
Jarní běhy 
 

Již ve svém druhém příspěvku v této rubrice jsem psal o soutěži „Pohár běžce Českého 
ráje“ (dále jen PBČR). Je to soutěž pestrá „žánrově“ (hala, dráha, krosy, vrchy, silnice), 
distancemi (od halové trojky až po půlmaratón) i geograficky (Český ráj, Podkrkonoší, 
Podještědí, Mladoboleslavsko). Přináší mi zajímavé zážitky. Nechci psát o sobě a mých 
amatérských výkonech, ale např. o pořadatelské úrovni, počtech účastníků, prezentaci 
výsledků, značení tratí apod. 

Prvým dílem asi pětadvacetidílného seriálu byl 7. března jablonecký halový 22. ročník 
Memoriálu Karla Líbala na 3000 m. Je to pěkná akce jabloneckého Sdružení přátel atletiky 
na závěr jablonecké halové sezóny. Účastníci jsou rozděleni do několika běhů podle 
očekávaných časů. Celkem startovalo 57 běžců a běžkyň ve čtyřech bězích. Ze soutěže PBČR 
startovalo celkem 10 běžců. 

Druhým dílem seriálu byl Běh Štěpánkou, který se odehrával 28.března v pěkném 
prostředí mladoboleslavského lesoparku Štěpánka. Park má zajímavou historii i důvod svého 
pojmenování. Na to tady ale místo není. Pro nás asi bude více zajímavé, že letos se běžel již 
76. ročník tohoto nejstaršího přespolního běhu ve středních Čechách. Pořadatelé to zvládli 
dokonale – hlasatelská služba, občerstvení pro závodníky i doprovod (o divácích v pravém 
smyslu slova bohužel hovořit nejde), zázemí závodníků (přístřeší, které poskytl hudební 
pavilon, přišlo vhod především v deštivých chvílích na začátku akce), poháry i sponzorské 
ceny – to vše bylo na potřebné úrovni. Jenom ta účast ne! V hlavním závodě na 8400 m bylo 
pouze deset běžců a to si pořadatelé nezasloužili. Běhalo se zhruba na kilometrovém okruhu 
po obou stranách říčky Klenice. Celá část trati na pravém břehu byla pořádně rozbahněná. To 
ale ke krosům patří! Z běžců PBČR jsme se zúčastnili jen tři, což mi přineslo nečekanou 
bodovou nadílku. Řekl jsem si, že musím kout železo dokud je žhavé a zúčastňovat se i 
dalších běhů PBČR, i kdyby to byly tratě, které jsem dosud nevyhledával (vrchy, 
půlmaratón). No a na takové došlo hned v dalších dílech. 

Dne 4. dubna to byl IX. Šášův běh na Výpřež. Start v Ostašově (část Liberce), cíl na 
Výpřeži (sedlo na Ještědském hřebenu), délka trati 4500 m. Počasí nádherné, technické 
zajištění akce běžeckým spolkem AMBES dokonalé, meruňkové koláče v cíli vynikající, 
prostředí v restauraci u zastávky ČD v Ostašově pro vyhlášení vítězů důstojné a navíc další 
domácí pečivo pro posezení po závodě. Specifikem závodu byla skutečnost, že poslední 
kilometr se běžel ve sněhu. Kdo se neudržel v úzké cestičce, probořil se čtvrt metru do 
mokrého sněhu. Ale i to ke sportu patří! Radost z akce však kalí dvě skutečnosti. Opět nízká 
účast (celkem 13 běžců a běžkyň) a navíc nezveřejnění výsledků na MARATON CZ. Akce, 
které jsou na těchto stránkách ohlášeny, by zde logicky měly mít i výsledky. Vždyť to 
účastníky opravdu zajímá! Není to ovšem jediný případ. Na zmíněných stránkách dosud chybí 
např. i výsledky pěkného a oblíbeného turnovského Silvestrovského běhu. 

Po bodové nadílce z Ostašova jsem 11. dubna zamířil do Bakova na 26. ročník 
Bakovského půlmaratónu. Do té doby byla mým nejdelším absolvovaným během populární 
patnáctikilometrová Hruštice (běhá se z turnovské části Hruštice na Malou Skálu a zpět). 
Bakovský závod jsem vcelku zvládnul. Dlouhé stoupání na Bítouchov jej však učinilo těžším, 
než jsem čekal. Atmosféra na bakovském náměstí, kde byl start i cíl, byla velmi pěkná i díky 
velikonočním trhům, které zde právě probíhaly. Pořadatelé zvládli vše a zaslouží si i jednu 
zvláštní pochvalu: Přesto, že závod byl dobře označen žlutými šipkami na vozovce, stáli na 
všech křižovatkách muži ve žlutých vestách, kteří závodníky spolehlivě směrovali. Kéž by to 
tak bylo na všech bězích mimo dráhu! 

Věřím, že seriál PBČR mi bude i nadále přinášet zajímavé a většinou i příjemné 
zážitky. 

20.dubna 2009       Ladislav Dvořák 


