
 

 
 

 

11.ročníku BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY 

 

Lužany 5. července 1986 
 

 
 

 

          Neuvěřitelné se stalo skutečností. V týdnu před závody bylo stálé bezdeštivé počesí, 

počasí nám přálo i v sobotu a tak se do Lužan sjelo rekordní množství příznivců zdravého 

pohybu. Loňský jubilejní ročník byl překonán o 20 závodníků. O rekord se postaralo víc 

závodníků v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Dokonce i o dvě ženy bylo víc. 

        Při slavnostním zahájení jsme mohli sledovat vystoupení cvičenek pod vedením Evy 

Kůtkové. Předána byla trička se symbolickou desítkou na zádech Bohuslavu Šulcovi z Jičína  

a domácímu Ladislavu Machovi za účast na všech deseti dosavadních ročnících. 

     Dětské a žákovské tratě upravené na prostoru kempu. V lesních úsecích trať poměrně 

suchá a tvrdá. Úmorné vedro a pražící slunce ale není ideální pro běhání. 

      Po roční přestávce přijel do Lužan opět Jiří Čivrný. A přivezl si sebou obdivuhodnou 

formu. Zvítězil v traťovém rekordu a druhého Petra Lisičana taktéž z Liberce za sebou nechal 

o téměř dvě minuty. Na trať mužů se vydalo i pět mladších závodníků a dvě ženy. Nechceme 

podporovat nepřiměřené přetěžování závodníků a tak se jim to snažíme znepříjemnit tím, že 

jejich start v jiné kategorii tolerujeme po absolvování své kategorie a jejich start v kategorii 

mužů hodnotíme jako MP- mimo pořadí, bez nároku na odměnu. O to obdivuhodnější je 

výsledek jedenáctiletého žáka nebo obou žen. 

     Laťka pro organizátory byla opět posunuta o něco výš. Zvládli i rekordní množství 

závodníků a je možné opakovat, že spokojenost všech, kteří proběhli cílem, byla tou největší 

odměnou pro mnoho bezejmenných pořadatelů.  

 

Počasí:  Bezvětří, slunečno, dusno. 

Při zahájení závodů  ve 14 hodin teplota 32°C 

Při startu mužů v 17 hodin teplota 29°C.   

 

 Nejmladší závodník :  Veronika Kůtková z Jičína     - 17 měsíců 

 Nejstarší závodník: Karel Zemek z Pardubiček   - 68 let 

 Nejstarší žena:  Zdeňka Volná z Prahy    - 39 let    

 

 11. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo 536 závodníků v 24 kategoriích. 

 

 
 

 

Tělovýchovná Jednota Sokol Lužany   a  Základní organizace SSM  Lužany 

 

Za organizační výbor: 

 

 Ing. Ladislav Mach      Jiří Kůtek 

           sportovní úsek            ředitel závodu    


