
Tuhaň  2009: když se zvedly mlhy… 

   

Do Tuhaně, která leží opodál hlavní silnice z Prahy do Nového Boru a jen kousek od městečka 
Dubá, se nedostanete v sobotu, v neděli ani ve svátek veřejnou dopravou. Takže ti, kdo jsou 
odkázáni o víkendu na vlak nebo autobus a chtěli se zúčastnit mistrovství v krosu, pořádaného obcí 
Tuhaň ve spolupráci s AC Česká Lípa a do jehož přípravy zapojil iniciátor Tuhaňského krosu Jiří 
Plecháček celou širokou rodinu, měli pouze dvě možnosti: vyspat se v penzionu na rozcestí 
v Zakšíně nebo přijet se stanem a spacákem a přenocovat zdarma na hřišti přímo u startu.  

Zvolil jsem druhou variantu, jenže bez stanu.  

V pátek odpoledne zažilo Českolipsko první ze dvou bouřkových dní. Takže, když jsem po půl 
deváté večer jako jediný vystupoval v Zakšíně z autobusu, vzduch byl prosycen vlhkostí a okreska 
v lesních úsecích pořádně mokrá. Znám sportovní areál v Tuhani z dřívějších návštěv, takže vím, že 
moudří stavitelé postavili u fotbalového hřiště jak bytelnou tribunku, tak také krytý přístřešek, což 
obé jsou věci k nočnímu uložení těla jako stvořené. Ostatně, neříká světoběžník na kole Víťa Dostál 
ve své knize Šťastná planeta: "Toho bohdá nebude, aby cestovatel za nocleh platil…?"  

Tak jsem rozložil pod stříškou na nějakém jakoby koberečku spacák a v houstnoucím šeru se 
nejdřív vypravil do vsi hledat nálevnu. Vesnice bez hospod jsou nesmírně smutné…  

Našel, svlažil hrdlo a vydal se zpět k osvětlenému a krásně opravenému kostelu sv. Havla, který 
jako maják svítí nad vesnicí a svým hřbitůvkem přiléhá k fotbalovému areálu. Možná, že blízkost 
místa posledního odpočinku někomu připadá dost morbidní, ale já mám čisté svědomí a tak se 
mrtvých nebojím, jen některých živých a to ještě pouze občas.  

Oblohou se procházel měsíc v první čtvrti, po něm jasná planeta, snad Venuše a když jsem se 
probudil potřetí, bylo ráno, z lesů se kouřilo (porostou hřiby!) a od kostelíka se blížilo auto. Místní 
občan, shodou okolností zrovna ten, který měl na starosti stánek s občerstvením pro dopolední 
závody, mě pozval na ranní kafe, pak se dostavil Jirka s manželkou a po nich ostatní pořadatelé.  

Přišly i nějaké dětičky s rodiči a po nich se začaly sjíždět skupinky dospělých běžců. Byl to celkově 
pátý ročník krosu a čtvrtý na této trati, kterou tvoří dva hodně členité lesní okruhy s náběhem 
a doběhem po asfaltce (v závěru nepříjemně stoupající). Zatímco ještě při dětských bězích se po 
okolní krajině válely husté mlhy, kolem desáté už bylo jasno a pěkně teplo.  

Přijeli otec a syn Vasilové Dogaruové, starší šéfoval rozhodčím, mladší měl na starosti počítač se 
vším všudy, což mu nebránilo přihlásit se také k závodu. Nakonec to všechno zvládl radost 
pohledět.  

Můj tip byl, že pokud přijde 80 běžců včetně mladších, bude to dobré, a bude-li jich přes stovku, 
bude to velký úspěch. Ještě před startem jsme vzpomněli na nedávno zesnulého Rolfa Fichtnera 
(1927), který tento běh ani řadu dalších v regionu nikdy nevynechal. Někdejší občan NDR si zvolil 
Doksy za místo, kde trávil penzijní léta. Sice se nikdy nenaučil česky, ale měli jsme ho rádi.  

Nakonec se počítadlo účasti zastavilo u čísla 108 a to ještě Zdeněk Málek z Prahy přijel až ve chvíli, 
kdy už byli závodníci na druhém kilometru. Několik dalších, včetně předsedy SV ČAS Karla 
Matznera a jeho manželky Slávky Ročňákové mělo také namále, když je zdržely semafory a z nich 
pramenící kolony aut, mířících ven z Prahy na sváteční třídenní víkend. Nakonec Karel svůj další 
veteránský titul těsně stihl a podobně se vedlo běžkyni s posledním vydaným číslem - rovněž 
pražské Janě Chlupaté…  

Čas ubíhá rychle a tak jsem nepostřehl, že veteránská léta doléhají už i na ročníky, které jsem byl 
zvyklý považovat málem za juniory. První se ve stoupání před cílem objevil mělnický Michal 
Michálek - a také on už běžel letos za veterány. Po něm doběhl do cíle u kostela sv. Havla o nějaký 
ten pátek starší Aleš Stránský z České Třebové - zapřisáhlí vrchaři Iscarexu tentokrát většinou dali 
přednost krosu, byť také s pěknými stoupáními. A teprve třetí byl vítěz nejmladší mužské kategorie 
Václav Mráz, rovněž z mělnického Sokola.  

Zatímco někteří vyhrávali své věkové kategorie "o parník", souboj Jiřího Němce z Prahy 
s krkonošským bardem Jirkou Javůrkem byl tvrdý a v cíli je dělilo pouze deset vteřin. Na náročné 
a místy dosti blátivé trati se více dařilo milovníkům běhání v terénu, ovšem i zde došlo občas 
k překvapení. Jmenuji aspoň jedno za všechny - to když v kategorii sedmdesátiletých mužů zvítězil 
Vladimír Řápek (AVC Praha), který jinak dává spíše přednost silnici.  



Čtvrtinu startujících tvořily ženy, což je potěšitelné. Až z jihočeského Větřní vážila cestu do Tuhaně 
skvěle připravená Alice Piklová, známá také především z kopců. Stala se nejen absolutní vítězkou, 
ale podstatně zlepšila dosavadní traťový rekord Gábiny Grulichové, když jako první žena v Tuhani 
zaběhla trať pod třicet minut a zaslouženě si odvážela kromě mistrovského diplomu a věcné ceny 
i finanční bonus za překonání ženského traťového rekordu. Z mladých běžkyň na sebe upozornila 
kromě českolipské Laury Matulové studentka jabloneckého sportovního gymnázia Jana Lenčová 
ml., věkem ještě dorostenka. U veteránek pak stojí za zaznamenání výkony Lenky Wiesnerové, 
Heleny Vavrušové, Ireny Vaňkové, Jany Chlupaté a Miloslavy Keprtové.  

Kdo nestál na bedně a vydržel v rostoucím horku až do vyhlášení, zcela určitě si odnášel nějakou 
drobnost z tomboly. Ta končila už pod hrozbou další bouřkové vlny. Měli jsme štěstí, 
nevyzpytatelné počasí letošního července si k řádění živlů vybralo tentokrát severní část 
Českolipska.  

Mistrovství tedy dopadlo po všech stránkách na sto procent, ale řeknu vám spolu s klasikem, že 
"tento způsob léta se mi jeví poněkud nešťastným…"  
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