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Tisková zpráva run BEROUNKA run 2021 

Dovolte nám malé ohlédnutí za letošním run BEROUNKA run, který proběhl 9. 10. 2021.   

Jako první se o půlnoci na trať odvážili vyrazit závodníci v kategorii ULTRA. Mezi běžci vládla dobrá nálada. 
Odstartovat závod přišla starostka Újezdu u Svatého Kříže, Alena Manková. Paní starostce i celé obci tímto 
děkujeme za podporu. 

Krátce po startu zmizeli závodníci kategorie ULTRA v lese a vydali se vstříc 130kilometrovému 
dobrodružství. Jediný borec kategorie ULTRA měl start posunutý až na 6 hodin ráno a byl jím David Kellner, 
jehož dosavadní výsledky v jiných závodech dávaly napovědět, že jeho rychlost bude opravdu vysoká. 

Od 5 hodin ráno se již na trať začaly vydávat týmy po vlnách, seřazeny podle předem nahlášených časů. 
První vlny startovaly ještě za tmy, poslední si již mohly užít vycházejícího slunce. 

V sobotu ráno panovalo chladné počasí, ale s přibývajícími slunečními paprsky a nebem bez mráčku se 
během dne oteplilo do téměř ideálního běžeckého počasí.  

Novinkou letošního závodu bylo sledování závodníků pomocí GPS. Poloha každého týmu a závodníků byla 
tedy vidět na našem webu na mapě. I díky tomu jsme mohli pozorovat krásné souboje. O první místo 
bojovali Ironstars Beroun, kteří pro sebe ukořistili první úsek a tým Kateřinský vánek, který se během 
druhého úseku u zříceniny Libštejn dostal do vedení.  

Celkově nejrychlejším časem na prvním a posledním úseku se blýskli Šneci v řiti. 

Skvěle se zapsal i Šnek tým a IT´S A STATE OF MIND!, kteří zvolili zdá se stejnou strategii a to takovou, že 
s každým dalším úsekem přidával tým na rychlosti. Tyto dva týmy se praly o třetí místo spolu s výborně 
běžícími BTL Runners, Andílky a BTL Runners 1.  

Souboj na čele se nesl v duchu boje o vteřiny a také ještě v Srbsku a za Karlštejnem byl náskok Kateřinského 
vánku téměř neměnný. K zásadnímu zvratu došlo v okolí Mořinky, kdy se Ironstars Beroun dotáhli na 
Kateřinský vánek a následně při stoupání u Karlíku došlo k útoku. Ještě těsně před vrcholem stoupání se 
Kateřinský vánek vrátil do hry, když se dotáhl na úroveň Ironstars Beroun. V seběhu tým Ironstars Beroun 
ale začal lehce, metr po metru, budovat náskok, který již udržel až do cíle.  

Na třetím místě byl souboj ještě těsnější, IT´S A STATE OF MIND! A Šnek tým totiž nerozsoudila ani 
časomíra, a tak jsme měli na třetím stupni vítězů hned dva týmy.  

Dílčích úspěchů dosáhly týmy KakalaAgatha STATE OF MIND!, IT´S A STATE OF MIND a jACO Blesk, kteří 
měly nejrychlejší čas na jednom z úseků závodu. 

Všechny týmy, které odstartovaly závod i dokončily. Za to mají naše velké uznaní a obdiv. 

V kategorii ULTRA vyhrál s krásným časem 14 hodin a 53 minut David Kellner, který zároveň stanovil nový 
traťový rekord v kategorii ULTRA. Na druhém místě doběhl Radim Šikling, následovaný Jiřím Hanžlem. 
S radostí jsme přivítali i první ženu, která dokončila celou trasu. Byla jí Jana Bulíčková s časem 19 hodin a 
47 minut.  

 Závěrem chceme poděkovat všem zúčastněným za krásné výkony. Poděkování patří obci Újezd u Svatého 
Kříže, která nám poskytla nejen zázemí, ale i morální podporu. Dále děkujeme obcím Nový Jáchymov, 
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Srbsko, Hracholusky, Skryje, Otročiněves, resortu Darovanský Dvůr, Lesům ČR, Agentuře ochrany přírody 
a krajiny České republiky a Středočeskému kraji za spolupráci.   

Děkujeme také všem sponzorům, bez kterých by tento závod nemohl proběhnout. Ceny pro vítězné týmy 
dodali: Mattoni, MyProtein, Kine-Max, Redbull, Rej food, SCUTUMWEAR, Sanasport, Batistie, Compeed, 
Tetesept, Essence, Catrice, Svět běhu a DETTOL.  

Závod se zúčastnil projektu #bezdpoadu.   

Budeme se těšit příští rok! 
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