
Veteránská atletika očima statistika 
 
Dostal jsem za úkol od veteránského výboru napsat příspěvek, který by všem atletům 
vysvětlil princip zpracování Ročenky, dlouhodobých tabulek, ale především systém 
přepočítávání výkonů koeficienty. Považuji to za trest, protože jsem schopen vidět celou naši 
činnost v jednotlivých buňkách Excelu, nikoliv jako slohovou práci, pro mě se rovnající 
maturitní písemce. A protože doufám, že tohle nebudu muset opakovat dalších 10 let, bude 
tento dopis trochu delší, ale bude taky rozdělen na jednotlivé úseky, abyste mohli číst jen to, 
co Vás opravdu zajímá.  
 

1) Jakým způsobem vzniká Ročenka 
 
Zajisté si mnozí z Vás ještě pamatují doby, kdy Ročenka měla pouhých pár stránek a 
obsahovala výkony z MČR a několika dalších méně významných závodů. Nebyly uvedeny 
data narození, kompletní dokumentace výkonů. Dnes obsahuje cca 100 stran výkonů včetně 
celých dat narození a dalších důležitých údajů. Zpracování spočívá v tom, že denně stahuji 
výsledky závodů ze stránky ČAS a stránky běžců na silnici. Z těchto výsledků pak vybírám 
výkony závodníků od 35 let a ukládám si je do zvláštního souboru. Pak je přepisuji do 
Ročenky a dlouhodobých tabulek. Ročně takto zpracuji asi 600 závodů. Do tabulek nejsou 
zařazeny pouze nejlepší výkony závodníků, ale výkony všechny. To, co vidíte v tištěné 
Ročence, je jen malá část toho, co naše tabulky obsahují. Kdo má Internet, má možnost si 
všechny své výkony za celou veteránskou kariéru pečlivě zkontrolovat a poslat své dodatky a 
opravy. Někteří tak činí a jsem tomu rád, většina však ani neví, že něco takového existuje. 
Samozřejmě se při takovém množství výkonů nevyhnu chybám a proto čekám, že se ozvou 
samotní závodníci a pomohou mi tabulky zkvalitnit. Problém je totiž taky na straně 
pořadatelů. Nejenže od nich nedostanu výsledky, ale někteří závod na stránku ČAS nedají, 
jiní je dají s takovým zpožděním, že nejsem schopen zjistit, když se tam konečně objeví. 
Proto velmi uvítám, když samotní závodníci budou tlačit na pořadatele, aby výsledky poslali a 
ušetřili mi tak spoustu času, který musím věnovat pátrání. 
 

2) Data narození 
 
Všichni, kdo se zúčastňují veteránských závodů vědí, že jsou svými přepočty jiné, než závody 
v jiných kategoriích. Věk závodníka je velmi důležitý vzhledem k datu závodu, neboť je-li 
závodník v den závodu mladší třeba o jeden den, už je v jiné kategorii. A naše tabulky i MČR 
jsou zase specifické v tom, že používáme koeficienty jednoleté, aby srovnání bylo pokud 
možno fér pro všechny. WMA sice vydala koeficienty pro pětileté kategorie, ale sami víte, jak 
rychle ubývá každý rok sil. Proto si myslím, že naše jednoleté jsou výhodnější pro všechny. 
Pořadatelé jsou však z větší části takoví, že sice v přihláškách musíte uvádět celé datum 
narození, do výsledků pak dají jen rok narození, někdy je odstraní úplně. Pak se někteří diví, 
že jsem je nezařadil do tabulek. Nemohu, když neznám datum narození a tisíce jmen si prostě 
nezapamatuji. Sice jsem si vytvořil ze svých tabulek Index závodníků, v němž si mohu 
vyhledávat, ale to se nedá při prvotním stažení výsledků a vybírání veteránů. Zatím se našel 
jediný atlet, který si mé tabulky studuje a posílá mi k nim neocenitelné údaje. Láďa Zouhar 
z Brna. A takových bych uvítal co nejvíce. Vždyť i v rekordech můžete objevit některé 
napsané písmem Italic, což znamená, že sice by výkon mohl být rekordem ČR, ale buď 
neznám datum narození nebo datum závodu. A bez těchto údajů nemohu rekord uznat jako 
oficiální. 
 
 



3) Koeficienty 
 
A dostávám se k tomu, co vyvolává především při MČR dohady a podezírání ze zaujatosti. 
Samozřejmě většina z těch, kteří přijedou na Mistrovství, by chtěla kromě setkání s kamarády 
a dosažení co nejlepšího výkonu taky přivézt na památku některou z medailí. Jak už jsem 
uvedl, při mistrovstvích používáme jednoleté koeficienty. Jak však takové koeficienty vlastně 
vznikly? Když jsem před 20 lety s tabulkami začínal, taky jsem se takto ptal. Začnu tedy 
vysvětlovat, kdo nemá trpělivost, může odstavec přeskočit.  
 

4) Historie koeficientů 
 
Tehdy jsem zjistil, že veškeré věkové přepočty vznikly na základě světových rekordů. Někdo 
vymyslel koeficient věku a z toho pak vznikly „světové rekordy jednotlivých kategorií“. Jak 
přišli na tyto koeficienty mi zatím nikdo nedokázal vysvětlit. Když jsem si zadal údaje a 
vytvořil podle nich grafy, nestačil jsem se divit. Grafy se chovaly dosti podivným způsobem. 
Proto jsem začal psát členům světového vedení, abych získal alespoň nějaké informace a 
mohl bych podle toho začít tvořit něco smysluplného pro naše podmínky. Myslel jsem, že od 
nich získám vzorečky, které dosadím do počítače a pak už není takový problém si s nimi 
pohrát. Nikdo z tehdejšího vedení neuznal za vhodné odpovědět. Možná ani odpověď neznali. 
Už tehdy jsem podle rozborů jednotlivých disciplin zjistil, že by bylo vhodnější udělat 
koeficienty nikoliv podle světových rekordů mladých závodníků, ale třeba podle průměrů 
třeba 100 závodníků veteránských kategorií. To by podle mě dalo přijatelnější obrázek o tom, 
ve které disciplině síla nebo rychlost a tím i výkonnost ubývá rychleji. Taky si myslím, že 
právě tehdy na ten systém doplatili především vrhači. Průměrný sprinter mohl po přepočtu 
porazit vynikajícího vrhače. A právě tahle nerovnost se dala odstranit novými koeficienty 
odvozenými z průměrů samotných veteránů. Nakonec se mi ozval jeden ze členů WAVA a 
sdělil, že jsou s koeficienty spokojeni a nehodlají s nimi nic dělat. 
 

5) Změny koeficientů 
 
V průběhu let však přišly změny, týkající se nářadí a náčiní. Měnily se především ve starších 
kategoriích výšky překážek a váhy nářadí. Tomu se samozřejmě musely přizpůsobit i 
koeficienty. A ony se přizpůsobovaly. Jenže bez upozornění a pouze v manuálech WMA. 
Proto jsme se dostávali do sporů při našich mistrovstvích, kdy nastaly reklamace týkající se 
rozdělování medailí. Ne vždy jsem byl schopen zaznamenat tyto změny a stihnout podle nich 
pak předělat program na MČR. Problém největší však nastal při přechodu od koeficientů 
WAVA na koeficienty WMA. WMA totiž vydala koeficienty pouze pro víceboje, zatímco my 
jsme potřebovali i další discipliny, když na tomto principu je založeno naše mistrovství. Když 
se podíváte do Bodovacích tabulek pro víceboje, jsou tam uvedeny u každé discipliny 3 
koeficienty, pomocí nichž se dá sestavit vzorec a ten vypočítá body za výkony. Kdyby nám 
poskytlo vedení WMA vzorec, podle něhož vypočítali jejich odborníci samotné koeficienty, 
mohli bychom uklidnit všechny naše závodníky, že přepočty jsou opravdu regulérní. Takhle 
mohu jen říct, že mnohé jsem si musel pouze odvodit a tedy nic není opravdu regulérní. U 
běhů to není takový problém, platí to pouze pro technické discipliny. Je-li například v oštěpu 
700g uveden pro 50 leté koeficient 1,2790 a pro 55 leté koeficient 1,4059, jsem schopen 
vystopovat alespoň přibližně stoupání křivky za prvních 5 let, nikoliv však v dalších 5 letech. 
To už je jen můj soukromý odhad. Tohle se týká všech hodů a taky překážek. Rád bych 
poznal názor všech, koho tyto přepočty zajímají. Nenajde-li se odborník, který tyhle věci 
studoval, asi zůstaneme i nadále u přepočtů odhadových. 
 



6) Příklady pro přepočet výkonů 
 
=KDYŽ(HODNOTA(Z4)<220;0;KDYŽ(NEBO(Z4=0);0;USEKNOUT(0.14354*(((ZAOKR
OUHLIT(M4*(SVYHLEDAT(I4;$AV$2:$AW$6;2;0));0.01)))-220)^1.4))) 
 
Zatímco většina atletů se podívá do tabulek, aby zjistila, zda jsem jim něco nezapomněl 
napsat, já mám takovouto úchylku. Při reklamaci, že někomu nepasují body ve víceboji, 
podívám se na příslušnou buňku, v níž je takový nebo jiný vzoreček pro přepočet. Například 
z této zjistím, že je to přepočet skoku dalekého. Závodník skočil výkon uvedený v buňce M4, 
v den závodu má roky podle buňky I4, věkové koeficienty pro dálku jsou v buňkách AV2 – 
AW6, jeho výkon se vynásobí koeficientem pro dálku 0,14354 (první koeficient z 
vícebojařských tabulek), odečte se mu 220 cm, což je minimum pro získání bodů a pak se 
ještě vynásobí koeficientem 1,4 pro zachování křivky. Pokud je hodnota přepočteného výkonu 
menší než 220 cm nebo neskočí nic, získává 0 bodů. Jinak tímto vzorcem se v buňce objeví 
příslušný počet bodů.  
Takhle máte všechny víceboje přebodované na našich stránkách. Kdokoliv si může vše 
překontrolovat, zda mu body pasují s tištěnými Bodovacími tabulkami pro víceboje. Případně 
si taky může do tabulky zadat nová data, třeba aby zjistil, kolik bodů získá v příštím závodu a 
vše se mu automaticky přepočítá a sečte. Detailní vysvětlení raději vynechám, pro případné 
zájemce mohu upřesnit mailem. Tohle vše jsem se jako samouk musel léty naučit, aby naše 
tabulky měly určitou úroveň. Kromě vícebojů, kde jsou důležité body, jsou takto vytvořené 
všechny další discipliny včetně přepočtů na „mladé“ výkony. Baví mě to, ale pak mi chybí 
zase čas na vyhledávání nedostatků při získávání výsledků z nedostatečně zpracovaných 
závodů. Proto očekávám, že budete tabulky prohlížet a na případné nedostatky mě 
upozorňovat. Více prostě nestíhám. 
 

7) Závěr 
 
Chtěl bych Vás upozornit, že i nadále budu v tabulkách dělat chyby. Denně se jim věnuji asi 
10 hodin, což by se dalo ještě navýšit, ale spíše to vidím tak, že s věkem bude sil ubývat. 
Když to převedu na koeficient, tak dnes zpracuji denně cca 500 výkonů. Postupně podle 
věkového koeficientu se výkon bude limitně blížit k nule. Tabulky nedělám pro sebe, ale pro 
Vás. Pokud se ozve zájemce, že chce poslat tabulky mailem, i to jsem schopen. Nepočítejte 
s normální poštou, není to únosné jak po stránce tisku, tak po finanční stránce. Podívejte se na 
ně na Internetu a pokuste se mi pomoci vychytat mouchy, ať už jsou to data narození Vám 
známých závodníků, nebo máte doma staré tabulky, mrkněte do nich a napište, kde udělali 
soudruzi chybu. Pokud možno konkrétně, abych neztrácel další čas zbytečným vyhledáváním. 
A především tlačte na pořadatele, aby mi výsledky posílali a především, aby do nich dávali 
potřebná data narození. Jinak se opět bude stávat, že Vás přehlédnu a další problém je na 
světě. Podle volného času se ještě pokusím zpracovat index závodníků z celé historie a ze 
všech disciplin. Opět jej pak umístím na stránku, abyste měli možnost jej doplnit.  Přijmu i 
další nápady na nové tabulky a přehledy, které nám zatím schází. Už teď naše stránka 
obsahuje informace, které má málo států na světě. Věřím, že s Vaší pomocí se nám ji podaří 
ještě zdokonalit.  
 
        Petr Gybas 
        J. Valčíka 1163 
        Otrokovice 765 02 
        Tel. 605 02 02 63 
        Mail: petrgybas@gmail.com 
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