
 

 
 

 

34.ročníku BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY 

 

Lužany 27. června 2009 
 

Závod zařazený do soutěže o Pohár běžce Českého ráje 

a Velké ceny východních Čech 

 
 

 

 Prezentace ve vypůjčeném velkém stanu na pláži. Trasy dětských a žákovských 

kategorií byly na obvyklých místech. V týdnu před závody silně deštivo. Na některých 

místech ČR velké záplavy. Tratě dětí po zpevněné, mírně kamenité cestě. Všechny délky tratí 

zůstaly zachované. Tratě žákovských kategorií vedené po loukách - upravené, suché, tvrdé. 

Počet kategorií obvyklých 31. Ženy běžely na trati o délce 5 km a jen veteránky měly trať 

2500m. Start hlavní kategorie zůstal posunut na 17:10h. V lesních úsecích trať silně rozměklá 

a blátivá. Lékařského ošetření nebylo potřeba ani v jednom případě. Byly pořízeny další nové 

zábrany. Pro závody vyvinul Michal Hladík nový počítačový systém pro celkové zpracování 

závodů od prezentace, přes časomíru, až po tisk diplomů. Nicméně ne vše se stihlo včas 

vyzkoušet a zprovoznit a tak se objevily i drobné nedostatky. Byla to ale rozhodně dobrá 

příprava na příští jubilejní ročník. Hlavní kategorii vyhrál potřetí za sebou Zdeněk Hnilo a 

získal tak putovní pohár natrvalo. Pro příští ročník nás tedy čeká nákup nového poháru. 

Komplikace způsobili také někteří závodníci, startující v rozporu s propozicemi v jiné než své 

kategorii. Vše se nakonec ale vyjasnilo a zvládlo, podané protesty žádné nebyly. Zklamáním 

však byl nízký počet závodníků. Největší pokles v účasti byl v žákovských a dorosteneckých 

kategoriích. Méně dorostu nestartovalo ani v prvních ročnících, kdy celkový počet závodníků 

byl kolem čtyřiceti. 

 

Počasí:  Dopoledne polojasno a teplo. Odpoledne oblačno, asi třikrát poprchávání, ale bez 

výrazného deště. Pro běhy trochu dusno. Teplota kolísala od zpočátku 29°C ve stínu až 

postupně do startu hlavní kategorie teplota klesla na 25°C.  

 

 Nejmladší závodník :  Šárka Podzimková ze Stružince  - 14 měsíců  

 Nejstarší závodník: František Bém z Liberce   - 82 let 

 Nejstarší žena:  Dana Ticháčková z Brad   - 58 let    

 

 34.  ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo  217 závodníků ve 31kategoriích. 

 
 

 Tělovýchovná Jednota Sokol Lužany   a   Obecní úřad Lužany 

 

 

Za organizační výbor: 

 

 Ing. Ladislav Mach      Jiří Kůtek 

           sportovní úsek            ředitel závodu    


