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Úvod 
 

 

Ahoj běžci, 

 

toto jsou propozice štafetového běhu Vltava Run 2015. Mimo základní části s popisy jednotlivých úseků obsahují  

i pravidla, doporučení a tipy.  

Prosíme, propozice si pozorně nastudujte. 

 

Opět jsme pro Vás připravili téměř 360 km trasy co možná nejkrásnějšími místy Jihočeského, Středočeského kraje a 

kousek krajem Praha. Poběžíte i Národním parkem a Chráněnou krajinnou oblastí Šumava, Přírodním parkem 

Vyšebrodsko, soukromými lesy apod. Jsou nám udělena potřebná povolení. Abychom i v dalších letech mohli běh 

pořádat, rádi bychom vás požádali o klidný průběh těmito místy a prosíme, abyste po celé trase závodu neodhazovali 

odpadky mimo určená místa.  

 

Řiďte se, prosím, pravidly silničního provozu, respektujte pokyny organizátorů a užijte si každý kilometr závodu. 

 

Děkujeme, užijte si to! 

Tým Vltava Run 
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Propozice 
 

Vltava Run 2015 

Termín:  16 – 17/5/2015 

Specifikace: štafetový běh 359,6 km 

tým maximálně 12 běžců 

36 úseků 

organizátorem pevně daná předávková místa 

Start:  Kvilda, 16/5, postupný start, 6:00 první týmy 

49.0181975N, 13.5793033E 

Cíl:  Praha, sportovní centrum HAMR Braník, 17/5 v průběhu dne 

50.0282456N, 14.4010878E 

 

Kategorie 

• MIX - tým max. 12 běžců bez rozdílu pohlaví 

• ŽENY - tým max. 12 běžkyň 

 

Omezení 

• Doporučený čas běžce v posledním roce na 10 km max. 60 min. (Při registraci uveďte reálný čas na 10 km 
v terénu s převýšením cca 250 m. Čas slouží organizátorům ke správnému zařazení týmů a plánování 
časů úseků). 

• Věk běžce min. 18 let, 15 let s písemným souhlasem rodičů, podmínkou je členství jednoho z rodičů ve 

stejném týmu (rozhodný den je den startu závodu). 

• Zdravotní způsobilost (vaše účast v závodu je na vlastní nebezpečí). 

 

Pravidla 
 

• Určenou trať závodu běží tým štafetovým způsobem. 

• Trať je rozdělená do 36 úseků. 

• Start proběhne z místa určeného organizátorem, v pořadí a čase, který organizátor dopředu určí. 

• Předávka štafety musí proběhnout na organizátory určeném, označeném místě za přítomnosti organizátora. 

• Předávkou štafety se rozumí předání závodního lokátoru následujícímu běžci. Závodní lokátor vám bude 

předán těšně před vaším startem. 

• Běžec na posledním úseku je povinen donést lokátor do cíle, kde ho zkontroluje člen organizačního týmu. V 

případě ztráty lokátoru je tým penalizován jednou hodinou připočtenou k výslednému času a finanční 

náhradou za ztracený přístroj. 

• Závodníci se střídají v předem stanoveném pravidelném pořadí. V ideálním případě, tedy v případě 12 

členného týmu, běží první běžec 1., 13. a 25. úsek. 

• Každý závodník běží minimálně tři úseky. 
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• Pokud z důvodu zranění nemůže běžec v závodu dále pokračovat, nahradí ho v místě zranění běžec, který 

měl běžet následující úsek. Pořadí dalších běžců se také posouvá. Zraněný běžec se již nemůže do závodu 

vrátit. 

• Zranění běžce a s tím související posun pořadí běžců je tým povinen neprodleně hlásit zasláním SMS 

organizátorovi závodu. 

• Pokud běžec seběhne mimo danou trať, musí se vrátit do místa, kde trať opustil a pokračovat v závodě dál po 

určené trase. 

• V ideálním případě, tedy v případě 12 členného týmu, dochází na každém 6. předávkovém místě k předání 

štafety dalším 6 běžcům v druhém autě týmu (po 6., 12., 18., 24., 30. úseku). 

• Doporučena jsou dvě auta pro jeden tým na přesun zbývajících členů týmu mezi předávkovými místy. 

Doporučujeme sedmi a vícemístná auta. Maximálně může tým využít tři auta, na předávkových místech však 

povolujeme parkování pouze dvou aut jednoho týmu, po co nejkratší možnou dobu. 

• Všechna doprovodná auta musí být po celou dobu závodu viditelně označena přiděleným číslem (získáte ve 

startovním balíčku), jinak mohou být organizátorem vykázána z prostoru určeného pro parkování aut na 

předávkách.   

• Každý závodník získá ve startovním balíčku své startovní číslo, to musí mít na sobě viditelně umístěno při 

každém úseku, který běží. To platí i v noci. Tedy je nutné číslo připevnit přes reflexní prvky. 

• Každý závodník na trati je povinen mít na sobě v čase mezi 18.00 a 6.00 hod povinnou noční výbavu (reflexní 

vestu, čelovku, blikací pásek na ruku). 

• Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit běžce na dobu nezbytně nutnou k přípravě tratě nebo zabezpečení 

chodu závodu. Čas zdržení bude pořadatelem z výsledného času odečten. 

• Pro zdolání tratě bude stanoven časový limit, po kterém bude trať uzavřena, resp. budou zrušena 

předávková místa, značení a dohled nad tratí. Tým může trasu dokončit, avšak bez služeb organizátora na 

trati. 

• Závodníci musí zdolat své úseky samostatně a bez použití jakýchkoliv dopravních prostředků či cizí pomoci. 

Posledních 50 m 36. úseku před cílem se mohou připojit ostatní členové týmu k běžci posledního úseku, a do 

cíle tak může tým doběhnout společně. Časomíra se zastaví při dokončení závodu běžcem posledního úseku. 

• Závod se běží za normálního provozu, zdržení způsobená na trase (semafory, vlakové přejezdy, cizí osoby, 

apod.) nebudou z výsledného času odečtena. 

• Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000 Sb. - Zákon o silničním provozu. 

• Během závodu závodníci nesmějí požívat alkohol. 

• Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené. Pořadatel není odpovědný za 

jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil 

bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.). 

• Doporučujeme zřízení pojištění pro případ úrazu. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou kapitáni týmů  

o změnách informováni. 

• Přihlášením do závodu souhlasíte s jeho pravidly a zavazujete se pravidla a pokyny dodržovat. 

• Startovné je konečné a po zaplacení nevratné. 

• Pamatuj, závodíš na vlastní nebezpečí. Buď si vědom svého zdravotního stavu. 
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Povinná výbava auta 
 

• 2x reflexní vesta (reflexní kšandy) 

• 2x běžecké výstražné blikající světlo 

• 2x čelovka 

• funkční mobilní telefon (běžec musí mít při běhu u sebe) 

• 1x itinerář tratě 

• seznam telefonních čísel členů týmu a pořadatelů 

• náhradní baterie do vybavení 

• dostatek jídla a pití 

• lékárnička 

Doporučená výbava pro každého běžce 
 

• 3 sety běžeckého oblečení 

• 2 páry běžeckých bot 

• 1 pár obuvi na přezutí 

• sluneční brýle, krém na opalování, kšiltovka 

• věci na převlečení 

• láhev s pitím 

• spacák, karimatka 

• hygienické potřeby, ručník 

• krém na odřeniny, náplasti, tejpy 

• peníze 

Důvody penalizace nebo diskvalifikace ze závodu 

• pokud závodníci neběží v předem daném, pravidly určeném pořadí členů v týmu (60 minut penalizace) 

• pokud nejsou běžci viditelně označeni a nepoužívají předepsané bezpečnostní prvky (60 minut penalizace) 

• pokud běžci běží bez funkčního mobilního telefonu (60 minut) 

• pokud tým ztratí závodní lokátor (60 minut penalizace) 

• pokud nejsou viditelně označena doprovodná auta (30 minut penalizace) 

• pokud se člen/členové týmu v čase a místě závodu nedrží pokynů pořadatele (diskvalifikace) 

• pokud předání štafetového kolíku proběhne mimo organizátorem určený prostor (diskvalifikace) 

• pokud tým nedoběhne do cíle závodu v daném časovém rozmezí (diskvalifikace) 

• pokud budou porušena jiná pravidla závodu (dle posouzení závažnosti porušení organizátorem) 

Posouzení závažnosti všech podnětů náleží organizátorovi závodu. 

 

Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného. 
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Časový harmonogram 
 

 

15/5 18.00 – 24.00 Kvilda, centrální parkoviště    Prezence týmů 

 

V tomto termínu a čase proveďte prezenci svého týmu. K prezenci se nemusí dostavit kapitán, může za sebe poslat 

zástupce. O tomto nás do 9. 5. informujte na e-mail info@vltavarun.cz. U prezence týmu nám předáte prohlášení 

podepsané všemi zúčastněnými běžci, zkontrolujeme povinnou bezpečnostní výbavu auta (vesty, čelovky, blikačky) a 

vy si převezmete startovní balíčky. 

 

 

15/5 18.00 – 24.00 Kvilda, centrální parkoviště    Info point 

 

Náhradou za plánované kapitánské setkání je Info point, kde vám zodpovíme případné dotazy k závodu. 

 

 

16/5 6.00 – 15.00 Kvilda, centrální parkoviště    Postupný start Vltava Run 

 

Začátkem května, po vyhodnocení vámi uvedených časů jednotlivých běžců, uveřejníme předpokládané časy startů 

všech týmů. 

 

 

17/5   Praha, sportovní centrum HAMR Braník  Cíl Vltava Run 

 

Cíl závodu je na travnaté ploše mezi sportovním centrem HAMR Braník a Vltavou; zajištěna bude možnost sprchy, 

občerstvení, WC, chill out. 

 

 

17/5 16.00  Praha, sportovní centrum HAMR Braník  Vyhlášení vítězů 

 

Vyhodnotíme první tři nejrychlejší týmy v hlavní kategorii a nejrychlejší tým v ženské kategorii a odměníme je 

hodnotnými cenami. Všichni, kteří závod dokončí, budou odměněni pamětní medailí Vltava Run 2015. 

 

 

17/5 20.00  Praha, sportovní centrum HAMR Braník  Časový limit pro doběhnutí do cíle 

 

Uzavření cíle.  

 

 

17/5 20.00  Praha, sportovní centrum HAMR Braník  Ukončení akce 
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Pokyny a doporučené postupy 
 

Pořadí běžců a jejich označení 

Běžci běží v pořadí, které před startem v on-line registraci určil kapitán. V případě dvanáctičlenného týmu běží první 
běžec 1., 13. a 25. úsek. 
 
Při absolvování svého úseku musí být běžec viditelně označen svým startovním číslem. Startovní číslo dostane běžec 
ve startovním balíčku. 
 

Bezpečnost na trati 

Závod se běží za plného provozu, běžci musí dodržovat pravidla silničního provozu, viz podrobně str. 18, musí být 
viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu (reflexní oblečení, v noci reflexní vesta, čelovka, blikačka apod.).  
 

Sluchátka a poslech muziky 

Běžci budou účastníky silničního provozu, proto doporučujeme, aby nepoužívali MP3 přehrávače a telefony pro 
poslech muziky. Musí slyšet pokyny organizátorů a musí být schopni rozpoznat zvuky ve svém okolí. 
 

Zranění běžce 

V případě zranění běžce pokračuje následující běžec v závodu z místa, kde se zranění stalo. Pořadí dalších běžců se 
také posouvá.  
V případě potřeby kontaktujte naši zdravotní asistenci.  V případě vážného zranění volejte prosím rovnou 
záchrannou službu 155. Každý běžec je povinen mít u sebe funkční mobilní telefon po celou dobu závodu. 
Případné vážnější zranění prosím také okamžitě nahlaste i organizátorovi závodu na telefonní číslo +420 608 369 898. 
 

Závodní štafetový lokátor 

Štafetový závodní lokátor si předávají běžci aktuálních úseků na předávce za přítomnosti organizátora. Běžec, který 
právě běží svůj úsek, musí mít lokátor na sobě. Čas předání lokátoru zapíše organizátor jako průběžný čas týmu na 
úseku. 
 

Předávkové místo 

Předávkové místo je místo, u kterého proběhne za účasti organizátora předání štafetového lokátoru mezi dvěma 
běžci týmu; je označeno modrými balonky. 

  

Navigace při závodu 

Za navigaci běžce na trase je odpovědný tým. Úseky budou ale i značeny (způsob značení viz str. 11) a na 

problematičtějších místech budou stát organizátoři. 

Pokud běžec zabloudí, musí se vrátit na místo, kde z trasy seběhl, a dokončit svůj úsek po dané trase.  
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Nahlášené časy týmů 

Při registraci na závod kapitán uvádí časy jednotlivých běžců na 10 km v terénu s převýšením cca 250 m. Tyto časy 

nám slouží ke stanovení startu jednotlivých týmů. Není snadné odhadnout správně čas týmu – i vzhledem k odlišným 

náročnostem úseků.  

Rychlejší tým 

Pokud se i přes naši snahu stane, že některý tým bude rychlejší, a hrozí, že na další předávku doběhne běžec dříve, 

než bude zřízena, budeme takový tým muset na některé z předávek zastavit na čas nezbytně nutný pro přípravu trasy 

před prvním běžcem. Toto zdržení bude týmu odečteno od celkového času. 

Pomalejší tým 

Pokud tým běží pomaleji, než odpovídá časům uvedeným při registraci, a nestíhá limit pro dokončení závodu, může 

trasu dokončit, ale jeho čas již nebude ve výsledkové listině zaznamenán. 

Auta/Parkování aut 

Pro dvanáctičlenný tým jsou ideální dvě auta, povolena jsou maximálně tři auta na tým. 
Vozidla týmů musí být viditelně – za předním sklem – označena čísly. Čísla jsou součástí startovního balíčku. 
 
Řidič týmového vozidla nemusí být členem týmu. 
 

Neoznačená vozidla mohou být z předávek vykázána, pokud nebude dostatek prostoru pro označená týmová vozidla, 
která mají na parkovištích, nebo místech určených pro parkování přednost. Neoznačená vozidla mohou parkovat 
kdekoliv, nesmí však bránit silničnímu provozu a musí se řídit dopravním značením. Na malé předávce může být 
přítomno pouze jedno auto týmu, na velké předávce (tam, kde se auta střídají) pouze dvě a to na nezbytně dlouhou 
dobu. 
 

Rizikové předávky 

Níže vypsané předávky mají omezenou kapacitu parkovacích míst. Prosíme, abyste se na těchto parkovištích 
zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou k výměně běžců a v co nejkratším čase uvolnili místo dalším týmům. Na tyto 
předávky mají povolený vjezd pouze označená vozidla. 
 
Omezenou kapacitu parkování mají následující předávková místa: 

- Polka 

- Lenora 

- Český Krumlov, parkoviště Jelení zahrada 

- Dražíč, u pivovaru 

- Jetětice, náves 

- Davle 

Postup výměny aut 

V případě dvou týmových aut, vozidlo „A“ veze běžce se startovními čísly 1. – 6., vozidlo „B“ běžce 7. – 12.   
V případě tří aut je rozdělení běžců jiné: 1. – 4. vozidlo „A“, 5. – 8. vozidlo „B“ a 9. – 12. vozidlo „C“. 
 
Začíná týmové auto „A“. Odstartuje běžec, vozidlo se přesouvá s ostatními běžci na následující předávku.  
Zde si běžci uplynulého a následujícího úseku předají na předávkovém místě lokátor, běžec, který právě absolvoval 
svůj úsek, nastoupí do vozidla a to se opět přemisťuje na další předávku. 
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Po čtyřech (v případě 3 týmových aut) nebo šesti úsecích (v případě 2 týmových aut) se na předávce mění i týmová 
auta se svými posádkami (tzv. velká předávka). Posádka aut/a, které právě neabsolvuje své úseky, má čas na 
regeneraci, občerstvení, odpočinek a přemístění na další velkou předávku, která se jejich týmového auta týká. 

Úseky, kam nesmějí vjíždět auta 

Na trase jsou úseky, kam auta vjíždět nesmějí (zákaz vjezdu), nebo ani fyzicky nemohou (pro auta nedostupná místa 

– pěšiny, turistické trasy, cyklostezky). Popisy k jednotlivým úsekům obsahují instrukce, jak se dostat na další 

předávkové místo, a také vzdálenost a pravděpodobný čas, který tento přejezd zabere. 

Podpora běžce na trati 

Svého běžce smí tým povzbuzovat (občerstvovat) i v průběhu jeho úseku. Je však potřeba zvolit místo, které bude 

bezpečné a kde tím nedojde k omezení dopravy. Při vystupování z aut je nutné použít reflexní vesty. 

Značení trasy 

Jak je již uvedeno výše, navigace běžce na trase je na bedrech jeho týmu. Trasa bude ale také značena – šipky 

modrým sprejem, šipky na stromech, sloupech, vymezovací pásky, na nočních úsecích modré odrazky a modré svítící 

tyčinky. 

 

 

 

 

Organizátoři 

Po trase a na předávkách budou přítomni organizátoři ve žlutých reflexních vestách. Na trase budou pomáhat 

s orientací, při přebíhání větších silnic, při náročnějším parkování apod. Prosím, dbejte jejich pokynů. 

Noční úseky 

Pro lepší orientaci budou noční úseky speciálně značeny reflexními terčíky a svítícími tyčinkami. Běžec se vybaví 

reflexní vestou, čelovkou, blikajícím světlem, mobilním telefonem a např. i náhradními bateriemi. Povinnou noční 

výbavu jsou běžci na trati povinní mít na sobě v čase mezi 18.00 a 6.00 hod. 

Nahlášení situace na trase / Nahlášení zničeného značení 

Prosíme, pokud narazíte na poničené/strhané značení, dejte nám o tom vědět SMS zprávou po dokončení úseku 

+420 774 771 140 (specifikujte, prosím, konkrétní místo). Pokud na trase vznikne situace, která zamezuje průběhu 

závodu tímto místem, prosím, neprodleně volejte +420 774 771 140. 
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Zázemí během závodu 

Kromě možnosti využití sprch v cíli a na místech přespání se můžete osvěžit před koncem závodu ve Vraném nad 

Vltavou. 

Vrané nad Vltavou – sokolovna 

Sprchy, WC, restaurace k dispozici v průběhu nedělního rána a dopoledne. 

K dispozici:  17. května, 4.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místní obyvatelé 

Trasa běhu vede i přes města a obce, ve dne i v noci. Prosíme, respektujte domácí obyvatele i návštěvníky. 

Nezanechávejte za sebou nepořádek, nerušte noční klid, neblokujte svým parkováním auta místních obyvatel apod. 

Usnadníte nám vyjednávání příštích ročníků. 
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Ubytování během závodu 
Na noc se soboty na neděli jsme pro vás připravili dvě možnosti kam složit hlavu a na chvilku během závodu 

zrelaxovat, odpočinout si, dát si sprchu a něco k jídlu. 

 

I. ekonomičtější varianta  

Ubytování v Týně na Vltavou – Sportovní hala 

      Adresa: 

          Tyršova 780 

          37501 Týn nad Vltavou 

 

 

• Na noc se soboty na neděli jsme pro vás připravili bezplatné ubytování v sportovní hale v Týně nad Vltavou, 

tedy zhruba v půlce trasy. Není potřeba žádná registrace, do haly můžete jednoduše přijít a prospat se 

v stanoveném časovém rozpětí.  

• Hala vám bude k dispozici od 16. 5. 2015, 17.00 hod do 17. 5. 2015, 8.00 hod. 

• Potřebujete spacák, karimatku, další osobní potřeby. 

• K dispozici budou prostory malé a velké tělocvičny, WC, sprchy, šatny a 2 přilehlé restaurace. 

• Parkování bude možné na čtyřech různých plochách v Týně na Vltavou (viz mapa Týna na další straně a 

označení P1 – P4). Kdo dřív přijede, ten blíž parkuje ☺. 

• Občerstvit se můžete přímo v restauraci ve Sportovní hale nebo v Restauraci Sokolovna, která je 

vzdálena cca 250 m od sportovní haly v budově Městského domu kultury.  

 

       MENU Restaurace Sportovní hala:         MENU Restaurace Sokolovna:                

Kuřecí stehno s rýží, zelenina         Česneková polévka speciál  

Těstoviny s boloňskou omáčkou a parmazánem       Cuketové rizoto s parmazánem 

Tortilla s kuřecím masem a zeleninou        Francouzský salát s kuřecím masem 

Cizrnové placičky se zeleninovým salátem        Smažený květák, hranolky, tatarská omáčka 

Zapečené těstoviny se špenátem a kuřecím masem       Palačinky s marmeládou a šlehačkou 

Vepřové soté se šťouchanými bramborami              Vepřové ražniči                                       

Řecký salát se sýrem Feta          Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka 
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II. komfortnější varianta    

Ubytování v Hněvkovicích – Domov mládeže 
          
          Adresa:     Rezervace: 

          Hněvkovice Pravý břeh 1                domovmladeze.hnevkovice@seznam.cz  

          375 01 Týn nad Vltavou 1                nebo tel. čísle 385 778 124 

 

 

• Druhou, o něco komfortnější, variantou ubytování na noc ze soboty na neděli, je Domov mládeže u 

předávky v Hněvkovicích.  

• Ubytování je nutné zarezervovat předem.  

• Kapacita zařízení je 300 osob. 

• K dispozici jsou tyto varianty ubytování:  

Domov mládeže 1 – centrální sprchy 

I. kategorie za 260,- Kč na noc 

II. kategorie za 240,- Kč na noc 

Domov mládeže 2 za 280,- Kč – sprcha pro dva pokoje (2-3 lž pokoje) 

• Platit lze pouze hotově. 

• Parkování je možné vedle ubytovny. 

• Občerstvení nutno objednat společně s ubytováním. 
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START - Kvilda 
 

15. 5. 2015  18.00  Prezence do závodu, Infopoint VR 

16. 5. 2015  od 6.00  Starty Vltava Run 2015 
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CÍL – Praha, Sportovní centrum HAMR, Braník 
 

17. 5. 2015  od 10.00 první týmy v cíli VR 

17. 5. 2015  16.00  vyhodnocení vítězných týmů 

17. 5. 2015  20.00  uzavření trasy závodu 

17. 5. 2015  20.00  ukončení akce 

Poslední úsek měří 6,8 km. Abyste celý tým vč. řidiče stihli doběh svého týmu do cíle, vytvořili jsme tzv. VIP 

PARKING. Zde můžete s jedním týmovým autem parkovat 60 minut. 

 Po 60 min. je nutné auto PŘEPARKOVAT na parkoviště LEDAŘSKÁ, k ostatním autům vašeho týmu. 
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Pravidla silničního provozu – výtah 
Podle platného zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: 

Účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních 

komunikacích. 

 

CHODEC/BĚŽEC 

• musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce, 

• kde není chodník, chodí se po levé krajnici, 

• chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe, 

• při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na komunikaci nebo nebezpečných úsecích smějí jít chodci pouze 

za sebou, 

• je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí 

chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce, 

• je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, 

nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou, musí chodec přecházet jen na těchto místech, 

• na přechodu pro chodce se chodí vpravo, 

• mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose, 

• před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní 

účastníky provozu, 

• chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel 

nedonutí řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy, 

• pokud vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo 

zdržovat, 

• chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní 

jízdy, nachází-li se na přechodu nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí vozidel, 

• chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem, 

• chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce, 

• u železničního přejezdu si musí chodec počínat zvlášť opatrně, musí se přesvědčit, zda může přejezd 

bezpečně přejít. 
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Pořadatel a kontakty 

 

VOLEJTE, PRO NAHLÁŠENÍ PROBLÉMU V TÝMU - ZRANĚNÍ BĚŽCE, NAHRAZENÍ 

BĚŽCEM NÁSLEDUJÍCÍM, PŘI ODSTOUPENÍ ZE ZÁVODU.  

Lucia Malastová   +420 608 369 898 

 

VOLEJTE, PRO NAHLÁŠENÍ PROBLÉMU NA TRATI – PŘEKÁŽKA, STRHANÉ ZNAČENÍ, 

NECHTĚNÉ PŘEZNAČENÍ SMĚRU, PROBLÉMU NA PŘEDÁVCE APOD. 

Michal Žvák    +420 774 771 140 

 

VOLEJTE V PŘÍPADĚ POTŘEBY OŠETŘENÍ LEHČÍHO ZRANĚNÍ. 

Zdravotní asistence závodu +420 728 024 651 

      +420 723 928 876   

 
POSÍLEJTE PRŮBĚŽNĚ FOTKY, BUDEME JE UMISŤOVAT ON-LINE NA FB VLTAVA RUN 

Jana Leitnerová PR, foto z běhu  leitnerova@vltavarun.cz 

+420 725 894 702 
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR 

Květa Látalová   +420 608 969 640 

Natália Jankechová  +420 725 433 778 

 

SOS kontakty: 

Záchranná služba     

 155 

Policie        

 158 
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Integrovaný záchranný systém  112 
 

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno-Žebětín 

IČ: 292 13 291, DIČ: CZ 292 13 291 



Podmínky účasti v běžeckém štafetovém závodu Vltava Run 2015 
 
Specifikace akce:  běžecký štafetový závod z Kvildy do Prahy (dále jen „akce“ nebo „závod“) 
Termín:   16. – 17. 5. 2015 
Organizátor:  Topforsport s.r.o., Brno - Žebětín, Bešůvka 810/19, PSČ 641 00, IČ 29213291 
 
 
 

I. Zdravotní stav, omamné látky 
 

Při absolvování běhu musí účastník akce (běžec) dodržovat pokyny organizátorů a jiných osob, které na průběhu akce s 
organizátorem spolupracují, musí se chovat tak, aby neohrozil zdraví, život ani majetek svůj, ani nikoho dalšího. Účastník akce 
potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se 
stejnými nebo podobnými účinky. Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce, a že je schopen akci bez újmy 
na svém zdraví absolvovat. 

Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti na 
výše uvedené akci. Veškerá zdravotní rizika vyplývající z účasti běžce na akci nese běžec ke své tíži a organizátor za ně 
neodpovídá. 

Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků či jeho změny vyvolané nebo způsobené účastí na akci. 

 

 

II. Bezpečnost 
 

Účastník prohlašuje, že bude při své účasti na akci dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak příslušná ustanovení 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (např. § 53, 54, 55 a 56 z. č. 361/2000 Sb.). Účastník je povinen 
závod absolvovat s vhodným a potřebným vybavením a oblečením. Účastníci akce budou v nočních hodinách oblečeni v 
reflexních vestách nebo budou mít oděvy s reflexními doplňky anebo budou jiným vhodným způsobem označeni. Budou mít 
čelovku, blikající výstražné světlo na rameno nebo kotník, aby mohli být dalšími účastníky silničního provozu včas rozpoznáni.  

Účastník je si vědom, že závod se běží za plného provozu a bez jakéhokoli omezení dopravy a pohybu dalších účastníků jak na 
silnicích, tak na turistických i všech jiných cestách, kde může docházet k těžbě dřeva nebo pohybu lesní, těžební i zemědělské 
techniky a třetích osob, a že cesty zahrnuté do trasy závodu mohou být i přehrazeny závorou, či jinak ovlivněny nebo 
znepřístupněny činností třetích osob. 

Účastník bere na vědomí doporučení uzavřít za sebe pro účast v závodě pojištění pro případ vzniku jakékoli pojistné události 
vyvolané jím nebo v souvislosti s jeho účastí v závodě za předpokladu, že nevyužije, resp. nebude souhlasit s uzavřením 
hromadného pojištění účastníků závodu pořadatelem.  
 

 

III. Osobní údaje a pořizování zvukových a obrazových záznamů 
 

Provedením registrace do závodu uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a 
zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
společností Topforsport s.r.o., Brno - Žebětín, Bešůvka 810/19, PSČ 641 00, IČ 29213291, coby správci osobních údajů, a to za 
účelem vyhodnocení závodu a zasílání informací o akci včetně dalších akcí organizovaných organizátorem, to vše na dobu 
neurčitou.  

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto 
informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních  
údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má 
právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce. Pokud si účastník přeje opravit osobní údaje, které o 
něm organizátor zpracovává, může jej o to požádat na výše uvedené poštovní adrese. Účastník výslovně souhlasí s tím, aby jeho 
osobní údaje byly v případě potřeby předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s konáním akce.  

Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas organizátorovi s pořízením a použitím a šířením 
podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka akce nebo jeho projevů osobní povahy 
pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm. Pořízené materiály mohou být bezplatně použity k 
propagaci organizátora akce a sponzorů akce, jakož i k informačním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář. 
 

Dále je organizátor oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené osobě, která zajišťuje měření času a vyhodnocení 
výsledků závodu. 

 
 
 
 
 



IV. Další ujednání 
 

Účastník si je vědom toho, že účast v závodě je na jeho vlastní riziko, a že organizátor akce ani osoby, které na průběhu akce  
s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou 
účastí účastníka na akci. 

Jakoukoli újmu způsobenou účastníkem v souvislosti s konáním akce organizátorovi či jiným osobám je účastník povinen 
odčinit a nahradit ke své tíži a na své náklady. Účastník akce není oprávněn požadovat na organizátorovi akce jakékoliv finanční 
plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí  
v závodu. Organizátor akce žádným způsobem neodpovídá za věci odložené či použité účastníkem závodu. Organizátor žádným 
způsobem neodpovídá za stav trati závodu, jejího povrchu, provozu ani za jiné okolnosti nezajišťované přímo organizátorem 
akce. 

Účastník bude bezvýhradně respektovat a dodržovat pokyny organizátora závodu, technických nebo traťových komisařů či 
jiných osob zúčastněných na organizaci závodu, stejně jako státních orgánů či úředních osob, pokud budou v rámci jejich 
pravomoci při konání závodu vydány. 

 

Organizátor má právo vyloučit z účasti na závodu nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, porušujícího podmínky dle tohoto 
prohlášení, stejně jako účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků 
či dalších osob. 

 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli před zahájením akce pozměnit nebo upravit pravidla závodu nebo závod zrušit, a to  
i bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.vltavarun.cz. 

 
Účastník dále prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat tyto podmínky účasti. Účastník prohlašuje, 

že byl organizátorem seznámen se všemi podmínkami účasti na závodu včetně propozic a tyto bude dodržovat. 

 

Prohlašuji, že je mi obsah tohoto prohlášení a podmínek akce jasný a srozumitelný a dobrovolně ho podepisuji. Všechny údaje 
jsem uvedl/a pravdivě a nic jsem nezatajil/a. 

 

 

Tým: ………………………………………………………… 

 

 

Číslo běžce 

 

Jméno běžce Datum narození Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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Vltava Run 2015      

ÚSEK 1 

Start Kvilda, centrum, Penzion Pohoda/ 49.0181975N, 13.5793033E 

Cíl Bučina rozcestí nad hotelem Alpská vyhlídka/ 48.9681556N, 13.5942258E 

Trasa 
běžce 

Z Kvildy po modré TZ kolem pramene Vltavy, na rozcestí u Pramene Vltavy odbočit vlevo na 

červenou, stále po červené na rozcestí Bučina. 

Trasa 
auta 

Přesuňte se po silnici č. 167 na předávku POLKA (konec druhého úseku). 

Náš shuttle bus sem dopraví běžce prvního úseku. 

Délka 
tratě 

9,2 km Náročnost (1-5 max.) 2- 3 

Povrch 30 % asfalt, 70 % šotolina 

POZOR! Spolu s prvním běžcem se vydává na cestu i druhý běžec VR Shuttle busem, který ho přemístí 
na předávku Bučina. Zde počká shuttle na běžce prvního úseku a převeze ho do POLKY. Prosím, 
sledujte ve Kvildě pokyny organizátorů, aby váš druhý běžec nastoupil včas do správného 
Shuttle busu. 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 2 

Start Bučina rozcestí nad hotelem Alpská vyhlídka/ 48.9681556N, 13.5942258E 

Cíl Polka rozcestí, odbočka na modrou TZ/ 48.9463453N, 13.7093181E 

Trasa 
běžce 

Po modré TZ směr Polka přes Knížecí pláně rozcestí Knížecí pláně, Ždárecké sedýlko, Nová Polka 
rozcestí, dále po modré TZ.                          

Trasa 
auta 

Přesuňte se po silnici č. 167 na předávku POLKA (konec druhého úseku). 

Délka  10,2 km Náročnost (1-5 max.) 1- 2 

Povrch 80 % asfalt, 20 % šotolina 
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     ÚSEK 3 

Start Polka rozcestí, odbočka na modrou TZ/ 48.9463453N, 13.7093181E 

Cíl Lenora, fotbalové hřiště/ 48.9197536N, 13.7958650E 

Trasa 
běžce 

Po modré TZ. POZOR! Brod. Rozcestí Nad Polkou vlevo, pod Horní Vltavicí, Horní Vltavice, odbočit 

vlevo přes most. POZOR! Podél silnice I. tř. č. 4 cca 300 m, odbočit vpravo na Zátoň, v Zátoni 

vpravo na Lenoru, na začátku Lenory na modrou TZ, podél železniční stanice Lenora, přeběhnout 

hl. silnici č. 39, pokračovat po cyklostezce podél silnice č. 39 kolem Zámku Lenora, na rozcestí se 

dát doprava, Lenora fotbalové hřiště. 

Trasa 
auta 

Přesuňte se po silnici č. 167 do Horní Vltavice, stejnou cestou jako běžci do Zátoně, Lenora (ne po 

TZ). 

Délka  11,8 km Náročnost (1-5 max.) 2 

Povrch 80 % asfalt, 20 % lesní cesta 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015     

     ÚSEK 4 

Start Lenora, fotbalové hřiště/ 48.9197536N, 13.7958650E 

Cíl Stožec, parkoviště penzion Pstruh/ 48.8592397N, 13.8191725E 

Trasa 
běžce 

Po modré TZ cca 2 km, odbočit na zelenou TZ - cyklo trasa 33. zelená cesta, křižovatka Volarské 
šance, odbočit vpravo, po žluté na rozcestí Dobrá, vlevo po cyklo 1024 na Křižovatku u potoka, 
vpravo po žluté na Stožec. 

Trasa 
auta 

Po silnici č. 39, vpravo na Soumarský most, České Žleby a Stožec. (14 km, 18 min). 

Délka  9,9 km Náročnost (1-5 max.) 2-3 

Povrch 100 % zpevněná cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015     

     ÚSEK 5 

Start Stožec, parkoviště penzion Pstruh/ 48.8592397N, 13.8191725E 

Cíl Nová Pec, parkoviště/ 48.7914731N, 13.9488997E 

Trasa 
běžce 

Stezka lesních her, vidličky doleva směr Lávka přes St. Vltavu, po modré TZ na Černý kříž, rovně 
podél Vltavy (vlevo) a tratě (vpravo), přeběh tratě 3x, Pěkná, přeběh tratě 2x, Ovesná, Nová Pec 
rozcestí. 

Trasa 
auta 

Zpět na silnici č. 39, vpravo na Volary, Želnavu, Bělá a Nová Pec (31 km, 35 min). 

Délka  15,4 km Náročnost (1-5 max.) 1-2 

Povrch 100 % asfalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 6 

Start Nová Pec, fotbalové hřiště/ 48.7914731N, 13.9488997E 

Cíl Horní Planá, parkoviště/ 48.7621075N, 14.0254425E 

Trasa 
běžce 

Na křižovatce na předávce odbočit doleva kolem fotbalového hřiště, pokračovat přes most, pořád 
po cyklostezce č. 33, na rozcestí Bělá doprava,  za žel. přejezdem Pernek seběhnout z cyklostezky č. 
33 a pokračovat rovně po trase až do Horní Plané. 
POZOR! Na trase 3x žel. přejezd. 

Trasa 
auta 

Bělá, Želnava, Pernek po silnici č. 39 (11 km, 12 min). 

Délka  7,8 km Náročnost (1-5 max.) 1 

Povrch 100 % asfalt (cyklostezka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní středisko Horní Planá 
Náměstí 46 
382 26 Horní Planá 
So:  08.00 – 22.00  
Ne:  08.00 – 22.00 
Tel:  380 748 114 
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     ÚSEK 7 

Start Horní Planá, parkoviště/ 48.7621075N, 14.0254425E 

Cíl Olšina, Rekreační zařízení parkoviště/ 48.7778783N, 14.0927197E 

Trasa 
běžce 

V Horní Plané seběhnout z Jiráskovy ulice na cyklostezku č. 33 doprava, podél kolejí, Jenišov, 
POZOR! Přeběh přes koleje, následně přeběh přes silnici, stále po cyklo Karlovy Dvory I., Hůrka, v 
Hůrce za Penzionem U méďů doleva na modrou TZ Žlábek, za rozcestím Žlábek seběh z modré TZ 
rovně cca 2,4 km na rozcestí před Hodňovem doprava na cyklostezku 1255 do Olšiny. 

Trasa 
auta 

Horní Planá, Hodňov, Olšina(6,5 km, cca 10 min). 

Délka  12,8 km Náročnost (1-5 max.) 2 

Povrch 100 % asfalt 
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     ÚSEK 8 

Start Olšina, Rekreační zařízení- parkoviště/ 48.7779944N, 14.0926222E 

Cíl Černá v Pošumaví, Slepá ulice/ 48.7450206N, 14.1189119E 

Trasa 
běžce 

Z Olšiny po silnici a červené TZ kolem jezera Olšina, na žel. stanici Olšina odbočit vpravo na 
Hodňov. POZOR! Žel. přejezd. Pak rovně po lesní cestě, Ořechovka cca 2,5 km, na rozcestí vlevo na 
Mokrou, v Mokré odbočit doprava, pokračovat dál, podběhni silnici č. 39, pokračuj dál cca 700 m.  

Trasa 
auta 

Hodňov, Žlábek, Hůrka, Černá v Pošumaví - auta parkují podél slepé nepoužívané cesty (9 km, cca 
15 min). 

Délka  6,4 km Náročnost (1-5 max.) 2 

Povrch 80 % asfalt, 20 % lesní cesta 
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     ÚSEK 9 

Start Černá v Pošumaví, slepá ulice / 48.7449267N, 14.1183831E 

Cíl Frymburk, parkoviště u pláže/ 48.6643961N, 14.1647422E 

Trasa 
běžce 

Ze slepé silnice cca 500 m podél silnice č. 39, odbočit doleva mezi domy, opět vlevo na cyklostezku 
č. 33, Slavkovice, před Muckovem vpravo stále po 33, na rozcestí Milná odbočit vlevo na zelenou 
TZ na Vřesná - Bus pokračovat až do Frymburku, parkoviště u pláže. 

Trasa 
auta 

Po silnici č. 39 přes Černou v Pošumaví, po silnici č. 163 přes Pláničku, Milnou až do Frymburku 
(10,3 km, cca 10 min). Parkování na autobusovém nádraží ve Frymburku - nutno přejít cca 330 m k 
místu předávky. 

Délka  13,7 km Náročnost (1-5 max.) 2- 3 

Povrch 90 % asfalt, 10 % lesní cesta 
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     ÚSEK 10 

Start Frymburk, parkoviště u pláže/ 48.6643811N, 14.1645386E 

Cíl Loučovice, parkoviště u kostela/ 48.6192433N, 14.2454764E 

Trasa 
běžce 

Po cyklostezce č. 33 přes Lipno nad Vltavou. POZOR! Před hrází přeběh silnice č. 163. Dolů 

k železniční stanici a pokračovat stále po cyklostezce č. 33 až do Loučovic, předávka u kostela. 

POZOR! 3x přeběh přes koleje. 

Trasa 
auta 

Z Frymburku po silnici č. 163 přes Lipno nad Vltavou do Loučovic, za fotbalovým hřištěm odbočit 

doleva, za mostem parkoviště u kostela (13,5 km, cca 20 min). 

Délka  13 km Náročnost (1-5 max.) 1 

Povrch 100 % asfalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 11 

Start Loučovice, parkoviště u kostela / 48.6193058N, 14.2454008E 

Cíl Rožmberk, náměstí/ 48.6548156N, 14.3665817E 

Trasa 
běžce 

Po místní silnici podél vody. POZOR! Přeběh přes koleje. Navazuje modrá TZ, po ní vpravo přes 

most. POZOR! Přeběh přes silnici č. 163 k hotelu Kilián. Za hotelem Kilián vlevo po modré TZ. Na 

rozcestí Pod Kapličkou, vlevo modrá TZ, na rozcestí Pod Pošlákem vlevo na červenou TZ. POZOR! 
Přeběh silnice č. 163. Po 1300 m opět přeběh silnice č. 163, pokračovat podél silnice až do Vyššího 

Brodu. Z Vyššího Brodu po Vltavské cyklostezce do Hrudkov - léčebna, Hrudkov, dál na Rožmberk 

náměstí. V Rožmberku sbíháme na silnici II. Třídy 160. Nutná zvýšená pozornost! 

Trasa 
auta 

Využijte silnice č. 163 až do Rožmberka nad Vltavou. Prosím, nekomplikujte průběh běžecké trasy 

přes Hrudkov. 

Délka  13,4 km Náročnost (1-5 max.) 3- 4 

Povrch 60 % asfalt, 40 % lesní cesta 
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     ÚSEK 12 

Start Rožmberk, náměstí/ 48.6548156N, 14.3665817E 

Cíl Zátoň, parkovací plocha Sporthotel Zátoň/ 48.7268986N, 14.3380139E 

Trasa 
běžce 

Přes most po silnici 160 vpravo, po cca 230 m vlevo do kopce k zámku, přes most vpravo po 

červené TZ přes Metlice, Brannou, Jistebník do Zátoně.  

Trasa 
auta 

Zpět po silnici 160 po levém břehu Vltavy do Zátoně (12 km, 15 min). 

Parkování za mostem na vyhrazené ploše u Sporthotelu Zátoň (cca 100 m od předávky). 

Délka  9,9 km Náročnost (1-5 max.) 3 

Povrch 10 % lesní cesta, 90 % asfalt 
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     ÚSEK 13 

Start Zátoň, Sporthotel Zátoň/ 48.7268986N, 14.3380139E 

Cíl Český Krumlov, parkoviště Jelení zahrada/ 48.8133878N, 14.3128325E 

Trasa 
běžce 

Po červené TZ silnice, vlevo na polní cestu do Zátes, silnice Spolí, do Slupence, stále po červené TZ, 
dolu do Český Krumlov po ulici Rožmberská, POZOR! Provoz. Přeběhnout ul. Objížďková přes 
semafor, do centra ulicí Rooseveltova, kolem divadla, ul. Horní, odbočit doprava Masná, rovně do 
ul. Dlouhé, vpravo přes lávku, most, Horní hrad, na parkoviště Jelení zahrada. 

Trasa 
auta 

Zpět po silnici 160 po levém břehu Vltavy do Českého Krumlova, ulice Objížďková, Chvalšínská (cca 
14 km, 20 min). POZOR! Omezená kapacita parkoviště! Prosíme, zdržte se zde pouze na dobu 
nezbytně nutnou k předávce štafety. Povolený čas stání auta je maximálně 20 min. před a 5 min. 
po doběhu běžce. Pouze 1 auto týmu! 

Délka  11 km Náročnost (1-5 max.) 3 

Povrch 90 % asfalt, 10 % zpevněná cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemocnice Český Krumlov 
Nad Nemocnicí 153 
381 27 Český Krumlov 
So: 08.00 – 22.00  
Ne: 08.00 – 22.00 
Tel: 380 717 646 
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     ÚSEK 14 

Start Český Krumlov, parkoviště Jelení zahrada/ 48.8133878N, 14.3128325E 

Cíl Zlatá Koruna, kemp Koruna/ 48.8531606N, 14.3714583E 

Trasa 
běžce 

Z parkoviště vpravo, chodník podél ul. Chvalšínská, vyběhnout vpravo na most, vlevo přes most, za 

mostem vpravo kolem kina, po zelené TZ nahoru schody Serpentina, ul. Tř. Míru, přes koleje ul. 

Nádražní, po levé ruce kasárna, stále nahoru ul. U kasáren, na rozcestí Nový Dvůr doprava na 

cyklostezku až do Srnína, v Srníně odbočit vlevo, přes křižovatku rovně po cyklo č. 12, Zlatá koruna 

žel. st., vpravo na červenou TZ. POZOR! Provoz skrz Zlatou Korunu, běžte po levé straně silnice. Za 

mostem vlevo kemp Koruna. 

Trasa 
auta 

Ul. Budějovická, silnice č. 30 do Přísečné, Rájova, Zlaté Koruny. Parkování ZA kempem Koruna (cca 

7 km, 10 min). 

Délka  8,7 km Náročnost (1-5 max.) 3-4 

Povrch 70 % asfalt, 30 % zpevněná cesta 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 15 

Start Zlatá Koruna, kemp Koruna/ 48.8531606N, 14.3714583E 

Cíl Boršov, parkoviště Zátkův mlýn/ 48.9167633N, 14.4298236E 

Trasa 
běžce 

Z kempu Koruna po modré TZ vpravo do kopce do Štěkře, přes silnici rovně na polní cestu po cca 
1,3 km, přejde v asfaltku do Radostic, stále po modré do Opalice dál po modré, přes mostek do 
kopce, odbočka těsně před Rančicemi vlevo na polní cestu, Hvízdalka, dále cca 500 m po modré TZ, 
z modré vpravo pokračovat po zpevněné a polní cestě, na silnici vlevo směr Boršov - Zátkův mlýn. 

Trasa 
auta 

Zpět na Rájov, po silnici č. 39, vlevo na silnici č. 3, vlevo Boršov (cca 14 km, 15 min). 

Délka  9,2 km Náročnost (1-5 max.) 2-3 

Povrch 80 % asfalt, 10 % zpevněná cesta, 10 % polní cesta 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 16 

Start Boršov, parkoviště Zátkův mlýn/ 48.9167633N, 14.4298236E 

Cíl České Budějovice, Náplavka/ 48.9791914N, 14.4659222E 

Trasa 
běžce 

Po silnici, navazuje v Boršově na červenou TZ, po chodníku, pod mostem, před nádražím vlevo, po 
cyklo č. 12 do ČB - Rožnov, ul. Lidická po levém chodníku, odbočit vlevo na Beránkovo nábřeží, 
cyklostezka u Vltavy /pravý břeh/, prvním mostem na levý břeh (ul. E. Pittera) a po levém břehu 
cyklo kolem sportovního stadionu rovně, vpravo přes most ul. Husova na pravý břeh, za mostem 
vpravo podběhnout most na cyklostezku vpravo, parkoviště Náplavka. 

Trasa 
auta 

Z Boršova na silnici E55, sjezd na ul. Dlouhá louka ČB, odbočit vpravo přes Dlouhý most - Husova 
třída, 2. odbočka vlevo za mostem - ul. Resslova, 1. vlevo Klavíkova, sjezd dolů k řece Náplavka (cca 
8 km, 10 min).  

Délka  9,5 km Náročnost (1-5 max.) 1- 2 

Povrch 100 % asfalt, chodník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Běžci  

Auta  

Nemocnice České Budějovice 
B. Němcové 6/37 
370 01 České Budějovice 
So:  09.00 – 21.00  
Ne:  09.00 – 21.00 
Tel:  386 355 555 
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     ÚSEK 17 

Start České Budějovice, Náplavka/ 48.9791914N, 14.4659222E 

Cíl Hluboká nad Vltavou, Hamry/ 49.0557811N, 14.4423606E 

Trasa 
běžce 

Po pravém břehu Vltavy po cyklostezce (držte se na asfaltové cestě) do Hluboké nad Vltavou, přes 

most vlevo, za mostem vpravo po zelené, ul. Hamry. 

Trasa 
auta 

Zpět na ul. Na Dlouhé louce - E55 do Hluboké nad Vltavou, ul. Hamry (cca 13 km, 16 min). 

Délka  9,8 km Náročnost (1-5 max.) 1 

Povrch 100 % asfalt 
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     ÚSEK 18 

Start Hluboká nad Vltavou, Hamry/ 49.0557811N, 14.4423606E 

Cíl Purkarec, penzion U anděla/ 49.1290922N, 14.4521622E 

Trasa 
běžce 

Po zelené TZ rozcestí Pod Janečkem, doprava po červené TZ/cyklo, levý břeh Vltavy, Karlův Hrádek 

dál po cyklo, Purkarec – parkování před penzionem Pelikán a před penzionem U anděla. 

Trasa 
auta 

Po silnici 105, odbočit vpravo na Chlumec a dál Purkarec (cca 12 km, 15 min). 

Délka  10,8 km Náročnost (1-5 max.) 3 

Povrch 100 % asfalt 
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     ÚSEK 19 

Start Purkarec, penzion Pelikán/ 49.1290922N, 14.4521622E 

Cíl Hněvkovice, Zámek Hněvkovice/ 49.1932083N, 14.4458339E 

Trasa 
běžce 

Z Purkarce pokračovat po červené TZ, dále rovně po cyklo 1079 na Jeznice, po 4 km opět na 

červenou TZ směr Litoradlice, vpravo směr na hráz Hněvkovice, přeběh přes hráz na pravý břeh 

Vltavy, pokračovat k zámku Hněvkovice.  

Možnost ubytování v Domově mládeže Hněvkovice - nutná rezervace. 

Trasa 
auta 

Po Litoradlice stejná cesta jako pro běžce, za Litoradlicemi vlevo delší cestou do Hněvkovic na 

pravém břehu Vltavy. Parkování na hřišti za zámkem Hněvkovice (cca 11 km, 15 min). 

Délka  9,8 km Náročnost (1-5 max.) 1- 2 

Povrch 100 % asfalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov mládeže Hněvkovice 

Tel.:+420 385 778 111 

E-mail: info@isshnevkovice.cz 

WWW: http://www.isshnevkovice.cz 

Cenové rozmezí: 240 – 280 Kč/ noc 



     Vltava Run 2015   

     ÚSEK 20 

Start Hněvkovice, Zámek Hněvkovice/ 49.1932083N, 14.4458339E 

Cíl Hosty, hospoda/ 49.2580744N, 14.3940108E 

Trasa 
běžce 

Po cyklostezce po pravém břehu Vltavy - Týn nad Vltavou, po nábřeží 5. Května podběhnout most 

Legií, vpravo na náměstí Míru, levý horní roh náměstí ul. Tyršova, po krajnici/chodníku vlevo, 

Kolodějská, po silnici II. 105/62 třída na Koloděje, v Kolodějích vlevo na Hosty. 

Trasa 
auta 

Téměř stejná trasa, cyklo nahrazena souběžnou silnicí. POZOR! Týn, ul. Tyršova, Sportovní hala viz 
obr. vpravo dole – zde si můžete odpočinout v noci na 17. 5. Parkování, sprchy, WC, tělocvična - 
prostor pro spacák, k dispozici vařič a mikrovlnka. V areálu otevřená restaurace. 

Délka  9,9 km Náročnost (1-5 max.) 3 

Povrch 100 % asfalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská poliklinika  

Sakařova 755 

375 01 Týn nad Vltavou 

So: 08.00 – 22.00  

Ne: 08.00 – 22.00 

Tel: 385 722 222 
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     ÚSEK 21 

Start Hosty, hospoda/ 49.2580744N, 14.3940108E 

Cíl Dražíč, u pivovaru/ 49.3049233N, 14.3807533E 

Trasa 
běžce 

Hosty vpravo na Doubravku, vpravo na Chrášťany, vlevo po silnici č. 105 Dražíč u pivovaru.  

 

Trasa 
auta 

Stejná cesta jako pro běžce. POZOR! Omezená místa pro parkování, prosím, zdržte se na předávce 

co nejkratší dobu.  

Délka  7,6 km Náročnost (1-5 max.) 3- 4 

Povrch 100 % asfalt 
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     ÚSEK 22 

Start Dražíč, u pivovaru/ 49.3049233N, 14.3807533E 

Cíl Jetětice, náves/ 49.3854722N, 14.2924947E 

Trasa 
běžce 

Z Dražíče po silnici č. 105, odbočit doleva na Dražíčské Březí, Písecká Smoleč, doprava po cyklo 

1152 na Slabčice, pokračovat vlevo po cyklo 1152 do Olešné, po silnici do kopce, odbočka vpravo 

na Podolí I. POZOR!  Přeběh rovně přes silnici 29 po cyklo 1152, Myslivna, přes Jetětický potok, 

POZOR! Přeběh přes koleje. Jetětice náves.  

Trasa 
auta 

Stejná cesta jako pro běžce, kromě úseku cca 1 km z Podolí I. na Jetětice, kde prosím využijte 

souběžné silnice. Parkování na návsi v Jetěticích. POZOR! Omezená místa pro parkování, prosím, 

zdržte se na předávce co nejkratší dobu.   

Délka  15,2 km Náročnost (1-5 max.) 4 

Povrch 100 % asfalt 
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     ÚSEK 23 

Start Jetětice, náves/ 49.3854722N, 14.2924947E 

Cíl Květov, náves/ 49.4257969N, 14.2750083E 

Trasa 
běžce 

Z Jetětic po červené TZ, U Seníku, Čertův kůň rozcestí. POZOR! Nutno projít po schodech přes plot 
do uzavřené obory a stejně tak po schodech z obory vyjít ven. Po červené TZ na Tyrolský dům, 
vlevo po silnici do Květova. Dodržujte pravidla silničního provozu.  

Trasa 
auta 

Z Jetětic po silnici na Stehlovice, Branice, Květov (9,5 km, cca 13 min). Parkování v Květově na 
louce, viz mapa, cca 300 m od místa předávky.  

Délka  7,6 km Náročnost (1-5 max.) 2- 3 

Povrch 90 % asfalt, 10 % lesní cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 24 

Start Květov, náves/ 49.4257969N, 14.2750083E 

Cíl Kostelec nad Vltavou, parkoviště na okraji obce/ 49.5015972N, 14.2121611E 

Trasa 
běžce 

Květov rovně po cyklo č. 31 na Kučeř, za Kučeří přeběhnout silnici č. 121 na polní neznačenou 

cestu, u včelínů doprava kolem lesa, první odbočkou vpravo na Jickovice, za obecním rybníkem 2. 

doprava, po cyklo 1155 vpravo mezi rybníky - Sobík, Návrat, Horní a Dolní Opava do Zahrádky a 

vlevo na Kostelec.  

Trasa 
auta 

Kučeř, Sobědraž, Kostelec- sejít z Vltavské, pokračovat doprava na velké parkoviště mezi budovy, 

cca 200 m od předávky (cca 12 km, 16 min). 

Délka  13,5 km Náročnost (1-5 max.) 4 

Povrch 70 % asfalt, 30 % lesní cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliklinika Milevsko 

vchod Masarykova ul. 

Jeřábkova 158 

399 01 Milevsko 

So:  08.00 – 22.00  

Ne:  08.00 – 22.00 

Tel:  382 503 222 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 25 

Start Kostelec nad Vltavou, parkoviště na okraji vesnice/ 49.5015972N, 14.2121611E 

Cíl Klučenice, parkoviště u SDH/ 49.5536439N, 14.2119653E 

Trasa 
běžce 

Kostelec na modrou TZ směr Žebrákov, za potokem rozcestí Žebrákovský most, vpravo po červené 
pěšinou na Žebrákov. POZOR! Komplikovaný terén cca 150 m – držte se značení. Pěšina ke konci 
do kopce, úzká, u kapličky vlevo na most, vpravo po cyklo Vltavská na Voltýřov, ve Voltýřově 
vpravo na Klučenice. 

Trasa 
auta 

Po silnici III. tř. 10238 a 10244 Voltýřov, Klučenice (cca 11 km, 17 min). Z parkoviště je předávka 
vzdálená cca 100 m. 

Délka  8,3 km Náročnost (1-5 max.) 4 

Povrch 50 % asfalt, 50 % lesní/ polní cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 26 

Start Klučenice, parkoviště u SDH/ 49.5536439N, 14.2119653E 

Cíl Solenice, parkoviště/ 49.6126872N, 14.1893500E 

Trasa 
běžce 

Klučenice rovně držet se na 8140 Vltavská přes Hvížďalka do Koubalova Lhota, vlevo po silnici na 

Klenovice, rozcestí Hřebeny, vpravo po modré TZ přes kopec na Solenický most, za mostem vpravo 

cca 100 m předávka. 

Trasa 
auta 

Po rozcestí Hřebeny stejná cesta jako běžci, pokračovat po silnici přes betonovou hráz, Solenice 

(cca 10 km, 15 min). 

Délka  9,4 km Náročnost (1-5 max.) 2 

Povrch 90 % asfalt, 10 % lesní cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 27 

Start Solenice, parkoviště/ 49.6126872N, 14.1893500E 

Cíl Kamýk nad Vltavou, Duhové hřiště/ 49.6417869N, 14.2517225E 

Trasa 
běžce 

Ze Solenice po zelené TZ, do kopce Větrov 2,4 km, vpravo stále po zelené TZ, Zduchovice opět 

nahoru celkem 4 km, přes kopec, zřícenina Vrškamýk - nutno přelézt dřevěné schody, stále po 

zelené TZ, vpravo po silnici č. 118. Zvýšená pozornost! Kamýk, parkoviště na křižovatce u 

Duhového hřiště. 

Trasa 
auta 

Větrov, Nepřejov, Zduchovice, Kamýk (cca 12 km, 17 min). 

Délka  9,4 km Náročnost (1-5 max.) 4 

Povrch 30 % asfalt, 30 % lesní cesta, 40 % polní cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblastní nemocnice Příbram 

Podbrdská 269 

261 01 Příbram 

Ne:  09.00 – 18.00 

Tel:  318 641 722 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 28 

Start Kamýk nad Vltavou, Duhové hřiště/ 49.6417869N, 14.2517225E 

Cíl Líchovy, náves/ 49.6770661N, 14.3205972E 

Trasa 
běžce 

Kamýk rovně po cyklo, vlevo na most, za mostem vlevo po cyklo 301 směr Hojšín, držet se vpravo 

cyklo na Drážkov, vlevo po cyklo Vltavská 301 U Hradilů, Chramosty, vlevo stále po cyklo přes silnici 

č. 18 na Líchovy. 

Trasa 
auta 

Hojšín, Drážkov, Hrachov, Zrůbek, Líchovy (cca 11 km, 18 min). Parkoviště u dětského hřiště, 

vzdálené cca 150 m. POZOR! Omezená kapacita parkování, omezte stání na minimum.  

Délka  9,6 km Náročnost (1-5 max.) 2-3 

Povrch 80 % asfalt, 20 % lesní cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 29 

Start Líchovy, náves/ 49.6770661N, 14.3205972E 

Cíl Štola Josef/ 49.7288714N, 14.3497208E 

Trasa 
běžce 

Po cyklo kolem rybníka Stará voda, modrá TZ vpravo, před Křepenicemi vlevo na silnici č. 119 přes 
most, Cholín žlutá TZ asi 1,7 km, do kopce, odbočit vpravo po silnici směr Smilovice - předávka 
Štola Josef. 

Trasa 
auta 

Stejná jako běžci po Cholín, pokračovat po silnici č. 119, odbočit vpravo na Smilovice. Zde zákaz 
vjezdu, ale týmová auta mají vjezd povolen. (cca 9,6 km, 13 min). 

Délka  9,5 km Náročnost (1-5 max.) 2-3 

Povrch 80 % asfalt, 20 % lesní cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 30 

Start Štola Josef/ 49.7288714N, 14.3497208E 

Cíl Živohošť, lanový park/ 49.7685022N, 14.4139736E 

Trasa 
běžce 

Po naučné stezce (Zlaté Psí hory) vpravo přes potok, po žluté TZ podél potoka (potok po levé ruce), 
rozcestí Mokrsko, vlevo naučná stezka Psí hory, naváže na žlutou TZ, na rozcestí Nad Sejckou 
hájovnou vlevo na zelenou TZ, po silnici Sejcká Lhota, po zelené  TZ vlevo, za Sejckou Lhotou ze 
silnice vpravo na polní cestu Besedná rozcestí, před Křeničná vpravo po silnici č. 114 na 
Živohošťský most - za mostem vlevo lanový park. 

Trasa 
auta 

Cholín, Čelina, Mokrsko, Prostřední lhota, Sejcká lhota, Lipí, Křeničná, Živohošťský most (cca 14 km, 
20 min).  

Délka  10,7 km Náročnost (1-5 max.) 4 

Povrch 40 % asfalt, 60 % lesní cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 31 

Start Živohošť, lanový park/ 49.7685022N, 14.4139736E 

Cíl Nová Rabyně, parkoviště/ 49.8103083N, 14.4292928E 

Trasa 
běžce 

Z lanového parku po modré TZ lesem do Nebřicha. POZOR! Místy úzká pěšina, náročný terén. Po 

modré TZ do Jablonné, vlevo na žlutou TZ Blaženice, za Blaženicemi vlevo po žluté až po rozcestí 

v Podhorech, pokračovat na Rabyni, u rozcestníku doleva směr Nová Rabyně, ostře odbočit 

doprava na předávku. 

Trasa 
auta 

Nebřich, Jablonná, Blaženice, Loutí, Nová Rabyně (cca 11 km, 18 min). 

Délka  10,4 km Náročnost (1-5 max.) 3- 4 

Povrch 60 % asfalt, 20 % polní cesta, 20 % lesní pěšina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015     

     ÚSEK 32 

Start Nová Rabyně, parkoviště/ 49.8103083N, 14.4292928E 

Cíl Hradištko, parkoviště u zámku / 49.8667108N, 14.4119028E 

Trasa 
běžce 

Rovně po silnici 1027, naváže na modrou TZ, přes Slapskou přehradu na Třebenice, v Třebenicích 
odbočit vlevo nahoru do kopce cca 2 km rozcestí Kolna po červené TZ na rozcestí Pod Homolí, 
prudký seběh (na 1 km 200 výškových metrů), lesní pěšina. POZOR! Náročný terén. Ve 
Štěchovicích, ul. Pod Havranem, doleva na ul. Na Buku, doleva na ul. Školní, přeběh přes ul. Hlavní 
doprava na cyklostezku Vltavská, doprava na přes most E. Beneše, za mostem doprava, po ulici 
mezi domy, dál odbočit doprava – napojit se na cyklostezku č. 8199, na rozcestí Brunšov doleva, 
pokračovat po cyklo do Hradištka, na ulici Chovatelů doleva na ul. Benešovská, první odbočka 
doprava a pokračovat až na předávku. 
POZOR! Úsek s nebezpečným seběhem do Štěchovic, sráz po levé straně. 

Trasa 
auta 

Třebenice, Slapy, Štěchovice, Hradištko – parkování u Zámku na ulici Školní (12,7 km, cca 19 min). 

Délka  10,7 km Náročnost (1-5 max.) 5 

Povrch 50 % asfalt, 50 % lesní cesta/ lesní pěšina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 33 

Start Hradištko, parkoviště u zámku / 49.8667108N, 14.4119028E 

Cíl Davle, u mostu / 49.8873761N, 14.3971947E 

Trasa 
běžce 

Po ul. Školní přeběhnout rovně na ul. Spojovací, Nádražní, Pikovice u mostu, přes most vlevo po 
červené TZ, po pravém břehu Sázavy, v Davli soutok s Vltavou, předávka Davle u mostu. 

Trasa 
auta 

Z  Hradištka zpět na Štěchovice, po 102 do Davle, přes most, po Jílovské se vytočit na předávku u 
mostu (7,6 km, cca 13 min). 

Délka  5,5 km Náročnost (1-5 max.) 1 

Povrch 100 % asfalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 34 

Start Davle, u mostu / 49.8873761N, 14.3971947E 

Cíl Vrané nad Vltavou, sokolovna Březovská ul./ 49.9379586N, 14.3815622E 

Trasa 
běžce 

Po červené TZ Libřice, Maškův mlýn, Oleško, Březová-Oleško, stále po červené TZ Nová Březová 
ul.Na Spojce, vlevo ul. Březovská, 2. odbočka vlevo na ulici Lesní, navazuje Okružní, Ke statku, 
doleva na Zahradní, 2. odbočka vpravo na Dlouhou, doprava na U Školy, Pod Sokolovnou až k 
předávce. 

Trasa 
auta 

Z Davle po silnici 102 do Zbraslavy vpravo přes most Závodu Míru, opět vpravo do Vraného (cca 18 
km, 25 min). 

Délka  8,5 km Náročnost (1-5 max.) 2- 3 

Povrch 60 % asfalt, 30 % lesní cesta, 10 % zpevněná cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2014      

     ÚSEK 35 

Start Vrané nad Vltavou, sokolovna Březovská ul./ 49.9379586N, 14.3815622E 

Cíl Zbraslav, železniční stanice/ 49.9692714N, 14.3994214E 

Trasa 
běžce 

Vrané sokolovna, po červené ul. Březovská, vlevo se napojit na cyklostezku 8100. POZOR! Přeběh 

přes koleje. Pokračovat po ul. Nádražní, dál po cyklostezce po pravém břehu Vltavy, až do Zbraslavi 

(úsek cca 500 m mimo cyklostezku), ale na trase. 

Trasa 
auta 

Silnice souběžně s cyklostezkou (4,1 km, cca 7 min). Parkování u železniční stanice Zbraslav. 

Délka  4,3 km Náročnost (1-5 max.) 1 

Povrch 90 % asfalt, 10 % pěšinka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vltava Run 2015      

     ÚSEK 36 

Start Zbraslav, železniční stanice/ 49.9692714N, 14.3994214E 

Cíl Praha, sportovní centrum HAMR/ 50.0282456N, 14.4010878E 

Trasa 
běžce 

Po cyklostezce kolem Vltavy do cíle- HAMR. 

Trasa 
auta 

Komořanská, Generála Šišky, Modřanská, Vltavanů – VIP parkování pro jedno týmové auto po 
dobu 60 minut u areálu HAMR (cca 8 km, 15 min.). Parkování pro všechny auta na parkovací ploše 
na ulici Ledařská (cca 9 km, 16 min.). Podrobné informace o systému parkování v cíli najdete na 
straně 17.  

Délka  6,8 km Náročnost (1-5 max.) 1 

Povrch 100 % asfalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





S vámi od A do Z

V d li jste, že Allianz pojiš uje rizika spojená s natá ením již od dob n mého  lmu? 
V sou asné dob  pojiš ujeme více než 80 % všech amerických  lm  a James Bond pat í 
k našim nejv rn jším klient m.

Pojist te se 
stejn  jako náš 
nejslavn jší 
klient

Nejen na Vltava Run, 
ale na každé Vaše 
další dobrodružství

VltavaRun_210x297_01_2015.indd   1 30.4.2015   14:55:09



Děkujeme všem partnerům! 

 

Hlavní partneři 

 

 

 

 

 

  

 

Hlavní mediální partner 

 

 

 

Partneři 
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