
4. ročník silničního běžeckého závodu
OKOLO STRAČOVA

V sobotu 18. března 2017 zajišťovali bezpečnost závodníků spolu s Policií ČR, 
jako již tradičně, členové a členky TJ Stračov z.s. Letošní závod byl jistě 
výjimečný vysokou účastí závodníků ze Stračova. Jejich počet se blížil k číslu 
10. Dovoluji si k popisu závodu uvést článek Bořka Jančíka hojně doplněného o 
komentáře hlavního organizátora závodu Milana Janaty ml. Reportáž byla 
publikována na hořických webových stránkách a také ve Zpravodaji 
Nechanicka.
Jaký byl letošní 4. ročník Okolo Stračova?
V sobotu 18.3.2017 se v obci Stračov na Královéhradecku konal již čtvrtý 
ročník silničního běžeckého závodu na 5 a 10 km Okolo Stračova. Tradiční 
termín vyplňuje trhlinu v termínové listině běhů a dává možnost vyzkoušet 
formu před jarními půlmaratóny.
 „Zjara je každý běžec dychtivý po tom, aby si zkusil, jak na tom po zimě je a k 
tomu je stračovská desítka ideální“ vysvětluje Milan Janata, ředitel závodu. Tato 
myšlenka stála i u zrodu závodu před čtyřmi roky. Rovinatý profil dává možnost 
zaběhnout rychlé časy a po desítce v Kbelích, Úpici a Pečkách jsme čtvrtou 
možností sezóny, kde si atleti mohou osobní rekord zaběhnout. „14 dní před 
půlmaratónem v Praze je z trenérského pohledu žádoucí běžet závod a tak 
vycházíme běžcům vstříc“ pokračuje Janata proč on, v současné době vrcholový 
atlet, vstoupil do pořadatelské role. „V okolí podobný závod chyběl a tak jsem 
se rozhodl to změnit“. 
Přes vytrvalý déšť k prezenci v prostorách místního školícího centra dorazilo 
151 vytrvalců. Spolu s vloženým dětským závodem mohli všichni oslavit nový 
účastnický rekord, který má nyní hodnotu 159. Přesně v 10:30h pan 
místostarosta obce Jiří Souček výstřelem z pistole pustil do závodu jak hobby 
běžce, místní matadory, tak elitní atlety. Svůj traťový rekord a vítězství z 
loňského roku přijel obhájit Marcin Zagorny, skvělý polský vytrvalec. Brzy po 
startu se k němu na čelo přidal východočeský běžec Kamil Krunka a na záda jim 
dýchala dvojice Majoroš, Janata. Od prezenčního pultíku, kde spolu se svou 
přítelkyní vydali čísla všem účastníkům, Janata zamířil přímo na start a po 
závodě k tomu poznamenal: „Je to specifické organizovat a závodit. Není to 
lehké a odráží se to pravidelně i na výsledku, ale nechat si ujít možnost 
proběhnout se po vlastní obci s houfem téměř dvou set běžců jsem si nechtěl 
nechat ujít“. 
Po úvodním okruhu obcí se na čele vytvořila trojice, když Majoroš v silném 
větru chtěl zamířit do vedoucí skupiny, což se mu povedlo. Janata zůstal po celý 
závod osamocen na čtvrtém místě a za ním se vytvořila početná skupina, v které 
operoval také někdejší vítěz Miloš Kratochvíl. Krunka se na sedmém kilometru 
osamostatnil, ale Zagorny zmobilizoval síly a dotáhl se. O svém vítězství a 
sesazení Zagornyho z trůnu rozhodl Krunka v posledním kopci a do cíle doběhl 
v čase 33:16min. Zagorny zaostal časem 33:27 o 11s. Na třetí místo se 



propracoval Janata nástupem před devátým kilometrem a čtvrtý doběhl Majoroš. 
Mezi ženami obhájila Táňa Metelková v čase 38:41 a jako jediná prolomila 
hranici 40 min. Překvapením závodu byla na druhém místě Radka Hanzlová, 
svěřenkyně zkušeného trenéra Jana Pernici zaběhla 40:02 a druhé místo uhájila 
o 45s před zkušenou Denisou Kozákovou. 
Novinkou byla pětikilometrová trať pro každého, kdo si nevěřil na desítku. 
Pořadí mužů Lukášek, Drbohlav, Klicpera bylo zajímavé zejména posledně 
jmenovaným, který jako domácí stračovský běžec překvapil skvělým umístěním. 
V ženách uspěly v pořadí od vítěžné Klusáčková, Drbohlavová a Beranová. 
Nejstarším účastníkem závodu byl Jiří Soukup, který s číslem 90 
symbolizujícím jeho věk doběhl sice vyčerpán, ale šťasten.
Vyhlášení s hodnotnými cenami od partnerů závodu proběhlo již v teple prostor 
prezentace a každý mohl využít občerstvení od Niva Dolní Přím a Pivovar Lindr 
Mžany. Výsledky, fotografie a další informace jsou k dispozici na 
www.milanjanata.tym.cz. Jubilejní pátý ročník proběhne v sobotu 17.3.2018.

Poděkování patří partnerům akce, bez kterých by nebylo možné běh Okolo 
Stračova uspořádat! Obec Stračov a TJ Sokol Stračov, Niva Dolní Přím,  
Pivovar Lindr Mžany, CEP, PENT a.s., Salming, RUN4FUN, Autoservis  
Charvát, Autodoprava a čerpací stanice Milan Bednář, Farma Bednář, Adam 
Klicpera porcelán, Rekonstrukce Drobek, Čalounictví Vyčítal, Zahradnictví  
Květ, Jakub Ruml, Hudy Sport, Ekoagromont, Zemědělská akciová společnost  
Mžany a.s.

A jaký byl můj 1. ročník běhu OKOLO STRAČOVA?

Hned v úvodu musím napsat, že jsem neběžela sama. Ano, bylo jich se mnou asi 
tak 15. Zdržovaly mne, různě se natřásaly, a ačkoli jsem s nimi běhala 4 krát 
týdně už od půlky září (pod vedením trenéra Adama Klicpery- radil pouze 
v obyváku), nechtěly mě opustit a tvrdošíjně trvaly na účasti v závodě. A 
konečně jsem pochopila, proč většina zúčastněných vrcholových atletů běhá bez 
nich.
Abych vše neházela pouze na svých 15 kilogramů nadváhy, velký díl na průběhu 
mého závodu jistě měla i tréma a adrenalin. Ty způsobily okamžité přemístění 
mého srdce až do krku ihned po startu. Myslela jsem, že umřu už u našeho domu 
(pro neznalé místopisu Stračova- náš dům se nachází cca 200 metrů za startem). 
Můj sport tester se o sebe bál celý závod a neustále zběsile křičel, že si to tedy 
na triko nebere. 



Mírně můj čas ovlivnil také můj exhibicionismus, když jsem mávala a děkovala 
svým fanouškům, kteří vždy značně ožili, neboť jsem závod uzavírala a byla 
jsem pro ně značným překvapením. Myslím, že většina z nás si dálkovou 
běžkyni představuje jinak. Cizí se domnívali, že jsem maskotem( medvědem, 
zajícem…..)  a zapomněla jsem si na vycpaný kostým obléct kožich. 
Znalá místopisu a zkušená o čtvrteční běh jsem věděla o záludnostech trati a 
čekala na příležitost, kdy síly závodníkům, jimž jsem hleděla na záda, začnou 
ubývat a přijde moje příležitost. První závodnici jsem šmikla už za naším 
barákem. Na další úspěch jsem si musela počkat až těsně k Jakubu, kde jsem 
předběhla dva závodníky. Jeden pronesl: „Tak teď už budu asi poslední!“ Druhý 
ho utěšoval: „To neva, to není důležitý, důležitá je účast.“ Pomyslela jsme si, že 
je to ušlechtilá myšlenka a že jsem moc ráda, že bude poslední on. 
Za odbočkou ke koupališti jsem elegantně předběhla další závodnici ze spolku 
Ženy v běhu a přemýšlela, jak by se asi jmenoval stračovský spolek. Protože se 
můj mozek již špatně dokrvoval vinou zvýšeného zásobení srdce, napadly mě 
mé oblíbené Stračeny, které házím do placu, pokud jsem blízko založení 
nějakého spolku. Nevím, proč se ještě nikdy tento název nechytil.
To už jsem ale prokličkovala mezi blátem a kalužemi k poslednímu stoupání. 
Sem mi přiběhlo naproti překvapení závodu- můj manžel. Překvapením bylo, že 
se umístil na třetím místě mezi muži na trati 5 km. Kluk se nezdá! Tady pod 
kopcem se snažil  mě povzbudit slovy makej, už je to jenom kousek. Na to jsem 
mu odpověděla, ať mi dá pokoj, protože jsem blízká poblití. Až u bývalé 
hospody našel konečně správnou motivaci, když vykřikl: „Dělej nebo tě ta za 
tebou předběhne.“ Tak jsem kopla do vrtule a doběhla svůj premiérový závod na 
5 km na 16. místě v čase 36 minut a trhla tak o 5 minut čtvrteční osobák. 
Jsem sama na sebe zvědavá, zda se zúčastním příštího ročníku. Nejradši bych 
byla, kdyby se mým kilogramům tuku zalíbilo někde jinde. Budu muset opět 
vyběhnout, u nás na sedačce se jim nelíbí a stále chodí všude se mnou. Snad se 
jim zalíbí někde v kopečku na Dub nebo na rozkvetlé mezi.

                                                                                   Hana Klicperová


