	Výsledky 36. ročníku běhu Českým údolím
	Předžáci	300m	1998 a mladší
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Provod	Michal	USK CS Plzeň	1 :08:  
	2	Vodrážka	Jan	1 :21:  
	3	Klán	Martin	1 :23:  
	4	Hašek	Jan	USK CS Plzeň	1 :25:  
	5	Hasmann	Ondřej	USK CS Plzeň	1 :38:  
	6	Hašek	Adam	USK CS Plzeň	1 :51:  
	7	Kočandrle	Martin	2 :11:  
	8	Marek	Jakub	2 :34:  
	9	Marek	Matěj	2 :47:  
	10	Vajc	Jonáš	2 :58:  
	11	Kučera	Petr	3 :08:  
	Předžačky	300m	1998 a mladší
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Hrabáčková	Štěpánka	SOKOL 1	1 :05:  
	2	Mužíková	Jana	LK ŠKODA	1 :14:  
	3	Klimendová	Gabriela	1 :15:  
	4	Nováková	Barbora	SK Radbúza	1 :16:  
	5	Bačíková	Michaela	LK ŠKODA	1 :17:  
	6	Vajcová	Markéta	Slávie	1 :29:  
	7	Svobodová	Lucie	1 :31:  
	8	Šormová	Michaela	1 :58:  
	Minižáci	300m	1996-97
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Provod	Lukáš	USK CS Plzeň	1 :01:  
	2	Lukáš	Doubrava	AK Škoda	1 :02:  
	3	Novák	Jan	SK Radbuza	1 :06:  
	4	Kučera	Martin	SOUE	1 :07:  
	5	Krýsl	Miroslav	Prazdroj	1 :14:  
	Minižačky	300m	1996-97
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Soudná	Veronika	1 :11:  
	2	Jarošová	Renáta	1 :13:

	Mladší žáci	1050m	1994-95
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Váchal	Ondřej	TATRAN Chodov	3 :58:  
	2	Louda	Jakub	LK ŠKODA	4 :13:  
	3	Šeller	Luděk	SPORT CLUB	4 :18:  
	4	Švejnoha	Marek	SPORT CLUB	4 :18:  
	5	Bielik	Jan	LK ŠKODA	4 :34:  
	6	Kubáč	Jakub	LK ŠKoDA	4 :35:  
	7	Rous	Pavel	SKXU Plzeň	4 :55:  
	Mladší žačky	1050m	1994-95
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Prokešová	Lucie	PRAZDROJ	4 :11:  
	2	Blechová	Jiřina	LK ŠKODA	4 :51:  
	Starší žáci	1750m	1992-93
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Červený	Jiří	LK ŠKODA	6 :52:  
	2	Manda	Michal	PRAZDROJ	6 :55:  
	3	Nedvěd	Tomáš	7 :42:  
	Starší žačky	1750m	1992-93
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Janoušková	Vendula	LK ŠKODA	6 :16:  
	2	Šmídová	Zuzana	SKI KLUB POLICIE	7 :04:  
	3	Vlčková	Alžběta	SKI KLUB POLICIE	7 :08:  
	Mladší dorostenci	3000m	1990-91
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Eisenreich	Jan	10:24:  
	2	Janoušek	Jakub	LK ŠKODA	10:32:  
	3	Razým	Pavel	SPORT CLUB	10:43:  
	4	Šlajs	Petr	10:57:  
	5	Uxa	Tomáš	PRAZDROJ	11:56:  
	6	Chval	Marek	13:00:  
	7	Čapek	Dan	LK ŠKODA	14:22:  

	Mladší dorostenky	1750m	1990-91
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Janoušková	Martina	LK ŠKODA	6 :13:  
	2	Hegnerová	Martina	PRAZDROJ	6 :49:  
	3	Mužíková	Martina	LK ŠKODA	6 :59:  
	4	Bačíková	Kateřina	LK ŠKODA	7 :44:  
	Starší dorostenci	5000m	1988-89
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Kořán	Jakub	TATRAN ŽR	15:45:  
	2	Šlajs	Pavel	SPORT CLUB	16:43:  
	3	Janoušek	Jan	LK ŠKODA	18:21:  
	4	Dubský	Václav	PRAZDROJ	19:03:  
	5	Čakarov	Michal	PRAZDROJ	19:05:  
	6	Kalaš	Petr	TTK Slavie Plzeň	19:25:  
	7	Egermaier	Václav	PRAZDROJ	19:33:  
	8	Chval	Petr	21:20:  
	9	Ševčík	Tomáš	26:49:  
	Starší dorostenky	3000m	1988-89
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Svobodová	Silvie	Klatovy	11:05:  
	2	Lukešová	Jana	LK ŠKODA	13:27:  
	3	Tomášková	Pavla	LK ŠKODA	13:49:  
	4	Legnerová	Martina	LK ŠKODA	14:15:  
	5	Tuzerová	Michaela	14:18:  
	6	Burdová	Michaela	LK ARKOS	15:01:  
	7	Mrázová	Hana	LK ŠKODA	15:14:  
	Muži	5000m	1966-87
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Jakš	Martin	TATRAN ŽR	14:55:  
	2	Janda	Matěj	SPORT CLUB	16:01:  
	3	Kraus	Daniel	Mediprofin	16:15:  
	4	Šmíd	Jaroslav	Slavie	16:26:  
	5	Provod	Ladislav	USK CS Plzeň	16:26:  
	6	Bouchal	Jiří	USK CS Plzeň	16:40:  
	7	Zeman	Zbyšek	16:47:  

	8	Friček	Martin	16:51:  
	9	Rosol	Jiří	Lokomotiva Beroun	16:53:  
	10	Černý	Vladimír	USK CS Plzeň	17:06:  
	11	Beran	Marcel	AK ŠKODA	17:08:  
	12	Kypta	Tomáš	Slavia VŠ Plzeň	17:12:  
	13	Beránek	Jan	USK CS Plzeň	17:42:  
	14	Egermaier	Martin	PRAZDROJ	17:53:  
	15	Jaňour	Tomáš	JS Plzeň	17:54:  
	16	Kunc	Jiří	Rokycany	17:55:  
	17	Rauch	Stanislav	USK CS Plzeň	17:56:  
	18	Rauch	Tomáš	USK CS Plzeň	17:59:  
	19	Splítek	Mikuláš	18:02:  
	20	Šilhavý	Jakub	ZČU	18:16:  
	21	Malina	Jaroslav	18:31:  
	22	Janoušek	Petr	LK ŠKODA	18:49:  
	23	Koprnický	Kamil	AC Trial Plzeň	18:53:  
	24	Pešta	Petr	USK CS Plzeň	18:55:  
	25	Majer	Jan	OKO Plzeň	18:57:  
	26	Hašek	Ondřej	USK CS Plzeň	19:21:  
	27	Martinovský	Radek	LK ŠKODA	19:59:  
	28	Klán	Miroslav	PSP KK Plzeň	20:14:  
	29	Burda	Jakub	TATRAN ŽR	20:38:  
	30	Kočandrle	Petr	22:37:  
	31	Linhart	Vladimír	OB ZČU	23:30:  
	32	Melan	František	23:59:  
	Ženy	3000m	1687 a starší
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Zelenková	Lucie	NSK CS Plzeň	11:19:  
	2	Žufanová	Petra	NSK CS Plzeň	12:07:  
	3	Jandová	Klára	SKP Plzeň	12:16:  
	4	Jandová	Štěpánka	SKP Plzeň	12:30:  
	5	Knížková	Anna	NSK CS Plzeň	14:47:  
	Veteráni I	5000m	1956-65
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas 
	1	Kučera	Martin	SOÚE	16:59:  
	2	Váchal	Martin	TATRAN Chodov	17:15:  

	3	Šika	František	AC Trial Plzeň	17:17:  
	4	Pospíšil	Antonín	AC Trial Plzň	17:46:
		Rous	Pavel	SKM Plzeň	DNS    
	Veteráni II	5000m	1955 a starší
	Pořadí	Příjmení	Jméno	Klub	Čas
	1	Přibík	Jiří	PSK Klatovy	18:08:  
	2	Šůcha	Václav	SV Stříbro	20:07:  
	3	Janový	Petr	AC Trial Plzeň	20:27:  


Celkem se zůčastnilo 114 závodníků

