
 Propozice běžeckého závodu 
 

Ústecký krosový pohár – 
 

 

              5.) – Běh kolem Jedlové hory 

 

Termín:     8.5.2016 (neděle), 10 h. 

Trať:          19,1 km; profil jen mírně zvlněný; povrch smíšený (luční 

a lesní cesty, asfalt, štěrk, šotolina, panely). 
 

                  Název závodu může leckoho svádět k domněnce, že se přihlašuje na horský 

běh. Nenechte se však mýlit: Kopec, který budeme obíhat, převyšuje okolní 

terén přibližně jen o stovku metrů (a na severní straně ještě méně). A jedle? Ty 

tu nenajdeme. Zdejší listnatý les (kde převažující dřevinou je dub) přesto stojí 

za návštěvu. Tato pasáž trati může běžce nabít pozitivní energií, kterou budou 

potřebovat v závěru: 2 – 2,5 kilometru před cílem nás totiž čeká „brownfield“ 

bývalé tlakové plynárny Úžín… Ale ještě předtím, než opustíme úpatí Jedlové 

hory, nám ve volném putování krajinou zabrání -cestu přehradí- plot s dráty 

elektrického ohradníku: Tím je tu obehnáno golfové hřiště. Golfový areál zde 

(na plochách zrekultivovaných po hnědouhelné těžbě, již kypících životem) 

mohl vzniknout jen „díky“ nezákonným postupům povolujících úředníků.  
 

Místo:        U severozápadního okraje Ústí nad Labem, cca 150 m 

severně od prodejny Möbelix (tj. 300 m severosevero-

západně od haly bývalého hypermarketu Tesco) v ul. 

Havířská.  

                   Veřejná doprava – z centra města např. (autobusem směr Zadní 

Telnice) Ústí n. L. Mírové nám. 8:01 – Podhoří 8:16; autobus 

MHD č. 11 Ústí n. L. Mírové nám. 8:26 – Podhoří (zast. na 

znamení) 8:43 h. 

Prezentace:  od 9 h., cca 150 m od autobusové zastávky „Podhoří“ 

(směrem k areálu golfového hřiště). (Přijedete-li autem, 

doporučujeme využít parkoviště „Möbelixu“, anebo 

parkoviště bývalého „OC Všebořice“; odtud cca 350 m 

pěšky.) 

Přihlášky –  budou umožněny i přímo na místě prezentace; doporu-

čujeme však přihlásit se předem, na níže uvedený e-mail. 
Jednak tím usnadníte (urychlíte) prezentaci, jednak získáme 

rámcovou představu o počtu při závodě občerstvovaných účast-

níků… Uveďte prosím své jméno a příjmení, rok narození a 



oddíl/klub, popř. místo bydliště. Předem přihlášení (do 6. května, 

9 hod.) obdrží malý „balíček občerstvení navíc“ již při prezentaci.  

Startovné:  70,- Kč (20,- Kč turistický pochod). 

Ceny:          Věcné ceny pro první 3 v kategoriích. 

                       Žádáme ty běžce, kteří nemohou nebo nechtějí čekat na vyhlá- 

šení vítězů, aby běželi dostatečně pomalu!   

Kategorie:  Muži do 39 let, 40 – 54 let, od 55 let, ženy do 39 let,      

od 40 let. 

Občerstvení: Na trati 2 občerstvovací stanice (ionťák, voda); v cíli 

též ovoce, sušenky, apod. 

Bližší popis trasy: Jedná se o jeden velký okruh s náběhem, na který jsou 

napojeny 2 menší okruhy a obrátkové úseky. 

                       Start (i cíl) bude přibližně 250 metrů severovýchodně od místa 

prezentace, 50 m před vstupem do areálu golfového hřiště. Po 

silnici se poběží kolem místa prezentace, kde odbočíme doprava  

a pokračujeme k areálu skládky pod Jedlovou horou. (Cestou mí-

jíme /po levé straně/ menší vodní plochu zarůstající rákosinami,   

o něco dále pak travnaté letiště.) Před oploceným areálem (kde 

silnice končí) odbočíme doleva, na polní cestu místy pokrytou 

hrubým kamením, šotolinou. O 600 metrů dále nás čeká krátké, 

avšak citelné stoupání. Na rozcestí pak odbočíme doprava. 

Pokračujeme luční cestou v mírném stoupání. Po 700 metrech    

se dostaneme k lesu na samotné Jedlové hoře; zde odbočíme 

doprava. Na lesní cestě nás čekají nejprve rovinaté úseky a 

stoupání, které je vystřídáno klesáním. Na východním svahu 

kopce vyběhneme z lesa, po chvíli odbočíme ostře doprava a 

seběhneme na luční cestu směřující k tůňce cca 400 m západně  

od Bánova. Od tohoto místa (rozcestí) se dáme mírně doprava,   

na jihojihovýchod. Po cestě se zbytky asfaltu (řadu desítek let 

prakticky nepoužívané silnici) proběhneme i místy, kde dříve 

stávala ves Kamenice. Těsně před golfovým hřištěm bude 

obrátka, od níž poběžíme (mírným stoupáním) cca jeden a čtvrt 

kilometru trasou nám již známou. Nebudeme se ale vracet do lesa 

(na jižní úbočí Jedlové hory): Kopec obíháme při jeho severním 

úpatí, po luční cestě. U severozápadního úpatí Jedlové hory 

(přibližně na 8. kilometru) bude první občerstvovací stanice. 

Pokračujeme (jižním a poté západním směrem) k již známým 

rozcestím; od druhého z nich pak poběžíme asi půl kilometru po 

hrubozrnném asfaltu. Cesta se stáčí mírně doprava (na severo-

severozápad). Několik desítek metrů před mostem přes dálnici 

odbočíme doleva – a pokračujeme polní (luční) cestou na 



jihozápad. Ve chvíli, kdy se travnato-hlinitý podklad změní 

v asfalt, nás čeká zhruba 250 m (v mírném stoupání) k přemostění 

dálnice v podobě lávky pro pěší a cyklisty. Nad dálnicí se dosta-

neme k Novému rybníku; při jeho obíhání budeme mít tuto vodní 

plochu po levé ruce. Přitom poběžíme nejprve po úzké pěšině, 

kterou se dostaneme na panelovou cestu. Na 12,5. km trati 

budeme mít možnost zdržet se u druhé občerstvovačky. Po absol-  

vování „kolečka“ kolem rybníka a přeběhnutí nad dálnicí odbočí- 

me doprava a pokračujeme seběhem po asfaltu. Po silnici (s jen 

minimálním provozem) doběhneme k otočce u křižovatky jižně 

od Chlumce a 600 m se vrátíme stejnou cestou, u rozcestí pak ale 

odbočíme doprava. Zde nás čeká zhruba 900 metrů trasy areálem 

bývalé tlakové plynárny. Luční pěšinou potom doběhneme 

k silnici (nedaleko vstupu do areálu letiště) a do cíle nám zbývá 

poslední kilometr, který již známe z úvodní pasáže závodu.     

Doprovodný pochod po trase běhu: 2 varianty; možno zvolit vý-

chodní alternativu (Jedlová hora), anebo západní trasu 

(mj. přes „brownfield“ někdejší plynárny Užín). Start 

průběžný (9 – 10 hod.), možno využít občerstvovací 

stanice běžců. Turisté (kteří se pochopitelně nemusí 

striktně držet vyznačené trasy) při prezentaci obdrží 

schematickou mapku daného území.                   

 

 

Bližší informace:  vlruzicka@centrum.cz ‚  tel. 605 138 376  

 

                      www.ul-bezci.webnode.cz , www.primabehy.cz  
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