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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                 Ústí nad Labem 21. 9. 2017 
 
TRENKY, TRIČKA A BĚŽECKÉ BOTY ZAPLNÍ UNIVERZITNÍ KAMPUS 
 
V úterý 25. 9. 2018 se bude opět běhat v kampusu. Od 16:00 h se tady 
závodníci již počtvrté vydají na jednu z nejnáročnějších amatérských 
běžeckých tratí v Ústeckém kraji, kterou pro ně připravila Univerzita J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem. 
 
Běh univerzitním kampusem je unikátním sportovním zážitkem. Po vzoru 
cyklokrosových závodů se v minulých letech v kampusu neběhalo na vzdálenost, 
ale na počet kol zaběhnutých v určitém časovém limitu. Do cesty se běhu 
v letošním roce postavila výstavba Centra přírodovědných a technických oborů. 
Proto se závod výjimečně běží na 1,2kilometrové trati obvyklým způsobem, a to na 
čas: 7 kol (muži do 45 let) nebo 5 kol (ženy a muži nad 45 let). Terén je pro všechny 
stejný – kopce, schody, hlína i dlažba. Trať má 25metrové převýšení a před cílovou 
rovinkou čeká závodníky třešnička na dortu v podobě výběhu do schodů. 
 
Závod však rozhodně není o profesionálních běžcích. Na cestu univerzitním 
kampusem se vydávají pravidelní amatérští běžci z řad veřejnosti, kteří chtějí zažít 
neobvyklý terén i neotřelou atmosféru závodu, partičky studentů nebo pracovníků 
UJEP, které akce baví a vítají ji jako zpestření studijního i zaměstnaneckého života, 
a pak rodinní příslušníci a kamarádi.  
 
Kromě běžeckých kategorií jednotlivců mužů a žen zahrnuje program Běhu 
kampusem také štafetu 4 x 1 kolo a jednokolový rodinný běh. Ten si se svými 
ratolestmi pravidelně užívají i někteří z účastníků hlavního běhu. 
 
O dokonalou sportovní atmosféru se opět postará osvědčený moderátor David 
Cihlář, který je jako speaker a často i jako aktivní účastník na sportovních akcích 
v našem kraji velice oblíbený.  
 
Přijďte se proběhnout moderním kampusem UJEP, zazávodit si nebo třeba jen 
zafandit kolegům a našim akademikům a studentům, dát si něco dobrého z grilu, 
vypustit děti na skákací hrad nebo do tvořivého koutku a seznámit se v neformální 
atmosféře babího léta s osobnostmi univerzity severu, včetně pana rektora doc. 
Martina Baleje, který bude předávat ceny vítězům jednotlivých kategorií závodu.  
 
Registrovat se můžete předem na www.behkampusem.cz, ale také přímo na místě v 
den konání akce 25. 9. 2018 od 15:00 h.  
 
„Doprovodnými libůstkami Běhu kampusem jsou dále např. stánek ŠPAJZ – 
bezobalový obchod a kavárna, který bude prodávat raw a musli tyčinky, sušené plody 
a oříšky či fresh džusy, a hlavně pak  9° Svižnej Emil z Pivovaru Falkenštejn - 
Brauhaus Falkenstein, který bude jednou z cen pro vítěze. Právě na univerzitním běhu 
se s ním Ústečané potkají naposledy, protože se vaří jen v létě,“ láká do kampusu 
Míša Hnidová, hlavní organizátorka běhu. 
 
Partnery Běhu kampusem jsou: Emspona Laboratoires Jutta, ADLER Czech, a. s. 
(dodal běžecká trička), Happyloop, Děti na hrad a AGC Glass Europe 
 
Kontakt: Bc. Michaela Hnidová, michaela.hnidova@ujep.cz, 601 129 851 
 
Fotografie k volnému použití: Běh kampusem 2017, autor: Josef Růžička 
 
https://behkampusem.cz/fotogalerie/fotogalerie-2015 
 
Grafika Běhu kampusem:  
 
https://filesender.cesnet.cz/?vid=1c1ba143-1667-4b69-ca74-00007c68c896 
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