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ŠARATICE – MOHYLA MÍRU 
5. 6. 2016

Milí běžci a běžkyně,

jsem rád, že Vás mohu znovu pozvat na čtyřetapový maraton. Mám přání, aby ti nejlepší z nás dosáhli na 
stejné ceny jako Keňané a my ostatní, abychom spolu s nimi vytvořili dobrou partu. Maraton vede památnými 
místy jižní Moravy a Slovenska. Mikulčice a Holíč-Kopčany připomínají příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 
Mohyla míru vyzývá ke smíření všech, nejen vojáků, kteří padli při bitvě u Slavkova a jsou pochováni v jednom 
hrobě přítel nepřítel. V závěrečné etapě si pak připomeneme, že nás potřebuje naše vlast.

Nezapomeneme však ani na Lojzu Plcha, kamaráda, který v Blažovicích při závodě zemřel.

Kamarádi, těším se na setkání!
[Stanislav Juránek, běžec]

Dobrá motivácia, tempo, pravidelnosť a vytrvalosť… 
v behu i v živote.

[PhDr. Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč]

BLAŽOVICE 
28. 9. 2016

www.atletikauni.c
z

Výsledkový servis na

Součástí seriálu v roce 2016 jsou tratě i pro mentálně postižené, 
jako seriál běhů v rámci integrace mentálně postižených v Jihomoravském kraji.

Na každý závod bude zajištěn autobus s odjezdem z Brna od hotelu Grand. Autobus zajišťuje  
OREL Židenice pro závodníky zdarma a odjezd bude oznámen na stránkách www.atletikauni.cz týden před akcí.
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Cyrilo-Metodějský maratón 2016 zahajuje v Mikulčicích. Mikulčice, 
ležící v Podluží u řeky Kyjovky, se mohou pochlubit jedním 
z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v ČR, která mají vazbu 
až na dobu příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Tato archeologická 
naleziště spolu s přírodní rezervací Skařiny poznáme i během závodu.

Dalším závodem se posuneme v čase k Mohyle Míru. Ta byla postavena 
na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova v roce 1805. Tato 
mohyla je pietní „místo smíření“. Je také dominantou celého Slavkovského 
bojiště.

Trať třetího závodu pomyslně spojuje Holíčský zámek, který sloužil 
jako reprezentační letní sídlo císařsko-královské rodiny Habsburků, 
s kostelem svaté Markéty Antiochijské u Kopčan, který je významnou 
architektonickou památkou pocházející z doby Velké Moravy.

Závěr poháru patří Blažovicím. Tento závod také nebyl vybrán náhodou, 
neboť připadá na významný den – Den České státnosti a svátek sv. Václava, 
jednoho z nejvýznamnějších panovníků naší historie.

MIKULČICE
Jedním ze tří hlavních center Velké Moravy byly v každém případě Mikulčice (vedle Starého Města 
u Uherské Hradiště považovaného za bájný Velehrad a Pohanska u Břeclavi). Jednalo se o hrazené 
kamenné město, které využívalo postranních ramen řeky Moravy. Město bylo chráněno kamennou 
hradbou, případně dřevěnou palisádou. Nejvýznamnější částí byla akropole s palácem velmože. Vý-
znam města dokládají stavby jedenácti kostelů. Z nich nejvýznamnější je trojlodní bazilika, kolem níž 
byla nalezena řada hrobů. Meče v těchto hrobech svědčí o tom, že jde o hroby velmožů. Zajímavá je 
čtyřabsinová rotunda. K nejvýznamnějším objevům poslední doby patří prakticky celá stavba kostela, 
nacházející se na levém břehu Moravy, na slovenské straně.
V areálu najdeme památník hlaholskému písmu, ze kterého se vyvinula cyrilice a později azbuka.
Historický význam lokality umocňuje její poloha v krásném krajinném prostředí lužního lesa na řece 
Moravě. Údolí Moravy spojovalo velkomoravská střediska s tokem Dunaje, který patřil v té době 
k hlavním evropským dopravním tepnám a zajišťoval důležité kontakty s kulturními oblastmi Byzance 
a Karolinské říše. Krajina mikulčické údolní nivy se od dob Velké Moravy zcela změnila. Původně 
členitý terén s mnoha říčními ostrovy mezi rozvětvenými rameny řeky Moravy nabízel dostatečnou 
ochranu a hospodářské výhody. Od 10. století docházelo k postupnému zanášení říčních ramen. 
Rozsáhlé povodně, které od 13. století začaly pravidelně zaplavovat říční nivu Moravy, zarovnávaly 
terén do dnešní podoby.

MOHYLA MÍRU, SLAVKOV U BRNA
Dne 2. prosince 1805 v památné bitvě u Slavkova zvítězil císař Napoleon se svými vojsky nad spoje-
nými armádami rusko-rakouské koalice Alexandra I. a císaře Františka I. Dějištěm bitvy bylo slavkovské 
bojiště západně od Slavkova u Prace. Proti 75tisícové francouzské armádě postavili spojenci 91 tisíc 
mužů. Napoleon dokonale využil terénu k mistrnému vítězství. Celá operace trvala zhruba šest hodin. 
6. prosince na slavkovském zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Rakouskem.
V klíčovém místě bitvy byla po více než sto letech (1910–1911) péčí zvláštního komitétu, ustanove-
ného již v roce 1889 v Sokolnicích u Brna, z prostředků, získaných dary ruských a francouzských 
vlád sbírkou v tehdejším Rakousku-Uhersku za vedení iniciátora celé akce kněze prof. Aloise Slováka 
zbudována Mohyla míru. Autorem projektu byl zvolen pražský secesní architekt Josef Fanta, který 
spolu se sochařem Čeňkem Vosmíkem a kovotepeckou dílnou Franty Anýze vytvořil především důstoj-
nou hrobku i pomník nesčetným obětím bitvy. Současně však i památník velké dějinné události a pro 
všechny časy platný mírový monument.
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HOLÍČ
Mesto Holíč je súčasťou územia, ktoré sa pred stáročiami stalo dejiskom najvýznamnejšej udalosti 
našej histórie – príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda. My, Holíčania, sa hrdo hlásime k cyrilome-
todskému dedičstvu. Holíčský zámok, ktorého najslávnejšou históriou je obdobie, kedy slúžil ako re-
prezentačné letné sídlo cisársko-kráľovskej rodiny Habsburgovcov je i centrom športovej akcie, odtiaľ 
smerujeme k ďalšej významnej architektonickej pamiatke – ku Kostolu sv. Margity Antiochijskej pri 
Kopčanoch. Ide o jeden z najstarších zachovaných kostolov na Slovensku a radí sa medzi významné 
pamiatky veľkomoravskej architektúry. Jeho postavenie sa datuje do obdobia vlády veľkomoravského 
kniežaťa Rastislava I. alebo Svätopluka I. Okruh tak pomyselne spojí bývalé tereziánske sídlo s kultúr-
nou pamiatkou, ktorá sa viaže práve k príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy. 
Tretí závod se takto stáva pripomienkou tejto významnej historickej udalosti a vyjadrením úcty slávnym 
slovanským vierozvestcom, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa.

SVATÝ VÁCLAV
Kníže Václav, nejstarší syn Vratislava I. a kněžny Drahomíry se ujal vlády v Čechách po dosažení 
zletilosti v roce 922. Na svou dobu vzdělaný panovník, snažil se posílit vliv křesťanství. Většina oby-
vatel do té doby setrvávala u pohanských bohů a zvyků. Politickou obratnost Václav prokázal roku 
929, kdy do země vpadl saský král Jindřich I. Český kníže uhájil samostatnost svého státu, musel však 
nahradit jeho dosavadní politickou orientaci na bavorské Řezno spojenectvím se Saskem. Václavu je 
připisováno podrobení se římskoněmeckému tlaku slibem poplatků – daň míru. Výrazem nových za-
hraničních vztahů bylo založení kostela sv. Víta (světce uctívaného tehdy zvláště v Sasku) na Pražském 
hradě. Dne 28. září 935 byl Václav ubit družiníky svého bratra Boleslava na jeho hradišti (Staré) 
Boleslavi. Šlo o první známý atentát na českého panovníka. Václav byl brzy ověnčen mučednickou 
svatozáří (někdy mezi léty 972–975, kdy bylo v Praze založeno biskupství). Svatováclavská tradice 
sehrála v českých dějinách neobyčejně významnou pozitivní roli.

Vážení přátelé, 
připravili jsme pro Vás přihlašovací karty na závody seriálu. Při registraci 
lze využít registrační karty Brněnského běžeckého poháru, případně, 
pokud jí nevlastníte, budou Vám vydány plastové karty s čárovým kó-
dem na každém závodě. Tato karta Vám pak bude sloužit i na dalších 
závodech organizovaných VSK Univerzita Brno jako registrační. Jen při-
jdete ke speciálnímu stanovišti přiložíte kartu ke čtečce a po zaplacení 
startovného obdržíte startovní číslo, tím urychlíte svojí prezentaci.

SILNIČNÍ BĚH VELKÁ MORAVA
1. ZÁVOD CYRILO-METODĚJSKÉHO MARATÓNU 2016

Pořádá: Atletický klub Mikulčice a Obec Mikulčice za podpory sponzorů
Datum konání: Sobota 9. 4. 2016 v 9 hodin
Místo: Náves obce Mikulčice, u obecního úřadu (OÚ)
Závodní kancelář: pro mládež a dospělé bude otevřena v ZŠ Mikulčice od 8 hodin
Přihlášky: pro vložené závody 15 minut před startem kategorie v závodní kanceláři
 Prezentace na silniční běh 10 km končí v 10.45
Informace: Magda Hubačková, 696 19 Mikulčice 573, tel.: 723 226 312
Startovné: 100 Kč nebo 4 € v běhu na 10 km
Startovní čísla: budou vydávána při prezenci

Pro hodnocení do Cyrilo-Metodějského maratónu je potřeba start na dlouhé trati.  
Pro hodnocení juniorů a juniorek do Cyrilo-Metodějského maratónu je potřeba start na dlouhé trati.

Ředitel závodu: Hubačková Magda
Hlavní rozhodčí: Koplík Antonín

START:  
 9.00 zahájení
 9.05 přípravka dívky (2005–2006) 450 m
 9.10 přípravka hoši (2005–2006) 450 m
 9.20 mladší žákyně (2003–2004) 450 m
 9.30 mladší žáci (2003–2004) 450 m
 9.40 starší žákyně (2001–2002) 900 m
 9.50 starší žáci (2001–2002) 900 m
10.00  mladší přípravka dívky (2007–2008) 215 m
10.10  mladší přípravka hoši (2007–2008) 215 m
 10.20 mladší dívky (2009–2010) 100 m
 10.30 mladší hoši (2009–2010) 100 m
 10.40 nejmladší dívky (2011–2014) 60 m
 10.50 nejmladší hoši (2011–2014) 60 m
 11.00 dorostenky (1999–2000) 1 350 m
  dorostenci (1999–2000) 1 350 m
  juniorky (1997–1998) 1 350 m
  junioři (1997–1998) 1 350 m

Vyhlášení vítězů dětských kategorií ihned po běhu,  
jundor v 11.30

 11.15 muži – hlavní závod (1977–1996) silnice 10 km
  muži – nad 40 let (1967–1976) silnice 10 km
  muži – nad 50 let (1957–1966) silnice 10 km
  muži – nad 60 let (1952–1956) silnice 10 km
  muži – nad 65 let (1947–1951) silnice 10 km
  muži – nad 70 let (1946 a starší) silnice 10 km
  ženy (1982–1996) silnice 10 km
  ženy – nad 35 let (1972–1981) silnice 10 km
  ženy – nad 45 let (1971 a starší) silnice 10 km

Vyhlášení silničního běhu 20 minut po vyvěšení výsledků 
na úřední tabuli, to je cca 13.00
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ŠARATICE – MOHYLA MÍRU
2. ZÁVOD CYRILO-METODĚJSKÉHO MARATÓNU 2016

Pořádá: Obec Šaratice, obec Zbýšov a obec Hostěrádky-Rešov
Datum konání: Neděle 5. 6. 2016 v 10 hodin
Místo: tělocvična, Náves, 683 53 Šaratice 
Závodní kancelář: bude otevřena v budově obecního úřadu Šaratice od 8.30
Informace: e-mail: kotyza@fsps.muni.cz
 internet: www.vskuniverzitabrno.cz/atletika
Startovné: 100 Kč nebo 4 €, nesoutěžní lidový běh bez startovného

VELKÁ CENA MĚSTA HOLÍČ
3. ZÁVOD CYRILO-METODĚJSKÉHO MARATÓNU 2016

Pořádá: Atletický klub Junior Holíč, Město Holíč a Centrum volného času Holíč
Datum konání: Sobota 10. 9. 2016 od 8.30 hodin
Místo: Národní kulturní památka Holíčský zámek, Zámocká ul. Holíč
Přihlášky: do 40 minut před startem každé kategorie
Informace:  Mgr. Roman Švec, tel.: +421 346 682 630, zsskolska.riaditel@azet.sk 

Mgr. Hana Trúbová Galková, tel.: +421 343 210 550, hana.galkova@holic.sk
Startovné:  4 € nebo 100 Kč, dorost 2 €, přípravka a žactvo bez startovného

CENY:  Finanční odměny v kategoriích dospělých, věcné ceny v kategoriích mládeže.

Ředitel závodu:  Mgr. Petr Kotyza ml.
Hlavní rozhodčí:  Mgr. Petr Kotyza st.

CENY:  Věcné ceny v kategoriích přípravky, žactvo, dorost.
  Finanční odměny v kategoriích juniorů a dospělých.

Pro hodnocení do Cyrilo-Metodějského maratónu je potřeba start na dlouhé trati. 

Ředitel závodu:  Mgr. Roman Švec

START:  10.00 benjamínci dívky (2007 a mladší) 300 m
 10.10 benjamínci hoši (2007 a mladší) 300 m
 10.20 nejmladší žákyně (2005–2006) 400 m
 10.25 nejmladší žáci (2005–2006) 600 m
 10.35 mladší žákyně (2003–2004) 600 m
 10.45 mladší žáci (2003–2004) 1 000 m
 10.55 starší žákyně (2001–2002) 1 000 m
 11.25 starší žáci (2001–2002) 1 400 m
 11.30 nesoutěžní lidový běh bez rozdílu věku 1 400 m
 12.00 muži – hlavní závod (1977–1998) 13 300 m
  muži – nad 40 let (1967–1976) 13 300 m
  muži – nad 50 let (1957–1966) 13 300 m
  muži – nad 60 let (1947–1956) 13 300 m
  muži – nad 70 let (1946 a starší) 13 300 m
  ženy – (1982–1998) 13 300 m
  ženy – nad 35 let (1972–1981) 13 300 m
  ženy – nad 45 let (1962–1971) 13 300 m
  ženy – nad 55 let (1961 a starší) 13 300 m
 12.05 dorostenky (1999–2000) 2 800 m
  dorostenci (1999–2000) 4 200 m
 13.30 tombola lidového běhu
 14.15 vyhlášení výsledků hlavního závodu a tombola

START: 9.30 zahájení
  9.35 nejmladší žákyně (2005–2006)  450 m
  9.40 nejmladší žáci (2005–2006) 450 m
 9.50 mladší žákyně (2003–2004) 450 m
 10.00  mladší žáci (2003–2004)  900 m
 10.10  starší žactvo (2001–2002)  900 m
 10.20 přípravka dívky (2007–2008)  200 m
 10.25  přípravka hoši (2007–2008)  200 m
 10.35  mladší přípravka (2009 a ml.)  100 m
 10.40  ukončení dětských závodů
 10.50  Dorostenci, dorostenky (1999–2000)  2 275 m
  Junioři, juniorky (1997–1998) 2 275 m
  Muži F 4 550 m 
  Muži A, B, C, D, E, F  8 895 m
  Ženy A, B, C  4 550 m
  Ženy A, B, C  8 895 m
 12.35 Vyhlášení výsledků
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SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH BLAŽOVICE – Memoriál Aloise Plcha

4. ZÁVOD CYRILO-METODĚJSKÉHO MARATÓNU 2016

Pořádá: Spol. přátel Svatováclavského běhu – sdružení Vévoda
 TJ Blažovice, OREL Blažovice, SDH Blažovice, VSK Univerzita Brno
Pod záštitou: Obce Blažovice a Ing. Stanislava Juránka
Datum konání: Středa 28. 9. 2016 v 9 hodin (st. svátek)
Místo: Blažovice – fotbalové hřiště TJ
Přihlášky: do 30 minut před startem každé kategorie
Informace: František Kubínek, Zahradní 305, Blažovice
 tel.: 544 243 316, mob.: 739 150 283
 e-mail: rodina.kubinkova@seznam.cz
 Internet: www.spsb-vevoda.wz.cz 
Startovné: Děti 50 Kč, Dky, Dci, Jky, Jři, muži, ženy 100 Kč
Prezence: 8.00

CENY: Děti – věcné ceny dle možností pořadatelů
 5,5 km –  první tři v celkovém pořadí muži - ženy finanční prémie, v kategoriích věcné ceny 

celkový vítěz putovní pohár Aloise Plcha
 10 km – prvních šest muži – ženy v celkovém pořadí  finanční prémie, v kategoriích věcné ceny 

Pro hodnocení do Cyrilo-Metodějského maratónu je potřeba start na dlouhé trati.

START:
 9.00 Zahájení závodů
 9.05 starší žactvo (2001–2002) 1100 m
 9.20 mladší žáci (2003–2004)  800 m
 9.30 mladší žákyně (2003–2004)  800 m
 9.40 přípravka starší hoši (2005–2006)  500 m
 9.50 přípravka starší dívky (2005–2006)  500 m
10.00  přípravka mladší hoši (2007–2008)  200 m
10.10  přípravka mladší dívky (2007–2008)  200 m
10.25  předškoláci hoši (2009–2011)  150 m
10.40  předškoláci dívky (2009–2011)  150 m
10.55  benjamínci hoši (2012 a ml.)  50 m
11.05  benjamínci dívky (2012 a ml.)  50 m
11.20  připomenutí dne státnosti státní hymnou
11.25  lidový běh  350 m

11.30  pietní vzpomínka na A. Plcha
11.35  vyhlášení výsledků žákovských kategorií
12.00   memoriál Aloise Plcha  5 km 

Dci/Dky (1999–2000) 
Jři/Jky (1997–1998) 
M/Ž (1996 a starší)

12.45   hlavní závod  10 km 
muži/ženy A (1977–1998) 
muži/ženy B (1967–1976) 
muži/ženy C (1957–1966) 
muži/ženy D (1947–1956) 
muži/ženy E (1946 a starší)

16.00  slavnostní vyhodnocení

CYRILO-METODĚJSKÝ MARATÓN  
BĚŽECKÁ TOUR 2016

MAPY TRATÍ

Mikulčice

Holíč

Šaratice – Mohyla Míru

Blažovice
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CYRILO-METODĚJSKÝ MARATÓN  
BĚŽECKÁ TOUR 2016

POŘADATEL: Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno oddíl atletiky
 ATLETIKA UNI CZ s.r.o.

ZÁŠTITU PŘEVZAL: Ing. Stanislav Juránek a PhDr. Zdenko Čambal

SERIÁL BĚHŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE:
                         9. dubna 2016 – Mikulčice – Velká Morava
                             5. června 2016 – Šaratice – Mohyla Míru
 10. září 2016  – Velká cena města Holíč
                            28. září 2016 – Blažovice – Svatováclavský běh

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:    Ředitel běžecké tour Mgr. Petr Kotyza
                                   Technické zabezpečení  Martin Juránek

ZÁVODY INFORMACE:   Závody se konají dle individuálních rozpisů pro jednotlivé běhy

VYHODNOCENÍ TOUR:   Proběhne po skončení čtvrtého závodu v Blažovicích

INFORMACE:              Petr Kotyza, Vranov u Brna 16, Brno, 664 32
 Tel.: 606 333 997
 E-mail:  kotyza@fsps.muni.cz
 Internet: www.vskuniverzitabrno.cz/atletika
 výsledkový servis: www.atletikauni.cz

STARTOVNÉ:  Platí se v rámci startovného jednotlivých závodů

OBČERSTVENÍ:     Při startu na každém závodu obdrží běžec žeton v hodnotě 30 Kč, 
tyto žetony lze při závěrečném vyhodnocení vyměnit za občerstvení, žetony lze sčítat

CYRILO-METODĚJSKÝ MARATÓN  
BĚŽECKÁ TOUR 2016

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ:  Uskuteční se 28. září v Blažovicích po skončení posledního běhu celého seriálu 
od 16 hodin, pro zábavu hraje cimbálová muzika Šmytec

 
PŘEDPIS PRO BĚŽECKOU TOUR:  Pro stanovení celkového pořadí v Cyrilo-Metodějském maratónu – Běžecké tour 2016 

je rozhodující součet časů v jednotlivých závodech seriálu, které svou délkou v sou-
čtu dají vzdálenost 42 125 m, což je délka maratónského běhu. Podmínkou je tedy 
účast ve všech čtyřech závodech zvolených pro Cyrilo-Metodějský maratón – Bě-
žeckou tour 2016.

  V případě shody součtu časů rozhoduje součet umístění celkového pořadí v jednotli-
vých závodech.

 V případě i této shody rozhoduje nejlepší umístění v závodě.

KATEGORIE: Junioři 1998–1997 Juniorky 1998–1997
 Muži A 1996–1982 Ženy A 1996–1982
 Muži B 1981–1977 Ženy B 1981–1977
 Muži C 1976–1972 Ženy C 1976–1972
 Muži D 1971–1967 Ženy D 1971–1967
 Muži E 1966–1962 Ženy E 1966–1962
 Muži F 1961–1957 Ženy F 1961–1957
 Muži G 1956–1952 Ženy G 1956–1952
 Muži H 1951–1947 Ženy H 1951–1947
 Muži I 1946 a starší Ženy I 1946 a starší

CENY:   Pro prvních pět závodníků v každé kategorii jsou připraveny finanční a věcné ceny, 
které budou předány při závěrečném vyhlášení 28. 9. 2016 v Blažovicích.

REGISTRACE:   Připravili jsme pro Vás přihlašovací karty na závody seriálu. Při registraci lze vyu-
žít registrační karty Brněnského běžeckého poháru, případně, pokud jí nevlastní-
te, budou Vám vydány plastové karty s čárovým kódem na každém závodě. Tato 
karta Vám pak bude sloužit i na dalších závodech organizovaných VSK Univerzita 
Brno jako registrační. Jen přijdete ke speciálnímu stanovišti přiložíte kartu ke čtečce 
a po zaplacení startovného obdržíte startovní číslo, tím urychlíte svojí prezentaci.
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OFICIÁLNÍ PARTNEŘI CYRILO-METODĚJSKÉHO MARATÓNU 2016

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI ATLETICKÉHO ODDÍLU VSK UNIVERZITA BRNO


