
Milé atletky a vážení atleti, 

 

Jihočeský běžecký pohár vstupuje do svého druhého desetileté období! Ta desátá sezona byla díky Coronaviru velmi 

specifická. Postihla nás nejprve první vlna pandemie a když už jsme si mysleli, že od konce června vše začne podle 

původních plánů, tak přišla druhá vlna a neuskutečnily se další závody a některé se konaly jen za velkého osobního 

nasazení a vysoké odpovědnosti hlavních pořadatelů.  
 

Jaký bude rok 2021? Ve všech předchozích letech jste obdrželi termínovou listinu a pravidla a pak už jste jen pilně 

trénovali a účastnili jste se naplánovaných závodů a sledovali své body a pořadí. To vám bohužel v roce 2021 zřejmě 

nebudeme moci slíbit. Na konci roku, v polovině prosince, v době, kdy držíte v ruce toto úvodní slovo k termínové 

listině na rok 2021, stále platí nouzový stav a sportovní aktivity jsou různě intenzivně omezovány a jen váhavě 

povolovány.  
 

Výkonný výbor Jihočeského klubu maratonců z.s., pořadatel Jihočeského běžeckého poháru, je však ze své podstaty 

pozitivně založen, a proto přistoupil k termínové listině s optimismem a doufá, že jeho pozitivní přístup převáží nad 

virovými ataky a pohár se uskuteční podle jeho představ.  
 

Proto jsem hned na úvod, v polovině ledna, připravili slavnostní vyhlášení vítězů Poháru za rok 2020. Pohár byl i 

přes několik zrušených závodů „odběhán“. V průběhu roku jsme snížili počet započítávaných závodů z osmi na 

sedm. A protože nám přáli i naši sponzoři, tak na slavnostním vyhlášení předáme finanční odměny podle původních 

pravidel. Sponzorům tímto velice děkujeme, v roce 2020 jsme totiž obdrželi výrazně menší až téměř žádné příspěvky 

od Jihočeského kraje a od města České Budějovice, a tak bylo naše hospodaření finančně napjaté.  
 

Chystáme se pořádat a v termínové listině je zařazen opět Budějovický T1 maratón v krytých prostorách na Výstavišti 

České Budějovice. V roce 2021 nás však čeká novinka. Za pohárové body se poběží i půlmaratón, který se uskuteční 

ve stejný den na stejném místě, pouze v jiném čase. Pokud bychom měli problémy s omezením počtu sportovců 

v interiéru, jsme připraveni běžet venku v areálu výstaviště a v tom případě si přejme příznivé počasí. 
 

Také máme v termínovce naplánovaný ples, zde však s venkovní variantou nepočítáme a budeme muset respektovat 

aktuálně platná epidemiologická pravidla. Byla by však velká škoda ples neuspořádat, kdo jste byl v roce 2020 na 

pohárovém plese v Jankově, tak jistě můžete potvrdit, že to byl velký kulturní a společenský zážitek, stejně jako jimi 

byly předchozí plesy na Včelné. V roce 2021 jsem se domluvili na pořádání plesu na Borku u Českých Budějovic.  
 

V březnu se opět vrátíme do Mladé Vožice, kde jsme pohárově soutěžili v roce 2020 poprvé. Závod byl vydařený, 

a tak jsme rozhodli o pohárovém pokračování. Oproti předchozímu roku poběží závodníci na pohárové trati zvlášť, 

tak aby se nemíchali s nepohárovou kratší tratí a na trati jsme se tak nemuseli divit, proč to někteří tak neskutečně 

ženou! V březnu se také vrátíme do Kamenného Újezdu na 15 km trať. V roce 2011, v prvním roce Poháru to byl 

první venkovní pohárový závod, a tak je jistě velmi stylové, se tam po deseti letech opět vrátit!  
 

V dubnu se doufám uskuteční Bujanovské koláčové běhy, oblíbený závod v Bujanově na Českokrumlovsku, který 

bývá početně velmi dobře obsazen. Loňský ročník se bohužel neuskutečnil ani v původním termínu, a ani po jeho 

posunutí a přeložení se závod nepodařil uspořádat. Na konci dubna je naplánován běh na Kleť, tento závod byl 

v termínovce již vícekrát, zpravidla se však běhal v květnu nebo v červnu, tentokrát to bude v dubnovém termínu, 

snad nás na Kleti nepřekvapí sníh, přeci jen se bude dobíhat do výšky na tisíc metrů.  
 

V květnu máme naplánovány dva závody, jeden na Táborsku a druhý na Písecku. V loňské sezoně jsme bohužel 

v květnu díky protipandemickým opatřením neodběhli ani jeden závod. To se doufám již nestane a prvního května 

se opět „proženeme“ Údolím vzdechů a kolem zříceniny hradu Borotína v okolí Sudoměřic u Tábora. Dalším 

květnovým závodem bude hodinovka na dráze v Písku. I když pořádáme seriál běhů „mimo dráhu“ tak si myslíme, 

že minimálně jednou do roka by si měl každý atlet dráhu vyzkoušet a zazávodit si na ní. Od částí běžců cítíme jakýsi 

ostych před tímto druhem závodění a kroužení na dráze, ale nebojte se a do Písku přijeďte. Snažíme se pořádat závody 

zpravidla v sobotu, nebo v neděli, případně o svátcích, v Písku to bude ale v pracovní den ve středu večer.  
 

V červnu jsou v termínovce dva závody, jeden kousek od Českých Budějovic a druhý na Českokrumlovsku. 

Rudolfovská pětka je svižný závod v pěkné přírodě, kousek od Rudolfova směrem k oblíbenému rekreačnímu 

rybníku Mrhal, a okruhem po druhé straně potoka lesem zpět. Okolo potoka a hezkou přírodou ostatně budeme běhat 

i při druhém červnovém závodu Běhu olympijského dne v Holubově. Na obrátce se vám naskytne krásný pohled na 

zříceninu Dívčí Kámen. Tento závod bude bonusový a tak jako je již tradicí, poběžíme na přesnost. Pro mnohé z vás 

je to, při vší úctě k vaší výkonnosti, jediná možnost v sezoně, jak vyhrát závod nebo se umístit na druhém nebo třetím 

místě. Závod je na naplánován na středu večer, termín to není pro pracující běžce zrovna nejvhodnější, ale není 

náhodný, je volen Českým olympijským výborem, a je připomínkou dne založení Mezinárodního olympijského 

výboru. Na tuto počet se koná mnoho běhů po celé republice, a Holubov patří mezi ně. A počítejte i s nějakým malým 

občerstvením, v loňské sezoně to byl vlastně první závod bez nějakých restrikcí a omezení a myslím, že jsme si ho 

pěkně sportovně i společensky užili.  



 

V červenci náš čeká pohárová premiéra. Můžete se zúčastnit SeziRunu v Sezimově Ústí na Táborsku. Pro ženy je 

určena trať 6 km a pro muže dvojnásobná. Závod je to poměrně nový, ale pořadatelé se snaží uspořádat kvalitní 

závod, a protože se jim to daří, tak jsme ho zařadili do našeho Poháru.      
 

V srpnu se vracíme na Lipno, čeká nás tam opět půlmaratón, nepočítejte tam s žádnými osobními rekordy, jde v rámci 

českých půlmaratónů o náročnější závod s těžším profilem. A v srpnu se také podíváme ke středu Evropy, 

význačnému geodetickému bodu, který je takto často označován, jinak poněkud zastrčenému místu v přírodě kousek 

od Lišova směrem na České Budějovice. Kolem středu Evropy poběžíme osm kilometrů a start na konci srpna bude 

v Lišově.  
 

V září jsou v poháru taktéž dva závody. Tentokrát místo běžecké návštěvy středu Evropy oběhneme celý Svět! 

V Třeboni pro nás připravují Běh kolem Světa, závod kolem populárního rybníku na vzdálenost 11,7 km. Ředitel 

závodu Pavel Klejna bude slavit kulaté narozeniny, a tak nás možná něčím speciálním překvapí. Bonusově již potřetí 

zavítáme do Boletic a body obdrží nejen ti, kteří poběží, ale i ti, kteří pomohou s organizací. Závod, zařazený do 

seriálu Běhej lesy, pořádá náš Jihočeský klub maratónců, a protože je to poměrně velký podnik, je nutné k tomu mít 

odpovídající počet pořadatelů. V roce 2020 to byl nejpočetněji obsazený závod tohoto seriálů a to svědčí o naší dobré 

organizaci a přitažlivosti tohoto místa na jihu Čech. 
 

Říjen se ponese v našem poháru ve velmi tradičním duchu. Čekají nás pohárové klasiky, které jsou v našem kalendáři 

pravidelně každým rokem, to znamená již pojedenácté! Je to Běh okolo Hejtmanu v Chlumu u Třeboně a Běh kolem 

Ameriky v Písku. V Písku jde o jeden z nejstarších běhů nejen v naší republice, ale i v Evropě a také v Chlumu už 

vstoupili do druhé padesátky ročníků závodů. Běh kolem Hejtmanu bude zároveň mistrovstvím Jihočeského kraje 

v silničním běhu na 10 km.  
 

V listopadu se podíváme do Velešína na Krosovou 12. V roce 2020 se tento pohárový závod neuskutečnil, a tak 

doufáme, že to v roce 2021 podaří. Taktéž prosincové závody, kterým jsou Mikulášský běh v Čimelicích a Štěpánský 

běh v Prachaticích, se v roce 2020 nekonaly, a tak si přejme, ať je tomu v 11. sezoně poháru jinak a vše se podaří 

podle plánu a představ organizátorů. Celé pohárové snažení zakončíme poslední den v roce 2021 v Jistebnici na 

Táborsku bonusovým závodem na čtrnáctikilometrové trati.  
 

Předkládáme vám nejen termínovku na nový ročník, ale i nová pravidla pro rok 2021. Ve všech předchozích letech 

až do roku 2020 nedošlo nikdy ke zrušení pohárového závodu. V roce 2020 k tomu došlo vícekrát, a to jak na jaře, 

tak následně i ve druhé vlně pandemie na podzim a v zimě. Do pravidel jsme tudíž zakomponovali ustanovení, že 

závod může být nahrazen jiným závodem, nemusí se neuskutečnit vůbec, případně proběhne, ale v jiném termínu.  
 

Pravidla pamatují nově také na započítávání bodů podle skutečného počtu uskutečněných závodů. Standardně při 

odběhnutí všech závodů se do pořadí počítá osm nejlepších závodů. Při snížení počtu závodů se stanovují rozmezí 

pro započítávané body pro konečné ohodnocení. Nikdo si to nepřeje, ale v pravidlech je zakotvena i možnost, že při 

uskutečnění pouze pěti a méně závodů, nebude vyhlášeno pořadí poháru. Taktéž v pravidlech mírně zvyšujeme 

poplatek za registrovaný tým. Nově je to 300 Kč, což je sto korun na člena týmu. Vzhledem k tomu, že týmům 

rozdělujeme na konci sezony celkem 4700 Kč, považujeme to za adekvátní.    
 

Hlavní cíl Poháru zůstává stále stejný, najít nejlepšího běžce a běžkyni „mimo dráhu“, a také ty nejlepší 

v jednotlivých věkových kategoriích. Máme však další cíl a přání. Tím je přátelská a kamarádská atmosféra. 

V termínovce, ani v pravidlech o ní nic nepíšeme, ale už deset let ji tu máme! Přejme si, ať nám vydrží i nadále. 

Stejně tak si přejme, ať si užijeme pestrého celoročního běhání v našem krásném kraji jižních Čech.  

 

 
 

 

 
 Běhu zdar! 

                       Miroslav Šimek    

    ředitel Jihočeského běžeckého poháru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

předseda Jihočeského klubu maratonců z.s. 


