
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. ROČNÍK  BĚHU ČERNÝ DŮL – OBŘÍ BOUDA 

sobota 8.října 2016 
  

STARTOVNÉ CELKEM 1450,- Kč (držíme ceny!!) zahrnuje: pořadatelské výlohy, dopravu kol, svršků, občerstvení  
v cíli, zázemí včetně sauny a guláš s pivem na Luční, ubytování s polopenzí a druhou večeří na Svornosti 
PŘIHLÁŠKY: VČAS (chcete-li spát na posteli)!!! 
Podle přihlášky bude objednána strava. Místa na Svornosti jsou limitována, lze přespat i na Chatě Seibert. Přihlášky přijímáme i 
v loděnici KVS  na nástěnce nebo telefonicky / mailem: Bery - 603 263 367, jiri.bermann@adventura.cz, Tarantule - 
605 297 301, kolanda@seznam.cz 
PREZENTACE:  Pouze  v pátek od 19:00 do 24:00!!! 

Neprezentovaní startují pouze s řádnou a uznanou výmluvou. Jen prezentovaní mají nárok na veškeré pocty - je to výzva k 
tomu, aby se všichni stali i společenským, nejen sportovním přínosem akce.  
UBYTOVÁNÍ: popatnácté na Boudě SVORNOST v Peci pod Sněžkou, Zahrádky  
VÁZÁNÍ A ODVOZ KOL: vlek na loděnici KVS od středy 5.10. (klíče u Pedra), v pátek odjezd 16:00, poslední kolo v 15:45 
ČAS STARTU: 11:00 hod; na start se doporučuje dopravit na kolech, budou večer či v neděli ráno opět vyvezena nahoru, 
nedoporučuje se však rozbít si na nich hubu - opatrnosti nikdy není dost a cesty jsou kluzké 

NEPOVINNÁ CYKLISTICKÁ ČÁST: Po stopách Divokýho pojedou borci v co nejhojnějším počtu z Prahy na kolech. Start 

v pátek 7.10. v 10:00 hod, sraz v 9:45 hod. na Černém mostě u Mc Donald´s. 
TRAŤ KOLA:  po staré poděbradské do Sadské, Nymburka, Dymokur, Jičína, N. Paky, Horek, Dolní Branné, Vrchlabí Podhůří, 
Lánova, přes Dolní Dvůr, Rudolfov a po Horské silnici na Tetřevky, křižovatku pod Lesní s vytouženým cílem na SVORNOSTI. 
CESTOU JE NĚKOLIK UZAVÍREK A SEMAFORŮ! 
TRAŤ BĚHU: start Beryho chalupa v Černém Dole, Cihlářská, Náchodská, Lesní bouda, Liščí hora, Rozcestí, Výrovka, Kaplička, 
Luční bouda, cíl Obří bouda; délka 18,5 km, převýšení 1080 m; opravdový borec si může trať prodloužit až na Sněžku, ale 
nedoporučuje se - opravdu to bolí... 
PROGRAM: v pátek večeře, společenská „rozjížděcí“ zábava, čas neomezen; po sobotním doběhu přesun na Luční boudu, sprcha, 
sauna, guláš v pivovaru a pak po svých zpět na Svornost; zastávky po cestě pouze společensky nutné a umírněné, znáte 
se!!  Od 19:00 do 21:00 hod večeře, ve 22:00 hod vyhlášení, pak je to na vás - začíná party, hraje kdo umí, čas neomezen; 
v neděli individuální program, výlety 
Celá akce je především společensko - sportovní a je založena na síle a zábavě kolektivu; je věnována vzpomínce na kamaráda, ale i 
kecům o úspěších a průserech právě uplynulé sportovní sezony, případně různým oslavám světových medailí i soukromých 
drobností. 
Vítáni jsou i s akcí sympatizující neběžci: budete  podporovat na trati, potřebujeme 3 muly na odnos tekutin z Luční k cíli na 
Obří.   
POZOR !!! Akce se koná na území KRKAPARKU jako soukromý výlet, všichni účastníci jsou povinni respektovat návštěvní 

řád. 

Auta zaparkujte v Peci nebo lépe v Černém Dole. 

Nástroje a dobrou náladu sebou!                                                                                         Bery a Tule 
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