
 

Výroční zpráva Jihočeského klubu maratonců z.s. 

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a končící dnem 

31. prosince 2018 na základě činnosti občanského sdružení Jihočeského klubu maratonců z.s. 

IČ 22857451, sídlo Trocnovská 47/31, České Budějovice 370 04.  
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1. Obecné informace o organizaci  

 

Název organizace:   Jihočeského klubu maratonců z.s. 

Sídlo:     Trocnovská 47/31, České Budějovice 370 04 

IČ:     22857451 

Právní forma:   spolek 

Spisová značka   L 5325 u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace 

 

Účel spolku: Provozování sportu, pořádání sportovních a sport podporujících akcí. 

 

Klub pořádal celokrajskou běžeckou soutěž Jihočeský běžecký pohár 2018. 

Klub pořádal celokrajskou běžeckou soutěž Jihočeský běžecký pohár dětí a mládeže 2018. 

Klub uspořádal Budějovický T1 maratón. 

Klub uspořádal v lednu slavnostní vyhlášení Jihočeského běžeckého poháru 2017. 

Klub uspořádal v červnu Běh olympijského dne v Holubově. 

Klub uspořádal Mistrovství Jihočeského kraje v půlmaratónu ve Velešíně. 

Klub uspořádal výroční setkání jihočeských maratónců.  

Klub zasílá pravidelné a aktuální informace o běhání v jižních Čechách 

Klub se spolupodílel na uspořádání několika dalších běžeckých závodů na jihu Čech. 
 

 

3. Struktura organizace 

 

Statutární orgánem je předseda. Předseda zastupuje klub. Stávajícím předsedou je Mgr. Ing. 

Miroslav Šimek. Předseda klubu řídí jednání členské schůze a výboru klubu. Nejvyšším orgánem 

spolku je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o otázkách týkajících se zásadní a 

dlouhodobé činnosti klubu. Dále rozhoduje o změně stanov. Členská schůze hodnotí činnost 

předsedy, výboru i jejich členů. Členský schůze rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o 

jeho přeměně. Členská schůze volí předsedu klubu a výbor klubu. Hlasovací právo na členské 

schůzi mají všichni přítomní členové klubu. Hlasování je platné nadpoloviční většinou platných 

hlasů. Každý člen na jeden hlas. Členskou schůzi svolává předseda nebo výbor.  

 



 

 

4. Členská základna 

 

Klub evidoval k 31. 12. 2018 celkem 280 maratónců, kteří v roce 2018 uběhli alespoň jeden 

maratón, ne všichni však poskytli potřebné údaje pro žádné členství, a tak byl počet členů klubu 

k tomuto datu činí 101 sportovců, z toho 26 je s atletickou registrací.  

 

 

5. Hospodaření organizace 

Klub financoval svou činnost z klubových příspěvků, příspěvků od ČUS, ČAS a dále z grantových programů 

Jihočeského kraje a města České Budějovice. Dále na jeho aktivity přispívali drobní sponzoři. Organizace ve 

sledovaném období dosáhla vyrovnaného výsledku hospodaření a nevznikla žádná ztráta ani zisk. Veškeré 

náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Klub vykazuje dostatek finančních 

prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období. 

 

 

 

Sestavil Mgr. Ing. Miroslav Šimek 

Dne 29.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naše aktivity v roce 2018 
 

Jihočeský běžecký pohár 

V roce 2018 jsme uspořádali 8. ročník Jihočeského běžeckého poháru, seriálu osmnácti běžeckých 

závodů a čtyř bonifikačních akcí. Kompletní přehled o výsledcích a průběhu poháru najdete na našich 

internetových stránkách www.jihoceskybezeckypohar.cz  

  

 

       
 den datum hod závod délka pořadatel kontakt 

V. So 20. ledna 16.00 h Dekorování vítězů JBP 2017       :-) JBP 602 352 455 

1. So 20. ledna 10:00 h Budějovický T1 maraton 42,1 km JBP 602 352 455 

B. So 10. února 20:00 h Běžecký ples na Včelné   8 hod Z. Mikšovský      736 601 703 

2. So 17. března 11:00 h GP Vytrvalců Kamenný Újezd 15 km V. Klíma                721 750 985 

3. So   7. dubna 11:10 h Bujanovské koláčové běhy   15 km M. Gazda         602 352 455 

4. Ne 22. dubna   9:30 h Běh kolem Hluboké n. Vl. 25 km R. Smolíková 607 525 403 

5. Út   1. května 12:00 h 
Běh Údolím vzdechů - 
Sudoměřice  

10 km L. Rechtoriková 731 557 754 

6. So 19. května 10:00 h Běh na Kleť 6,3 km J. Petrou 607 837 694 

B. So    9. června 10:00 h Narozeninové běhy - Bezdrev 42,21,6 M. Gazda         602 352 455 

7. So 16. června 12:00 h Rudolfovská 5 5 km J. Bílek 608 707 959 

8. So 21. červenec 11:00 h 
Hodinovka na dráze - Č. 
Budějovice 

  1 hod M. Gazda         602 352 455 

9. So 11. srpna 11:00 h Reuter Run Boršov n. Vltavou 12 km Z. Richter 774 503 305 

10. So    8. září 15:15 h Běh kolem Světa 11,7 km P. Klejna 775 664 554 

11. So 22.září 11:00 h Svatojánský kopeček 10 km P. Tvaroh 606 887 407 

12. Pá 28. září 15:00 h Svatováclavský běh - Vodňany 9 km R. Huneš 777 704 210 

13. So 13. října         10:50 h 
Běh kolem Hejtmanu - Chlum u 
T. 

10 km J. Švec 727 805 392 

14. So 20. října         11:00 h Běh kolem Ameriky Písek           8,1 km J. Putschögl         728 418 339 

15. Ne 28. října         11:00 h Velešínský 1/2 maraton - MJK 21,1 km K. Růžička        604 736 933 

16. So 17. listopadu 14:00 h 1/2 maraton Kardašova Ředčice 21,1 km Z. Michálek 723 293 082 

17. SO   1. prosince 11:00 h Mikulášský běh - Čimelice 8,8 a 4,4 J. Račan 722 905 506 

18. St 26. prosince  11:00 h Štěpánský běh Prachatice       10 km J. Plánek            777 118 239 

B. Ne 30. prosince  11:11 h KleKluLi Č. Krumlov - Litvínovice 28,5 km J. Mondek         739 528 240 

B. Po 31. prosince  11:00 h Silvestrovský běh - Jistebnice 15 km L. Tomečková 731 402 942 

http://www.jihoceskybezeckypohar.cz/


Jihočeský běžecký pohár dětí a mládeže 

Jihočeský běžecký pohár dětí a mládeže vznikl a začal svoji činnost v roce 2017, kdy proběhl jeho 

zkušební – nultý ročník. Samotný pohár odstartoval v roce 2018 sérií šesti bodovaných závodů – 

Bujanovské koláčové běhy, Běh údolím vzdechů Sudoměřice, Rudolfovská 5, Reuter run Boršov, Běh 

kolem Hejtmanu v Třeboni a Běh kolem Ameriky v Písku. Každý závod měl svá specifika a různé 

vzdálenosti. Dětí v tomto ročníku bylo přihlášeno 37. Děti závodily v různých kategoriích dle věku a 

v těchto kategoriích se jim dle pravidel přidělovaly body. Do celkového hodnocení se jim počítaly body 

ze 4 nejlepších závodů. Pro všechny oddílové děti a také pro děti z JBP dětí a mládeže byla možnost 

účasti na otevřených trénincích na stadionu na Sokolském ostrově, vždy jednou týdně po celý rok. Tyto 

tréninky vedli naši 3 certifikovaní trenéři. Na konci roku proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 

v Hopsáriu v Českých Budějovicích, kde všichni závodníci obdrželi medaili, účastnický diplom a drobné 

odměny.  

 

 

 

 

 



 

Běh olympijského dne alias běh bez hodinek 

Ve středu 20. června uspořádal klub ve spolupráci s Českým olympijským výborem již čtvrtý ročník Běhu 

olympijského dne v Holubově, v okrese Český Krumlov. Na T-Mobile Olympijském běhu, jak zní jeho oficiální 

název, oslavujeme radost z pohybu a sport jako takový. Akcí si totiž připomínáme mezinárodní Olympijský 

den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou 

událostí u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhá cca 75 tisíc běžců po celé České republice a my jsme 

v Holubově jeho součástí.  

Závod má i svá velmi specifická pravidla. Jak vyplývá z jeho dalšího názvu „Běh bez hodinek“, je zakázáno 

během závodu používat běžecké hodinky, mobily a další běžecké aplikace, a i jinak konat proti duchu fair play a 

olympijské myšlence čestného soupeření. Běží se totiž na přesnost a šanci vyhrát mají všichni! Každý závodník 

si dle svých možností stanoví očekávaný cílový čas a nahlásí ho při prezenci. V cíli je mu pak změřen skutečný 

čas a závod vyhraje ten, kdo má nejmenší rozdíl mezi časem skutečným a očekávaným. Celkem se závodu 

zúčastnilo 115 spokojených závodníků, 66 mužů a 49 žen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Budějovický T1 maraton 

 

V lednu, přesněji v sobotu 20. ledna, jsme uspořádali premiérově maratón na Výstavišti v Českých Budějovicích. 

Změnili jsme tak místo pořádání našeho garážového maratónu. Předcházela tomu nedohoda s majitelem 

původního místa, kde jsme tradičně v lednu běhali. Mercury Centrum změnilo majitele i management a nepodařilo 

se nám dohodnout se na pokračování maratónu v podzemních garážích. Povedlo se nám ale najít náhradu a 

myslím, že garáží nakonec nebudeme litovat, i když v našich myslích už zůstanou jako milá vzpomínka na něco 

velmi netradičního.  

 

Maratón se uskutečnil v tradičním lednovém termínu na Výstavišti v Č. Budějovicích v pavilonu T1. Čekalo nás 

zde opět kroužení, ale v prostoru s velmi vysokým stropem, a protože svítilo sluníčko, tak jsme v jeho paprscích 

běželi celý závod, byť za sklem.  

 

Přesun z podzemních garáží Mercury centra do T1 pavilonu se nám osvědčil. Máme k dispozici krytý a vytápěný 

prostor, který má, na rozdíl od podzemních garáží, velmi vysoký strop a tím pádem je pro běžce mnohem 

komfortnější a pocitově příjemnější. Nevýhodou jsou výrazně vyšší finanční náklady na pořádání závodu. 

Řešením by mohlo být uspořádání dalších závodů v inkriminovaný den k hlavnímu maratónu, a to třeba 

půlmaratónu a desítky nebo pětky a pak také naplnění kapacity všech závodů, tak aby vybrané startovné bylo co 

nejvyšší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mistrovství Jihočeského kraje v půlmaratónu. 

V roce 2018 jsme uspořádali Mistrovství Jihočeského kraje v půlmaratonu ve Velešíně 28. října 2018. Byl to 

velmi sváteční den, neboť všude probíhaly oslavy sta let od vzniku Československa a my byli aktivně při tom. 

Závod vyhrál v mužích David Vaš a v ženách Petra Augstenová a ti se stali mistry kraje. Vicemistry se stali Jan 

Gregor a Tereza Chlupová, na stupně vítězů je doprovodili Lukáš Rokos a Linda Rechtoriková.  

 

Využili jsme také této sváteční příležitosti a naplánovali si slavnostní zasazení krásné lípy, právě na počest stého 

výročí republiky. Slavnostnímu sázení a ani běhu však počasí vůbec nepřálo, kdo jste tam byl, tak víte, o čem 

mluvím. Za chladného počasí, na trati bičováni větrem a deštěm si skalní běžci užili své a při sázení lípy to bylo 

obdobné. Poděkování patří Pepovi Zímů za obstarání lípy a její výsadbu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: před startem závodu, zleva Martin Gazda, manažer poháru, starosta Velešína Petr Vágner, ředitel 

poháru Miroslav Šimek a ředitel závodu Karel Růžička 

 



Výroční setkání jihočeských maratónců. 

V pátek 30. 11. 2018 se v Hotelu CB Royal v Českých Budějovicích sešla členská schůze našeho klubu. Na 

výroční setkání byli pozváni členové klubu, což byl každý, kdo v roce 2018 uběhl maraton, ultramaraton nebo 

dokončil dlouhý triatlon, v jehož rámci se běží i maraton, druhou podmínkou je bydliště v Jihočeském kraji nebo 

příslušnost k nějakému sportovnímu klubu v Jihočeském kraji. Dále byli pozváni členové klubu, kteří mají 

atletickou nebo jen členskou registraci, i když třeba letos žádný maratón neuběhli. Dále byli zváni řádní a 

doživotní členové našeho klubu Zdeněk Kopecký, Zdeněk Mikšovský a Václav Klíma. Dále byli pozvaní ředitelé 

maratónských závodů pořádaných na jihu Čech, Pavlína Hanušová za Silva Nortica a Jaroslava Králová za 

Královský písecký maratón. 

Předseda klubu připravil na výroční zasedání tabulky s výkony jednotlivých maratónců a také malou statistiku za 

uplynulé roky, viz tabulku níže. 

  rok 2007  2016 2017 2018 

  celkový počet maratonců 24  224 251 280 

  celkový počet uběhaných maratónů a ultramaratónů 66  407 421 481 

  celkem uběhnutá vzdálenost 2784 km  18 302 km 20 173 km 22 737 km 

  maratónci, co rok po členství neuběhli ani 1maratón   66 83 98 

  maratónci, co už víc jak rok neuběhli maratón   140 182 234 

 

Nejrychlejšími členy klubu byli v roce 2018 Pavel Frelich, ročník 1971, čas 2:40:26 ve Valencii z 2. prosince. 

Mezi ženami je to Gabriela Loskotová, ročník 1975, čas 3:14:35 v Linci dne 15. dubna. Máme také členy, kteří 

mají nepřerušené členství od samého počátku klubu. Moc jich není, tak je vyjmenuji, bude to krátký seznam: Jack 

Brossaud, Radek Uhlíř, Karel Voráček a Miroslav Šimek. V roce 2007, zakládajícím roce klubu, měl klub 

název Klub maratónců Českých Budějovic a okolí a toto okolí v té době ještě nezahrnovalo celý Jihočeský kraj, 

takže jsme na setkání nepozvali Jana Kocourka, ale ten má také od roku 2007 každý rok minimálně jeden 

maratón a do tohoto seznamu tím pádem patří. Kupodivu v roce 2007 neuběhnul žádný maratón nejpilnější 

jihočeský maratónec Zdeněk Kopecký, od roku 2008 ale už běhá velmi pravidelně a velmi pilně. Statistiku roku 

2007 v počtu uběhaných maratónů tenkrát hodně vylepšil Josef Kubále z Mladé Vožice, v tom roce uběhl 38 

maratónů! K našemu klubu patří jedno velké specifikum, které u jiných sportovních klubů nenajdete. Členství 

v klubu je nutné každý rok obnovit, to znamená dokončit maratón nebo něco delšího. A že to není lehké o tom 

netřeba psát... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klub zasílá pravidelné a aktuální informace o běhání v jižních Čechách 

Klub prostřednictví svého webu www.jihoceskybezeckypohar.cz zasílá přihlášeným odběratelům pravidelné 

informace o běhání v jižních Čechách. Zprávy jsou odesílány emailovou poštou formou newsletteru minimálně 

jednou týdně, a to v pondělí. V newsletteru jsou zasílány výsledky běžeckých a také triatlonových závodů, které 

se konaly v posledním týdnu, zpravidla o víkendu. Dále je ve zprávě aktuální termínovka závodů na jihu Čech, 

která je sestavována v několikaměsíčním předstihu. V termínovce jsou jednak pohárové závody Jihočeského 

běžeckého poháru a také pohárové závody Jihočeského poháru v triatlonu, a dále veškeré běžecké závody mimo 

dráhu, které se konají v jižních Čechách. Termínovka je doplňována i významnými celorepublikovými běžeckými 

závody, závody na atletických drahách otevřené veřejnosti a příležitostně i cyklistickými a plaveckými akcemi.  

V newsletteru je po každém pohárovém běžeckém závodě podrobně rozebráno průběžné a na konci roku i konečně 

bodování poháru. Odběratelé zde najdou informace o celkovém pořadí i pořadí v jednotlivých pohárových 

kategoriích, včetně soutěže týmů a soutěže v pilnosti. V newsletteru jsou pravidelně a průběžně uveřejňovány 

všechny uběhnuté maratony, ultramaratony a dlouhé triatlony, které dokončí běžci z jižních Čech. Z nich je 

následně na konci roku sumarizován konečný seznam a kompletní statistika klubu. V newsletteru jsou pravidelně 

zmiňovány také významné celorepublikové úspěchy běžců z jižních Čech. 

V newsletteru je pravidelná rubrika o sbírání věcí při běhu. Část běžců při každém běhu sebere něco, co do přírody 

nebo do města nepatří a tím přispívají k ochraně životního prostředí a k tomu, že naše krajina a města i obce 

vypadají čistěji. Dále zde mají běžci rubriku, kde mohou případně nabídnou svá volná čísla na závody, kterých se 

z různých důvodů nemohou zúčastnit, případně můžou nabídnout nebo hledat společný odvoz na vzdálenější 

závody. V newsleteru jsou pravidelně zveřejňovány informace o narozeninách běžců, ale jen s uvedením data 

narozenin bez věku jubilanta. Newslettery jsou otevřené pro přihlašování i odhlašování odběratelů a jejich počet 

stále stoupá, na konci roku měl 1300 aktivních odběratelů. Newslettery píše předseda klubu Miroslav Šimek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jihoceskybezeckypohar.cz/


 

Výkonný výbor Jihočeského klubu maratonců z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Mgr. Ing. Miroslav Šimek     Martin Gazda 

ředitel JBP      manažer JBP  

předseda Jihočeského klubu maratonců  člen výboru Jihočeského klubu maratonců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Trnka    Ing. Zdeněk Jašarov                   Petr Macek 

   člen výboru JKM       člen výboru JKM                člen výboru JKM 

 

 

Jihočeský klub maratonců z.s. IČO: 22857451, Trocnovská 31, České Budějovice 370 04. 
Kontakty: Miroslav Šimek – 602 775 713, m.simek@spucr.cz  

Martin Gazda - 602 352 455, mahonymartin@seznam.cz  
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