
 

 

 
 

 

1. ročníku 

 

 

BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY 

 

Lužany 22. května 1976 
 

 
 

 

Dnes se musíme nad nesmělými začátky Běhu lužanskými hvozdy pouze pousmát. Kdo je 

pamatuje a může tedy srovnávat s posledními ročníky, vidí obrovský rozdíl jak v přípravě, 

množství pořadatelů, finanční i materiální zabezpečení, v účasti běžců i samotném průběhu 

závodů. Tenkrát vlastně nikdo ani moc nevěděl co jak udělat, za to hned od začátku bylo 

hodně chuti a nadšení. V Jičíně mají „Mikulášský běh“, v Mlázovicích mají „Zvičinu“, tak 

proč bychom my, v Lužanech, nemohli mít svůj závod. A poběží se okolo Lužan - místními 

hvozdy. No a  název byl na světě. V té době byla velmi aktivní svazácká organizace 

jmenovala se ZO SSM Lužany a vyvíjela velmi bohatou činnost, hlavně na poli kulturním ale 

snad nejvíc ve sportovní oblasti. Bylo to dáno skladbou lidí, kteří se tu sešli a tak svazáci 

uspořádali Běh Lužanskými Hvozdy. Duší celé akce byl beze sporu tehdejší svazácký 

předseda – Josef Hruška. Pepa na půdě našel cosi zeleného, co by mohlo připomínat pohár 

pro vítěze, Honza Kubela ho upravil tak, že se z něho stala ta nejkrásnější cena. Láďa Mach 

postavil tratě a s další málo náročnou organizací pomohli ostatní členové tehdejšího SSM 

Lužany a bylo to. Čísla o účasti se zdají z dnešního pohledu chudá, avšak tehdy překonala 

veškerá očekávání pořadatelů. Závod netrval dlouho, sešli jsme se v 9:00 hodin, uskutečnil se 

pouze běh kategorie žáků, dorostenců, žen a mužů. Rozcházeli jsme se spokojení, protože se 

nám  podařilo uspořádat závody a ještě jsme se stačili před odpoledním fotbalovým zápasem 

naobědvat. Nikdo netušil, co se závodem bude dál. 

  

 Nejmladší závodník :  Jiří Čapek a Roman Šmíd z Lužan – 8 let  

 

 Nejstarší závodník, který úspěšně dokončil závod : 

    Ladislav Mach z Mlázovic – 29 let  

 

 1. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo  41  závodníků ve 4 kategoriích. 

 

 
 

 

 

Za organizační výbor SSM: 

 

     Josef Hruška 

 

Výsledky sestavil dodatečně podle originálu ing.Ladislav Mach 


