Úpické noviny – podrobnosti k ME atletů veteránů na Úpicku 2013
Něco z historie úpické atletiky
Počátky atletického hnutí v Úpici zasahují někdy do roku 1924. Z atletických disciplín měly
největší úroveň běžecké závody. První tradiční závod pořádali v Úpici - běh na 10km v roce 1926,
který se běhal na trati Úpice – Havlovice – Libňatova a zpět. Tento závod byl v roce 1930 nahrazen
závodem "Běh Velbabou", kterého se zúčastňovali závodníci z významných klubů Česka. Trasa
tohoto běžeckého závodu měřila 4.800m se startem a cílem v Úpici a náměstí.
V roce 1933 založili dělníci z úpických továren "Sport – boxing – klub". Těm členům, kterým se
zdál box tvrdý nabízel klub atletické vyžítí. Lehkoatletické závody se staly od roku 1933 běžnou
věcí v Úpici. Ke konci předmnichovské republiky nastal do lehkoatletického oddílů příliv mladých
sportovců z nichž je potřeba uvést Jaroslava Štruppa, Karla Šklíbu, Jana Mrázka, Vladislava
Kolísku, Miroslava Dufku, Jiřího Bednáře, Jiřího Svobodu a Jindřicha Pinkavu. V atletice
dosahovali velmi dobrých výsledků, trénovalo se bez odborného vedení ale s velkým nadšením a
vůlí.Nejznámějším závodníkem se stal vytrvalec Jaroslav Štrupp. V roce 1937 odchází spolu s
nejaktivnějšími závodníky do Hronova a Náchoda.
Po válce vznikla Tělovýchovná jednota Jiskra Úpolen, kde se představiteli atletického oddílu
stali Jaroslav Jadrný, Karel Šklíba st., a Miroslav Dufka. V roce 1950 se pořádal první maratonský
závod, který se stal tradicí do dalších let a byl nazván "Ratibořickým maratonem". Tento závod byl
skutečně odstartován 20.8.1950 a na startu se sešlo 38 závodníků. Vítěz Weisshautel zaběhl čas
2:44,52. Organizace "Ratibořického maratonu" byla velká a náročná.
V roce 1954 byl otevřen nový úpický stadion, který se stal perlou mezi stadiony celého
Hradeckého kraje. Pořádání "Ratibořického maratonu" převzala TJ Sparta. Maraton byl pořádán až
do roku 1980, byl po "Košickém maratonu" nejpopulárnější v ČSSR ale skončil z důvodu velmi
špatného stavu cest v Ratibořickém údolí. V roce 1978 začala éra Havlovického okruhového
maratonu který měl 15 ročníků a byl v roce 1993 nahrazen Havlovickým půlmaratonem. Mimo tyto
závody byla pořádána tradičně "Úpická hodinovka" na které se dosahovalo velice dobrých výsledků
O oblibě vytrvaleckých závodů svědčí i to, že v letošním roce se poběží již 30. ročník "Běhu
Dlouhými záhony" a "Silvestrovského běhu Havlovicemi". Od roku 1982 se stává Úpice centrem
Běhů do vrchu v České republice. Od roku 1985 pořádáme pravidelně závod Janské Lázně – Černá
hora, který je součástí "Českého poháru v bězích do vrchu", který v současné době zahrnuje 36
závodů po celé České republice.
Od roku 1995 se běhá v regionu Jestřebí hory "Zimní běžecká liga o krále Jestřebích hor", která
obsahuje každoročně 12 závodů.
Po otevření hranic v roce 1990 jsme požádali o první mezinárodní akci a to bylo "Mistrovství
Evropy veteránů v silničních bězích a chůzi". Protože jsme byli stále více známější v bězích do
vrchu, stali jsme se pořadateli Mistrovství světa v běhu do vrchu v Malých Svatoňovicích v roce
1996. Dosahovali jsme v této době i velmi dobrých výsledků v kategoriích veteránů, byli jsme spolu
s Rakušany hlavními aktéry vzniku Mistrovství světa v běhu do vrhu veteránů, které jsme pořádali
jako druhé v pořadí v roce 1999 v Janských Lázních. V roce 2003 jsme po deseti letech opět
přivítali veterány v Úpici na ME v silničních bězích a chůzi. V roce 2006 nám bylo přiděleno do
Malých Svatoňovic Mistrovství Evropy v běhu do vrchu, které bylo opět velice úspěšné.
Protože organizační výbor stále pracuje ve stejném složení a máme zájem o rozšíření a
popularizaci atletiky, požádali jsme pro letošní rok o pořádání ME vet. 2013 a MS vet. v běhu do
vrchu. Tyto akce jsou pořádány na počest 40 let činnosti úpických atletů, kteří obnovili bohatou

předválečnou činnost v roce 1973 v TJ Sokol Havlovice. Celý atletický oddíl přešel v roce 1990 do
Úpice a do současné doby pracuje pod názvem TJ Maratonstav Úpice. Závodníci TJ Maratonstav
startují každoročně na stovkách závodů po celém světě a získávají tituly mistrů ČR, ale i tituly
mistrů světa a Evropy. Jména Ladislav Raim, Dita Hebelková, Petr Losman, Anna Pichrtová,
František Pechek, Petr Pechek, Blanka Paulů, Renata Hájková, Radka Pátková, Eva Tůmová, Pavla
Matyášová – tito všichni jsou ověšeni medailemi z vrcholných světových atletických akcí.
Budeme všichni fandit v letošním roce "Úpickým závodníkům" aby se počet medailí opět
rozrostl a uděláme vše aby atletika v Úpici stále pokračovala.
Karel Šklíba
Pozvání od starosty
Vážení přátelé sportu, vážení návštěvníci města Úpice

jsem velice rád, že mohu přivítat všechny hosty tak významné události, jakou je Mistrovství Evropy
veteránů v silničním běhu a chůzi. Od roku 1993 je to po šesté, kdy se koná tak významná sportovní
událost v našem městě a v regionu Jestřebích hor.
V roce 1999 se dohodli starostové 12 obcí o společném postupu při řešení významných
společenských i sportovních událostí. Pro naše město i celý region je velkou ctí, že Vás můžeme
přivítat a být Vašimi hostiteli po celý víkend běhů v regionu Jestřebí hory.
Věřím, že se Vám bude u nás líbit a přeji Vám mnoho hodnotných sportovních i kulturních zážitků.
Tuto význačnou sportovní akci chápeme i jako společenskou událost, která přispěje ke vzniku
nových přátelství mezi národy Evropy.
Ing. Jaroslav Hůlek
strarosta města Úpice
Uvítací slovo předsedy Českého atletického svazu
Vážení sportovní přátelé,
Mistrovství Evropy veteránů v silničních bězích chůzi a krosu bude opět hostit region Jestřebích
hor. Jsem velice rád, že díky této významné události do České republiky zavítá mnoho atletikých
nadšenců z celé Evropy, pro které je náš sport vášní a životním stylem.
Obdivuji nadšení organizátorů, kteří se, a to již potřetí, přípravy šampionátů ujaly s velkou
vervou. Jejich zkušenosti z minulých let spolu s nadšením a kreativitou přinesou účastníkům jistě
příjemnou a klidnou atmosféru a budou si moci užít svůj velký závod. Rád bych na tuto významnou
akci pozal také atletické fanoušky. Půjde totiž nejen o sportovní, ale i společenskou událost, kterou
by si návštěvníci regionu i domácí neměli nechat ujít. Úspěšnost tohoto evropského šampionátu
dokazuje, že náš sport je zajímavý, efektivní a zábavný pro všechny napříč generacemi. Ateltika je
opravdu sportem na celý život, užívejme si společně jeho krásu.
Libor Varhaník
předseda ČAS
Kdo nás navštíví
Je velice potěšitelné, že ve startovní listině najdeme jména závodníků, kteří nevynechali žádné
mistrovství v Úpici a budou se již potřetí po dvaceti letech vracet na start na úpickém náměstí. Bude
mezi ně patřit i velké množství medailistů z minulých let v čele s vítězem z roku 1993 Omerem Van
Notenem z Belgie, který je velkým přítelem úpických atletů. Kromě předsednictva Evropské
atletiky v čele s prezidentem Kurtem Keschkem zde prožijí víkend předseda ČAS pan Libor
Varhaník s ředitelem ČAS Františkem Fojtem, prezident českých veteránů Gejza Valent. Opětně
přivítáme bývalé reprezentantky Danu Zátopkovou, Jarmilu Kratochvílovou, Ladislava Kořána,
Helenu Fibingerovou a další. Z oblasti veřejného života zde budou hosté paní Alena Gajdušková –
místopředsedkyně senátu ČR, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, starostové měst a

obcí regionu Jestřebí hory. Přivítání u starostky paní Hylmarové by měli být přítomni všichni šéfové
veteránů zúčastněných zemí.
Kolik států přivítáme v Úpici
Do uzávěrky přihlášek se nám prezentovalo 28 zemí Evropy. Celkový počet závodníků dosáhl čísla
677. Většina závodníků absolvuje dva nebo tři starty v nabitém atletickém víkendu. Nejvíce
závodníků bude na startu z Německa, následují čeští závodníci, závodníci Švýcarska, Anglie,
Španělska, Itálie a Ruska. V chodeckém závodě v Radvanicích se v ženské kategorii představí 49
závodnic a 115 mužů, běh na 10km v Úpici absolvuje 95 žen a 286 mužů, v půlmaratonu se
představí 81 žen a 259 mužů a v nejdelším chodeckém závodě žen na 20km půjde 49 závodnic a
chůzi na 30km absolvuje 95 mužů.
Kde bude kancelář závodů
Všichni závodníci budou muset projít kanceláří závodů, kde obdrží vše potřebné pro účast včetně
konečné registrace. Kancelář závodů je umístěna do městského penzionu, kde je současně ubytovací
kancelář. Kancelář bude funkční od čtvrtka do nedělního večera.
Kde budou závodníci bydlet
Na takovéto množství závodníků a doprovodu nejsme v Úpici a regionu připraveni, takže kromě
ubytování v STCJH, ubytovnách v Havlovicích, Malých Svatoňovicích a Rtyni budou závodníci
ubytováni po všech hotelích v Náchodě a Trutnově. Všichni oficielní hosté budou bydlet v hotelu
Krakonoš, velkým centrem ubytování je hotel Patria, kde bude i stanoviště autobusové dopravy.
Pořadatelé zajistili kyvadlovou dopravu mezi Úpicí – Trutnovem – Radvanicemi – Malými
Svatoňovicemi a Havlovicemi.
Jaké závody a kde uvidíme
Celé mistrovství je rozděleno na jednotlivé závody a dny.
Pátek 24.5.2013 – Radvanice
10:30 – závod v chůzi na 10km žen
12:15 – závod v chůzi na 10km mužů
15:00 – vyhlášení výsledků chůze
Závod se jde na okruhu 1km dlouhém v centru Radvanic, jedná se o velmi atraktivní závod, kde
budou závodníci s diváky v úzkém kontaktu.
Pátek 24.5.2013 – Úpice – náměstí TGM
16:00 – závod v běhu10km žen
18:00 – závod v běhu na 10km mužů
19:30 – zahájení ME veteránů s kulturním programem
20:30 – vyhlášení výsledků běhů na 10km
Závod na 10km má start i cíl v Úpici na náměstí, běží se jako obrátkový na Havlovice za rybník
"Jindra", kde je otočka a po stejné trati zpět.
Sobota 25.5.2013 – Malé Svatoňovice
9:00 – štafetový závod v krosu žen – 3x2km
10:00 – štavefový závod v krosu mužů starších 60 let 3x2km
11:00 – štafetový závod v krosu mužů mladších 60let 3x4km
Závody proběhnou na okruhu v oblasti Klůčku, okruh bude dlouhý 1km a bude velmi přehledný pro
diváky.
14:00 – vyhlášení výsledků krosu na náměstí v Malých Svatoňovicích

Neděle 26.5.2013 – Havlovice
10:00 – chůze na 30km mužů
10:30 – chůze na 20km žen
14:00 – vyhlášení výsledků chůze
Závod se jde na dvou kilometrovém úseku se startem a cílem ve sportovním areálu v Havlovicích.
Neděle 26.5.2013 – Úpice – náměstí TGM
9:00 – půlmaraton mužů a žen
16:30 – vyhlášení vítězů závodů v půlmaratonu
17:30 – slavnostní zakončení mistrovství
Závod v půlmaratonu má opět start i cíl v Úpici na náměstí, běží se směrem do Havlovic s otočkou
u rybníka a zpět do Úpice přes most u spořitelny směrem na Suchovršice, otočka na Lhotkách a po
stejné trati do cíle na náměstí.
Kulturní program
Celý seriál závodů doplňuje kulturní program ve všech místech regionu. V Radvanicích je doplněn
závod o dětský den s kulturním programem. V Malých Svatoňovicích bude v sobotu po vyhlášení
výsledků přivítání vedoucích výprav starostkou v muzeu. Po celý den bude probíhat kulturní
program "Čapkiána 2013" a bude možno navštívit muzeum bratří Čapků.
V Úpici na náměstí bude připraven pro všechny návštěvníky bohatý kulturní program od čtvrtka do
neděle.
Čtvrtek 14:00 – otevření občerstvení ve stanech a stáncích
17:00 – koncert country skupiny "Hvězda jasná"
Pátek – otevření občerstvení od 10:00 hod.
19:30 – slavnostní zahájení Mistrovství Evropy s kulturním programem
17:00 – 22:00 - noc kostelů – možnost prohlídky katolického kostela na náměstí a Husova
sboru u divadla.
17:00 – Husův sbor – Jonáš a velryba, příběh proroka Jonáše – vyprávění
17:30 – 18:30 – Husův sbor – Jonáš a velryba – výtvarná dílna s Terezou Komárkovou
18:30 – 19:00 – Husův sbor – vernisáž výstavy Karla Čapka – život a dílo
22:00 – Husův sbor – Trio Libero – harfa, flétna, viola – koncert klasické hudby studentů
AMU Praha
21:00 – Katolický kostel na náměstí – mše sloužená v latinském jazyce
Sobota – 17:00 – Koncertní vystoupení hudebních skupin
Neděle – 18:30 – vystoupení skupiny "Průměr 60"
Dopravní omezení
Prosíme všechny obyvatelé Úpice a okolí, aby byli tolerantní k uzavírkám, které proběhnou v pátek
odpoledne a v neděli dopoledne na hlavních cestách v Úpici směrem na Havlovice a Suchovršice.
Všechny objížďky po dobu závodů budou žádně vyznačeny, prosíme vás o co nejmenší provoz
osobních aut a dodržování parkování mimo tasy závodů.
Koho z Úpice uvidíte na tratích závodů
Domácí TJ Maratonstav bude reprezentovat cca 20 závodníků, mezi nimi medailisté z ME a MS –
Blanka Paulů, Renata Hájková, Oldřich Šmída a František Pechek.

