
e-mail: malatek.jiri@seznam.cz, www.spssazava.cz
04.09. sTrÁŽný nahoru a dolŮ, 10. ročník
prezentace/start: Dolní Dobrouč – u základní školy, start v 10.00
hod, junioři, juniorky, muži D, E, ženy D - 7km/265m, ostatní
11km/420m, doprovod. program: lidový běh, prémie, tombola
pořadatel/kontakt: Orel Dolní Dobrouč, Vlastimil Mlynář, Dolní
Dobrouč 318, 561 02, tel. mob.: +420 724 288 255,
e-mail: mlynar7@seznam.cz, www.snd.orlicko.cz
05.09. horský čTvrTMaraTon JablonnÉ nad orlIcí suchý vrch, 18. ročník
prezentace/start: Jablonné nad Orlicí – u koupaliště, start
v 10.30 hod, doprovodný program
pořadatel/kontakt: Atletika Jablonné n.Orl., Jan Pešava,
Bystřecká 717. 561 64 Jablonné nad Orlicí,
mob.: +420 731 658 190, e-mail: jan.pesava@formplast.cz,
www.jablonskabezeckaliga.cz
11.09. běh k MohYlE hančE a vrbaTY, 6. ročník
prezentace/start: Špindlerův mlýn, start 11. 00hod,
pořadatel/kontakt: Lukáš Novák, AC SAKÉ KATEŘINKY,
Milíčovská 263, Praha 4, 149 00, tel. Mob.: +420 608 544 992,
e-mail: info@behkmohyle.cz, www.behkmohyle.cz
18.09. JIlEMnIcE – Žalý, 54. ročník
prezentace/start: Jilemnice – náměstí před radnicí, start ve
14.00 hod, záv.dětí
pořadatel/kontakt: ČKS SKI Jilemnice o.s, Karel Randák, Jana
Buchara 985, 514 01 Jilemnice,
tel. mob.: +420 724 869 476, e-mail: krandak@seznam.cz,
www.skijilemnice.cz
25.09. 2hradY, 10. ročník
prezentace/start: Bradlecká Lhota, prostor u kulturního domu,
start v 10.00 hod, dětské závody
pořadatel/kontakt: TJ Sokol Bradlecká Lhota, Iveta Tomšová,
Bradlecká Lhota 44, 507 13 Železnice,
tel. mob.: +420 774 845 212,+420 731 546 025,
e-mail:2hrady@centrum.cz, simonkay@seznam.cz,
www.2hrady.cz

26.09. běh na hEJŠovInu, 24. ročník
prezentace/start: Machov – náměstí, start v 11.00 hod,
pořadatel/kontakt: Lhoťáci a úřad městyse Machov, Oldřich
Rücker, Lhota 45, 549 63 Machov,
tel.mob.: +420 737 537 832, e-mail: ruckeroldrich@seznam.cz
16.10. běh na Praděd, memoriál Miloslava čermáka – 21.
ročník
prezentace/start: Parkoviště Hvězda, Malá Morávka, start ve
13:00hod
pořadatel/kontakt: Magdalena Hájková, Bělkovice 578, 783 16
Dolany, tel.mob.: +420 728 704 434
byt: +420 585 224 855, e-mail: cermakova.madlen@seznam.cz

kaTEGorIE:

23.10. MalÁ cEna ŠPIndlErova Mlýna, 30. ročník
prezentace/start: Špindlerův Mlýn – náměstí, start v 11.00 hod,
pořadatel/kontakt: Slovan Špindlerův Mlýn, Ivo Brunclík,
Mateřská škola 86/B, 543 51 Špindlerův Mlýn,
tel. mob.: +420 737 536 297, byt: +420 499 523 114, e-mail:
lev.bill@volny.cz, www.ivosovybehyvespindlu.webnode.cz
30.10. bĚH DLouHÝMI záHonY, 47. ročník
prezentace/start: Úpice – ZŠ Lány, start v 11.00 hod,
pořadatel/kontakt: TJ Maratonstav Úpice, Karel Šklíba,
Palackého 348, 542 32Úpice,
tel. mob.: +420 602 152 296,
e-mail: maratonstav@maratonstav.cz, www.maratonstav.cz

Junioři 19 let a mladší, 2002 a mladší
Muži A 20 – 39 let, 2001 - 1982
Muži B 40 – 49 let, 1981 - 1972
Muži C 50 – 59 let, 1971 - 1962
Muži D 60 – 69 let, 1961 - 1952
Muži E 70 let a starší, 1951 a starší

Juniorky 19 let a mladší, 2002 a mladší
Ženy A 20 – 34 let, 2001 - 1987
Ženy B 35 – 44 let, 1986 - 1977
Ženy C 45 – 54 let, 1976 - 1967
Ženy D 55 let a starší, 1966 a starší

covidová opratření:
Závody nebudou rozděleny do skupin jako v minulosti ale zůstanou všechny na stejné úrovni. Bodovat
bude 25 lidí ve všech kategoriích i v kategorii OPEN na všech závodech. Každému se započítává 15 nejlepších výsledků v sezóně. Zvítězí ten, který obdrží nejvíc bodů. V případě rovnosti bodů, rozhoduje
umístění na MČR nebo na MČRvet.

bodování
PočET bodovaných MísT:
Ve všech kategoriích a závodech boduje 25 závodníků.
Bodování:
Místo
1
35
2
31
3
27
4
24
5
22
6-25
20-2
26 a více
1

V letošním ročníku bude opět vyhlášeno v kategorii OPEN absolutní pořadí v kategorii mužů a žen bez rozdílu věku. Do absolutního pořadí se počítá prvních 25
závodníků v každém závodě. Všechna pravidla pro bodování zůstávají stejná jako
pro bodování v jednotlivých kategoriích. Do absolutního pořadí se budou udělovat
i body za účast.

odMěnY 2021
Při vyhlášení výsledků bude odměněno:
Muži „A“:
3 místa – věcné ceny
Muži „B“:
3 místa – věcné ceny
Muži „C“:
3 místa – věcné ceny
Muži „D“:
3 místa – věcné ceny
Muži „E“:
3 místa – věcné ceny
Junioři:
3 místa – věcné ceny

vedoucím soutěže: Karel Šklíba.
Adresa: Puškinova 961, 542 32 Úpice, tel. zam.: 499 781
341, mob.: +420 602 152 296, fax.: 499 881 359, e-mail:
maratonstav@maratonstav.cz, vrchy@maratonstav.cz

Ženy:
Ženy do 44 let:
Ženy do 54 let:
Ženy nad 55 let:
Juniorky:

3
3
3
3
3

místa
místa
místa
místa
místa

–
–
–
–
–

věcné
věcné
věcné
věcné
věcné

ceny
ceny
ceny
ceny
ceny

absolutní pořadí:
Muži: 1. - 5. místo v absolutním pořadí – finanční ceny
Ženy: 1. - 5. místo v absolutním pořadí – finanční ceny
statistik soutěže: Ing. František Pechek,
e-mail: vrchy@maratonstav.cz, tel.: +420 406 715 583

MaraTonsTav čEský PohÁr v běhu do vrchu
na rok 2021 – 35. ročník
www.maratonstav.cz

MARATONSTAV

e-mail: vrchy@maratonstav.cz

48. ročník běhu dlouhýMI ZÁhonY
28. ročník MEMorIÁlu JIŘího novoTnÉho
vYhlÁŠEní nEJlEPŠího vrchaŘE čr
datum:

sobota 30. 10. 2021

start: start předškoláků v 9:30 hod., ostatní kategorie ihned po doběhnutí předchozí
kategorie. start hlavního závodu v 11:00 hod.
Ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:

Eva Tůmová
Mirko Jiránek

kancelář závodu a místo startu: Úpice – ZŠ na Lánech

obEc MalÉ svaToňovIcE
obEc havlovIcE
obEc baTňovIcE

kategorie:
předškolní děti
přípravka I
přípravka II
nejmladší žáci, žákyně
mladší žáci, mladší žákyně
starší žáci, starší žákyně
dorost
junioři, muži A, B, C, D
juniorky, ženy A,B,C

100 m
400 m
400 m
700 m
1 300 m
2 300 m
2 300 m
6 600 m
6 600 m

Tratě:

Tratě jsou umístěny do lesoparku Dlouhé Záhony.
Terén: 80% lesní pěšiny, 20% asfalt. Dětské kategorie v
prostoru tartanového stadionu a přilehlém terénu.
start první kategorie: v 9.30 hodin

startovné:

dospělí 100,- kč, mládež 20,- kč

ceny:

kategorie dospělých a juniorů: 300-200-100 Kč
děti: věcné – ve všech kategoriích, tombola
ubytování zajistíme dle předchozích přihlášek
a to do 24. 10. 2021 na adresu:
TJ MARATONSTAV Úpice,
Palackého 348, 542 32 Úpice,
tel.: 602 152 296

vYhlÁŠEní nEJlEPŠích vrchaŘŮ čr
vážení přátelé, vyhlášení nEJlEPŠích vrchaŘŮ čr a uzavření
českého poháru „vrchařů“ 2021 s odměněním nejlepších, bohatým programem a taneční zábavou jsme pro vás připravili na
15.00 hodin v MěsTskÉM sÁlE v ÚPIcI. běžecký bál bude
pokračovat do pozdních hodin.
vyhlášení bude předcházet setkání všech organizátorů pohárových závodů ve 13:00 hod v Úpické knihovně.

XXvIII. ročník
tradičního seriálu závodů „o krále Jestřebích hor“
ZIMní běŽEckÉ lIGY 2021 – 2022
04.12.21
31.12.21
12.01.22
19.01.22
02.02.22
09.02.22
16.02.22
06.03.22

sobota
pátek
středa
středa
středa
středa
středa
neděle

Úpice náměstí (divadlo A. Jiráska)
Havlovice (všesportovní areál)
Rtyně v Podkrkonoší (ZŠ Rtyně)
Havlovice (kulturní dům)
Batňovice (hospoda Kravín)
Bohdašín (hospoda)
Malé Svatoňovice (Kaménka)
Úpice (Městský sál)

14:00 hod
10:00 hod
16:30 hod
16:30 hod
16:30 hod
16:30 hod
16:30 hod
13:00 hod
www.maratonstav.cz

vyhlášení Zimní běžecké ligy:
Celkové pořadí bude vyhlášeno na slavnostním zakončení XXVIII. ročníku
ZBL 6. 3. 2021 od 15:00 hodin v Městském sále v Úpici. Vyhlášeni budou
závodníci na 1. - 3. místě ve všech kategoriích (podmínkou vyhlášení je
odběhnout alespoň 5 závodů). Závodníci, kteří absolvují 5 a více závodů
obdrží zvláštní cenu.
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění ve vzájemných soubojích, nikoli
větší počet závodů.

ÚPIckÁ dEsíTka - 16. ročník (nebodovaný závod ZBL)
neděle 6. 3. 2022 ÚPIcE
Trať:
Program:

Přihlášky:
startovné:

MěsTo rTYně

kategorie:
ceny:
Popis tratě:

ustanovení:

MěsTo ÚPIcE
obEc MalÉ svaToňovIcE

ubytování:

obEc havlovIcE

Informace:
obEc baTňovIcE

10.000 m
12:00 – prezentace
13:00 – start dětských kategorií
13:30 – Městský sál – start Úpické desítky
15.00 – Městský sál v Úpici – vyhlášení výsledků Úpické
desítky a Zimní běžecké ligy
na místě
100 Kč splatné při prezentaci
stejné jako u Zimní běžecké ligy
První 3 v každé kategorii dospělých – finanční ceny.
Přesně změřená obrátková trať má start i cíl před
Městským sálem v Úpici, běží se směrem na Havlovice do
Ratibořického údolí a zpět. Celá trať vede po silnici s
asfaltovým povrchem kromě městské části v Úpici, která je
dlážděná. Trať je rovinatá.
Závodníci se řídí dle ustanovení LA. Závodníci musí
dodržovat pravidla silničního provozu, každý běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti
tohoto závodu. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za
škody na majetku nebo zranění související s účastí na
závodech nebo jejich návštěvou
Máte-li zájem o ubytování můžete využít služeb STCJH,
tel.: 498 771 200, www.stcjh.cz.
Karel Šklíba, tel.: 602 152 296

www.cssd.cz

Rychlost • Spolehlivost • Profesionalita

s t á l ý pa r t n e r č e s k é h o p o h á r u v b ě h u d o v r c h u

Jsme hrdá strana, která podporuje
výkonnostní i rekreační sporty ve všech
věkových kategorií.

•Kompletní reklamní servis a DTP studio
- tiskoviny, letáky, nabídkové listy, brožury, reklamní publikace, výroční
zprávy, dopisní papíry, prospekty
- výroba a tisk billboardů a nákup reklamních ploch
- propagační předměty
- orientační a informační systémy
- grafické zpracování inzerce
- výroba reklam ze samolepicích fólií, magnetických fólií, polepy
dopravních prostředků
- počítačové zpracování textů, grafiky, fotografií, logotypů atd.
Cíl, akciová společnost v Praze, Hybernská 7,
110 00 Praha 1, tel.: +420 606 615 707
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Firma Uniregen, výrobce unikátního biologického extraktu pro imunitu a regeneraci IMUREGEN.
Jedná se o patentovaný komplex dietárních nukleotidů, antimikrobiálních peptidů, aminokyselin
a minerálních látek, který je jedinečným pomocníkem pro podporu imunitního systému a při
regeneraci organismu. Nukleotidy jsou základními stavebními kameny nukleových kyselin DNA
a RNA a jsou rovněž součástí řady důležitých enzymů, klíčových pro energetický metabolismus.
Je to důležitá a nepostradatelná nutriční složka, kterou může organismus využít přímo, aniž by
ji musel z potravy energeticky náročně vytvářet.
 Optimalizuje imunitní systém do normálu,
na jeho přirozenou úroveň.
 Zásobuje organismus nukleotidy, jež
jsou nezbytné k tvorbě nových buněk
(i imunitních), čímž se zrychluje
reakce těla na vnější i vnitřní vlivy.
 Je lehce vstřebatelný a tím vysoce využitelný.
 Je čistě přírodního původu, nezatěžuje tělo
umělými složkami, nemá vedlejší účinky
a je nenávykový.
 S více než šedesátiletou tradicí, vyvinutý
předními československými imunology
a lékaři.

 Poměr jednotlivých látek v tomto biologickém
komplexu byl v průběhu padesáti let postupně vyladěn, aby byly maximálně umocněny
jeho příznivé účinky.
 Je vhodný i pro děti a diabetiky.

K
Komu
omu je IMUREGEN ur
určen:
čen:
tt

jedincům s oslabenou imunitou a alergikům

tt

všem, kteří jsou vystaveni znečištěnému
životnímu prostředí

tt

sportovcům a lidem s fyzicky nebo duševně
náročným zaměstnáním

tt

každému, kdo chce posílit svůj organismus

NEXT

Sport performance
immunity drink

tt Ginkgo biloba - zlepšuje zásobení buněk živinami a kyslíkem, čímž příznivě působí na prokrvení
organismu, okamžitý výkon a regeneraci

Komplexní sportovní nápoj využívající přírodní sílu
rostlin v kombinaci s nukleotidy, peptidy, vitamíny
a dalšími účinnými látkami pro silnou imunitu a maximální zefektivnění sportovního výkonu.

tt Leuzea carthamoides - zvyšuje adaptabilitu
a fyzickou odolnost organismu, působí také
mírně anabolicky







silná imunita
okamžitý výkon
efektivní regenerace
odstranění únavy
odbourání stresu organismu

K
Komplexní
omplexní řřešení
ešení
Vědecky sestavená a testovaná receptura zajišťuje
kombinaci toho nejlepšího povoleného přírodního
dopingu. Pro podporu při tréninku i pro následnou
regeneraci nyní postačuje pouze jeden nápoj!

Přír
odní síla
Přírodní
Příroda vždy byla a bude nenahraditelným zdrojem
energie pro lidský organismus. Tento přírodní koktejl
obsahuje výběr toho nejlepšího pro lepší výkon
a regeneraci.

tt Schizandra chinensis - snižuje únavu
a zrychluje rekonvalescenci po fyzické
námaze, používá se i při bolesti kloubů
tt Eleutherococcus senticosus - působí na
obnovení energie, zvýšení fyzické síly
a odbourávání stresu organismu
tt Ginseng radix - podporuje regeneraci svalové
tkáně a lepší využití kyslíku, přispívá tak ke zvýšení aerobní výkonnosti u vytrvalostních sportů
tt Zelený čaj - přispívá k lepšímu prokrvení
organismu a zásobování svalů kyslíkem
tt IMUREGEN - schopností navázat na sebe
další složky zvyšuje jejich vstřebatelnost
a tím i účinnost

imur
imuregen
egen

regenerace
regenerace+

Pro podporu organismu a imunity
se zinkem

Pomozte svému tělu při sportu,
detoxikaci či regeneraci

Unikátní komplex dietárních nukleotidů, peptidů,
esenciálních aminokyselin, vitamínů a minerálních
látek doplněných zinkem, který je jedinečným
pomocníkem pro podporu imunitního systému
a při regeneraci organismu.

Základní složkou přípravku je extrakt ze sibiřského
ženšenu (eleuterokoku). Ten je již po staletí využíván
jako takzvaný adaptogen, což znamená, že působí
na obnovení energie, pomáhá zvyšovat odolnost
organismu při stresových situacích, jako jsou
zranění, úzkost, únava či nepříznivá změna životních
podmínek. Velmi důležitou funkcí je také jeho
působení na odstraňování překyselení. Přípravek
dále obsahuje zinek, který napomáhá ke zdravému
zraku, kostem a pokožce a vitamín C, který přispívá
k normální funkci imunitního systému.

stravy
Kdy použít doplněk str
avy
IMUREGEN
IMUREGEN kapsle
t
t

při dlouhodobých problémech s imunitou

t
t

při jakémkoliv akutním či chronickém oslabení
organismu

t
t

v době zvýšené psychické i fyzické zátěže

t
t

při rekonvalescenci po nejrůznějších

stravy
Kdy použít doplněk str
avy
IIMUREGEN
MUREGEN rregenerace
egenerace+

t
t

onemocněních a úrazech

tt

před sportovním výkonem

t
t

po užívání antibiotik

tt

při regeneraci po fyzické zátěži

tt

v období chřipek a nachlazení

t
t

při detoxikační kůře a překyselení organismu

tt

při přetrvávajících alergiích

t
t

v období stresu a zvýšené zátěže

glukany+

energie+
Sirupy IMUREGEN

mineral+

vláknina+

UNIREGEN, spol. s r.r. o.,
Na Brzdách 72, 547 01 Náchod, CZ, info@imuregen.cz, tel. 491 428 124.

imunPlus

www.imuregen.cz
www.imur
www
.imuregen.cz
.imur
egen.cz

