
Ještě k halové sezóně 2009/2010 
 

Je jaro, sezóna krosů již běží naplno (také mám již tři za sebou) a co nevidět se začne 
závodit na dráze. Mně to ale nedá, abych se ještě nevrátil k několika dojmům z halové sezóny. 

Její začátek nebyl snadný. Smutný byl pohled na řadu mých kamarádů, kteří sice závodili, 
ale za cenu přemáhání bolestí. Mně zase hned v úvodu zdržela viróza, která se mi po pár 
týdnech znovu vrátila. A moji psychiku zaskočila vlna antirekordů. Tenhle termín jsem slyšel 
prvně od Pepy Vonáška a rozumí se tím nejhorší výkony v  kariéře. Nakonec se to ale trochu 
srovnalo a já se docela těším na Halovou ročenku, ve které budu mít asi osm výkonů, za něž 
se nestydím. Zkrátka veteránská atletika není vždy procházkou růžovou zahradou.  

V dalším textu se budu věnovat dvěma skupinám závodů, které jsou pro veterány jako 
stvořené, avšak přesto možná pro řadu členů našeho SV ČAS dosud neznámé. 

 
Českobrodské halové závody 
probíhaly v obvyklém stylu jako v předchozích létech. Závodilo se v krátkých sprintech, 
v běhu na 60 m př., ve výšce (s velmi omezeným rozběhem pro straddle) a v dálce. Vedle 
žáků a několika málo dorostenců závodili pravidelně i veteráni. Mě se tyhle závody líbí. 
Vidím, že v žactvu určité naděje pro pokračování krásných tradic naší atletiky máme. 
Smutnější je to se sporadickou účastí dorostenců. Jako by přechod na střední školy mládeži 
z hlediska sportovního neprospíval. Ale o tom ať píší trenéři mládeže!  

Přehled o účasti veteránů, tj. závodníků nad 35 let, v této sérii je obsažen v následující 
tabulce: 
 

Datum 28.11.2009 19.12.2009 16.1.2010 30.1.2010 20.2.2010 13.3.2010
Účast veteránů 4 5 7 5 11 12 
 
Z tabulky vidíme, že největší zájem byl o poslední mítink v březnu. Jako bychom chtěli ještě 
něco dohnat a nějaké slušné výkony do tabulek podat. A to se také mnohým z nás podařilo. 
Dokonce jsme byli svědky i historicky nejlepšího ručně měřeného halového výkonu v běhu na 
50 m v kategorii M50: Ota Čech z Neratovic zaběhl padesátku za 6,5 s. Kéž bychom se zase 
za rok v Českém Brodě ve stejném či ještě hojnějším složení scházeli. A pokud možno zdraví 
a bez bolestí závodící!  
 
Běžecké halové mítinky 
Znám tři, které se svým stylem a účastí vzájemně podobají: Silvestrovská hala v Jablonci 
s tradiční dvanáctiminutovkou, jablonecký Memoriál Karla Líbala a Hala SABZO v pražské 
Stromovce. Podívejme se do tabulky s hlavními charakteristikami těchto akcí: 
 

Účast celkem Účast veteránů Název Pořadatel Datum Discipliny Muži Ženy Muži Ženy 

Silvestrovská 
hala 

AC 
Slovan 
Liberec 

27.12.2009
mj. 

dvanácti-
minutovka

63 20 15 2 

Memoriál 
Karla Líbala 

Sdružení 
přátel 

atletiky 
Jablonec 

27.2.2010 3000 m 48 17 26 2 

1000 m 42 10 35 7 Hala 
SABZO 

SABZO 
Praha 15.3.2010 3000 m 32 5 27 4 

 



A nyní pár slov k jednotlivým závodům: 
 
Silvestrovská hala 
mne jako nováčka velmi příjemně překvapila. Je to mj. také tradiční dostaveníčko chodců a 
chodkyň. Závodili zde skuteční mistři a mistryně této bohužel trochu stranou stojící pěkné 
discipliny. Závodilo se i v netradiční disciplině „30 m letmo“, dálce a kouli. Ale mě 
fascinovala především ta dvanáctiminutovka! Byl o ní velký zájem a je jasné, že to je 
populární disciplina. Já ji běžel poprvé v životě a ona mi připadá stejně atraktivní jako 
hodinovka na dráze, se kterou mám již také první zkušenost. Přimlouvám se, aby Petr Gybas, 
který má velkou a chvályhodnou snahu dávat do našich tabulek pokud možno všechno, co 
v atletice předvedeme, měl pochopení i pro dvanáctiminutovku. 
 
Memoriál Karla Líbala 
je tradičním setkáním běžců především z Jablonecka a širokého okolí, kteří svojí účastí 
uctívají památku oblíbeného běžce a trenéra Karla Líbala, tragicky zahynulého při 
autonehodě. Je to také závod, kterým tradičně startuje Pohár běžce Českého ráje (PBČR). 
Závod ukončuje jabloneckou halovou sezónu dospělých a příjemně navozuje to, co již je v té 
době ve vzduchu – blížící se sezónu krosů. Na těch určitě dochází k mnoha osobním odvetám 
za prohry utrpěné na „Líbalovi“. 
 
Hala SABZO 
je jedním z prvních závodů kalendáře pražského seriálu SABZO, který probíhá, podobně jako 
PBČR, celoročně a zahrnuje značný počet závodů. Trochu těm Pražákům závidím, jak si 
pěkně často dvakrát týdně ve všední dny v podvečer závodí na tratích většinou kratších a tedy 
dostupných širšímu běžeckému poli. Obdivoval jsem v pražské hale Otakara Jandery, jak 
mnozí běžci překonávali své tělesné i věkové handicapy. Jak závodili spíše sami se sebou a 
jak byli šťastní když závod dokončili. Tohle mnoha venkovským závodům bohužel chybí. 
Tam přijdou jen ti výkonnostně opravdu dobří a ti ostatní se zřejmě zbytečně ostýchají.  
Bravo SABZO! 
 
27.dubna 2010        Ladislav Dvořák 


