
38. ROČNÍK BĚHU DO VRCHU 

JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA
ZÁVOD JE ZAŘAZEN DO KRAKONOŠ ČESKÉHO POHÁRU V BĚHU DO VRCHU
Datum: sobota 12. 8. 2023 ve 13:00 hodin

Start: všech kategorií na kolonádě v Janských Lázních

Cíl: horní stanice lanovky na Černé hoře

Délka: 8.600 m, převýšení 650 m

Ředitel závodu: Karel Šklíba
Puškinova 961, 542 32 Úpice, tel.: +420 602 152 296

Hlavní rozhodčí: Mirko Jiránek
Komenského 661, 542 32 Úpice

Kancelář závodu: Městský úřad v Janských Lázních
prezentace – otevřeno od 8:00 hodin

Šatny: v prostoru Městského úřadu v Janských Lázních, 
svršky budou převezeny do cíle. Na Černou horu nesmí 
žádné soukromé vozidlo. Doprava závodníků zpět bude 
zajištěna lanovkou. Po závodě bude k  dispozici bazén  
Obchodní akademie.

Janské Lázně jsou jedinými lázněmi na  české straně Krkonoš a  rozprostírají se na  úpatí 
Černé hory v nadmořské výšce přes 600 metrů. Přírodními léčivými zdroji Janských Lázní jsou 
termální minerální voda a lokální podhorské klima. V našich lázních úspěšně léčíme nemoci po-
hybového aparátu, onemocnění nervová, dýchacího ústrojí a stavy po ukončené léčbě různých 
typů onkologických onemocnění dospělých i dětí.

Hosté i veřejnost mohou navštívit naše Aquacentrum s bazénem a vířivkami plněnými ter-
mální minerální vodou, kde jsou k dispozici i masážní a perličková lůžka a sauny. Nabízíme také 
klasické i exotické masáže od špičkových terapeutů. Nabízíme též hotelové ubytování s možnos-
tí dokoupení lázeňských a wellness procedur. 

U nás se léčí nebo si užívají speciálně sestavené relaxační programy a pobyty všechny gene-
race, od dětí až po seniory.

Janske Lazne is the only spa on the Bohemian side of the Krkonose Mountains and sprawls along 
the base of Black Mountain at an altitude of 600 meters above sea level. The natural healing sources 
of Janske Lazne are thermal mineral water and the climate of the local foothills. 

In our spa we successfully treat musculoskeletal diseases, diseases of the nervous system, re-
spiratory diseases and oncological diseases of adults and children. Our guests and public can visit 
our Aquacenter with mineral water, where they can also enjoy massage and bubble beds, hot tubs, 
Finnish sauna and steam box. Various types of massages can be purchased here. We also offer hotel 
accommodation with the option of spa and wellness treatments. 

In our spa all generations, from children to seniors, enjoy the medical treatments and specially 
assembled programs and stays for their relaxation and recuperation.

Léčebné lázně  
Janské Lázně
Zpět do života

Státní léčebné lázně Janské Lázně
  +420 499 860 303 
  sales@janskelazne.com

www.janskelazne.com

Janské Lázně jsou jedinými lázněmi na  české straně Krkonoš a  rozprostírají se na  úpatí 
Černé hory v nadmořské výšce přes 600 metrů. Přírodními léčivými zdroji Janských Lázní jsou 
termální minerální voda a lokální podhorské klima. V našich lázních úspěšně léčíme nemoci po-
hybového aparátu, onemocnění nervová, dýchacího ústrojí a stavy po ukončené léčbě různých 
typů onkologických onemocnění dospělých i dětí.

Hosté i veřejnost mohou navštívit naše Aquacentrum s bazénem a vířivkami plněnými ter-
mální minerální vodou, kde jsou k dispozici i masážní a perličková lůžka a sauny. Nabízíme také 
klasické i exotické masáže od špičkových terapeutů. Nabízíme též hotelové ubytování s možnos-
tí dokoupení lázeňských a wellness procedur. 

U nás se léčí nebo si užívají speciálně sestavené relaxační programy a pobyty všechny gene-
race, od dětí až po seniory.

Janske Lazne is the only spa on the Bohemian side of the Krkonose Mountains and sprawls along 
the base of Black Mountain at an altitude of 600 meters above sea level. The natural healing sources 
of Janske Lazne are thermal mineral water and the climate of the local foothills. 

In our spa we successfully treat musculoskeletal diseases, diseases of the nervous system, re-
spiratory diseases and oncological diseases of adults and children. Our guests and public can visit 
our Aquacenter with mineral water, where they can also enjoy massage and bubble beds, hot tubs, 
Finnish sauna and steam box. Various types of massages can be purchased here. We also offer hotel 
accommodation with the option of spa and wellness treatments. 

In our spa all generations, from children to seniors, enjoy the medical treatments and specially 
assembled programs and stays for their relaxation and recuperation.

Léčebné lázně  
Janské Lázně
Zpět do života

Státní léčebné lázně Janské Lázně
  +420 499 860 303 
  sales@janskelazne.com

www.janskelazne.com

Trasa závodu: Z kolonády směrem na Hofmanovy boudy 
a Černou horu. Běží se po silnici s asfaltovým povrchem.

Přihlášky: On-line registrace do 10. 8. 2023 na 
https://casomira.ifire.cz. Na místě – nejpozději 30 mi-
nut před startem závodu.

Startovné: On-line registrace: dospělí 150 Kč, na místě 
– dospělí 200 Kč.

Vyhlášení výsledků závodu s dekorováním vítězů v 16:00 
hodin na Kolonádě v Janských Lázních. 

Finanční prémie
Muži – absolutní pořadí – 2000–1500–1000 Kč
Ženy – absolutní pořadí – 2000–1500–1000 Kč
Kategorie juniorky, junioři, muži, veteráni 40, 50, 60, 70, 
ženy, veteránky 35, 45, 55, 65 –  500–300–200 Kč

www.janskelazne.com

BĚH DO VRCHU

www.janskelazne.com

Janské Lázně             Pec pod Sněžkou             Černý Důl 

Malá Úpa             Velká Úpa             Svoboda nad Úpou 

50 km6 areálů1 skipas

Family holiday above sea level

Rodinná dovolená 
nad mořem

www.skiresort.cz

Děkujeme partnerům za podporu tohoto závodu

ÚpiceJanské Lázně

Doplňkový program závodu Janské Lázně – Černá hora
10:00–12:00 Pochod po trase závodu Janské Lázně – Černá hora
     „Volným krokem k vrcholu“, v cíli občerstvení, zpět lanovkou. Startovné 30 Kč.

14:30    Promenádní koncert Country skupiny Pěna

15:30    Pod záštitou Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR – „Běž jak můžeš“ 
– BĚH KOLONÁDOU na 1000 m pro všechny vozíčkáře, tělesně hendikepované, děti, dříve narozené, 
maminky s kočárky atd.

Pro všechny jsou připravené medaile, ceny a občerstvení, které Vám předá Jarmila Kratochvílová, světo-
vá rekordmanka na 800 m. Ukončení prezentace v 15:00 hod. Startovné 30 Kč.

16:00    Vyhlášení závodu Janské Lázně – Černá hora.
     Po skončení bude autogramiáda s Jarmilou Kratochvílovou.


