Propozice
V. ročník závodu “Běh pro Zvon 2022”
Motto: “Aby svatobarborské zvony nemlčely.”
Po dvouleté pauze vynucené epidemiologickými opatřeními se vrací akce zatím mladá, ale
aspirující na to, stát se v našem městě akcí tradiční. I v tomto roce pořádá běžecký závod
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora.

Historie závodu
Počátek této sportovní akce se pojí s rokem 2016, kdy se uskutečnil první ročník závodu s cílem
podpořit veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba. Odtud také pochází název závodu, Běh pro Zvon.
Cílem akce bylo tehdy mimo jiné seznámit lidi s veřejnou sbírkou Zvon pro Jakuba a sbírku
společnými silami podpořit. Tento záměr se podařilo naplnit a díky tomu jsme letos v květnu oslavili
již páté výročí odlití zvonu Jakub Maria v holandském Astenu a na podzim tomu již bude 5 let, kdy
kutnohořané uslyšeli první zvonění z věže kostela sv. Jakuba.
Druhý ročník se konal 15. 10. 2017 a start jednotlivých závodů provázel už i hlas tohoto nového
zvonu. Třetí ročník připomněl sté výročí založení naší republiky. Běh pro republiku s sebou přinesl
změnu v trase závodu. Místo sedmi kilometrů se běžela trať v délce deset kilometrů. V roce 2019
jsme se společným během připojili k oslavě 30 let od sametové revoluce - 30 let svobody. Trasa i
délka závodu zůstaly zachovány z předchozího ročníku. V letech 2020 a 2021 pak bohužel
znemožnila další ročníky běhu nepříznivá epidemiologická situace.

V. ročník - Běh pro Zvon 2022

V letošním roce proto chceme navázat na předchozí ročníky závodu Běh pro Zvon. Zvuk zvonů se
nese do velké dálky. Jejich hlas nám připomíná slavnou historii našeho města, práci našich předků,
kteří svého času udělali Kutnou Horu důležitým evropským městem. Před dvěma lety jsme si
připomněli 25. výročí zápisu Kutné Hory do seznamů UNESCO. Je na místě vyjádřit uznání také
všem těm, kteří se o opětovný rozkvět našeho města zasloužili, věnovali mu svůj um, čas, úsilí a
nevzdávali se, i když to byl a stále je běh na dlouhou trať. Jedním z projektů, které mají přispět k
obnově dědictví našich předků, je renovace svatobarborských zvonů. V listopadu loňského roku
byly proto dva ze tří těchto zvonů, Ludvík a Michal, sejmuty kvůli svému havarijnímu stavu z jižní
věže Jezuitské koleje, a převezeny do zvonařské dílny v nizozemském Astenu. V současné době
na jejich renovaci intenzivně pracuje mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek. Doufáme, že se během
letošního podzimu oba zvony vrátí na své původní místo a jejich znovuprobuzené hlasy se rozezní
spolu s hlasem svatojakubského zvonu Jakub Maria.
Harmonie společného vyzvánění kutnohorských zvonů se nám tak může stát inspirací v našem
každodenním životě v hledání souladu a cest k řešení.
Případný výtěžek z letošního Běhu pro zvon bude proto použit na uhrazení opravy
svatobarborských zvonů.

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 464 03 523
www.khfarnost.cz

Základní informace
●
●

termín: neděle 16. 10. 2022
místo startu a cíle: Jakubská 1, Kutná Hora 284 01 (u kostela sv. Jakuba)

Harmonogram*
●
●
●
●
●
●
●
●
●

13:00 - začátek prezence závodníků na trasy 3,5 km a 10 km
13:30 - uzavření prezence závodníků na místě
13:50 - konec prezence závodníků na trasy 3,5 km a 10 km
14:00 - start závodu na 3,5 km (první lajna)
14:10 - start závodu na 10 km
15:10 - prezence závodníků na dětský závod
15:30 - dětský závod I
15:45 - dětský závod II
16:10 - předběžný čas slavnostního vyhlášení vítězů

* Harmonogram budeme průběžně aktualizovat

Doprovodný program
●
●

V případě nepříznivého počasí bude poskytnuto na faře zázemí.
Bližší informace o doprovodném programu budeme průběžně aktualizovat.

Trasy
●

dětský závod I a II
o Aby se do této akce mohli zapojit doopravdy všichni, malý závod je připraven také pro
děti.
o Dětský závod I - je určený pro děti do 7 let, které absolvují běh s doprovodem dospělé
osoby. Trasa je vedena od kostela svatého Jakuba k Hrádku, kde každý dostane
razítko. S tímto razítkem pak poběží zpět ke svatému Jakubu, do cíle. Bez získaného
razítka nebude závod považován za dokončený.
o Dětský závod II - je určen pro děti od 7 do 10 let. Trasa je vedena od kostela svatého
Jakuba k chrámu svaté Barbory, kde každý dostane razítko. S tímto razítkem pak
poběží zpět ke svatému Jakubu, do cíle. Bez získaného razítka nebude závod
považován za dokončený.
▪

●

povrch: kostky

3,5 km
o Cílovou částkou, které bylo potřeba dosáhnout ve sbírce Zvon pro Jakuba, bylo 3,5
milionu korun. V souvislosti s ní byla při prvním ročníku zvolena délka trasy. Cílové
částky bylo ve veřejné sbírce téměř dosaženo, takže každý uběhnutý metr symbolicky
představoval vybraných 1 000 Kč. Tato délka trasy bude zachována jako odkaz
k původní myšlence, se kterou závod vznikl.
o Na trasu mohou vyrazit i běžci, kteří neběhají pravidelně, ale odhodlají se a půjdou do
toho s námi. Cestou narazí i na nějaký ten kopeček :-) Trať jako taková nepatří
k nejlehčím, ale o to větší radost budete mít v cíli, že jste to dokázali :-).
▪

povrch: kostky, asfalt, lesní cesty, lesní cestičky
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●

10 km
o Novinka z roku 2018 - trasa v délce 10 kilometrů - se stává tradicí a je hlavní závodní
trasou.
o Trasa je určena hlavně pro zkušenější běžce a pro rekreační běžce s velkým
odhodláním. Cestou se závodníci budou muset poprat se stoupáním i během v terénu.
▪

povrch: kostky, asfalt, lesní cesty, lesní cestičky, kameny

Kategorie
3,5 km

10 km

dětská trasa

ženy (18+)

✔

✔

pouze jako doprovod

muži (18+)

✔

✔

pouze jako doprovod

junioři/juniorky (11 - 18 let)

✔

❌

❌

dětský závod I s doprovodem (roč. 2016 2022)

❌

❌

✔

dětský závod II (roč.2012 - 2015)

❌

❌

✔

Startovné
online registrace

registrace na místě

3,5 km

150 Kč (od 1.10.2022-200 Kč)

300 Kč

10 km

150 Kč (od 1.10.2022-200 Kč)

300 Kč

junioři/juniorky

100 Kč

200 Kč

děti s doprovodem I, II

zdarma

zdarma

voucher pro 1 osobu zdarma

voucher pro 1 osobu
zdarma

dobrovolník, který pomáhá s
organizací běhu *

*v přihlášce do kolonky - slevový kód - uveďte “DOBROVOLNÍK”, poté bude poskytnuta sleva 100%

uzávěrka online registrace: 9. 10. 2022
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Forma placení startovného
●

●

převodem na účet: 441774319/0800
o do zprávy pro příjemce prosíme uveďte:
BĚH příjmení a jméno (např: BĚH Novotný Šimon)
o variabilní symbol dle přihlášky
hotově při registraci na místě

Ceny
●
●

první tři místa v každé kategorii budou ohodnoceny medailí a cenami
každé úspěšné dítě bude v cíli odměněno maličkostí

Občerstvení
●

občerstvení bude zajištěno v prostorách startu/cíle, s ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci

Lékařská pomoc
●
●

lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu/cíle po celou dobu závodu
Covid - v případě zhoršující se epidemiologické situace vyvěsíme aktuální informace, čím
se účastníci musí před závodem prokázat; v tuto chvíli žádné požadavky při konání
hromadných akcí stanoveny nejsou

Čestné prohlášení za nezletilé
●
●

účastníci mladší 18 let (zároveň musí být starší 11 let) se mohou zúčastnit pouze s
písemným souhlasem odpovědného zástupce
formulář čestného prohlášení naleznete zde

Další informace na www.khfarnost.cz
Informace pro závodníky: V případě zrušení závodu z důvodu epidemiologické situace se závod
ruší, zaplacené startovné bude vráceno závodníkům do 30 dnů.
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