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úvodní slovoúvodní slovo

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal 
nejen v našem městě, ale především v místech 
bývalé vojenské pevnosti, jejíž kronika zazna-
menala první řádky před více než 230 lety. Na-
cházíte se v prostorách, které jsou protkány tisíci 
osudů nejen místních obyvatel, ale především 
tisíců osudů těch, kteří procházeli obdobím 

těžkých životních zkoušek a utrpení.
Žijeme v době, která je nesrovnatelně jednodušší a poskytuje nám všem, 
kromě jiného, různorodé formy dobrovolně stráveného volného času.
Město Jaroměř je poctěno konáním dalšího ročníku stále více oblíbe-
ných závodů novodobých gladiátorů. Nepochybuji, že zdejší zákoutí, 
hradební příkopy, parky a toky městem protékajících tří řek, spoluvytvá-
řejí nevšední arénu Vašich obdivuhodných sportovních výkonů. Přeji 
každému z Vás nezapomenutelné zážitky, zdolání všech více, či méně 
nepříjemných překážek, dobrý pocit z dosažených výkonů a absolvování 
celých tratí bez jakéhokoliv zranění. Kolbiště gladiátorů je připraveno. 
Hodně štěstí….

Jiří Klepsa 
starosta města Josefov

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího 
Štěpána, Ph.D. a starosty města Jaroměř Ing. Jiřího Klepsy.

MĚSTO JAROMĚŘ

V sobotu 21. června 2014 se na motokrosové trati v Holicích konal premi-
érový překážkový závod s názvem Gladiator Race. Akce to byla jednoden-
ní a zúčastnilo se jí 606 závodníků. Byl to takový pilotní a nesmělý pokus, 
jak dělat poctivý český OCR (mimochodem v té době ještě tento pojem 
u nás téměř nikdo nepoužíval). Od oné červnové soboty se toho mnoho 
změnilo. Postupně jsme začali přidávat další lokality, rozšířili jsme jed-
nodenní závod na celovíkendovou akci, jejíž součástí jsou noční závody, 
dětské i týmové. Změnili jsme celý koncept, přidali GR TRIUMPHALIS 
pro nejodolnější závodníky, objevili jsme pro Vás nové, skvělé trasy, 
začali vyrábět vlastní značku (nejen) oblečení, vyvíjíme pro Vás každo-
ročně nové dárky, medaile i ceny.  Máme vlastní turistiké známky, jako 
významná sportovní událost. Přidáváme nové kategorie, oceňujeme více 
závodníků, vyvíjíme a stavíme pro Vás stále nové překážky. Zlepšujeme 
servis, zázemí, doprovodný program. Uspořádali jsme první mistrovství 
ČR v OCR, připravujeme největší noční OCR závody, naše dětské závody 
jsou dlohodobě hodnoceny jako zdaleka nejlepší a největší nejen v ČR. 
V roce 2017 uspořádal GLADIATOR RACE nejvíce překážkových závodů v 
celé ČR a to i v konkurenci nadnárodních korporátních závodů. Nebojíme 
se inovovat, jít proti proudu, udávat směr, protože se nebojíme #bedif-
ferent. Za dobu existence se GLADIATOR RACE razantně změnil a s ním 
i celá OCR scéna. GLADIATOR RACE je jednoznačně tou sérií, která tuto 
scénu mění a ovlivňuje. 
V jednom se GLADIATOR RACE nezměnil. Je to Váš závod a Vy jej  spo-
luvytváříte. Nasloucháme Vám, pomáháme Vám, jsme tu vždy pro Vás 
- nikoli Vy pro nás. GLADIATOR RACE vznikl jako poctivý, český OCR závod 
pro každého z Vás a jsme neskutečně hrdi, že s čistým svědomím to o 
sobě můžeme říci i pátý rok.
Jsme rádi, že jste s námi.

Roman Šinkovský 
ředitel SPORTVISIO (pořadatel Gladiator Race)

GLADIATOR RACE - začínáme pátou sezonu
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Už třetím rokem vás vítáme v 
pevnostním městě Josefov.  Podle 
mnohých z Vás se jedná o nejza-
jímavější lokalitu na překážkový 
běh.
Nebylo by tomu tak bez pomoci 
města Jaroměř, Městského kul-
turního střediska Jaroměř, spolku 
OPP Josefov, a spoustě dalším 
místním organizacím (dobrovolní 
hasiči, policie, atd.).
Jim patří velký dík za spolupráci a 
vstřícnost a doslova za otevřené 
dveře k pevnosti. Společně s nimi 

se snažíme využít jedinečnou 
architektonickou památku pro 
běžecký závod.
Tady se nám povedlo realizovat 
největší noční závod v České 
republice a premiérově také první 
zimní noční závod u nás.
Od první chvíle nás baví objevovat 
zákoutí pevnosti, procházet pod-
zemní chodby, opuštěné objekty a 
plánovat kudy povedou vaše kroky.
Děkujeme, že s námi závodíte.

časový harmonogramo projektu

GLADIATOR RACE & PEVNOST JOSEFOV 

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE
PÁTEK - 9. 2. 2018
16:00 - 22:00     Restaurace, vyhřívaný stan
16:30 - 19:00     Registrace a prezence pouze k pátečnímu závodu a na
                                 dětský závod KIDS WINTER GLADIATOR RACE
19:00                    Start NIGHT WINTER GLADIATOR RACE 
20:15                    Start posledního závodníka
22:00                    Vyhlášení výsledků NIGHT WINTER GLADIATOR RACE

SOBOTA - 10. 2. 2018
7:30 - 13:00        Registrace a prezence k sobotnímu závodu
7:30 -   9:00        Registrace a prezence na dětský závod KIDS WINTER
                                  GLADIATOR RACE
7:30 - 16:00        Restaurace, vyhřívaný stan
9:15 - 10:00        Dětský závod KIDS WINTER GLADIATOR RACE
9:45                       Rozprava k pravidlům a představení trati - centrum
10:15                    Start závodu WINTER GLADIATOR RACE
12:30                    Vyhlášení dětských závodů KIDS WINTER GLADIATOR RACE
14:30                    Start posledního závodníka
16:00                    Vyhlášení výsledků WINTER GLADIATOR RACE
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triumphalisTriumphalis

Již třetím rokem oceňujeme vytrvalost, odhodlání a věrnost účastníků 
pěti vybra ných závodů GLADIATOR RACE.
Seriál originálních a náročných závodů v různých lokalitách je výzvou pro 
všechny překážkové běžce i na rok 2018. Novinkou je možnost získat TRI-
UMPHALIS (tedy dokončit vybrané závody) i při nočních závodech NIGHT 
GLADIATOR RACE, ale šanci bojovat o něj mají i děti při KIDS GLADIATOR 
RACE. Dokončit všechny závody znamená uběhnout téměř maraton s více 
jak 125 překážkami.
Ten kdo absolvuje dále uvedené závody získává speciální medaili TRIUM-
PHALIS a k tomu další výhody jako například časově neomezenou slevu 
na startovné, tričko nebo vocher do e-shopu a na posledním závodě VIP 
zázemí. Letos je pro vás připravena speciální medaile a určitě nebude chy-
bět ani menší dárek. Stačí se vydat na cestu a překonat všechny překážky, 
které lemují alej úspěchů vedoucí k TRIUMPHALIS.

TRIUMPHALIS - JDI VLASTNÍ CESTOU Překážky na cestě za GR Triumphalis

9.-10. 2. WINTER GLADIATOR RACE, Pevnost Josefov
NOVINKA - historicky první WINTER NIGHT GLADIATOR RACE
- zimní závod v unikátní atmosféře pevnostního města Josefov
 
4.-6. 5. GLADIATOR RACE, tankodrom Milovice
- místo, kde se blátem a vodou proderou jen tanky…a Vy!
 
15.-17. 6. GLADIATOR RACE, motokros Holice
- jízda na plný plyn na legendární motokrosové trati a ještě legendárnější 
bahno
 
31. 8. – 2. 9. GLADIATOR RACE, Pevnost Josefov
- bitva v pevnosti tentokrát i v neděli
 
19.-21. 10. GLADIATOR RACE, Přírodní park Čihadla Praha
- nebudete věřit svým očím a nohám





GET 
A GRIP!

Inov8czskinov8_czech_slovakia WWW.INOV-8.CZinov-8 czech & slovakia

NOVY X-TALON 230
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propozicepropozice

TERMÍN: 10. února 2018
CHARAKTERISTIKA: Po úspěšném letním závodě přichází pokračování v 
této jedinečné lokalitě. Závod v naprosto unikátním pevnostním městě 
Josefov čnící nad soutokem Labe a Metuje tentokrát v zimě! Bitva o 
pevnost, při které tuhne krev v žilách! Mohutné hradební valy, hluboké 
obranné příkopy a tajemné podzemní chodby a krásné běžecké úseky. 
Trasa 5+ km - 20+ překážek.
MĚŘENÍ A ČIPY: Měřeno pomocí náramkových čipů. Čipy si upevněte na 
pravé zápěstí.
OBČERSTVOVACÍ STANICE: 3 km  a cíl (voda, iontový nápoj Gatorade, 
ovoce, rozinky, Corny tyčinky)
MEDAILE: Po doběhnutí získá každý běžec originální medaili GR 2018.

INOV-8 WINTER GLADIATOR RACE

JEDNOTLIVCI
  
M        Muži do 39 let (2000 - 1979)
M2      Muži 40 a více let (1978 a starší)
Z         Ženy do 39 let (2000 - 1979)
Z2       Ženy 40 a více let (1978 a starší)
JM      Junioři (2001 -2004)
JZ       Juniorky (2001 -2004)

SMÍŠENÉ DVOJICE
 
MIX    Muž + Žena
 
TÝMY

T         Čtyřčlenné týmy startují najednou
            (mohou být i smíšené).

DIPLOMY: Účastnické diplomy si můžete vytisknout ve výsledcích závodu.
CENY:  věcné ceny a poháry v celkové hodnotě 100.000,- Kč 
KAPACITA ZÁVODU VE VŠECH KATEGORIÍCH:  1200 míst
INTERVALOVÝ START: Každých 15 vteřin bude startovat jeden závodník 
nebo jeden mix.
OFICIÁLNÍ OBLEČENÍ: V prostoru registrace bude k dispozici stánek s 
originálním oblečením GLADIATOR RACE.
VÝSLEDKY A FOTOGALERIE:  na webových stránkách a facebookovém 
profilu
RESTAURACE A CATERING: vyhřívaný stan v centru závodu
KATEGORIE:
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propozice

TERMÍN:  9. února 2018
CHARAKTERISTIKA:  Noční lahůdka pro milovníky překážkových běhů nebo ideál-
ní začátek pro nováčky v této disciplíně. Krátká časovka na 3+km s 15 překážkami 
kombinuje běh v terénu, podzemních kasematech a v budovách unikátního 
pevnostního města Josefov. Spousta zážitků, na které se nezapomíná.
MĚŘENÍ A ČIPY: Měřeno pomocí náramkových čipů. Čipy si upevněte na pravé 
zápěstí.
OBČERSTVOVACÍ STANICE: cíl (voda, iontový nápoj GATORADE)
MEDAILE: Po doběhnutí získá každý běžec originální medaili GR 2018.
DIPLOMY: Účastnické diplomy si můžete vytisknout ve výsledcích závodu.
CENY:  věcné ceny a poháry v hodnotě 30.000,-
KAPACITA ZÁVODU VE VŠECH KATEGORIÍCH:  500 míst
INTERVALOVÝ START: Každých 15 vteřin bude startovat jeden závodník, mix nebo 
jeden tým.
OFICIÁLNÍ OBLEČENÍ: V prostoru registrace bude k dispozici stánek s originálním 
oblečením GLADIATOR RACE.
VÝSLEDKY A FOTOGALERIE: na webových stránkách a facebookovém profilu
RESTAURACE A CATERING: vyhřívaný stan v centru závodu
UBYTOVÁNÍ:  Pro zájemce nabízíme možnost ubytování ve vytopené tělocvičně v 
Sokolovně v Josefově z 9. 2. na 10. 2. 2018. Karimatku a spacák s sebou. 
Cena 100,- Kč/noc. 
KATEGORIE:

NIGHT WINTER GLADIATOR RACE

JEDNOTLIVCI
 
M         Muži do 39 let (2000 - 1979)
M2       Muži 40 a více let (1978 a starší)
Z          Ženy do 39 let (2000 - 1979)
Z2        Ženy 40 a více let (1977 a starší)
JM       Junioři (2001 - 2004)
JZ        Juniorky (2001 - 2004)

SMÍŠENÉ DVOJICE
 
MIX         Muž + Žena
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propozice

KIDS WINTER GLADIATOR RACE
TERMÍN:  10. února 2018
CHARAKTERISTIKA:  Závod v naprosto unikátním pevnostním městě Josefov. 
Mohutné hradební valy, hluboké obranné příkopy a tajemné podzemní chodby 
a krásné běžecké úseky. Vzdálenosti: Kids I. GR   1km - 7+ překážek /  Kids II. GR   
2km - 12+ překážek.
MĚŘENÍ A ČIPY: Měřeno pomocí náramkových čipů.
OBČERSTVOVACÍ STANICE: cíl (voda, teplý čaj)
MEDAILE: Po doběhnutí získá každý běžec originální medaili GR 2018.
DIPLOMY: Účastnické diplomy si můžete vytisknout ve výsledcích závodu.
CENY:  Věcné ceny pro první tři v každé kategorii.
KAPACITA ZÁVODU VE VŠECH KATEGORIÍCH:  300 dětí
INTERVALOVÝ START: Každých 10 vteřin bude startovat jeden závodník.
OFICIÁLNÍ OBLEČENÍ: V prostoru registrace bude k dispozici stánek s originálním 
oblečením GLADIATOR RACE.
VÝSLEDKY A FOTOGALERIE:  na webových stránkách a facebookovém profilu
KATEGORIE:

KIDS I.
H1     Chlapci - rok narození 2011 - 2012
D1     Dívky - rok narození 2011 - 2012
H2     Chlapci - rok narození 2009 - 2010
D2     Dívky - rok narození 2009 - 2010

KIDS II.
H3     Chlapci - rok narození 2007 - 2008
D3     Dívky - rok narození 2007 - 2008
H4     Chlapci - rok narození 2005 - 2006
D4     Dívky - rok narození 2005 - 2006
H5     Chlapci - rok narození 2003 - 2004
D5     Dívky - rok narození 2003 - 2004

Roč. 2003 a 2004 se může přihlásit do dětského závodu KIDS GR II. ale i do hlavní-
ho závodu GLADIATOR RACE v kategorii JUNIOŘI/JUNIORKY.



DEJ SI DO TĚLA.

Proteinovou tyčinku, která skvěle chutná.

www.corny.cz/protein

2018_1_Corny_protein_inzerce_A6.indd   1 29. 1. 2018   9:53:41

www.hbrebel.cz

EBEL - inzerce A7 našíř - TAXIS GLADIATOR RACE - 1-18.indd   1 31.1.2018   9:42:26
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Pevnost Josefov je unikátní 
vojenský komplex pevnostního 
opevnění. Již od počátku zahájení 
stavby byla pevnost koncipová-
na jako samostatné pevnostní 
město. V srdci pevnosti se budete 
pohybovat po pravoúhlých ulicích 
s domovní zástavbou, přes náměstí 
s kostelem, jehož věž spatříte již 
z dálky při příjezdu k městu. Svoji 
velikostí a významem je Josefov 
srovnatelný například se známým 
Terezínem či německým Koenig-
steinem. Síla pevnosti spočívala v 
mohutnosti opevnění, palebné síle, 

takzvaných suchých příkopech, 
ale také v důmyslném podzemním 
bludišti minových chodeb. Samot-
ná pevnost Josefov byla postavena 
v letech 1780 až 1787 na podnět 
císaře Josefa II. Důvodem ke stav-
bě takto rozsáhlého pevnostního 
komplexu byla ochrana hranic 
proti výbojnému Prusku. Pevnost 
Josefov byla ve své době ojednině-
lým projektem, který vyčníval svojí 
vojensko-technickou vyspělostí, 
patřil mezi nejvyspělejší pevnosti 
nejen v habsburské monarchii, ale 
v celé Evropě.

propozicePEVNOST JOSEFOV

PEVNOSTNÍ MĚSTO JOSEFOV
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V roce 2012 se v miniaturním pracov-
ním týmu zrodila myšlenka SPORTVI-
SIO „Milujeme sport a máme vizi". Aniž 
bychom přesně tušili, co tím myslíme, 
vrhli jsme se, z počátku nesměle, do 
odvážných projektů. Křížová desítka, 
Hradecký koloběh, Hradecký půlma-
raton... a najednou to vše začalo dávat 
smysl. Pohyb, sport, rodina, děti, veřej-
nost, hendikepovaní, charita, radost... A 
přišly další akce - Gladiator Race ve více 
lokalitách, Maraton Hradec Králové, 
Půlmaraton Český ráj, Trutnovský půl-
maraton, Jarní půlmaraton, charitativní 
Běh proti rakovině, dětské sportovní 
kempy. Z pilotního projektu Gladiator 
Race se stala celoroční série v šesti 
unikátních lokalitách, která v roce 2017 

vyvrcholila jedinečným závodem Taxis 
Gladiator Race na dostihovém závodišti 
v Pardubicích. Jenom v loňském roce 
jsme (snad) udělali radost téměř 15 000 
sportovních nadšenců. Akuálně nás 
hřeje ocenění od Českého atletického 
svazu pro Hradecký půlmaraton a 
maraton za 3.místo v anketě TOP běhy 
v ČR a také pocit, že jsme za poslední 
dva roky uspořádali charitativní akci 
Kingspan Běh proti rakovině, jejíž 
celkový výtěžek 693.450,- Kč pomohl 
Onkologické klinice FNHK.

„Když miluješ, tak není co řešit" - my 
milujeme sport a toto je naše vize, jsme 
SPORTVISIO.

Roman Šinkovský 
ředitel Sportvisio

o nás

SPORTVISIO



Pujcovna obytnaku.cz
S obytnými vozy od

S obytnými vozy od nás můžete vyrazit na cesty  
v kterýkoli den po celý rok bez ohledu na roční období.  

V létě k moři, v zimě na hory a na jaře a na podzim kamkoli  
za poznáním, nebo jen na výlet. Jsme vám k dispozici  

sedm dní v týdnu na telefonním čísle +420 734 745 781,  
nebo na emailové adrese info@pujcovnaobytnaku.cz.

Po předchozí dohodě je možno i osobní setkání,  
spojené s prohlídkou a předvedením vozů  

v Třebechovicích pod Orebem,  
nebo Brandýse nad Orlicí.

na cesty po celý rok

Doplňkový sortiment půjčovny
Příčníky na osobní automobily s hagusy – 45,- Kč/den (vratná záloha 2 000,- Kč)
Nosiče kol Thule Proride 591 – 35,- Kč/den (vratná záloha 1 500,- Kč)
Střešní box Thule Motion 600 – 95,- Kč/den (vratná záloha 8 000,- Kč)

Více na www.pujcovnaobytnaku.cz, nebo na tel. +420 734 745 781

Pujcovna obytnaku.cz
Na setkání s vámi se těší tým půjčovny

Při rezervaci do konce února 2018 sleva pro  
Gladiátory 15 % mimo prázdninové termíny.



GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

 INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 PARTNEŘI

TECHNIČTÍ PARTNEŘI

/ Attorneys-at-Law

www.akhradec.cz

®

MĚSTO JAROMĚŘ


