
Historie po řádání významných b ěžeckých závod ů v Adamov ě 
 
1925  první doložený závod 

Jan Slezáček (* 3. 1.1900 Brno, † 2. 7.1992 Brno), SK Židenice/Moravská Slávia 
● vítěz závodu Běchovice – Praha v roce 1931 
● čs. rekordman v běhu na 10 000 metrů v čase 32:27,4 v letech 1933 až 1948 

„V roce 1925, kdy mi bylo 25 let, šel jsem jednou v neděli se svým bratrem do brněnského 
okolí na tramp a došli jsme až do Adamova. Právě se tam konal silniční běh Napříč 
Adamovem. Ze zábavy jsem se k závodu přihlásil. Závod pořádala místní dělnická jednota 
a kategorie nebyly rozlišovány, takže běželi všichni najednou. Bylo nás tehdy celkem 14 na 
startu a byli to vesměs závodníci, kteří měli již mnoho závodů za sebou. Když jsem po startu 
viděl, že plně stačím starým závodníkům, dostal jsem odvahu a chuť, a závod jsem vyhrál.“ 

1954 až 1957 a 1960    Běh Adamovem (Kolem Adamova)  – délka zhruba 8 km 
● 1., 2. a 4. ročník vyhrál Vlastimil Brlica, několikanásobný mistr ČSR v steeplu 
● 3. ročník byl celostátním přeborem běžců Rudé hvězdy v přespolním běhu 
● 4. ročník byl přeborem Brněnského kraje.  

1957 až 1961    Velká cena Moravského krasu v malém  marathonu 
● 25 km dlouhá trať údolím mezi Adamovem a Blanskem, start z Adamova (1957, 1959 

a 1960) 
● předchůdce dnešního Půlmaratónu Moravským krasem 
● 1. ročník vyhrál mistr sportu Drahomír Pechánek z Dynama Pardubice v čase 1:20:09 h 
● 4. ročník vyhrál Miroslav Ciboch z Dynama Praha (maratón za 2:33 h na podzim 1959) 

1960    přebor Jihomoravského kraje v lesním b ěhu 

1962  I. ročník „B ěhu kolem Adamova“ , délka asi 3,5 km 
● TJ Spartak tímto závodem obnovil tradici tohoto běhu, který se v nepravidelných ročních 

termínech konal 6krát 

1963 přebor Jihomoravského kraje v p řespolním b ěhu, VII. ro čník Běhu kolem Adamova 
● délka tratě mužů-vytrvalců 8 km, startovali tři mistři ČSSR 

1977 až 1987    Běh adamovskými strán ěmi  – termín převážně srpen 
● lesní kros délky kolem 10 km, trať byla několikrát drobně měněna včetně míst startu a cíle 
● v pěti ročnících zvítězil František Kolínek z Loko Břeclav (1977, 1978, 1980, 1982 a 1985) 

1980 až 1994    Kondi ční běh Adastu  – termín druhá polovina ledna 
● trať 30 km na okruhu Adamov – Bílovice – Kanice – Křtiny – Adamov (zpočátku se běhalo 

obráceně) 
● doplňková trať 7 až 10 km, později též trať délky 18 km 

1984 až 1988    spolupo řádání „B ěhu údolím Svitavy“  s ČKD Blansko, termín červen 
● 25km trať Blansko – Adamov – Blansko 

1995 až 2005   Běh na Nový hrad  – byl pořádán o říjnových středách 
● přímý předchůdce dnešního závodu 


