
45. ročník BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY 
 

Lužany 26. června 2021 
 

Závod byl zařazen do Velké ceny východních Čech, 
do soutěže o Pohár českého ráje a do poháru Běžce jičínské kotliny. 

 

Po roční odmlce se jubilejní 45. ročník uskutečnil s ohledem na hygienická opatření  
v rámci celého dne. Dopoledne závodily děti a mládež, odpoledne pak dospělí.  

Letos přijelo do Lužan celkem 172 závodníků. Vzhledem k tomu, že prakticky do půlky 
května nebylo podle vládních opatření jasné, zda se bude moct závod uskutečnit, dá se tento 
počet považovat za úspěch. Závodníci, kteří do Lužan přijeli, nelitovali a byli za jeho 
organizaci vděční. 

Již v 8:45 hodin přivítal všechny účastníky starosta obce Lužany Ing. Martin Mitlöhner.  
V 9 hodin odstartovaly nejdříve dětské kategorie a dále závod pokračoval v obvyklém pořadí 
přesně podle harmonogramu. 

Podrobné výsledky všech 34 kategorií je možno si pročíst ve výsledkové listině. V hlavním 
závodě mužů zvítězil Kamil Krunka s časem 28:05 (Běžecký klub Náchod). Druhé místo 
vybojoval Jan Švadlenka (AC Mladá Boleslav) se ztrátou pouhých 12 sekund. Třetí doběhl 
Jiří Čivrný ml. ze Semil v čase 28:26. Rekord Jiřího Čivrného staršího tedy opět nebyl 
překonán. V hlavní závodu žen zvítězila Jana Lenčová s časem 24:11 (AC TJ Jičín), na 
druhém místě doběhla Blanka Paulů v čase 26:52 (Maraton Úpice) a třetí místo obsadila Anna 
Krátká s časem 27:19 (Hvězda PA). Mezi šesti muži v kategorii nad 70 let zvítězil Ladislav 
Mach z klubu Šachy Lužany. V kategorii žen nad 65 let zvítězila Blanka Paulů z Maratonu 
Úpice. Oceněni byli další závodníci z Lužan - na pětce Pavlína Tringelová a Iva Ponikelská, 
na osmičce Tomáš Berger, Josef Tringela a Šárka Deusová. 

Závod proběhl za příjemných letních teplot. Trať byla v lese mírně kluzká. Nejtěžší to měli 
muži, kteří vybíhali za deště, takže v některých úsecích se jim to hodně smekalo a místy byly 
lesní cesty blátivé. Dosažené časy se ani letos příliš nelišily od minulých ročníků. Pro 
zajištění bezpečnosti byla opět přítomna sanita se záchranářem, ten však tentokrát nemusel 
vůbec zasahovat.  

 
Nejmladší závodník: Šimon Štraub – 2 roky 
Nejstarší závodník: Stanislav Doležal (BK Pardubice) - 82 let 
Nejstarší závodnice: Blanka Paulů (Maratonstav Úpice) – 67 let 
 
45. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo celkem 312 závodníků v 34 kategoriích. 
Více na webových stránkách http://behluzanskymihvozdy.cz/ 
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