
LESŮ PÁN – DLOUHÉ TRATĚ
1. Hradecký Jaromír (1985)  10 965
2. Blažek Jaroslav (1993) 10 727
3. Hrdina Tomáš (1979) 10 608

LESŮ PÁN – KRÁTKÉ TRATĚ
1. Mareš Jiří (1987) 12 985
2. Fiala Andrej (1998) 12 850
3. Klíma Lukáš (1984)  12 585
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LESŮ PANÍ – DLOUHÉ TRATĚ
1. Polachová Lenka (1986) 10 974
2. Ptáčková Kateřina (2000) 10 124
3. Chlupsová Klára (1977) 9 864

LESŮ PANÍ – KRÁTKÉ TRATĚ
1. Pelikánová Martina (1982) 12 586
2. Večerková Marcela (1981) 12 397
3. Svobodová Zuzana (1977) 11 600

t

c CELÝ 
ŽEBŘÍČEK

Se sezónou nekončí jen pravidelné se-
tkávání na nejkrásnějších místech Čes-
ké republiky, ale také nelítostný souboj 
nejrychlejších závodníků o nadvládu 
nad českými lesy. Jen čtyři z nich se 
mohli na posledním závodě na Olšině 
posadit na dřevěný trůn, který pro ně 
vyřezal v průběhu dne umělecký řezbář. 
Ti čtyři nejlepší se jmenují Lenka Pola-
chová, Martina Pelikánová, Jiří Mareš  
a Jaromír Hradecký.

Dlouhým tratím letos kraluje Jaromír 
Hradecký. Vítězství do poslední chví-
le neměl jisté, ale v posledním závodě 
přiběhl s téměř tříminutovým náskokem  

a nikoho už nenechal na pochybách. 
Jarda vynechal 3 závody, což znamená, 
že všechny, které odběhl, se mu počíta-
ly. Dohromady strávil na trati 7 hodin  
a naběhal 107 km. 

Naopak Lesů paní dlouhých tratí se  
o svůj triumf téměř bát nemusela. Kdyko-
li se Lenka Polachová postavila na start, 
skončila nejhůř druhá. A tak v Boleticích 
usedla na trůn s téměř osmisetbodovým 
náskokem před druhou Kačkou Ptáčko-
vou. Oproti čerstvé osmeračce Kačce 
Lenka vynechala jeden závod. Naběhala 
tak dohromady úctyhodných 126 kilo-
metrů za 11 hodin a 8 minut.

To souboje na krátkých tratích byly na-
pínavější. Mezi muži nakonec své posta-
vení vydobyl Jirka Mareš s 12 586 body. 
Na šesti závodech s námi naběhal 73 km 
v čase 4 hodiny a 34 minut. Víte, že to je 
průměrné tempo 3:45 na kilometr?

Ženám od letoška vládne Martina Peli-
kánová, která se krom jediného závodu 
vždy držela v první desítce nejrychlej-
ších žen a získala celkem 12 397 bodů. 
Martina vynechala pouze Karlštejn, 
takže s námi naběhala krásných 83 km  
v čase 6 hodin a 57 minut. 

Známe Lesů pány a Lesů paní 2018

https://behejlesy.cz/behej-lesy-vysledky/lesu-pan?big=1&year=2018&id=BO
https://behejlesy.cz/behej-lesy-vysledky/lesu-pani?big=1&year=2018&id=BO

