
V roce 2018 se uskuteční 4. ročník běžeckého seriálu Rozhledny v pohybu. Tento seriál

získal svoji oblibu díky krásným přírodním kulisám. Akce se odehrávají v okolí vybraných

rozhleden v západních Čechách. Letos k nim přibyl i Vršíček - známé poutní místo u

Litohlav u Rokycan. Spolu s námi můžete navštívit rozhlednu Diana v Karlových Varech,

Hamelika v Mariánských Lázních, Chlum a Krkavec poblíž Plzně. A protože jsme připravili

i dětské závody a další zábavu pro děti, vezměte děti s sebou a užijte si báječný den se

sportem a v krásné přírodě. Tato brožura Vám pomůže získat přehledně na jednommístě

maximum informací. To, co zde nenajdete, objevíte zajisté na stránkách

www.rozhlednyvpohybu.cz.

Za tým pořadatelů Roman Sladký
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ROZHLEDNA HÁJ U AŠE
Rozhledna na vrchu Háj se nachází ve vzdálenosti cca 2 km severně od centra Aše.
Háj je nejvyšším vrcholem Smrčin na české straně a je vysoký 758 m. Rozhledna na
vrchu Háj je jedna z našich nejmohutnějších a nejkrásnějších vyhlídkových staveb.
Jde o nejzápadněji položenou rozhlednu v Čechách. Masivní rozhledna je vysoká 34
m. Je postavena především ze žulových kvádrů o celkové hmotnosti cca 2.000 tun.
Rozhledna má čtyři vyhlídková patra, to nejvyšší je ve výšce 25 m a vede na něj 122
schodů. Rozhledna umožňuje kruhový výhled. Spatřit lze samotné město Aš, Krušné
hory s nejvyšším Klínovcem, Doupovské hory, Slavkovský les a Český les. Dobrý
výhled je i do sousedního Německa, na bavorskou část Smrčin.

Vítězové:
2014 – David Špindler (AC Mariánské Lázně) a Ivana Sekyrová (AK Sokolov)
2015 – Robert Čepek (PSK Olymp Praha) a Barbora Lučanová (KČT Aš)

ROZHLEDNA BOHUŠŮVVRCH U PLANÉ

Rozhledna na Bohušově vrchu se nachází necelé 2 km východně od centra města
Planá. Bohušův vrch, dříve nazývaný Šibeniční, je vysoký 571 m. Tak jako mnoho
jiných rozhleden byla i ta na Bohušově vrchu postavena na přelomu 19. a 20. století.
Rozhledna na Bohušově vrchu je vysoká 16 m a na vyhlídkovou plošinu vede 73
schodů. Dostanete se k ní po silnici z Plané do Konstantinových Lázní. Z rozhledny lze
vidět samotné město Planá a jeho okolí, severní část Českého lesa i část
Slavkovského lesa s nejvyšším vrchem Dyleň, dále Tepelskou vrchovinu i hrad
Přimda.

Vítězové:
2014 – Robert Čepek (PSK Olymp Praha) a Světlana Ambrožová (Chodová Planá)

HISTORIE
První ročník seriálu Rozhledny v pohybu se uskutečnil na přelomu května a června roku 2014. Protože generálním
partnerem seriálu byla Zdravotní pojišťovna ministerstva ČR, měl seriál podtitul S ZPMVČR na rozhledny. Generální
partner se každé akce zúčastňoval se svým týmem a stanem, kde si mohli všichni přítomní změřit krevní tlak i index BMI.
Na každém kole probíhalo losování o ceny partnera na základě odpovědí na otázky publikované na stránkách akce.
První ročník se konal v okolí rozhleden Háj u Aše, Bohušův vrch u Plané, Chlum a Krkavec u Plzně a Hamelika
v Mariánských Lázních. Vítězi se stali v dětských kategoriích Martin Čepek (Bono Praha), Dominika Poláková (Ašští
Bajkeři), Tadeáš Cimický (Rapid Plzeň), Lucie Kašparová (VK Aš), Ladislav Čepička (Ski Klub Karlovy Vary), Magdalena
Hrdličková (Flik-Flak Plzeň), Štěpán Hrdlička (HC Meteor Třemošná) a Sam Cimický (Slávia VŠ Plzeň). Mezi dospělými
zvítězili Robert Čepek (PSK Olymp Praha) a Kateřina Beroušková (LK Tatran Chodov).

Druhý ročník se konal v květnu a červnu 2015. Opět obsahoval 5 zastavení. Změnou bylo zařazení rozhledny Diana
v Karlových Varech namísto rozhledny na Bohušově vrchu. Druhý ročník proběhl již bez generálního partnera. V
dětských kategoriích zvítězili Tomáš Nový (TJ Sokol Plzeň-Petřín), Jiří Černý (TJ Sokol Plzeň-Petřín), Michal Pergler (ŠAK
při ZŠ Přeštice) a Nikola Nová (TJ Sokol Plzeň-Petřín). Nejlepším mužem byl opět Robert Čepek (PSK Olymp Praha),
nejlepší ženou Vendula Fronková (AC Domažlice).

Třetí ročník se uskutečnil po roční pauze na přelomu jara a léta roku 2017. Jednotlivá kola se konala u Diany v Karlových
Varech, Hameliky v Mariánských Lázních a poblíž plzeňských rozhleden Chlum a Krkavec. Novinkou bylo rozdělení
jednotlivých kol do dvou víkendových částí. Vítězi se stali David Lukáš z Plzně a Barbora Šturmová z Forrest Gump
teamu.

Čtvrtý ročník je za dveřmi a přichystal novinku v podobě nového závoduVršíček třikrát jinak. A kdo se stane vítězem?To
je výzva i pro Vás, milí běžci.



DIANATŘIKRÁT JINAK
Závodníci zdolají vrch s rozhlednou Diana nacházející se v Karlových Varech třemi způsoby. Prvním
závodem je kratší běh do vrchu odélce 2,43 km s hromadným startem. Poté následuje kratší výběh svahu
o délce 800 m intervalovým způsobem a na závěr výběh 150 schodů na rozhlednu intervalovým
způsobem. Do celkové klasifikace se započítává součet časů ze tří dílčích závodů. Děti soutěží v kratších
bězích do vrchu.

Rozhledna Diana

Dne 27. května 1914 byla rozhledna slavnostně otevřena pro veřejnost lázeňských hostů. Rozhledna Diana se
zkosenými nárožími, postavená na hranolovém kamenném podstavci a doplněná nasazeným krytým dřevěným
ochozem vyhlídkové plošiny dosahuje celkové výšky 40 m. Vyhlídkový ochoz ve výšce 35 m je přístupný po 150
dřevěných schodech točitých proti směru hodinových ručiček nebo výtahem.

Z rozhledny Diana si můžete prohlédnout z výšky nejen historické centrum lázeňského města a okolí, ale také
vrcholky Krušných hor, Slavkovský les i lázeňské lesy pod rozhlednou.

Nedaleko rozhledny se nachází stylová restaurace a mini ZOO s poníky, kozami, divokými prasaty a pávy. Před
několika lety byl u restaurace otevřen motýlí dům s 300 exempláři tropických motýlů.

Časový pořad:
9.00 – 10.45 Prezentace
10.00 Start závodu dětí 300m
10.05 Vyhlášení výsledků závodu na 300m
10.20 Start závodu dětí 630m
10.25 Vyhlášení výsledků závodu na 630m
11.00 Start závodu běhu do vrchu
11.30 - 12.30 Malování na obličej
11.30 Start prvního závodníka v intervalovém

terénním výběhu
11.45 Start prvního závodníka ve výběhu

schodů rozhledny
13.00 Vyhlášení výsledků hlavního závodu

Startovné:
Dětské závody: 40 Kč, hlavní závod 80,- Kč

Předchozí vítězové:
2015 Tomáš Řehořek a Petra Nováková

(oba LK Slovan Karlovy Vary)
2017 Radek Krummer (Triatlet Karlovy Vary)

a Romana Lubinová (LK Slovan Karlovy Vary)

Partneři závodu:

26.5.



HAMELIKATŘIKRÁT JINAK
Závodníci zdolají vrch Hamelika v Mariánských Lázních třemi způsoby. Prvním závodem je běh do vrchu
o délce 1,55 km s hromadným startem. Poté následuje kratší výběh sjezdovky o délce 310 m
intervalovým způsobem a na závěr výběh 120 schodů na rozhlednu intervalovým způsobem. Do celkové
klasifikace se započítává součet časů ze tří dílčích závodů. Děti soutěží na okruhu v okolí rozhledny.

Rozhledna Hamelika

Rozhledna Hamelika stojí na stejnojmenném vrchu ve výšce 722 m n.m. na okraji Mariánských Lázních. Jméno
vrchu i rozhledny pochází od zkomoleniny názvu Homolka. 20 m vysoká kamenná rozhledna válcového tvaru
byla postavena přes léto roku 1876. V duchu romantismu měla rozhledna připomínat zříceninu a proto byla
postavena nezastřešená věž s okolní polorozpadlou zdí.

Rozhledna se původně jmenovala Císařská, od roku 1926 také Engelsberg-Warte podle skladatele písní, který
několikrát pobýval ve městě. Název Hamelika jí dali sami lidé. Na vyhlídkovou plošinu vede 120 schodů. Je z ní
výhled na část samotnéhoměsta a okolní vrchy Slavkovského lesa. Vidět jsou Krušné hory, Český les nebo Zelená
hora u Chebu.

Časový pořad:

9.15 – 10.45 Prezentace

10.00 Start závodů dětí

Vyhlášení výsledků závodu dětí

průběžně po doběhu jednotlivých běhů

11.15 Start závodu běhu do vrchu
11.30 - 12.30 Malování na obličej

11.50 Start prvního závodníka

v intervalovém výběhu sjezdovky

12.15 Start prvního závodníka

ve výběhu schodů rozhleden

13.30 Vyhlášení výsledků hlavního závodu

Startovné:

Dětské závody: 40 Kč, hlavní závod 80,- Kč

Přechozí vítězové:

2014 Vladislav Razým (Sport Club Plzeň)

a Kateřina Beroušková (LK Tatran Chodov)

2015 Robert Čepek (PSK Olymp Praha)

a Vendula Fronková (AC Domažlice)

2017 David Lukáš (Plzeň) a Barbora Šturmová

(Forrest Gump team)

Partneři závodu:

27.5.



CHLUMTŘIKRÁT JINAK
Závodníci zdolají jeden z dominantních vrcholů v okolí Plzně – Chlum třemi způsoby. Začíná se běhemdo
vrchu o délce 1,75 km s hromadným startem. Poté následuje kratší výběh v terénu o délce 450 m
intervalovým způsobem a na závěr výběh 121 schodů na rozhlednu intervalovým způsobem. Do celkové
klasifikace se započítává součet časů ze tří dílčích závodů. Děti soutěží na okruhu v lese v okolí rozhledny.

Rozhledna Chlum

Rozhledna na vrchu Chlum se nachází cca 1 km severně od plzeňské čtvrti Doubravka a 500 m západně od
bývalé obce Újezd, která je dnes již součástí Plzně. Chlum je jeden ze tří dominantních vrchů v okolí Plzně a jeho
nadmořská výška činí 416 m n.m.
Rozhledna na Chlumu byla postavena díky plzeňské sekci Svazu československých dělnických turistů, kteří s
touto myšlenkou přišli v roce 1923. Svaz vznikl v roce 1921 a přestože byl celostátní, centrem jeho činnosti se
brzy stala Plzeň. Základní kámen rozhledny byl položen v roce 1926, ale dokončená rozhledna se návštěvníkům
otevřela až 23. června 1929. Zděná rozhledna je vysoká 24,8m. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 21,8m vede 121
schodů. Z rozhledny je pěkně vidět na samotné město Plzeň a jeho okolí, dále vysílač Krašov, hrad Radyně a v
dálce za dobré viditelnosti vrcholky Šumavy jako jsou Můstek, Ostrý, Pancíř. Spatřit lze i vrcholy s rozhlednami
Koráb u Kdyně a Čerchov v Českém lese a také např. hrad Přimdu. Severovýchodním směrem lze zahlédnout
vrcholky pohoří Brdy.

Časový pořad:
9.15 – 10.45 Prezentace
10.00 Start závodu dětí

Vyhlášení závodů dětí ihned
po doběhu jednotlivých běhů

11.15 Start závodu běhu do vrchu
11.30 - 12.30Malování na obličej
11.45 Start prvního závodníka v intervalovém výběhu stráně
12.10 Start prvního závodníka ve výběhu schodů rozhledny
13.30 Vyhlášení výsledků hlavního závodu

Startovné:
Dětské závody: 40 Kč, hlavní závod 80,- Kč

Předchozí vítězové:
2011 Robert Čepek (PSK Olymp Praha)

a Ivana Sekyrová (AK Sokolov)
2012 Petr Minařík (AK Zlín)

a Petra Kavijová (Atletika Klatovy)
2013 Robert Čepek (PSK Olymp Praha)

a Kateřina Beroušková (LK Tatran Chodov)
2014 Vladislav Razým (Sport Club Plzeň)

a Ivana Sekyrová (AK Sokolov)
2015 David Špindler (AC Mariánské Lázně)

a Patricia Procházková (SV Stříbro)
2017 David Lukáš (Plzeň) a Barbora Beroušková

(Sport Club Plzeň)

Traťové rekordy:
David Špindler (2015) a Ivana Sekyrová (2014)

Partneři závodu:

2.6.



KRKAVECTŘIKRÁT JINAK
Závodníci zdolají vrch Krkavec nacházející se blízko Plzně třemi způsoby. Prvním závodem je běh do
vrchu o délce 810 s hromadným startem. Poté následuje kratší výběh o délce 550 m po cestě v prudkém
svahu intervalovým způsobem a na závěr výběh 98 schodů na rozhlednu intervalovým způsobem. Do
celkové klasifikace se započítává součet časů ze tří dílčích závodů. Děti soutěží na okruhu v lese v okolí
rozhledny.

Rozhledna Krkavec

Rozhledna na Krkavci se nachází na jednom ze tří dominantních vrchů v okolí Plzně. Je vzdálená zhruba 4 km
severně od plzeňských čtvrtí Bolevec a Košutka. Katastrálně však spadá pod obec Ledce v okresu Plzeň-sever.
Základna rozhledny se nachází na vrcholu kopce ve výšce 504 m n.m. Se stavbou rozhledny bylo započato v
srpnu 1900 a již v říjnu téhož roku byla stavba dokončena. Chata byla postavena v roce 1924 vedle stojící
rozhledny opět nákladem Klubu českých turistů v Plzni. Rozhledna Krkavec je původní a je postavena z kamene
a cihel a je vysoká 18,2 m. Její vnitřní kamenné schodiště je také původní a má 98 schodů. Po železném žebříku
je přístupný druhý vrcholový kruhový ochoz s ještě lepším výhledem. Na vrcholu rozhledny se po opravě znovu
nachází železná čtyřramenná svatováclavská koruna s obloukovými tyčemi a vyznačenými světovými stranami.
Z rozhledny je vidět samotná Plzeň a její okolí, dále pak vrcholky Šumavy a Českého lesa, pohoří Brdy,
Doupovské a Krušné hory. Informace o rozhledně, včetně otevírací doby, naleznate nawww.krkavec.cz.

Časový pořad:

9.15 – 10.45 Prezentace

10.00 Start závodů dětí

Vyhlášení závodů dětí ihned

po doběhu jednotlivých běhů

11.15 Start závodu běhu do vrchu
11.30 - 12.30 Malování na obličej

11.45 Start prvního závodníka

v intervalovém výběhu sjezdovky

12.10 Start prvního závodníka

ve výběhu schodů rozhledny

13.30 Vyhlášení výsledků hlavního závodu

Startovné:

Dětské závody: 40 Kč, hlavní závod 80,- Kč

Předchozí vítězové:

2014 Vladislav Razým (Sport Club Plzeň)

a Kateřina Beroušková (LK Tatran Chodov)

2015 Vladislav Razým (Sport Club Plzeň)

a Pavla Zahálková (AK Škoda Plzeň)

2017 Pavel Burt (Sport Club Plzeň)

a Barbora Beroušková (Sport Club Plzeň)

Partneři závodu:

3.6.



Vršíček třikrát jinak
Závodníci zdolají poutní návršíVršíček u Litohlav třemi způsoby. Prvním závodem je běhdo vrchuodélce
1,1 km s hromadným startem. Poté následuje kratší výběh po lesní cestě k poutnímu kostelu Navštívení
Panny Marie intervalovým způsobem a na závěr výběh schodů k poutnímu kostelu intervalovým
způsobem. Do celkové klasifikace se započítává součet časů ze tří dílčích závodů. První tři místa celkové
klasifikace každého závodu jsou bonifikována odečtem -5, -3 a -2 sekundy. Děti soutěží v 10 věkových
kategorií na okruhu pod schody.

Poutní místoVršíček

Zalesněný kopec Vršíček (436 m n. m.) se nachází jeden kilometr jižně od obce Litohlavy na Rokycansku.
Typickým a zdálky pozorovatelným poznávacím znamením je na jeho vrcholu poutní kaple (kostel) Navštívení
Panny Marie. Ke kapli vede kamenné schodiště, které bylo zbudováno ke 100. výročí postavení kostela. Do
jednotlivých schodů byla vytesána jména lidí a rodin, kteří přispěli na stavbu kostela. Barokní kostel Navštívení
PannyMarie byl vystavěn rokycanským architektem JanemMourkem v letech 1744–1747 z darů občanů aměsta
Rokycany jako projev díkůvzdání za ochranu a pomoc, že se epidemie moru Rokycanům vyhnula. Kostel byl
zbudován na centrálním, typicky barokním půdorysu řeckého kříže. Z každé světové strany do něj vedou dveře,
dominantní je ale západní průčelí s mělkým rizalitem, věžemi a hlavním vchodem. Největší událostí, spojenou s
kaplí, je tzv. Pouť Vršíčková, která se koná vždy první neděli v červenci u příležitosti svátku Navštívení Panny
Marie.

Časový pořad:
9.15 – 10.45 Prezentace
10.00 Start závodů dětí

Vyhlášení výsledků závodu dětí - průběžně po doběhu jednotlivých běhů
11.00 Házenkářský šestiboj
11.15 Start závodu běhu do vrchu
11.30 - 12.30 Malování na obličej
11.50 Start prvního závodníka v intervalovém výběhu sjezdovky
12.15 Start prvního závodníka ve výběhu schodů rozhleden
13.30 Vyhlášení výsledků hlavního závodu

Startovné:
Dětské závody: 40 Kč, hlavní závod 80,- Kč

Partneři závodu:

9.6.

obeC Litohlavy



Jednotlivé závody

26. 5. Diana třikrát jinak - Karlovy Vary
27. 5. Hamelika třikrát jinak - Mariánské Lázně
2. 6. Chlum třikrát jinak - Plzeň
3. 6. Krkavec třikrát jinak - Plzeň
9. 6. Vršíček třikrát jinak - Litohlavy u Rokycan

Bodování

Boduje prvních 15 mužů a první 15 žen
absolutního pořadí. Body se udělují od
prvního do patnáctého místa v následujících
počtech: 20 – 16 - 14 - 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7
– 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.

Prémie

Prémie pro celkovou klasifikaci poháru:

Finanční:
Muži: 1. - 1.500,- Kč; 2. - 1.000,-; 3. - 750,-
Ženy: 1. - 1.500,- Kč; 2. - 1.000,-; 3. - 750,-

Věcné:
První tři v každé kategorii obdrží poháry,
prvních pět v každé kategorii diplomy. Aby
byl běžec oceněn, musí absolvovat alespoň 2
závody seriálu. Vyhlášení nejlepších běžců
seriálu Rozhledny v pohybu proběhne na
posledním závodě 9. 6. 2018 v Litohlavech.

Pro Sport Activities
www.rozhlednyvpohybu.cz

Ing. Roman Sladký
tel.: 777 122 998

Kontakt

Celkové hodnocení seriálu


