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1996
V říjnu vyšel v Regionu snímek s textem: 
„Nultý ročník Kobeřického půlmaratonu uspo-
řádali v Kobeřicích za účasti 56 běžců čtyř kate-
gorií. V hlavní kategorii mužů zvítězil český re-
prezentant Karel David ze Sokola Opava před 
Petrem Vymazalem z Mila Olomouc a Alanem 
Janíkem z  Havířova.“  Běžely i ženy, z nichž 
nejrychlejší byla Věra Vašutová.
Proč „nultý“? Začátkem devadesátých let 
vznikla myšlenka pořádat půlmaraton. 
V kraji ho nikdo ještě neorganizoval. Nevě-
děli jsme, jak to přijmou závodníci. Proto 
byl „nultý“ ročník, aby se pak neřeklo - udě-
lali jeden ročník a zabalili to!

1997
V 1. ročníku už Kobeřický půlmaraton ab-
solvovalo 81 běžců a to nejen z  našeho 
kraje. V nultém ročníku zvítězil nejlepší 
maratonský běžec České republiky repre-
zentant Karel David. Letos se postavil na 
start se startovním číslem 27 a o pouhou 
jednu vteřinu zvítězil před Robertem Šád-
kem (Puma team). V kategorii žen nechala 
vítězná Irena Šádková (MK Kopřivnice) té-
měř deset minut za sebou druhou v pořa-
dí Karlu Malyšovou (USK Praha).

1998
Už 2. ročník se uskutečnil jako mistrovství 
Moravy a Slezska v půlmaratonu. Ani ten-
tokrát nenašel přemožitele Karel David 
(Lavo Bardejov) a dovršil tak v Kobeřicích 
svůj hatrick. V kategorii do 59 let se první 
tři běžci vtěsnali do rozpětí půldruhé mi-
nuty. Zvítězil Nikolas Tsametis (VOKD Po-
ruba), druhý doběhl Jeugen Džuga (Data 
Lusk Jihlava) a třetí byl František Holec 
(AIR Neratovice). Nejlepší mezi ženami by- 
la Hana Haroková (SK Šenov).

1999
Při 3. ročníku se v  Kobeřicích začalo bě-
hat na okruzích. Až do sedmého ročníku 
to byly čtyři okruhy vedoucí přes Střední 
dvůr. Na startu se objevili zahraniční běžci 
s českým občanstvím. Zvítězil Bulhar Ivan 
Čotov (AK Kroměříž) před Mulugetou 
Serbessou z  Etiopie. Svá loňská vítězství 
obhájili v kategorii do 49 let Alexandr Ne-
uwirth (MK Kopřivnice) a v kategorii do 
59 let Nikolas Tsametis (VOKD Poruba).  
V kategorii žen se na nejvyšší stupeň vítě-
zů vrátila Irena Šádková (AC Pardubice).
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2002
Výsledky 6. ročníku v hlavní kategorii mužů 
připomenuli 3. ročník. Zvítězil opět Bulhar 
Ivan Čotov (Datalusk Jihlava) a také tento-
krát před Mulugetou Serbessou z Etiopie. 
V kategorii do 59 let dosáhl na stupně ví-
tězů i pořádající oddíl. Třetí místo obsadil 
Pavel Stuchlík (AO Kobeřice). Rychlejší 
byl jen vítěz Petr Čižmár (SKP Nový Jičín) 
a druhý Josef Kvita (MK Kopřivnice). Téměř 
„doma“ zůstalo i stříbro a bronz v kategorii 
nad šedesát let. Za vítězným Manfredem 
Herbstem (Jeseník) doběhl druhý Werner 
Nanke (BK Kravaře) a na třetím místě Karel 
Stuchlík (BK Kravaře). Mezi ženami kralova-
la Irena Šádková (MK Kopřivnice).

2003
Ani v 7. ročníku se Mulugetovi Serbesso-
vi nepodařilo v  Kobeřicích zvítězit. První 
místo vybojoval Miroslav Vítek (Puma Ústí 
nad Orlicí) a před sympatickým etiopským 
běžcem skončil i Ivan Čotov (Datalusk Jih-
lava). V kategorii nad 60 let Jorgos Jerakas 
(SaK Ložiska Karviná) porazil domácího 
Güntera Hanzlíka (AO Kobeřice) o 54 s. 
Tomu dýchal na záda Werner Nanke (BK 
Kravaře), kterému na druhé místo chybělo 
pouhých 16 vteřin.

2004
Při 8. ročníku doznala trať podstatné změ-
ny. Běželo se na pět okruhů. Celkovým vítě-
zem se stal Ivan Čotov z Bulharska. Druhý 
doběhl Jaroslav Kostrzewieski (Gluchola-
zy) a třetí skončil Miroslav Vítek (Jiskra Ústí 
nad Labem). Igor Heleš (SK Holštejn) zví-
tězil potřetí za sebou v kategorii do 49 let  
a Miroslav Kravčík (SaK Ložiska Karviná) 
byl nejlepší v  kategorii do 59 let. V  kate- 
gorii nad 60 let zvítězil Nikos Tsametis 
(SaK Ložiska Karviná). Čtvrté a páté místo 
patřilo běžcům z BK Kravaře - Karel Stuch-
lík dosáhl času 1:46:58 h. a Werner Nanke 
1:48:14 h. Mezi  ženami byla nejrychlejší 
Anna Báčová (TJ Svitavy).

2000
Také 4. ročník se běžel s mezinárodní účas-
tí. V  kategorii do 39 let zvítězil Ukrajinec 
Andrej Danilov, v kategorii do 49 let jeho 
krajan Alexander Jankovsky a v kategorii 
nad 60 let Jorgos Jerakas (TJ Liga 100). 
Alena Peterková (MBK Havířov) startovala 
na půmaratonu jen jednou. Dosáhla času 
1:16:31 h., který nebyl nikdy překonán! 
Při tomto ročníku přišli pořadatelé s ná-
padem společného názvu pro všechny tři 
kobeřické běhy. Jejich seriál je od tohoto 
roku znám jako  „KOBEŘICE PLNÉ BĚHU“.

2001
Kvalitní obsazení měl 5. ročník. V  kategorii 
do 39 let zvítězil Ivan Čotov (Bulharsko) před 
Andrejem Danilovem (Ukrajina a Milanem 
Holickým (AFK Pardubice). V  kategorii do 
49 let zvítězil Václav Filip (AK Kroměříž) 
před Igorem Helešem (SaK Ložiska Karvi-
ná). V kategorii do 59 let byl nejlepší Nikos 
Tsametis (SaK Ložiska Karviná) před Pavlem 
Stuchlíkem (AO Kobeřice) a Petrem Čižmá-
rem (SKP Nový Jičín). V kategorii nad 60 let 
se jako první umístil Jiří Libra (LBC Nové 
Město nad Metují). V ženách zvítězila Irena 
Šádková (MK Kopřivnice).



4

2005
V hlavní kategorii 9. ročníku dali o sobě vě-
dět polští běžci, kteří si Kobeřice plné běhu 
velmi oblíbili. Mezi prvními pěti se v kate-
gorii do 39 let umístili hned tři, když dru-
hé místo za vítězným Bulharem Ivanem 
Čotovem vybojoval Jaroslaw Kostrzewski 
(Wakmet Bodzanow). Stříbro si za druhé 
místo odvezl do Polska i Marian Stefanski 
(TKKF Jastrzab Ruda) v kategorii do 49 let 
a také Karol Kalus (Žory) v kategorii do  
59 let. V tomto roce běžely Kobeřický půl-
maraton pouze dvě ženy. Lepší byla Jana 
Glabazňová (POBO Opava) před Jarosla-
vou Pokorovou (PIM Praha).

2006
V 10. ročníku poprvé zvítězil Slovák Ján Kri-
žák (AŠK Grafobal Skalica). V kategorii mužů 
do 49 let putovalo první místo do soused-
ního Polska. Grzegorz Wojcik (TKKF Jastr-
zab Ruda) odsunul Romana Baláže (Baláž  
extremeteam Ostrava) na druhé a Igora  
Heleše (MKS Ostrava) na třetí místo. V kate-
gorii C zopakoval vítězství Alexandr Neu- 
wirth. Zajímavé pořadí bylo v  kategorii D, 
kde zvítězil Jan Hrach (SaK Ložiska Karviná), 
druhý skončil František Holec (Slezan Frý-
dek-Místek) před Jorgosem Jerakasem  (SaK 
Ložiska Karviná). Hana Haroková (Olymp 
Brno) zopakovala své vítězství z roku 1998.

2008
12. ročník byl ve znamení dokonaného 
hatricku Jána Križáka (AŠK Grafobal Skali-
ca). Tentokrát zvítězil v čase 1:11:13 h. před 
Jiřím Wallenfelsem (Sokol Vinohrady) a Pav- 
lem Michnou (Slezan Frýdek-Místek). I že-
nám kralovaly Slovenky. Na nejvyšší stupeň 
vystoupila Sylvia Šebestian (AŠK Grafobal 
Skalica), druhá doběhla Jitka Hudáková 
(VTJ Blesk Trenčín). V kategorii mužů nad 
60 let František Holec (Slezan Frýdek-Mís-
tek) obhájil loňské vítězství.

2009
AO Kobeřice byl pověřen při 13. ročníku 
uspořádáním mistrovství České republiky 
veteránů v  půlmaratonu. Mistrem republi-
ky se stal Jiří Wallenfels (Sokol Vinohrady) 
v čase 1:12:22 h. a mezi  ženami zvítězila 
Pavla Kovaříková (KRB Chrudim). Jako ví- 
tězka kategorie od 50 do 55 let byla rych-
lejší než ženy v mladších kategoriích! Celko-
vým vítězem Kobeřického půlmaratonu se 
stal atlet z Etiopie Askenafi Erkolo (Bene-
dek-team). Navíc vytvořil nový traťový re-
kord 1:06:06 h., který zůstane nepřekonán.

2007
Kdyby se v Kobeřicích při vyhlašování ví-
tězů hrály státní hymny, tak v 11. ročníku 
by tu dvakrát zazněla ta slovenská. Stupně 
vítězů v hlavních kategoriích ovládli běž-
ci ze Slovenské republiky. Nejrychlejším 
mužem byl Ján Križák (AŠK Grafobal Ska-
lica), nejrychlejší ženou Jitka Hudáková 
(VTJ Blesk Trenčín). Ale zazněla by i polská 
hymna za první místo Mariana Stefanské-
ho (Jastrzab Ruda) v kategorii mužů do 
49 let. Velký souboj o vítězství svedli v ka-
tegorii do 59 let Alexandr Neuwirth (MK 
Kopřivnice) a Karel Kravčík (SaK Ložiska 
Karviná). O pouhých pět vteřin byl rychlej-
ší běžec z Kopřivnice.
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2010
Trať byla certifikována dle pravidel ČAS, při-
bylo 300 m. Vítěz Jan Polášek (Slavia Havířov) 
proto stanovil traťový rekord. Závodilo 142 
běžců a z toho bylo 24 žen, poprvé ve dvou 
kategoriích - ženy do 34 let a ženy nad 35 let. 
V mladší  kategorii zvítězila Ewa Kucharska 
(Iskra Pszczyna), ve starší Karin Javorská (SaK 
Ložiska Karviná). Nejstarším účastníkem byl 
opět František Zikeš (Slezan Frýdek-Místek), 
ročník 1928. Dosáhl času 2:31:18 h.

2011
Byl to jubilejní, už 15. ročník! Své druhé ví-
tězství v  Kobeřicích v  jednom roce získal 
Polák Tomasz Wrobel. Také v kategorii C a D 
se na nejvyšších stupních objevili borci, kte-
ří už v  minulosti v  Kobeřicích uspěli. V  ka-
tegorii C Roman Slowieczek a v  kategorii  
D Petr  Čižmár. V nové kategorii mužů nad 
70 let zvítězil Ervín Podžorný. Historicky 
první vítězství slavil AO Kobeřice zásluhou 
Veroniky Jerglíkové! Ta zvítězila v kategorii 
žen do 35 let.

2012
Prvním závodníkem, který zvítězil ve všech 
závodech seriálu „Kobeřice plné běhu“ 
v jednom roce se stal Aleš Miko. V půlma-
ratonu navíc vytvořil nový rekord časem 
1:11:15 h. Ani vítězka mezi ženami Petra 
Pastorová se nenechala zahanbit a dosáh-
la rovněž rekordního času 1:24:21 h.

TRAŤOVÉ REKORDY DO 13. ROČNÍKU:
 muži do 39 let  Askenafi Erkolo  (25 let) 1:06:06  2009
 muži do 49 let  Alexandr Neuwirth  (43 let)  1:12:31  1998
 muži do 59 let  Alexandr Neuwirth (50 let)  1:17:19  2005
 muži nad 60 let  Karel Piskoř  (60 let)  1:25:09  1999
 ženy  Alena Peterková  (40 let)  1:16:35  2000
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2013
17. ročník Kobeřického půlmaratonu se ko-
nal za podpory České pojišťovny a.s., která 
tak ocenila dlouholetou spolupráci se svým 
obchodním partnerem Slezskými stavbami 
Opava s.r.o.
Ve třech kategoriích zvítězili běžci z Polska. 
Vítězství ze Zimního běhu Kobeřicemi po-
tvrdil ve své kategorii skvělým třetím mís-
tem Jan Vojkůvka z Chuchelné. Jan Denca 
zvítězil v roce 2013 ve všech třech bězích 
kobeřického seriálu. V ženách obhájila pr-
venství z předešlého roku Adéla Esentie-
rová z týmu Baláž Extréme.

2014
Do Kobeřic opět po letech přijel běžec z Brna. 
Lukáš Olejníček (AC Moravská Slavia Brno) 
zvítězil a vytvořil i nový traťový rekord časem 
1:10:59. Překonal tak Aleše Mika o 16 vteřin!
V ostatních mužských kategoriích nedali 
polští běžci ostatním šanci. Tomasz Wrobel 
tak dosáhl v Kobeřicích už šestého vítěz-
ství, Andrzej Greszik u nás vyhrál čtyřikrát 
a Jan Denca dokonce sedmkrát. Andrzej 
Greszik se navíc připojil k řadě borců, kte-
ří v jednom roce vyhráli ve své kategorii 
všechny tři kobeřické běhy! Foto: David Bernard

Foto: David Bernard

2015
I když se Kobeřický půlmaraton běžel již po 
dvacáté, byl to jeho 19. ročník. (Začínali jsme 
v r. 1996 nultým ročníkem.) Tento se zapsal 
do historie několika skutečnostmi. V obou 
hlavních kategoriích byl překonán traťový 
rekord. Mezi muži do 40 let se o to postaral 
zahraniční účastník Timashov Volodymyr, 
který startoval za Achilles Leszno a dosáhl času 
1:10:27.  V kategorii žen do 35 let měl poprvé  
v historii kobeřických běhů své zastoupení af-
rický kontinent a hned byl z toho nový traťový 
rekord. Senbeta Emisham, která hájí barvy Be-
nedek team, uběhla náš půlmaraton za 1:21:10. 
Za zmínku stojí určitě i to, že na startu se sešlo ve 
všech kategoriích 107 běžců!
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2016
Po letech přijela do Kobeřic parta z výcho-
doslovenského klubu JM Demolex Barde-
jov. Jeho člen Oleksander Matvyichuk (na 
snímku se startovním číslem 1) vytvořil nový 
traťový rekord na certifikované trati. Půlma-
raton o délce 21 097,5 m uběhl za 1:09:42. 
Jak si vedli naši? Roman Jašek v kategorii do 
49 let obsadil časem 1:40:42 dvanácté místo, 
Stanislav Halfar v kategorii do 59 let skončil 
devátý s časem 1:34:47, Jan Urbiš v kategorii 
do 69 let šestý s časem 1:58:41 a Eliška Kub-
ná v ženské kategorii do 35 let obsadila sed-
mé místo, když trať zaběhla za 2:03:41.

2017
V nelehkých podmínkách za vytrvalého 
deště absolvovali běžci 21. ročník. V nej-
mladší mužské kategorii do 39 let zvítězil 
Martin Ocásek z Krnova, který svou čer-
nou nepromokavou bundu během závodu 
nesvlékl. Potřetí za sebou zvítězil v katego-
rii do 60 let Daniel Šindelek z MK Seitl Ost-
rava v čase 1:21:05. Nejrychlejší ženou byla 
Adéla Esentierová z týmu Baláž Extreme 
Team Ostrava.
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2018
Chtělo by se konstatovat - v Kobeřicích nic 
nového. Martin Ocásek z Krnova kraloval 
v kategorii od 39 let, stejně tak jako brat-
ři Daniel a Vladan Šindelkovi v kategorii 
do 59 let. Ale přece se událo něco nového! 
Poprvé stanula na nejvyšším stupni vítězů 
pravidelná účastnice kobeřických běhů 
Magdaléna Drastichová z MK Seitl Ostra-
va. Oproti minulému propršenému roční-
ku byla ještě jedna novinka. Půlmaraton 
se běžel za ideálního počasí babího léta.

2019
23. ročník mohl působit na diváky jako klu-
bové přebory MK Seitl Ostrava. V kategorii 
do 59 let se o druhé místo postaral Daniel 
Šindelek, o třetí pak Petr Škrabánek. Své ka-
tegorie vyhráli Roman Slowioczek a Alfons 
Výtisk. Kategorie žen nad 35 let byla zcela ve 
znamení ostravského týmu. Zvítězila Petra 
Pastorová, druhá byla Magdaléna Drasti-
chová a třetí Iva Pachtová. A nejen to! Ješ-
tě třetí v pořadí měla lepší čas než vítězka 
v kategorii žen do 35 let. MK Seitl Ostrava 
prostě sbíral skalpy soupeřů.

TRAŤOVÉ REKORDY OD 14. ROČNÍKU:
muži do 40 let  Matvyichuk Oleksander Demolex Bardejov 1:09:42 2016
muži do 50 let  Przybyla Krzysztof  LZS Wawelno  1:15:19  2012
muži do 60 let  Filip Václav  KUS Náměšt na Hané  1:19:10  2010
muži do 70 let  Denca Jan  LKS ZRYW Rudnik  1:25:00  2013

muži nad 70 let  Podžorný Ervin  Český Těšín   1:43:38  2011
ženy do 35 let  Senbeta Emisham  Benedek team  1:21:10  2015
ženy nad 35 let  Pastorová Petra  MK Seitl Ostrava  1:24:21  2012


