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Slovo úvodem 
3 Vrcholy Šumavy je nový etapový závod v běhu do vrchu v úchvatném prostředí 

Šumavského podhůří. 3 dny, 3 města, 3 kopce a také opravdové zážitky! Vimperk – 

Boubín, Volary – Bobík, Prachatice – Libín. Můžeš absolvovat celý etapák nebo si 

vybrat jen jeden běh a ten si užít. V každém z hostitelských měst se můžete těšit 

na doprovodné závody pro děti, expo zónu, pojízdný cirkus atrakcí a večerní 

kulturní program. 3 Vrcholy Šumavy jsou spolupořádány hostitelskými městy 

Vimperkem, Volary a Prachaticemi a lokálními běžeckými nadšenci. 

 

 

Základní informace 
Název závodu: 3 Vrcholy Šumavy 

Datum konání: 9.-11.7.2021 

Ročník: První 

Místo konání: Šumava, města Vimperk, Prachatice a Volary 

Druh závodu: Etapový závod v běhu do vrchu 

Pořadatel: 4 X Production CZ s.r.o., SNP 428, Prachatice, 38301 

Kontakt: michal@xterra.cz 

Ředitel závodu: Michal Piloušek ml. 

Web závodu: www.3vrcholy.cz   
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Základní pravidla 
Etapový závod 3 Vrcholy Šumavy je určen jak výkonnostním běžcům, tak 

amatérům a mládeži. I proto jsou etapy různě náročné a lze je absolvovat i 

odděleně. Avšak hlavním motivem je etapový závod. Ten je vyhlášen v tradičních 

kategoriích, které jsme obohatili o dorost a juniory. Vítěz celkový i každé kategorie 

bude vyhlášen po sečtení všech tří časů ze tří závodů. Dekorováni po každé etapě 

budou i průběžně vedoucí závodníci a závodnice a samozřejmě také vítězové etap, 

tak jak jste na to zvyklí například z Tour de France. 

 

Vyhlášené věkové kategorie 
Všechny kategorie jsou platné jak pro celkové pořadí, tak pro každý závodní den. 

Hlavní závod: 

Muži a ženy odděleně: 

16-17 let, 18-19 let, 20-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60+ let 

Doprovodné dětské závody v centru měst: 

0-5 let, 6-7 let, 8-9 let, 10-11 let, 12-13 let, 14-15 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etapy závodu a časový harmonogram 

Etapa 1 – Vimperk – Boubín – 9.7.2021 

Délka: 10,4km 

Nastoupáno: 701 metrů 

První etapa vede z historického centra Vimperka nejkratší cestou směrem na 

Pravětín, dále na Veselku a po strmé červené turistické značce na vrchol Boubína. 

Místo startu: Vimperk 

Jedno z nejznámějších sportovních středisek v České republice je známé také díky 

historické Zlaté stezce, a právě zrekonstruovanému zámku nad městem. 

V posledních letech zažívá Vimperk skutečný boom a díky své blízké pozici 

k centrální Šumavě je východiskem pro velké množství turistů a sportovců. 

Mimochodem právě juniorská mistryně světa v běhu do vrchu Bára Havlíčková je 

z Vimperka. 

Místo cíle: Boubín (1362 m.n.m.) 

Boubín díky své dominantní poloze v krajině odedávna poutal pozornost obyvatel 

Šumavy. Poutaly se k němu různé pověsti a pověry a v době národního obrození 

byl považován za památnou horu. Dnes je především znám svým pralesem, který 

vyhlásil již v roce 1958 zde vládnoucí rod Schwarzenbergů. Od roku 2004, kdy zde 

byla vystavěna dřevěná 21 metrů vysoká rozhledna, častým cílem turistů, cyklistů i 

běžců. 

Popis etapy: 

Start proběhne z centrálního parku u Volyňky. Po překonání hlavní silnice směrem 

na Pasov trasa začne stoupat ulicí Karlíny Světlé směrem k Pravětínu. Právě zde se 

závodníci napojí na červenou turistickou značku, po které přes Veselku pokračují 

vlastně až do cíle. Většinu povrchu zde tvoří rozbitý asfalt a lesní cesty, ale za 

Veselskou hájovnou se závodníci napojí na úzkou a strmou pěšinu a zdolají zde 

velkou porci výškových metrů. Závěrečné metry zpestří přeběh po povalových 

chodnících. Cíl bude umístěn přímo pod rozhlednou na vrcholu Boubína. Trasa 

bude značena modrými šipkami a fábory. 

Časový plán etapy: 

14:00 – 16:30 – Registrace účastníků (Městský park) 

16:00 – 16:45 – Běhy pro děti (park) 



17:00 – Start hlavního závodu na Boubín (park) 

19:00 – Poslední závodník v cíli 

19:20 – Odjezd svozu z pod vrcholu Boubína 

19:00 – Začátek koncertu (park) 

20:30 – Vyhlášení vítězů etapy 

21:00 – Pokračování koncertu 

Mapa: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17LPZ_PL-

FAM9dSwyA7ZiJftzXIFPENx7&usp=sharing 

Etapa 2 – Volary – Bobík – 10.7.2021 

Délka: 7,5km 

Nastoupáno: 505 metrů 

Druhá etapa Vás zavede z malého dřevařského městečka Volary na málo známý, 

ale nádherný vrchol Bobík. 

Místo startu: Volary 

Malebné městečko mezi vrcholy Bobíka a Sněžné, které proslavila práce se 

dřevem, ale také nádherný kostel svaté Kateřiny. Místní roubené domky alpského 

tylu jsou vesnickou památkovou rezervací. Typické jsou také seníky směrem na 

Mlynářovice, okolo, kterých vede i trasa našeho závodu. Pro sportovce jsou Volary 

i díky zrekonstruovanému bazénu se saunami, značenými běžeckými okruhy a 

přímým napojením cyklostezek na páteřní tratě podél blízké Vltavy. 

Místo cíle: Bobík (1266 m.n.m.) 

Bobík (německy Schreiner) je nejméně známým vrcholem z naší trojice a možná 

proto jsou také stezky k němu málo prošlapané, původní a opravdu zážitkové. Díky 

těžbě v posledních letech se navíc z vrchola otevřeli nečekané výhledy do krajiny 

Záblatí a Blanice. Ač na vrcholu není rozhledna, tak je výhled srovnatelný 

s ostatními dvěma kopci. 

Popis etapy: 

Start proběhne z volarského náměstí, které před nedávnem prošlo rekonstrukcí. 

Po krátkém průběhu historickou částí města zamíří trasa mezi seníky k tak zvaným 

„Samotám“. Tady se u statků napojí na červenou turistickou značku. První terénní 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17LPZ_PL-FAM9dSwyA7ZiJftzXIFPENx7&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17LPZ_PL-FAM9dSwyA7ZiJftzXIFPENx7&usp=sharing


úsek je ještě poměrně mírný, ale po krátkém asfaltovém intermezzu začne trasa 

prudce stoupat po pěšince až směrem k rozcestí pod vrcholem. Tady se profil 

srovná, ale poslední kilometr znovu stoupá a technicky je díky kamenům a 

kořenům solidně náročný. Cíl je přímo u nivelační značky Bobíku. Upozorňujeme, 

že po dokončení závodu je nutné cca 1,8km sejít v protisměru trasy na rozcestí 

„Kubrna“, kde je možné využít svoz do Volar. Trasa bude značena modrými 

šipkami a fábory. 

Časový plán etapy: 

8:00 – 11:00 – Registrace účastníků (náměstí) 

9:00 – 10:00 – Běhy pro děti (okolí náměstí) 

11:30 – Start hlavního závodu na Bobík (náměstí) 

13:00 – Poslední závodník v cíli 

14:00 – Odjezd svozu z pod vrcholu Bobíka (Kubrna) 

16:00 – Začátek koncertu (náměstí) 

17:00 – Vyhlášení vítězů etapy 

18:00 – Pokračování koncertu 

Mapa: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Z47DmqpEWzzVE8ACpKW077K

gFES1eDXJ&usp=sharing 

Etapa 3 – Prachatice – Libín – 11.7.2021 

Délka: 5km 

Nastoupáno: 460 metrů 

Třetí a poslední etapa vede z renesančních Prachatic na vrchol dominanty okolní 

přírody, Libína. 

Místo startu: Prachatice 

Historické město Prachatice bylo dle dochovaných zmínek založeno již v 11. století. 

Proslavila jej především středověká obchodní Zlatá stezka, po které se dovážela sůl 

z Rakouska. Kromě zachovalého renesančního náměstí je dominantou jádra města 

raně gotický kostel sv. Jakuba. Ve světě sportu jsou Prachatice známé jako 

centrum triatlonu (koná se zde světový pohár), ale také jako východisko do 

nepoznaných částí Šumavy okolo řeky Blanice. Perfektní podmínky nabízí místní 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Z47DmqpEWzzVE8ACpKW077KgFES1eDXJ&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Z47DmqpEWzzVE8ACpKW077KgFES1eDXJ&usp=sharing


sportovní areál s novým bazénem, saunovým světem a špičkovým atletickým 

areálem.   

Místo cíle: Libín (1095 m.n.m.) 

Libín je nejvyšší horou šumavského podhůří. Okolí vrchola je přírodní rezervací a 

díky absenci sítě stezek je zatím nepolíben masovou turistikou. Na vrcholu byla 

v roce 1883 otevřena kamenná rozhledna, která měří 27 metrů. Při dobré 

viditelnosti jsou z ní vidět i Alpy. Na severním svahu Libína leží poutní kaple sv. 

Filipa Nery, ke které vede i křížová cesta. 

Popis etapy: 

Po startu z renesančního Velkého náměstí nejdříve závodníci proběhnou ulicí Zlatá 

stezka směrem k Hüblerově kapli. Zde překonají hlavní cestu 141 a začnou stoupat 

strmě k areálu bývalých lázní. Nad nimi zabočí po lázeňských promenádách pod 

tak zvanou „Americkou zatáčku“. Zde se napojí na červenou turistickou značku a 

překrásnou pěšinou začnou stoupat na vrchol Malého Libína. Po krátké rovinaté 

pasáži navazuje hlavní stoupání, jehož nejzajímavějším bodem je překonání 

kamenného moře asi 1,2km před cílem. Doběh je zvlněný, cíl poté leží v prostoru 

horské chaty Libín u rozhledny. Trasa bude značena modrými šipkami a fábory. 

Časový plán etapy: 

8:00 – 11:00 – Registrace účastníků (náměstí) 

9:00 – 10:00 – Běhy pro děti (okolí náměstí) 

11:30 – Start hlavního závodu na Libín (náměstí) 

13:00 – Poslední závodník v cíli 

13:30 – Odjezd svozu z Libína 

14:00 – Začátek koncertu (náměstí) 

15:00 – Vyhlášení vítězů etapy i celkového pořadí  

16:00 – Pokračování koncertu 

Mapa: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17uqkRmyYKRsq32VnFCpQqdqkFS0B

t0Xs&usp=sharing 
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Přihláška k závodu 
Na 3 Vrcholy Šumavy se můžeš přihlásit na našem portálu WWW.3VRCHOLY.CZ 

 

Pokud zbydou startovní místa, bude možné se přihlásit také na místě prezentace. 

Limit počtu startujících pro každý závod je 300 běžců v hlavním závodě. 

Dětské závody nejsou nijak limitovány, přihlášky jsou možné jen na místě. 

 

Cena startovného: 

Typ startovného 1.4. – 30.5.2021 1.6. – den závodu 
Celý etapový závod 400 kč 500 kč 

Etapa Vimperk jednotlivě 150 kč 200 kč 
Etapa Volary jednotlivě 150 kč 200 kč 

Etapa Prachatice 
jednotlivě 

150 kč 200 kč 

Dětské závody Přihláška jen na místě 50 kč 
 

V případě zrušení závodu z důvodu restrikcí spojených s nákazou Covid-19 se 

startovné překládá na ročník 2022 nebo je možné zažádat o vratku. Moc prosíme 

závodníky o podporu naší činnosti tím, že v případě zrušení závodu necháte 

startovné přeložit na rok 2022. Věříme všichni, že závod se ale odehraje v roce 

2021 podle plánu! 

 

ZÁVĚREM 
Vážení závodníci, děkujeme za zájem o náš závod, těšíme se na setkání s Vámi na 

Šumavě v červenci. S případnými dotazy nás neváhejte kdykoli kontaktovat! 

http://www.3vrcholy.cz/

