
1. ročník Opatovské desítky 
Další chodecký závod ligové soutěže družstev: 1. ročník Opatovské desítky, 
Praha,8.5.2010 
Po problémech s tratí na pražském Vítkově přestěhoval hlavní pořadatel Zdeněk 
Simon závod na dohled svého bydliště do Centrálního parku na Jižním Městě-
Opatově. Ve spolupráci a za podpory Úřadu městské části Praha 11, společnosti 
Sportovní Jižní Město a dalších sponzorů v přírodním sportovním areálu soutěžili 
nejen chodci, ale probíhaly i soutěže dětí, které měly navíc k dispozici i různé 
atrakce. Tato kombinace přinesla větší počet diváků, kteří byli hlasatelem průběžně 
informováni o sportovní chůzi a sledovali atletickou disciplinu, kterou by jinak 
mohli vidět jen v televizním přenosu. 
Závod byl kvalitně zorganizován díky Zdeňkovi a spolupracovníkům (mezi nimi 
byli i jeho rodiče), měl vhodné zázemí v traktu školní tělocvičny (ZŠ Mikulova), 
rozhodčí akci úspěšně zvládli a bylo i vhodné počasí (až 18 st. C a mírný 
proměnlivý vítr). Trať byla asfaltový okruh, s místy nerovným povrchem, dlouhý 
843 m, tvaru lichoběžníku s jedním krátkým prudším stoupáním (na 10 km se šel 
11x, na 5 km 5x), příchod od startu na okruh měl také jedno stoupání, při návratu 
do cíle tedy klesání. Celkem se zúčastnilo 57 chodkyň a chodců, mezi diváky byli i 
bývalí reprezentanti Makovec, Mašita, Fiala a další účastníci chodeckých závodů. 
Vysokou úroveň měla práce závodní kanceláře a velmi brzy po závodě byly k 
dispozici vytištěné oficiální výsledky. 
Závod na 5 km byl sólem Havranové, která se vrací do formy po zhojení únavové 
zlomeniny nohy a dosáhla lepšího času než před 4 dny na dráze v Nové Pace. 
Osobní rekord na okruhu zašla žákyně Frydrychová, třetí byla juniorka Hančová a 
po nemoci se ještě pod 30 min dostala zkušená Netolická. Souboj trojice 
třicetiminutových pro sebe rozhodla Holušová před žákyní Michutovou a 
Selníkovou. První pětku v životě si v čase pod 28 min zašel žák Veselouš. Z 
výkonů svých svěřenců mohli mít radost trenéři Choděra, Šnajdr i opavští matadoři 
Holuša a Malysa. Za zmínku stojí v kategorii žen po více než 15ti-leté soutěžní 
odmlce pěkný výkon bývalých závodnic Spartaku Praha 4 Zemanové a Havelkové. 
Ligová desítka přilákala 46 chodců všech věkových kategorií (od 16 do 71 let, 30 
veteránů od 35 let). Po startu vyrazil vpřed slovenký reprezentant Rízek (hostuje v 
Moravské Slavii Brno), sledovaný trojicí Ketner, Holuša, Malysa st.; další pole se 
roztrhalo na malé skupinky a jednotlivce. Rízka trojice dotahovala, ale dostihl jej 
pouze Ketner, poněkud zůstal zpět Holuša a Malysa odpadl-jeho náskok před 
pronásledovateli byl ale i tak obrovský. Ve finiši měl více sil a těsně zvítězil Rízek, 
Ketner si odnesl osobní rekord. Pod 50 min se dostali ještě Zajíc, Polášek, Kozelka 
(autor tratě), Slovák Medera (za AK Zlín), Švehla a opět nováček Hejkrlík. Z 
mládežníků byl s převahou nejlepší již zkušený bohumínský Chylek (zaostal o 50 s 
za výkonem z Poděbrad), další čtyři si vylepšili osobní rekordy z Brandýsa před 14 
dny. I řada příchozích mladších „bojovníků o body“ a veteránů si proti minulému 
ligovému kolu polepšila, nejvíce o 9 min supervytrvalec Jardu Prückner. Šéf 
závodu Simon při všech starostech s organizací prokázal svou odolnost 14. místem 



(53:00 min); kromě Holuši a Malysy byl nejlepším veteránem bývalý reprezentant 
Smola (12.-51:42 min). 
Závod se vydařil ke všeobecné spokojenosti, přinesl další výkonnostní pokrok a je 
plánováno jeho pokračování v dalších ročnících. 
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