
MARATONSTAV ALTRA ČESKÝ POHÁR DO VRCHU 2015 skončil. 

      Závěrečným závodem každoročně ve Špindlerově Mlýně byl ukončen letošní MARATOSNTAV ALTRA ČESKÝ 

POHÁR V BĚHU  DO VRCHU.  Takovýto kolos by se neobešel bez dlouholeté podpory sponzorů. Žije díky 

sponzorům ALTRA, ČAS, MARATONSTAV a.s., ČSSD, Pivovar Krakonoš  Trutnov a Iscarex Česká Třebová. 

     Letošní jubilejní ročník jsme se snažili zahájit trochu slavnostněji. Podařilo se nám díky spolupráci s ČSSD zajistit 

zahájení v Senátu, kam byli pozváni i zástupci světové i naší atletiky. Byl pořízen záznam z celé akce včetně fotografií 

našich třech fotografů. Máme pro Vás připraveno dárkové balení, které obdržíte v Úpici na slavnostním zakončení. Byli

bychom rádi, kdyby kromě připravy sezóny jsme zahájili diskusi o oživení nebo možných změnách v dalších ročnících. 

Pro 31. ročník nepředpokládáme žádné změny v bodování ani v rozdělení závodů. 

    Od prvního závodu jsme se snažili diskutovat s Vámi na téma jak dál.  Viděl jsem na některých z Vás zklamání z 

menší účasti, ale myslím si, že obavy z toho, že lidé nenajdou na cestu na start vrchu  jsou liché, protože přes ohromný 

nárůst závodů číslo závodníků je 4.510, loni bylo 4.938. Když přihlédnu k obřím akcím, které se po republice pořádají, 

musíme být spokojeni. Dle mého názoru musíme být spokojeni, protože na našich závodech se opravdu závodí, i když 

si to lidé užívají. Na těch akcích, které nám ubírají počet závodníků si to většinou užívají a méně závodí, i když za 

daleko větší startovné atd. Nechápu to, ale určitě se mnou souhlasíte, že s výkonnostní atletikou to nemá nic 

společného. Dle mého je to náhrada socialistických dálkových pochodů apod. Musíme si uvědomit, že z našich 

účastníků se rekrutují reprezentanti, kteří přes velký výkonnostní nárůst se stále umísťují v popředí a za to Vám patří 

ten největší dík, protože se ty roky vašeho pořádání na tomto stavu promítají. 

      Celkové výsledky jsou na www.iscarex.cz. Když se na ně podíváte, vidíte mezi oceněnými vždy reprezentanty, kteří

získali medaile na vrcholných akcích.

      Kvalifikace i mistrovské závody jsou plně v kompetenci ČASu a musíme se termínově přizpůsobit. Ponechali jsme 

si pouze rozhodování o MČRvet., které bude příští rok u Franty Kolínka. Na další rok by mělo být opět v Čechách. 

Většina z Vás reagovala na naše požadavky na termíny. K potřebám ČASu bylo přihlédnuto. Udělali jsme drobné 

úpravy, ale o tom jsme si již psali. Ostatní se musíte přizpůsobit volným termínům, nebo se dohodnout na změně mezi 

sebou. 

     Udělejte, prosím, vše pro reklamu vašich závodů a kromě termínovky, kterou zase vytiskneme a budeme 

distribuovat, nahlašte, prosím, vaše závody do všech termínovek, které Vás osloví. Stále málo Vás ještě využívá ke 

svým upoutávkám a zprávám včetně zasílání výsledků www.ceskybeh.cz, kde všechny služby provádí ČAS zcela 

bezplatně a tento portál je čím dál víc navštěvovaný, současně se připravuje i další vydání termínovky tištěné, ve které 

jste letos někteří chyběli. Oficiální stránky vrchařů budou asi stále díky panu Šimůnkovi www.iscarex.cz. Jsou za ty 

roky zaběhlé a byla by škoda, kdyby se to změnilo.

     V příštím roce nás čeká MS v běhu do vrchu sedmnáctiletých. Je to poslední druh MS v běhu do vrchu, který ještě 

nebyl v ČR pořádán. Přípravy jsou v plném proudu, takže věřím, že dopadne dobře a současně Vás tímto zvu na účast 

buď aktivní nebo diváckou. V roce 2017 nás čeká MS vet. na Slovensku u Jana Bakyty, takže v příštím roce budete mít 

ještě možnost se seznámit s tratí, protože jeho závod bude opět zařazen do slovenského i českého poháru.

     Oficiální článek o Poháru, který připravujeme do tisku Vám zašleme též později. V ěříme, že v letošním roce 

přijedete ve větším počtu na zakončení poháru, že si najdete čas a zůstanete i na tanečním parketu po skončení a 

hlavně, že si připravíte diskusi a připomínky k dalším ročníkům a vůbec k tomu, kam směřovat vrchy.  Účast na 

slavnostním zakončení tentokrát přislíbilo velké množství hostů včetně hejtmana, takže budete moci využít i 

prodiskutování vašich potřeb s pomocí atd.

     Pokud přijedete v pátek před jednáním a zakončením, uděláme posezení s Krakonošem v některé z Úpických 

hospůdek. Ozvěte se, kdo byste o takové možnosti uvažoval, abychom nezajišťovali něco zbytečně.

     Na setkání s Vámi se těší  Renata a Karel 

  


