
LESŮ PÁN – DLOUHÉ TRATĚ
1. Podroužek Dušan (1974) 10 987
2. Mocek Jakub (1980) 10 744
3. Hrdina Tomáš (1979) 10 732

LESŮ PÁN – KRÁTKÉ TRATĚ
1. Lhot Zbyšek (1984) 10 891
2. Fiala Dan (1997) 10 815
3. Švestka Lukáš (1982) 10 733

LESŮ PANÍ – DLOUHÉ TRATĚ
1. Rambová Marcela (1974) 10 974
2. Polachová Lenka (1986) 10 402
3. Chlupsová Klára (1977) 10 269

LESŮ PANÍ – KRÁTKÉ TRATĚ
1. Grygarová Jana (1979) 10 961
2. Kuťková Katarína (1986) 10 538
3. Fryšarová Eva (1990) 10 092
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Seriál Běhej lesy zná své nejlepší závodní-
ky roku 2017. Na sedmi závodech v sedmi 
různých lokalitách bojovalo 11 614 závod-
níků, ale absolutními vítězi se mohli stát 
jen ti nejlepší. Na dlouhé trase letos le-
sům kralovali Dušan Podroužek a Marce-
la Rambová, na kratší trase Zbyšek Lhota  
a Jana Grygarová. Pojďme si jejich úspěch 
trochu přiblížit!

Kdo s námi běhal pravidelně, jméno Duša-
na Podroužka už určitě dobře zná. Dušan 
si šel pro vítězství na dlouhé trati celkem 
na jistotu. Čtyři z pěti závodů vyhrál, jen 
na Karlštejně byl druhý, a dohromady 
tak nasbíral 10 987 bodů.  Na trati strá-
vil 6 hodin, 43 minut a 28 vteřin a uběhl  
104 kilometrů. Letošním ročníkem Dušan 
proběhl průměrnou rychlostí 15,47 km za 
hodinu, tedy tempem 3:52 na kilometr. 
„Byl to skvělý rok, užil jsem si to, takže za 
rok zase,“ nechal se slyšet na posledním 
závodě Běhej lesy. Aby si to taky neužil, 
když byl suverénně nejlepší!

Také Lesů paní Marcela Rambová zvítě-
zila zaslouženě. Coby sedmeračka se zú-
častnila všech závodů a ani jednou ne-
chyběla na stupních vítězů. Čtyři závody 
vyhrála, dvakrát byla druhá a jednou tře-
tí. Dohromady s námi naběhala 145 kilo-
metrů za 11 hodin, 3 minuty a 25 vteřin  
v tempu 4:34 na kilometr, což jí přines-
lo 10 974 bodů a více než pětisetbodový 
náskok před druhou ženou. Do zpráv nám 
po posledním závodě napsala: „Chtěla 
jsem vám moc poděkovat za krásné zá-
vody. Perfektní organizaci, vybrané trasy  
a vůbec skvělou zábavu během závodu pro 
všechny účastníky i třeba čekající zbytek 
rodiny. I dcery a manžel se některých zá-
vodů účastnili a i od nich letí dík vám!!!“  
A my jsme rádi, že si to s celou rodinou 
užili!

Boj o titul Lesů pán na kratších tratích 
byl do poslední chvíle napínavý a až v le-
sích kolem Boletic se rozhodlo. Jen těsně 
(o pouhých 76 bodů) nakonec vítězství  

v seriálu urval Zbyšek Lhota před Danem 
Fialou. Na pěti závodech ze sedmi nabě-
hal 61 km za 3 hodiny, 59 minut a 8 vteřin. 
Víte, že to je průměrná rychlost 15,31 km/h 
a tempo 3:55 na kilometr?

Lesů paní z kratších tratí se zaslouženě 
stala Jana Grygarová. Zúčastnila se pěti 
závodů, stejně jako Zbyšek Lhota chybě-
la na Bílé a v Lednici. Tři závody vyhrá-
la a dvakrát byla druhá a to jí vyneslo  
10 961 bodů. 61 km, kolik dohromady 
měřily její závody, odběhala v průměrném 
tempu 4:24 na kilometr. „Běžela jsem dle 
svých možností. Úplně na krev, a pak ještě 
zrychlit,“ odhalila na Karlštejně svou stra-
tegii. Očividně to vyšlo!

Pro nejlepší závodníky jsme ve spoluprá-
ci s Lesy ČR připravili po vzoru golfových 
turnajů putovní sako. Každý rok se ozdob-
ná výšivka rozroste o jména nových Lesů 
pánů.

Lesů páni a Lesů paní. Tihle byli letos nejlepší.

https://behejlesy.cz/behej-lesy-vysledky/lesu-pan?big=1&year=2017
https://behejlesy.cz/behej-lesy-vysledky/lesu-pani?big=1&year=2017



