
PARKOVÝ BĚH S CHŮZÍ 2017  

O běţecké závody je v posledních letech stále větší zájem. Svědčí o tom počet pořádaných závodů a účast na 
nich.  

V České republice je také vzrůstající zájem i o extrémní záţitkové sportovní aktivity. Moţná trochu netradiční 
úvod, ale obě výše uvedené teze obsahoval Parkový běh s Parkovou chůzí ve středu 19. 4. 2017. Naše závody 
od samého počátku nebyly koncipovány jako "extrémní závody", extrémnost letos dodalo počasí. 

Hlavní příprava závodů začíná v lednu, postupně vše finalizujeme týden před samotnou běţeckou akcí. Tři dny 
před během začínáme sledovat trend počasí. V dubnu se vţdy zámecký park tradičně zelenal. Den před 
samotným během nebylo příliš vlídné počasí, lidově "poprchávalo", nicméně s deštěm se náš závod jiţ historicky 
uměl vyrovnat. Den před závodem se poměrně přesně začínaly shodovat předpovědi z různých zdrojů, kde se 
psalo: teplota 0 aţ -3ºC a sněhové sráţky během celého dne. 

Středeční probuzeni bylo pro nás, pořadatele, poměrně velkým překvapením. Vše jsme totiţ měli přichystáno, za 
těch předchozích 6 let Parkového běhu jsme se snaţili neustále zlepšovat závod. Nikdy jsem nepochyboval o 
mém organizačně-pracovním teamu. Byla před námi ale úplně jiná středa s obrovskou výzvou neţ všechny 
ostatní, ale zároveň s moţnými komplikacemi. Kaţdý rok dopoledne stavíme trať a tak jsme začali. 35 cm 
nového sněhu nám komplikovalo situaci. Zábrany jsme rozmístili, vytyčili trať, navěsili pásky, částečně jsme 
házeli lopatou, většinu tratě jsme prošlapávali stylem "tam - a zpět". Před obědem jsme měli v rámci moznosti 3 
km tratě připravené. Naše chůze a běh vsak začíná od 16:00, proto ve 13:00 jdeme znovu kontrolovat trať. Sněţí 
celý den, navíc fouká a tak odpoledne jsme si ty 3 km prošlapali znovu s úlevou, ţe nemusíme alespoň tyčovat a 
rozmísťovat zábrany. 

V 16:00 startuje Parková chůze, to už v parku bylo 45 cm sněhu a do cíle posléze míří na 1. místě 
Ševečková Jarmila, 2. místo obsadila Fišnarová Eva. Na chůzi dorazil jediný muž- Troják Stanislav.  

V 17:00 startoval hlavní závod s úctyhodnými 57 běţci a 29 dětmi. I přes velmi kluzký povrch nebyl oznámen 
ţádný úraz a pouze 2 dospělí běţci nedoběhli do cíle. Teplé zázemí v zámecké oranţerii uchvátilo kaţdého, bylo 
to druhé největší překvapení pro všechny běţce hned po sněhové nadílce. I v těchto náročných běţeckých 
podmínkách byl malém pokořen rekord trati, pokusil se o to Bednarský Vojtěch. Ve speciální kategorii "Loucňák" 
a "Loučňačka" byli vyhlášeni jen dva běţci. První místo obsadil Michal Hobler, druhý byl Miroslav Sporek. 

Během dne jsem zaznamenal i pochybnosti, ţe závod za tohoto počasí? Nikdo nedorazí! Hlavni důvody, které 
nás vedly k nerušení akce: 

 Parkový běh je oblíben, svědčí o tom dlouhodobá návštěvnost, v roce 2016 byl z 24 závodů 
Chlapáckých běhů na 2. místě v počtu závodících závodníku; 

 Parkový běh je zaraţen do seriálu Chlapáckých běhů, ve kterém spousta běţců usiluje o celoroční 
umístění a přeloţení terminu není jednoduché; 

 Chlapácký běh nedisponuje kvalitním nástrojem, jak všem běţcům sdělit informaci o zrušení závodu; 

 Běţci mají rádi výzvy a i zmíněné extrémy. 

Všechny výsledky, fotografie najdete na: www.kocianloucna.cz  ;  www.chlapak.cz nebo na FB stránkách: 
Chlapácký běh. 

Gratulujeme nejlepším Prckům: Tomášovi Janků, Tománkové Alici kategorie do 8 let, Dokoupilovi Tobiášovi a 
Reichlové Pavle kategorie do 10 let, Tadeášovi Kuschnerovi a Strykové Karolíně z kategorie do 12 let, 
Pattermanovi Prokopovi a Otové Michaele z kategorie do 14 let. 

Ve svých Chlapáckých kategoriích zvítězili: Jílek Ondřej, Bednarský Vojtěch, Filipiová Eva, Vogel Michal, 
Šimková Markéta, Ţenčák Jaroslav, Jirásková Eva, Sporek Miroslav, Srovnal Otakar 

Závěrem děkuji obci Loučná nad Desnou, společnosti Lesy České republiky, s. p. a dalším sponzorům za 
podporu obou závodů. Velké poděkovaní patří také i organizačnímu teamu, který tyto skvělé dva závody pořádá. 

Za rok na startu, s pozdravem David Chytil – organizátor akce 

http://www.kocianloucna.cz/
http://www.chlapak.cz/

