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prospěch akce. Těší nás také, že naši mílaři 
se postaví na start vloženého závodu 
při Memoriálu Josefa Odložila v pondělí 
7. června. Termín Mistrovství České republiky 
na stadionu v Šumperku jsme záměrně 
stanovili až na sobotu 3. července. Tento 
termín potvrdil i pořadatel.
Nově v letošním roce vypisujeme republikové 
mistrovství veteránů v dlouhém horském 
běhu – Krkonošský půlmaraton se uskuteční 
v Janských Lázních v neděli 15. srpna pod 
taktovkou úpických organizátorů v rámci 
Světového poháru v běhu do vrchu 
a Mistrovství ČR v dlouhém horském běhu 
všech kategorií.
Vrcholné veteránské soutěže v Evropě 
i ve světě byly vedením EMA a WMA 
v loňském roce zrušeny s výjimkou ME na 
Madeiře (obou mistrovství – mimo dráhu 
a vrchů – se ale zúčastnilo celkem jen 
334 závodníků). Situace se ještě začátkem 
tohoto roku nejevila příznivě, a tak došlo 
na obdobný scénář se zrušením ME a MS. 
Pro letošek jsme se museli rozloučit také 
s oblíbeným mezistátním utkáním ČR–
AUS–SLO–SWISS–CRO–HUN, které rakouský 
pořadatel zrušil.
S postupným uvolňováním protiepide-
mických restrikcí zejména v Evropě a připra-
vovaným „očkovacím covidovým pasem“ 
se možnosti startovat v zahraničí přece 
jen dočkáme. Vedení EMA jedná o us-
pořádání stadionového mistrovství Evropy 
v Portugalsku v říjnu 2021 a doufáme také, 
že se uskuteční již potvrzená mistrovství 
v bězích do vrchu v září. V termínovce se 
postupně objevují také různé mezinárodní 
mítinky, jak se dočtete na dalších stranách 
tohoto čísla.  
Přeji vám, abyste nepolevovali v tréninku  
a věřili, že svou výkonnost ověříte na startech 
závodů u nás i v Evropě. Ale hlavně – 
udržte se ve zdraví a dobré náladě! 

Slávka Ročňáková, 
předsedkyně SV ČAS
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Milí atleti bez ohledu na věk!

Stále ještě nemáme jistotu, že všechno, co 
si naplánujeme, se nám podaří uskutečnit. 
Stávající situace nám ale dává už naději, 
že se naše veteránské závody rozjedou. 
Bohužel, se soutěžemi v hale jsme se 
museli pro letošek rozloučit. Mistrovství 
ČR se nám podařilo dohodnout
v nejlepší hale u nás – ve Vítkovicích, 
a určitě jsme se všichni těšili. Avšak  
v nouzovém stavu platil stop stav všech 
shromáždění. My jsme Ministerstvo 
zdravotnictví a Národní sportovní agenturu 
o udělení výjimky ze zákazu hromadné 
sportovní akce nežádali, protože by to 
bylo nezodpovědné. Důvody byly nasnadě 
– uchování zdraví našich členů, z nichž nej-
méně polovina patří z epidemiologického 
hlediska do rizikové skupiny. Přistupovala
k tomu také další kritéria – zajištění 
případných omezujících opatření v podobě 
počtu startujících, financování testů PCR, 
nemožnost ubytování i fandění přímo 
v hale a řada dalších.  
V současné době dochází k rozvolňování 
koronavirového útlumu a my nechceme
jen čekat, naopak. Tréninkový proces u řady  
z nás probíhal nepřerušeně, byť s určitým 
omezením, někteří budou muset 
tréninkový výpadek dohánět. Ale my 
budeme připraveni a natěšeni znovu se 
utkávat. V minulém čísle Veteránské atletiky 
jsme již zveřejnili termínovou listinu 
veteránských soutěží 2021, ale v průběhu 
března a dubna se některé termíny bo-
hužel musely měnit a přesouvat. Sledujte 
proto webové stránky, najdete tam informace
o případných změnách. 
S optimismem nahlížíme na další měsíce, 
kdy plánujeme některá mistrovství
mimo dráhu a oblastní veteraniády 
třeba i s vědomím, že termíny mohou být 
změněny. Obsazenost stadionů  
a zhušťování termínů přináší občas menší 
problémy. U pořadatelů našich soutěží 
se setkáváme s ochotou řešit vše ve 
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Již podvanácté představenstvo SV ČAS vyhodnotilo výsledky soutěže o nejúspěšněj-
šího veterána a veteránku roku. O konečném pořadí rozhodlo 12 porotců – členové 
představenstva SV ČAS a dva přizvaní zkušení atleti. 

Muži bodový zisk Ženy bodový zisk

1. Zdeněk Vašata (M90) 106 1. Slávka Ročňáková (Ž75) 111

2. Pavel Fleischman (M35) 101 2. Zuzana Pumprlová (Ž55) 88

3. Miroslav Fliegl (M65) 64 3. Jitka Bočkayová (Ž45) 62

4. Bronislav Khýr (M40) 51 4. Lenka Slabáková (Ž50) 60

5. Václav Šejbl (M75) 46 5. Jana Česáková (Ž50) 57

6. Ivo Strnad (M65) 40 6. Jaroslava Vaněčková (Ž40) 48

7. Jiří Janouch (M60) 38 7. Alena Krcháková (Ž60) 45

8. Pavel Peňáz (M50) 35 8. Mia Stewartová (Ž55) 42

9. Jiří Brychta (M45) 29 9. Ema Rycková (Ž65) 39

10. Jiří Burda (M50) 28 10. Renata Hájková (Ž45) 24

Vyhlášení a ocenění prvních tří žen i prvních tří mužů spojené s předáním diplomů  
a upomínkových cen proběhne při Mistrovství ČR v Šumperku. Všem, kteří se dostali  
do první desítky, upřímně blahopřejeme! Podívejme se blíže na úspěchy našich tří  
nejúspěšnějších veteránů a veteránek ve vrcholných soutěžích roku 2020 a připomeňme
si i jejich účast v první desítce hodnocených v minulých ročnících naší soutěže. 

Zdeněk Vašata – pro Zdeňka by se navíc hodil i titul Skokan roku. Přišel, hodil,  
a nejenže zvítězil, ale překonal i světový rekord v hodu kladivem v kategorii M90!  
To není samo sebou a proto jsme již v minulém čísle VA zveřejnili rozhovor s ním. 
Ke „svěťáku“ mu srdečně gratulujeme!
Pavel Fleischman – další „skokan“ roku, mezi veterány si doskočil vůbec poprvé – 
vždyť je teprve v první veteránské kategorii M35. Vloni platilo: co start, to vítězství,  
a to vše šestkrát! K tomu přidal ještě dva národní rekordy. I jemu přejeme, aby se 
prodral v příštích letech v naší soutěži až na příčku nejvyšší!
Miroslav Fliegl – není v soutěži nováčkem. Na bronzovém stupínku stanul již v roce 
2016 a rok nato byl čtvrtý. Mirek je zkušený chodec, který v minulém roce „před sebe 
nikoho nepustil“! V pěti hodnocených závodech, z toho dvakrát na Madeiře při ME, 
slavil vítězství! To je výkon hodný mistra!
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Slávka Ročňáková – umístila se v první desítce všech ročníků soutěže, dvakrát se dos-
tala na nejvyšší stupeň. V domácích soutěžích při MČR 2020 získala čtyřikrát zlato  
v běžeckých disciplínách, v kouli pak jednou zlato a jednou stříbro. Vytvořila  
7 národních rekordů v kategorii Ž75 (tři v hale a čtyři na stadionu). 
Zuzana Pumprlová – všestranná atletka, skokanka a vícebojařka se zapsala do první 
desítky popáté. Na stříbrný stupeň vystoupila již v letech 2017 a 2019. Na republikových 
mistrovstvích v osmi disciplínách zvítězila a k tomu přidala i jeden národní rekord.
Jitka Bočkayová – stanula na stupních vítězů poprvé. Zasloužila si to obhájením 
dvou prvních míst ve svých disciplínách jak v halovém, tak stadionovém republikovém 
mistrovství, k tomu přidala ještě jedno třetí místo! Věříme, že tím zahájila cestu vzhůru 
k dalším metám.

Historie dříve oceněných
Připomeňme si dosavadní oceněné atlety a atletky v letech 2009–2019:
2009:  K. Matzner, A. Boldán, J. Libra  Š. Gottvaldová, J. Klimešová, A. Adlerová
2010:  V. Šejbl, J. Urban, K. Fidler;  M. Ročňáková, E. Blažková, J. Klimešová
2011:  Z. Benek, M. Gryc, M. Serafin  J. Klimešová, M. Ročňáková, B. Vykydalová
2012:  Z. Benek, J. Vonášek, K. Matzner A. Adlerová, E. Zapalová, B. Vykydalová
2013:  M. Gryc, K. Matzner, J. Lorenc L. Borovičková, M. Ročňáková, J. Klimešová
2014:  P. Peňáz, M. Gryc, P. Jílek J. Klimešová, J. Vaněčková, Z. Plesarová
2015:  V. Kánský, M. Gryc, P. Peňáz A. Adlerová, J. Noasová, J. Klimešová
2016:  P. Peňáz, K. Vykydal, M. Fliegl J. Klimešová, J. Noasová, L. Borovičková
2017:  P. Peňáz, I. Strnad, M. Gryc M. Ročňáková, Z. Pumprlová, A. Adlerová
2018:  P. Peňáz, V. Kánský, K. Vykydal J. Klimešová, A. Adlerová, L. Borovičková
2019:  P. Peňáz, K. Matzner, P. Čech J. Klimešová, Z. Pumprlová, M. Ročňáková
            Shodně pětkrát anketu ovládli Pavel Peňáz a Jarmila Klimešová.

VETERÁN A VETERÁNKA ROKU
Vyhodnocení soutěže za rok 2020
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Veterán a veteránka roku 2021
Představenstvo SV ČAS vyhlašuje podmínky soutěže pro rok 2021 obdobné jako pro rok 
minulý. Současný vývoj nouzového stavu zatím dává jen omezenou naději na závodění 
mimo hranice republiky. Šanci zatím mají jen běhy do vrchu. Soustředíme se proto 
hlavně na domácí soutěže a ohodnotíme jako obvykle všechna medailová umístění.
Pro soutěž o nejúspěšnějšího veterána a veteránku roku 2021 představenstvo upřesnilo 
a potvrdilo kritéria hodnocení takto:

n Porotu tvoří představenstvo a dva přizvaní veteráni, kteří zhodnotí výsledky   
 členů SV ČAS z těchto hledisek:
	 n umístění na prvních třech místech v příslušné věkové kategorii v závodech se  
  statusem mistrovství Evropy či mistrovství světa,
	 n umístění na prvních třech místech v disciplíně podle přepočteného výkonu  
  dosaženého na republikových mistrovstvích ČR (na stadionu,  ve vícebojích,  
  v klasickém pětiboji, ve vrhačském pětiboji),
	 n umístění na prvních třech místech v kategorii na republikových mistrovstvích  
  mimo dráhu (10 km, půlmaraton, maraton, ultramaraton, kros, běh do vrchu,  
  horský půlmaraton, chůze na okruhu),
	 n vytvoření národního, evropského nebo světového rekordu v disciplíně 
  a příslušné kategorii.
n Každý člen poroty navrhne pořadí deseti nejúspěšnějších mužů a deseti   
 nejúspěšnějších žen podle kritérií a podle vlastního názoru a zhodnocení.
n Výsledným pořadím bude umístění podle porotců vyjádřené v bodech 
 (1. pořadí = 10 bodů, 2. = 9 bodů, …10. = 1 bod). 
n Na halovém mistrovství ČR 2022 budou vyhlášeni tři nejúspěšnější atleti 
 a tři nejúspěšnější atletky roku 2021 – členové SV ČAS. Ve Veteránské atletice   
 2/2022 bude zveřejněno pořadí prvních deseti hodnocených.
 

Karel Matzner, z pověření představenstva SV ČAS

Zpráva o hospodaření 
SV ČAS za rok 2020
Představenstvo předkládá pro informaci zprávu o hospodaření Sdružení veteránů 
ČAS, z.s. za kalendářní rok 2020. 

PŘÍJMY
členské příspěvky SV 306 437 Kč
příspěvek ČAS 187 000 Kč 
dotace, sponzorské dary 60 000 Kč 
startovné HMČR, MČR, mítinky 49 670 Kč 
ostatní příjmy 45 155 Kč
Příjmy celkem  648 262 Kč

VÝDAJE
organizační zajištění MČR a závodů 131 900 Kč
mzdové náklady 130 000 Kč
veteránská atletika, ročenky 117 827 Kč
medaile a diplomy  58 400 Kč
mezistátní utkání (storno poplatky) 40 393 Kč
režijní a provozní náklady 28 264 Kč
cestovné 20 066 Kč
poštovné 6 966 Kč
náklady na reprezentaci 5 299 Kč
ostatní výdaje 5 191 Kč
štafeta na ME 820 Kč
Výdaje celkem  545 126 Kč

Zůstatky k 31. 12. 2020:
běžný účet 290 221 Kč
pokladna vedená v Kč 47 234 Kč 
pokladna vedená v EUR 2 451 Kč

Na celkovou bilanci +103 136 Kč měla vliv i situace spojená s Covid19 a vládními 
nařízeními, na jejichž základě jsme bohužel neuskutečnili všechny plánované akce/
soutěže. Některé akce byly odloženy nebo dokonce i zrušeny. Významnou výdajovou 
položkou v rozpočtu SV ČAS, kterých se opatření v roce 2020 dotkla, bylo zrušení 
mezistátního utkání, které se mělo uskutečnit v srpnu v Rakousku. Pokud by se 
konaly všechny akce v naplánovaném rozsahu, lze předpokládat, že bychom opět 
hospodařili s vyrovnaným rozpočtem. Všechny částky zaokrouhleny na celé Kč.   
            Alexandra Adlerová – účetní SV ČAS 
         Jana Čapková – hospodářka SV ČAS
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V polovině srpna letošního roku se 
v Janských Lázních uskuteční mistrovství
ČR všech kategorií včetně veteránů 
v horském dlouhém běhu – Krkonošském 
půlmaratonu v rámci Světového poháru 
v běhu do vrchu. V září by měly veterány 
čekat další dva vrcholné vrchařské mezi-
národní závody: mistrovství světa v rakou-
ském Telfes in Stubai a mistrovství Evropy 
v italském Valtramontina (to bude nejspí-
še odloženo). To je příležitost blíže se 
seznámit s historii běhu do vrchu
ve světě i v ČR. Ta česká letos završí 
úctyhodných 35 let. 
HISTORIE BĚHŮ DO VRCHU VE SVĚTĚ
Běh souvisí s lidskou existencí už od 
pradávna, protože je základním pohy-
bovým prostředkem člověka. Povrch  
a profil trati si lidé nevybírali, neexisto-
valy žádné silnice a mosty, proto se 
muselo běžet přes lesy, hory a řeky. 
Neběhalo se o trofeje nebo o peníze, ale 
o přežití. Postupem času se lidé začali 
přepravovat jinak, a význam běhu jako 
pohybového prostředku slábl. Rozvíjel se 
však prostřednictvím rovinných závodů, 
jejichž pořádání nebylo po organizační 
stránce až tak složité. 
Běh do vrchu patří k fyzicky nejnáročněj-
ším běžeckým disciplínám. Důležitým 
předpokladem pro provozování tohoto 
atletického odvětví je silná vůle závod-
níka. Jedná se o silově vytrvalostní 
sport realizovaný většinou v horském 
prostředí. Hlavní charakteristikou tohoto 
odvětví je překonávání určitého, zpravidla 

nemalého převýšení v průběhu závodu. 
Běhy do vrchu lze rozdělit na dvě základ-
ní disciplíny. Klasičtější variantou je běh 
pouze do vrchu a druhou, novější disciplí-
nou jsou běhy nahoru – dolů; ty jsou 
atraktivnější pro diváky, protože mohou 
mít start i cíl na stejném místě. 
Nejstarší historické záznamy o běhu do 
vrchu pocházejí ze Skotska z roku 1068. 
Tamější král vybíral svého posla z mnoha 
žadatelů tak, že jim uspořádal závod 
na vrchol nejvyšší hory a zpět. První 
písemné záznamy o horských bězích 
v Anglii se datují do 19. století. Nejdelší 
závod této doby se běžel na vrchol hory 
Ben Nevis a zpět. Závod měřil 16 km 
s převýšením 1 500 m se stoupáním a 
klesáním. V USA na Aljašce se od roku 
1908 běhá závod „Mount Marathon“ 
o délce 5 km a stoupání 1 000 m, 
rekordní čas je 43:21 min. 

Historie běhů do vrchu

V mnoha zemích světa začaly vznikat 
nové závody, které postupně vedly  
k založení mezinárodního sdružení běhu 
do vrchu (CIME) v roce 1975. V té době se 
také poprvé konal velmi známý, ale  
i mimořádně obtížný závod Sierre – Zinal, 
který organizoval Jean Claude Pont 
společně s Noelem Taminim. V roce 1984 
vznikla nová mezinárodní organizace pod 
názvem Mezinárodní výbor pro běh do 
vrchu (ICMR). O 14 let později v roce 1998 
se změnil název na Světovou asociaci 
v běhu do vrchu (WMRA), který zůstal až 
do současnosti. 
K nejdůležitějšímu rozhodnutí o zařazení 
běhu do vrchu mezi atletické disciplíny 
došlo na kongresu IAAF konaném v roce 
2003 v Paříži. Hlavní představitelé IAAF 
schválili změnu definice pojmu „atletika“, 
která je od té doby vnímána jako 
„atletika, závody na silnici, závodní 
chůze, přespolní běhy a běhy do vrchu“. 
Důvodem byl fakt, že horský běh se 
neustále rozvíjí, stoupá počet sportovců 
i kvalita jejich výkonů. 
První neoficiální mistrovství světa se 
konalo roku 1985 v Itálii, kde startovali 
běžci z 11 států. Na výročním zasedání 
WMRA bylo rozhodnuto o odděleném 
pořádání závodu do vrchu a závodu 
nahoru – dolů s každoročním střídáním. 
V roce 1997 byla zařazena do mistrovské 

soutěže kategorie juniorek – poprvé 
běžely na mistrovství světa v Malých 
Svatoňovicích.
Mistrovství Evropy v běhu do vrchu se 
poprvé konalo ve Francii v roce 1995. 
Mistrovství světa veteránů vzniklo na 
popud France Puckla a Karla Šklíby v roce 
1998. Běželo se v Kitzbühlu. Hned další 
rok bylo uspořádáno v Janských Lázních, 
pak na Slovensku na Vršatci a v Polsku.
VZNIK VRCHAŘSKÉHO HNUTÍ NA ÚZEMÍ ČECH 
Historie běhu mimo dráhu v čechách
se počítá od první poloviny 14. století, kdy 
Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice popi-
suje závodění slovy: „Tam tryskem běhají 
nazí, chtějíce obratní být.“ Další záznamy 
jsou z roku 1449, kdy autor popisuje 
běžecké závody ve viničních knihách, 
neboť trasa závodu vedla podél vinice. 
Česká republika ve srovnání s jinými 
evropskými státy nepatří k vyloženě 
hornatým zemím. K velmi oblíbeným 
závodům u nás patřily zpočátku zejmé-
na silniční běhy. Mezi nejstarší běžecké 
závody v Evropě patří silniční závody 
Běchovice – Praha a Praha – Brandýs. 
Nejstarší závod v běhu do vrchu se 
konal v Šternberku od roku 1977, 
dalšími silničními závody byly běh 
na Kleť z Českého Krumlova a závod 
Liberec – Ještěd. Kratší závody terénem 
s převýšením několika desítek metrů se 
konaly ve Vysokém nad Jizerou, Třinci, 
Žacléři, Nové Pace, Jilemnici, Vrchlabí 
a Staré vsi. Současný náš nejznámější 
terénní běh – Velká Kunratická – se 
v Praze koná již od roku 1934. V průběhu 
závodu musí každý účastník třikrát zdo-
lat ostré stoupání.
Celé dění kolem rozvoje běhu do vrchu 
u nás odstartovala myšlenka účasti na 
závodu Sierre – Zinal ve Švýcarsku. Tento 
závod měří 31 km s výškovým rozdílem 
mezi startem a cílem přes 2 000 m. Po 
dlouhých přípravách a složitých 
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jednáních se nakonec v roce 1982 podařilo 
skupině českých běžců ve složení Pavel 
Bárta, Josef Krejza, Jiří Lanta a Karel 
Šklíba na základě devizového příslibu na 
vytoužený závod odcestovat. Naši závod-
níci patřili k prvním z východního
bloku, kteří se zúčastnili běhu do vrchu
v alpských zemích. Spolu s tímto závodem 
běželi i další populární silniční závod 
Sierre – Crans-Montana. 
Česká výprava byla nadšena celkovou 
atmosférou i organizací závodu, což 
výrazně přispělo ke vzniku myšlenky na 
založení něčeho podobného u nás. Snaha 
Karla Šklíby a ostatních členů TJ Sokol 
Havlovice směřovala k založení Poháru 
v běhu do vrchu a k pořádání Mistrovství 
ČSSR ve stejné disciplíně. Bohužel hlavní 
atletičtí funkcionáři tomuto odvětví 
atletiky příliš nefandili (zdálo se jim 
moc „západní“), a proto zůstala veškerá 
organizace na atletickém oddílu. První 
událostí, kterou se povedlo zrealizovat, 
byl závod z Janských Lázní na Černou 
horu v roce 1985, ve kterém zvítězila 
naše běžecká legenda František Pechek. 
Následoval první ročník Českého poháru 
v běhu do vrchu (nesměl mít název 
„Československý“, protože si to tenkrát 
slovenští atletičtí funkcionáři nepřáli).
Seriál závodů začínal jedenácti závody 
do českých kopců. Po celou dobu třiceti 
pěti let se o Pohár starali pořadatelé 
závodů Šárovcova Lhota – Zvičina, 
Mladkov – Suchý vrch, Jilemnice – Žalý 
a Janské Lázně – Černá hora. Počet 
závodů zařazených do Poháru se každým 
rokem zvyšoval, rozšiřovalo se i bodování 
závodů dle obtížnosti. Zařazení do Poháru 
zvyšovalo jednotlivým pořadatelům
počet závodníků a stalo se pro pořadatele 
prestižní. Běhy do vrchu ale v počátcích 
neměly na růžích ustláno, někteří funk-
cionáři a trenéři dokonce tvrdili,
že ostatním běžeckým disciplínám škodí.

Velkými zastánci z ČAS vždy byli součas-
ný předseda ČAS pan Libor Varhaník 
a bývalý ředitel ČAS pan František Fojt, 
kteří mají největší zásluhu na tom, že 
dnešní běhy do vrchu jsou plnohodnotnou 
atletickou disciplínou. 
Zlom v organizaci nastal otevřením 
hranic v roce 1989. Byli jsme pozváni 
spolu s ostatními postkomunistickými 
zeměmi na „první otevřené mistrovství 
světa v Telfesu“. K úžasu všech jsme 
se okamžitě mohli rovnat s vyspělými 
alpskými zeměmi a měli jsme velký 
náskok před ostatními zeměmi východ-
ního bloku. Od té doby jsme nevynechali 
jediné mistrovství světa, později ani 
Evropy a postupně jsme začali vozit 
i medaile. Za 35 let jsme přivezli 10 
zlatých, 16 stříbrných a 18 bronzových 
medailí z mistrovství světa, 5 zlatých, 
12 stříbrných a 8 bronzových medailí 
z mistrovství Evropy. Veteránské medaile 
snad ani nejdou spočítat, protože jsme 
se každým rokem umísťovali ve světové 
špičce. 
Po organizační stránce jsme jako první 
„východní“ země zorganizovali v roce 
1997 mistrovství světa v Malých Svatoňo-
vicích, které mělo nádhernou závodní 
i diváckou kulisu. Od té doby se nám 
podařilo uspořádat za pořadatelství TJ 
Maratonstav ještě mistrovství světa vete-
ránů v Janských Lázních v letech 1999 
a 2013, mistrovství Evropy v roce 2006 
v Malých Svatoňovicích, mistrovství světa 
kategorie U18 v roce 2016 a mistrovství 

Evropy v běhu do vrchu veteránů 2019 
v Janských Lázních. Za pořadatelství TJ 
Iscarex Česká Třebová se konalo mistrov-
ství světa veteránů v roce 2008 v Dolní 
Moravě. Takový výčet pořadatelství nám 
může drtivá většina zemí závidět. Vy-
rovnali jsme se historicky Italům 
a Rakušanům. 
Nesmíme zapomínat ani na organizátory
jednotlivých závodů. Jsou to malé 
tělovýchovné jednoty, spolky, hasiči 
nebo přímo rodinné klany, které si přímo 
hýčkají své závody. Předhánějí se v tom, 
čím by svůj závod vylepšili. Ať už to jsou 
např. domácí buchty v cíli, tombola nebo 
originální doprovodný program. Bez 
těchto pořadatelů, kteří drží i „ven-
kovské startovné“, by nebylo možné 
pohár uspořádat. Pro mnohé účastníky 
pohárových závodů se stala účast na 
závodech v běhu do vrchu součástí 
životního stylu. Objíždějí sami nebo s 
celými rodinami všechny závody. Stalo se 
zvykem, že většina organizátorů pořádá 
pro doprovod a diváky různé doprovodné 
sportovní, turistické a kulturní akce. Za 
35 let bylo zařazeno do Českého poháru 
v běhu do vrchu 1 138 závodů, kterých se 
zúčastnilo 110 626 závodníků. 

Jubilejní 35. ročník bude opět obsahovat 
40 závodů s třešinkou na dortu – 
světovým pohárem v běhu do vrchu 
v Janských Lázních. Krkonošský půlmara-
ton, který se poběží 15. 8. 2021 v Janských 
Lázních, se dostal mezi TOP 12 závodů 
světa. Tento závod se poběží i jako mistrov-
ství ČR veteránů. Diváci zde budou mít 
možnost vidět špičkové světové běžce 
v kategorii mužů i žen a spolu
s nimi i naše nejlepší borce všech kategorií. 
O budoucnost „vrchů“ nemusíme mít 
obavy, protože i přes velký nárůst 
ostatních běžeckých závodů počet běžců 
do vrchu nijak výrazně neklesá a pět 
medailí z posledního mistrovství světa 
v Argentině a i zlatá medaile z mistrovst-
ví Evropy juniorek skýtá záruku dalšího 
dlouhodobého rozvoje této běžecké 
disciplíny. 
Do příštích let bych běhům do vrchu 
popřál, aby se stále rozvíjely, udržely si 
stále tu atmosféru, kvůli které se závod-
níci tak rádi vracejí do našich krásných 
hor. Já si už atletiku bez závodů do vrchu 
nedokážu představit.

Karel Šklíba
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Mistrovství ČR 
na dráze 2021
Pořadatelství republikového mistrovství se vrací do Šumperka, bašty veteránské 
atletiky, do mateřského oddílu Jarmily Klimešové a rodinného klanu Vykydalů. 
V podhůří Jeseníků, na krásném stadionu, v kraji mnoha přírodních i historických 
krás, rozhleden, čarodějnic i hanušovického piva. V sobotu závod, v neděli výlet  
a ochutnávka aspoň něčeho, co je v okolí k vidění. Věříme, že to všechno přivede 
první červencový víkend do Šumperka co nejvíc závodníků a jejich fandícího doprovodu. 
Těšíme se na viděnou!

55. Mistrovství ČR veteránů na dráze 2021  
Pořadatel: Z pověření Sdružení veteránů ČAS zajišťuje TJ Šumperk, 
 oddíl atletiky, http://atletika.sumperk.cz .
Datum: Sobota 3. července 2021
Místo konání: Atletický stadion, Žerotínova 55, Šumperk, 787 01 
Činovníci: 
 Ředitel závodu: Tomáš Vykydal  
 Hlavní rozhodčí: Blanka Vykydalová
 Závodní kancelář: Jan Zedník   
 Delegát SV ČAS: Helena Fanturová
Přihlášky: Nejpozději do středy 30. 6. 2021 do 24.00 přes webový formulář  
 na adrese http://mistraky.unas.cz nebo poštou na adresu:  
 Jan Zedník, Žateckých 1258/15, 140 00 Praha 4 (neposílejte doporučeně).
Upozornění:  Vzhledem k nutnosti zapsat všechny přihlášky do programu 
 Atletická kancelář nemusí být pozdější přihlášky a přihlášky v den  
 závodu pořadatelem akceptovány. Ve výjimečných případech bude  
 start umožněn za dvojnásobné startovné.
Startují: Členové SV ČAS se zaplaceným ročním příspěvkem na rok 2021.  
 Členský příspěvek (400/500 Kč) je možné uhradit při prezentaci.  
 Startují ženy a muži od 35 let věku ve věkových kategoriích po pěti  
 letech od data narození 3. 7. 1986 včetně.
Startovné: Přihlášky do stanoveného termínu (30. 6. 2021) 150 Kč za první 
 disciplínu a 50 Kč za každou další disciplínu Přihlášení později   
 nebo na místě (nejpozději do 12.00 hodin) platí dvojnásobné 
 za každou přihlášenou disciplínu. Lze startovat maximálně ve třech 
 individuálních disciplínách a štafetě. 

Disciplíny: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m,   
 110 m/100 m/80 m př., 300 m/400 m př., 2 000 m/3 000 m př., 
 dálka, trojskok, výška, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo, břemeno,  
 5000 m chůze, štafeta 4x100 metrů
Výška:  Výškaři napíší do přihlášky skupinu, ve které budou skákat. 
 Základní výšky: 
 skupina A – 132 cm, skupina B – 96 cm. Zvyšování po 3 cm.
Tyč:  Tyčkaři napíší do přihlášky skupinu, ve které budou skákat. 
 Základní výška bude stanovena na místě s vrchníkem soutěže.
Závodní kancelář: v pátek 2. července 17.00 – 19.00 hod. v prostorách tribuny stadionu, 
 v sobotu 3. července 8.00 – 12.00 hod. v prostorách tribuny stadionu
Šatny: V prostorách suterénu basketbalové haly (při vchodu do areálu vpravo).  
 Za odložené věci pořadatel neručí.
Občerstvení: V restauracích a bufetu v areálu stadionu. 
Ubytování: Každý účastník si objednává ubytování sám.    
 Doporučená ubytovací místa:
 http://penzionrotunda.spk.cz/
 https://www.hotelsumperk.cz/
 https://www.hotel-koruna.com/ 
 případně Apartmány u Stadionu Šumperk
Výsledky: Budou zveřejněny na www.atletika.cz 
 (členská sekce – veteráni – výsledky MČR) 
 a na stránkách http://atletika.sumperk.cz, 
 později ve Veteránské atletice.
Vyhodnocení: První tři závodníci v disciplíně obdrží medaili 
 (v kategoriích 35–59 a 60+) a diplom.  
Společenský večer a závěrečné vyhodnocení:  Vzhledem k epidemickým podmínkám 
 se neuskuteční společenský večer. Vyhlášení proběhne na stadionu.
 Posedět a pohovořit bude možné na stadionu u bufetu, kde bude  
 připraveno společné sezení.
Technická ustanovení:  Závodí se podle pravidel atletiky, pravidel WMA a tohoto rozpisu. 
 Atletická dráha i sektory mají umělý povrch Polytan, na oválu je 
 6 drah. Je možné použití treter s max. délkou hřebů 6 mm. 
 Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu dle počtu  
 startujících v jednotlivých kategoriích, včetně sloučení startů více  
 kategorií.
Protesty:  Do 15 minut po skončení disciplíny u ředitele závodu s vkladem 50 Kč.  

 
        Tomáš Vykydal, v. r., ředitel závodu
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Časový pořad MČR
  9.00 chůze 5 000 m M+Ž   kladivo M35–69
  9.50 10 000 m M+Ž
10.00    kladivo M70+Ž
10.15  dálka M60+ +Ž oštěp M35–59
10.20
11.10 110 m př. M  koule M60–69
11.30 100 m př. M+Ž výška sk. B M+Ž  disk M70+ +Ž
11.45 80 m př. M+Ž  
12.00 Slavnostní zahájení
12.20 100 m M dálka M35–59  koule M35–59
                                       tyč sk. B M+Ž
12.40 100 m Ž  oštěp M60+ +Ž
12.50 800 m M
13.05 800 m Ž tyč sk. A M+Ž
13.10  První blok slavnostního vyhlášení
13.20 400 m př. M+Ž   disk M35–59
13.35 300 m př. M+Ž výška sk. A M+Ž
13.45 5 000 m M+Ž     
14.25 2 000 m př. M+Ž  koule M70+Ž disk M60–69
14.40 3 000 m př. M trojskok M+Ž
15.05 400 m M 
15.20 400 m Ž   břemeno M
15.30 1 500 m M
14.45 1 500 m Ž
15.50  Druhý blok slavnostního vyhlášení
16.00 200 m M   břemeno Ž
16.20  200 m Ž
16.40  štafety 4x100 m
17.00  Třetí blok slavnostního vyhlášení

Časový pořad může být upraven dle počtu přihlášených závodníků.

Základní výšky: 
skok vysoký sk. A 132 cm, zvyšování o 3 cm po celou dobu trvání soutěže
skok vysoký sk. B 96 cm, zvyšování o 3 cm po celou dobu trvání soutěže
tyč – základní výška bud stanovena po dohodě na místě dle výkonosti závodníků

Mistrovství ČR veteránů na dráze
Šumperk 3.  července 2021
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Karel Šklíba

Nestor českého běhu do vrchu se letos 
dožívá sedmdesáti let. Karel je známý 
jako zakladatel a propagátor závodů  
v běhu do vrchu v ČR, organizátor Českého 
poháru v běhu do vrchu a úspěšných 
mezinárodních akcí v Úpici a Janských 
Lázních. Je dlouholetým předsedou 
sportovního klubu Maratonstav Úpice, 
úspěšný podnikatel, nadšený sportovec  
a cestovatel. 
Karle, kdy ses dostal ke sportu ty 
osobně? Jaké byly tvoje začátky?
V prostředí sportu jsem se pohyboval 
od malička – děda byl zakladatelem DTJ 
v Úpici v roce 1919, otec byl závodník, 
trenér i organizátor po celý život. Oba 
zapojili do akcí celé rodiny a známé. 
Sám jsem začal trénovat ve 12 letech. 
Jakého sportovního úspěchu si 
nejvíce vážíš? 
Je toho více, např. absolvování cyklistického 
závodu Praha – Karlovy Vary – Praha, 
všech maratonů a dlouhých triatlonů. 

A nejvíc si vážím toho, že se nám v Úpici 
podařilo vytvořit v roce 1974 kolektiv, 
který funguje dodnes a neustále se roz-
růstá. S touto skupinou nadšenců se nám 
podařilo mnoho práce jak organizá-
torské, tak reprezentační. Málokde se 
najde taková parta lidí, která má chuť 
udělat něco pro druhé. 
Jak často nyní trénuješ? Kolik času na 
sportování máš? 
Chodím na tréninky s dětmi a pokud mi 
„nohy dovolí“, zkouším ještě i sám běhat. 
Nyní se dostáváme k běhu do vrchu. 
Kdy jsi poprvé zaregistroval běhy 
do vrchu? A jak přišla myšlenka na 
pořádání Českého poháru?
Poprvé jsem zaregistroval zmínku o běhu 
do vrchu v Československém sportu, kde 
psali o běhu Sierre – Zinal. Po dlouhých 
jednáních se nám podařilo v roce 1982 na 
tento závod vyjet a všichni jsme se vrátili 
úplně nadšení. Tím to vše začalo. 
Jaká byla historie Českého poháru? 
Je i pro veterány? 
Český pohár odstartoval v roce 1986  
a postupně nabaloval více a více závodů. 
Běh do vrchu je vhodný pro všechny 
věkové kategorie, snažíme se vytvořit 
i pro veterány na všech závodech ty 
nejlepší podmínky. Je to vidět na tom, 
že patříme ve veteránech k absolutní 
světové a evropské špičce, a nedokážu 
ani spočítat, kolik jsme z těchto šampio-
nátů přivezli medailí. 
Kdy tě napadlo, že se pustíš i do orga-
nizování mezinárodních akcí? 
Co všechno se ti již povedlo v Úpici či 
Jánských Lázních uspořádat? 
Zúčastnili jsme se mnoha zahraničních 
akcí, které nám všem hlavně před rokem 
1990 utkvěly v paměti. Chtěli jsme tyto 
akce napodobit, ukázat, že i v Podkrkonoší 
se dá udělat něco pro celý svět. Dodnes 

všichni tvrdí, že nejhezčí mistrovství 
Evropy i světa s nejlepší atmosférou byla 
v Malých Svatoňovicích a ME veteránů 
na silnici v Úpici v roce 1993. Jsme na to 
patřičně hrdí. Jsme jediná TJ na světě 
a jediná země na světě, která uspořádala
všechny druhy MS a ME v běhu do vrchu. 
Chybí nám pouze Světový pohár, ale 
věříme, že po letošku to již nebude prav-
da a že se závod Světového poháru 
i přes současné problémy s covidem 
u nás uskuteční. 
Tím se dostáváme k velké akci, kterou 
v Janských Lázní plánuješ na srpen 
2021. Můžeš nám akci představit 
a pozvat tam i naše veterány? 
Je to jediná akce v běhu do vrchu, kterou 
jsme ještě nepořádali – světový pohár 
v běhu do vrchu. Účastní se jej nejlepší 

běžci-vrchaři světa a naši závodníci si 
s nimi budou moci změřit síly. Včetně 
veteránů – v Krkonošském půlmaratonu
jsme vypsali všechny veteránské kate-
gorie jako mistrovství ČR. Všechny 
informace jsou na www.maratonstav.cz
a už nyní máte možnost přihlásit se na 
atraktivní závod přes Krkonoše s centrem 
v krásném prostředí Janských Lázní. Celá 
akce bude doplněna kulturním programem 
po oba dva dny, turistickým pochodem 
atd. Chceme, aby to byl opravdu jubilejní 
svátek běhů do vrchu v České republice. 
V září se bude v Itálii konat Mistrovství 
Evropy veteránů v běhu do vrchu 
(styl nahoru dolů), chystáš se se 
svými kamarády i tam? 
Určitě se chystáme, organizátorům jsme 
předběžně nahlásili účast 10–12 běžců 
z Úpice a ujistili jsme je, že z Česka 
přijede kolem 30 závodníků. Takže se 
snažte. 
Kam všude jsi se díky sportování už 
podíval a kde se ti nejvíce líbilo? 
Závodil jsem v 45 zemích po celém světě, 
nejkrásnější závod byl snad na Borneu, 
Mount Kinabalu (4 200 m). Nádhernou 
atmosféru mají všechny alpské běhy 
do vrchu i třeba Berlínský maraton. Ale 
nesmím zapomenout na všechny orga-
nizátory Maratonstav Českého poháru 
v běhu do vrchu, protože se všichni 
snaží, aby vytvořili co nejlepší kulisu 
svého závodu, a odměnou jim je to, že se 
těchto závodů dnes stále zúčastňují další 
generace závodníků.

Děkuji za rozhovor, přejeme ti moc ener-
gie do pořádání závodů pro nás a hodně 
naběhaných kilometrů ve zdraví pro tebe.

za představenstvo SV ČAS 
se ptal Jirka Brychta
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Pořadatel: TJ Dolní Lomná
Místo závodu: Dolní Lomná – Pekárna u areálu Slezských dnů, 
  prezentace u Muzea Dolní Lomná – 200 m od pekárny od 8.00–9.30 hod.
Datum závodu: neděle 1. srpna 2021, 10.00 hod. hromadný start všech kategorií 
Kategorie: junioři a juniorky 2002 a ml., 
  ženy do 34 let, Ž35–44, Ž45–54, Ž55+
  muži do 39 let, M40–49, M50–59, M60–69, M70+
Kategorie MČR: veteráni - pětileté od 35 let
Přihlášky:   www.behnakozubovou.cz 
  nebo v den závodu 8.00–9.30 u prezentace už bez nároku na tričko
Startovné: 150 Kč 
Parametry tratě:  délka 5 km, převýšení 500 m; 
start:   pekárna Dolní Lomná 460 m n.m., cíl: Chata Kozubová 960 m n.m.
Vyhodnocení: ve 13 hodin u Muzea Dolní Lomná,
  první tři závodníci v každé kategorii Běhu na Kozubovou obdrží  
  diplom, medaili a finanční odměnu 500 – 300 – 200 Kč,
  za absolutní pořadí ženy 500 – 300 – 200 Kč,
  za absolutní pořadí muži 1 000 – 700 – 500 – 300 – 200 Kč,
  za rekord tratě 1 000 Kč,
  přihlášení předem obdrží tričko, v cílí tombola v hodnotě 15 000 Kč  
Upozornění: pořadatel si vyhrazuje právo změny v časovém programu,
  závodníci, činovníci a doprovod se účastní závodu na vlastní nebezpečí
Další informace: http://www.behnakozubovou.cz
  e-mail: smarszalek@tcl-digitrade.com, telefon: 602 551 462 
  Ing. Stanislav Marszalek  Alois Kawulok
  předseda organizačního výboru ředitel závodu 

Datum:  neděle 15. srpna 2021 v 9.00 hodin
Délka závodu: 21 km, převýšení 1 220 m
Přihlášky: do 9. 8. 2021 do 24.00 hodin – startovné 40 EUR
  do 14. 8. 2021 do 24.00 hodin – startovné 50 EUR
  do 15. 8. 2021 do 16.00 hodin – startovné 60 EUR
  Přihláška na www.maratonstav.cz – přihlášky pouze on-line se  
  zaplacením startovného a objednávkou noclehů. 
  Přihláška v den závodu není možná.
Kancelář závodu: Závodní kancelář bude umístěna v prostorách Městského úřadu 
  na kolonádě,  odděleně pro Krkonošský půlmaraton a Běh do vrchu  
  Janské Lázně – Černá hora. 
  pátek 13. 8. 2021 10.00–20.00 hodin
  sobota 14. 8. 2021 8.00–18.00 hodin
  neděle 15. 8. 2021 7.00–16.00 hodin
Zahajovací ceremoniál: sobota 14. 8. 2021 v 16.30 hodin na kolonádě v Janských Lázních
Trasa závodu: Start a cíl je umístěn do centra Janských Lázní do prostoru   
  kolonády. Trasa závodu je vyznačena, vede v maximální míře   
  horským terénem směrem do prostoru Černé hory, s přeběhem do  
  Pece pod Sněžkou a zpět. Jednotlivé kilometry, posledních 500 a  
  200 m jsou značeny dobře viditelnými cedulemi.
Finanční ceny: v kategorii mužů a žen bez rozdílu kategorií 
  za 1.–10. místo 800, 500, 350, 200, 100, 50, 40, 30, 20, 20 EUR
  v kategorii veteránů a juniorů za 1.–3. místo:
  muži – 40, 50, 60, 70 a junioři – 60, 40, 20 EUR
  ženy – 35, 45, 55, 65 a juniorky – 60, 40, 20 EUR
  Každý účastník obdrží upomínkovou cenu, medaili v cíli, 
  občerstvení na občerstvovacích stanicích a v cíli, nudl-party v cíli.

Mistrovství ČR veteránů v horském běhu
KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON
Mistrovství ČR veteránů v horském běhu
v rámci světového poháru v běhu do vrchu

Český Pohár v běhu do vrchu
Mistrovství České Republiky veteránů

Dolní Lomná, neděle 1. srpna 2021
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         Mistrovství ČR veteránů v maratonu
          Vinařský maraton
Datum:  sobota 30. října 2021
Místo:  Velké Bílovice, Základní škola
Přihlášky: www.vinarskymaraton.cz 
Startovné: 300 Kč pro prvních 100 on-line přihlášených, dále 400 Kč 
  pro 101–200 on-line přihlášených, 500 Kč pro 201–600 on-line   
  přihlášených, 600 Kč nad 601 on-line  přihlášených, 700 Kč 
  na místě až do doplnění kapacity závodu 800 běžců. 
  Nárok na vrácení startovného za zrušenou registraci jen do 31. 8.  
  2021. Platba musí být připsána na účet do 7 kalendářních dnů. 
  V případě nedodržení termínu platby bude přihláška smazána.
Kategorie:  
Maraton – MČR veteránů v maratonu 2021:   Půlmaraton:
Ž/M18 (18–34 let, nar. 2003–1987)  Ženy A 18–39 let
Ž/M35 (35–39 let, nar. 1982–1986)                 Ženy B 40–49 let
Ž/M40 (40–44 let, nar. 1977–1981)                 Ženy C 50–59 let
Ž/M45 (45–49 let, nar. 1972–1976)                 Ženy D 60 a více let 
Ž/M50 (50–54 let, nar. 1967–1971)                 Muži F 18–49 let
Ž/M55 (55–59 let, nar. 1962–1966)                 Muži G 50–59 let
Ž/M60 (60–64 let, nar. 1957–1961)                 Muži H 60–69 let
Ž/M65 (65–69 let, nar. 1952–1956)                 Muži I  70 a více let
Ž/M70 (70–74 let, nar. 1947–1951)         Štafeta maraton/půlmaraton
Ž/M75 (75–79 let, nar. 1942–1946) 
Ž/M80 (80–84 let, nar. 1937–1941)
M85   (85 let a st., nar. 1932 a dříve)
Nevidomí muži – zvláštní kategorie
Nevidomé ženy – zvláštní kategorie
Prezentace:  pátek 29. 10. 2021: 20.00–22.00 ZŠ Velké Bílovice
  sobota 30. 10. 2021: 7.00–10.00 ZŠ Velké Bílovice (šatny a úschovna)
Start:   maraton 9.00, půlmaraton 10.30 – cca 800 m od školy na Púrinské cestě 
Časový limit:  pro všechny kategorie uzavření cíle v 15.00 hodin
Trať:   Velké Bílovice – Čejkovice – Vrbice – Velké Bílovice – dva 21 km  
  okruhy (v druhém okruhu mírné odchylky)
Občerstvení:  voda, iontový nápoj, ovoce, Lipo, čokoláda, müsli, sůl – na čtyřech  
  občerstvovacích stanicích v každém kole. V cíli teplé občerstvení.
Doprovodný program: rodinný běh, tombola
Pojištění:  Závodníkům se doporučuje zabezpečit si individuální zdravotní  
  pojištění. Organizátor nepřejímá odpovědnost za škody na majetku  
  nebo na zdraví související s cestou, pobytem a účastí závodníků v závodě.
Motto:  VE VÍNĚ NAJDEŠ PRAVDU, V MARATONU SEBE.

HAVLÍČSKOBRODSKÝ PŮLMARATON 
Mistrovství ČR veteránů v půlmaratonu 

9. ročník
Datum:   sobota 25. září 2021 
Místo:   sportovní areál Plovárenská, Havlíčkův Brod, kraj Vysočina 
Pořadatel:  Sport Factory Team, z. s. 
  ředitel závodu – Ing. Jiří Brychta, e-mail: jirkabrychta@seznam.cz 
Přihlášky: na www.hbpulmaraton.cz
  veškeré informace Mgr. Tomáš Nejedlý, 
  e-mail: TomNejedly@seznam.cz 
Délka trati:  21,1 km 
Povrch:   asfaltové cesty 95 %, pěšina nebo dlažba 5 % 
Trasa:   trať vede po cyklostezkách a chodnících, z velké části podél břehu  
  řeky Sázavy, okruh o délce cca 5,2 km se poběží čtyřikrát – průběh  
  Havlíčkobrodským náměstím 
Časový limit:  3 hodiny pro uběhnutí závodu 
Občerstvení:  bude zajištěno v místě startu a cíle a na každém 5. km 
Kategorie:  muži a ženy 18–34 let, veteráni v pětiletých kategoriích 
  (podle roku narození) 
Startovné:  do 31. 7. 2021 400 Kč, do 25. 9. 2021 500 Kč, při platbě na místě 600 Kč
Ceny:   v absolutním pořadí mužů a žen finanční odměna pro 1. – 3. místo
  3 000 Kč, 2 000 Kč, 1 000 Kč 
  v kategoriích veteránů první tři v každé kategorii obdrží 
  diplom s medailičkou 
Časový pořad:  start dětí od 9 hodin tratě podle věku 100 m, 400 m, 800 m, 1 200 m
  start půlmaratonu od 11.00 hodin
Start štafet:  4x 5,275 m od 11.30 hodin
Lidový běh:  cca 5,2 km od 11.40 hodin 
Poznámka:  prezentace, vyzvednutí startovních čísel, řazení na startu 
  do koridorů, vyhlášení výsledků bude přizpůsobeno aktuálním 
  epidemiologickým podmínkám a pořadatel je zveřejní 
  na www.hbpulmaraton.cz

To nejhezčí z Havlíčkova Brodu uvidíte při jednom závodě. Těšíme se na vás!
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Libeňský měřený trénink 
aneb První vlaštovka přináší jaro…

Termínovka veteránských závodů 2021
termín  závod místo    
7. 6. po Memoriál Josefa Odložila (1 500 m) Praha-Juliska
12. 6. so MČR v ultramaratonu (Lesempolem 63 km) Veselice
19. 6.  so Pražská veteraniáda   Praha Eden
19. –20. 6. so–ne Mezinárodní mítink (informace J. Brychta) Madeira (Portugalsko)
27. 6. ne MČR veteránů v krosu Jaroměř
3. 7. so MČR na stadionu Šumperk
11. 7. ne Západočeská veteraniáda Plzeň-Petřín
17. 7. so Východočeská veteraniáda Nová Paka
24. 7.  so Mezistátní utkání ČR–SVK ve skocích Litomyšl
30. 7.–1. 8. pá–ne Mezinárodní mítink MAELO 2021 Lovosice
1. 8.  ne MČR v běhu do vrchu (Běh na Kozubovou) Dolní Lomná
7. 8.  so Skokanská Libeňská veteraniáda Praha-Pekařka
15. 8.  ne MČR v horském běhu Janské Lázně
15. 8.   ne MČR v horském běhu Krkonošský půlmaraton  Janské Lázně
3.–5. 9.  pá–ne MS v běhu do vrchu (Rakousko)
4.–5. 9.  so–ne MČR ve vícebojích Litomyšl 
17. –19. 9. pá–ne ME v běhu do vrchu, trailu a nordic walking Valtramontina (Itálie)
25. 9.  so MČR v půlmaratonu (Havlíčkobrodský půlmaraton) Havlíčkův Brod
2/9. 10.  so Běžecká Libeňská veteraniáda (bude upřesněno) Praha-Pekařka
9. 10.  so Moravská veteraniáda Opava
17. 10.  ne MČR veteránů 10 km silnice (Havířovská 10) Havířov 
30. 10.  so MČR v maratonu (Vinařský maraton) Velké Bílovice

Mezinárodní akce plánované v dalších letech:
2022  květen Světové veteránské hry (WMG)  Kansai (Japonsko)
2022  květen ME veteránů na silnici  Basilej (Švýcarsko)
2022  červenec  MS na stadionu Tampere (Finsko)
2022  srpen Masters Europa  Lovosice (ČR)
2023  MS v hale  Edmonton (Kanada)
2024  MS na stadionu  Göteborg (Švédsko)

Bližší informace podá Jiří Brychta, mezinárodní úsek, 
tel. 724102581, email: obytnak@seznam.cz

Za krásného počasí si na stadionu  
U Pekařky v neděli 16. května za dodržení 
všech aktuálně platných protiepidemic-
kých opatření zatrénovalo přes 20 atletů, 
téměř výhradně veteránského věku. 
Někteří z nich ještě letos neměli 
možnost normálně si zatrénovat 
a tak rádi tuto možnost využili. Změření 
výkonů i posouzení přihlížejících ukázalo, 
že atletiku nikdo nezapomněl, i když 
výkony se ještě ne vždy přiblížily těm 
loňským. 

Z výsledků vybíráme: 50 m: Oto Čech 
(M65, TJ Neratovice) 7,52 s; 150 m: Oto 
Čech (M65, TJ Neratovice) 22,19 s; 500 m 
Anton Tomko (M60, Prowell Tábor) 
1:35,49 min; 2 000 m: Václav Šejbl (M75, 
ATK Písek) 9:47,47 min; výška: Oto Čech 
(M65, TJ Neratovice) 140 cm; dálka: 
Petr Ronovský (M75, AC Praha 1890) 
362 cm; koule: Bohumil Hovorka (M65, 
FK Drevníky) 9,27 m, Dana Dvořáková 
(Ž45, Dukla Praha) 7,61 m; oštěp: Pavel 
Veleba (M65, SOŠ Štětí) 35,58 m. Měřený 
trénink nás navnadil a již se těšíme na 
pravou Libeňskou veteraniádu a další 
veteránské závody.

Petr Ronovský
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Jubilanti 1. čtvrtletí 2021 Jubilanti 2. čtvrtletí 2021
L

E
D

E
N

 40  Michal  Krejčí Pardubice
 45 Ing.  Martin  Knapp Dillingen (Německo)
 50  František  Míček Týnec nad Sázavou
 50  Šárka  Večerková Napajedla
 50 Mgr.  Petr  Veleba  Třebíč
 50  Jana  Kučerová  Rohatec
 55  Lenka  Novotná  Boršov nad Vltavou
 60  Petr  Motálek  Třebíč
 60 Ing.  Radovan  Matzner Hrdějovice
 65  Oto  Čech Neratovice
 75 Ing.   Pavel  Fencl Veselí nad Lužnicí

Ú
N

O
R  45 Mgr.  Pavel  Hykl Třebíč

 45 Mgr.  Josef  Vomela Hostákov
 60   Jiří  Kruliš Havířov-Město 
 60 Mgr.  Jan  Valent Hranice
 65 Ing.  Libor  Kopecký Vysoké Mýto
 70  František  Tvrdoň  Kunovice
 75 PaedDr.  Jitka  Chaloupková  Brno
 75  Václav  Šůcha Stříbro
 80  František  Valíček Brno-Řečkovice
 90  Zdeněk  Benek Ostrava 21

D
U

B
E

N  45  Denisa  Severová Praha 10 - Kolovraty
 45  Vladimír  Kolář Smržovka
 50  Petr  Jindra Praha 5 - Radotín
 50 Ing.  Miroslav  Minařík Kunovice
 55 Mgr.  Miroslava  Hanáková Bučovice
 55  Alois  Zapala Bzenec
 55  Pavel  Šimonek Pardubice
 60 MUDr.  Petr  Pavelka Ostrov
 65  Blanka  Vykydalová Šumperk
 70 Ing.  Petr  Adamec Brno
 70  Česlav  Pospíšil Přerov
 75  Alena  Bémová Tábor
 80  Stanislav  Prokůpek Jilemnice
 85  Květoslav  Vykydal Šumperk

K
V

Ě
T

E
N  40 Ing.  Jan  Holoch Slavkov u Brna

 40 Bc.  Václav  Carda Postřekov
 55  Michaela  Kolcová Praha 9
 60 Mgr.  Václava  Zodererová Praha 3
 65  Pavel  Kožáni Česká Lípa
 70  Bohuslav  Ducháček Řetová
 75  Jaromír  Vyskočil Kolín

Č
E

R
V

E
N  40  Petr  Holenda Košetice

 55  Václav  Peleška Kadaň
 60 Ing.  Petr  Hrček Brandýs nad Labem
 60 MUDr.  Tomáš  Miřejovský Praha 10 - Petrovice
 65  Hana  Vacková Červený Kostelec
 70  František  Houska Karlovy Vary
 70  Karel  Hovorka Praha 6 - Petřiny
 70  Karel  Rouča Karlovy Vary
 75  Anna  Málková Most
 75 Ing.  Bohuslav  Klimpl CSc. Hořice - Holovousy
 75  Antonín  Krátký Most
 80 Ing.  Milan  Procházka Praha 4

         Všem jubilantům přejeme mnoho dalších let!

Z přehledu jubilantů v prvním čtvrtletí roku 2021 technickou chybou vypadli někteří oslavenci.
Omlouváme se, zařazujeme je opožděně zde a všem k životním jubileím gratulujeme.

B
Ř

E
Z

E
N  40  Lukáš  Mizerák  Karviná

 40 PhDr. Ph.D. Jana  Česáková  Svoboda nad Úpou
 45 DiS Dušan  Hošek Velké Přílepy
 45 Ing. Vojtěch  Černý Liberec
 50  Martin  Frelich  České Budějovice
 50  Pavel  Frelich  Praha 4 
 50 Ing. Viktor  Hradil  Dolní Břežany
 50 Ing. Luboš  Stloukal  Vyškov
 50  Martina  Beránková Praha 10
 50  Miroslava  Zítová  Praha 7
 55  Věra  Bártová Ořech
 55  Ladislav  Dostál  Chrudim
 60 Mgr. Drahoslav  Česák  Pardubice-Srnojedy
 60 Ing. Jana  Bieblová  Praha 6
 65  Josef  Kalivoda  Děčín 6 
 65 RNDr. Blanka  Šreinová  Praha 8
 70  Rostislav  Kovář  Olomouc
 70  Ivo  Strnad  Praha 6 
 70 Mgr. Miloslav  Vavrys  Český Těšín
 70  Miroslav  Pavlík  Litoměřice
 80  Jan  Grenhall Hořice v Podkrkonoší
 85  Jindřich  Jermář  Nový Jičín 
 90  Antonín  Panáček  Jindřichov 




