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1990
Pod názvem NOVOROČNÍ BĚH se první lednovou neděli uskutečnil v Kobe-
řicích první zimní běh. V té době se už v Opavě běhal na zlatou neděli VÁ-
NOČNÍ BĚH, v Litultovicích na Štěpána VÁNOČKA a mnohde se konaly sil-
vestrovské běhy.
Náš NOVOROČNÍ BĚH, kterého se 7. ledna zúčastnili pouze běžci z Kobe-
řic a Opavy, založil tradici, která se udržela dodnes. Dochovaná výsledková 
listina potvrzuje, že vítězi I. ročníku NOVOROČNÍHO BĚHU v Kobeřicích se 
stali Pavel Stuchlík a Danuše Zrebná. Na start se tehdy postavilo třináct 
dospělých závodníků a patnáct dorostenců a žáků. Délka trati byla 4,7 km. 
Běželo se pouze jedno kolo.

1991
O konání II. ročníku zimního běhu se nedochovaly žádné písemné dokla-
dy. Pouze v  celkové tabulce vítězů kobeřických běhů je uvedeno: „Zimní 
běh - Šádek“. Dá se tedy předpokládat, že tehdy zvítězil Robert Šádek, ale 
dokumentačně to podloženo není.

1992
Naposledy se při této příležitosti běželo jen jedno kolo a NOVOROČNÍ BĚH byl přejmenován 
na ZIMNÍ BĚH KOBEŘICEMI. Tento název trvá dodnes. Na start III. ročníku se postavilo už 
čtyřicet běžců. Poprvé přijeli i „Ostraváci“. Zvítězili Marian Šemok ze Slavie Havířov a Gabriela 
Hnilková ze Slezanu Opava.

1993  
Ve IV. ročníku se poprvé běžela dvě kola. Délka závodu je od té doby 9,4 km. Počet závod-
níků vzrostl na padesát! Poprvé jsme tehdy přivítali prvního zahraničního účastníka ZIMNÍ-
HO BĚHU KOBEŘICEMI. Na stupně vítězů se ale nedostal. V závodě mužů zvítězil Ján Križák, 
 mezi  ženami, které běžely (a dodnes běhají) jen jedno kolo, obhájila vítězství opavská  
Gabriela Hnilková.

1994  
ZIMNÍ BĚH KOBEŘICEMI zaznamenal další rekord! Za první léta svého konání si získal oblibu 
mezi běžci, kteří oceňovali i perfektní organizaci závodu. Na trať v tomto roce vyrazilo už  
80 běžců! V ženách zvítězila potřetí za sebou Gabriela Hnilková. V kategorii mužů se obje-
vilo nové jméno - Miloš Kovačech, který měl v té době 23 let. Zvítězil v čase 29:18 minut, 
což byl tenkrát traťový rekord, který platil ještě v roce 2013! Klobouk dolů před takovým  
výkonem. V kategorii B zvítězil Milan Šnajdr před Pavlem Stuchlíkem.

1995
Na stupních vítězů v kategorii mužů se postavili svěřenci trenéra Jiřího Sý-
kory. S náskokem pouhých 6 vteřin zvítězil Petr Gebel před Petrem Mikes-
kou. Na třetím a čtvrtém místě skončili rozdílem 4 vteřin bratři Alan a Michal 
Janíkové z AC Havířov. Trenér celkového vítěze J. Sýkora byl první v kategorii 
B. Své poslední vítězství v tomto ročníku vybojovala Gabriela Hnilková.

1996
V VII. ročníku kralovali bratři Janíkové. Tentokrát byl lepší Michal Janík, 
který se stal celkovým vítězem, Alan Janík obsadil druhé místo s časem jen  
o jednu desetinu vteřiny horším.  V tomto roce se poprvé na stupních vítězů 
ZIMNÍHO BĚHU KOBEŘICEMI objevil Roman Baláž, který obsadil v katego-
rii A třetí místo. V kategorii B byl nejlepší Pavel Stuchlík, druhý skončil Mi-
lan Šnajdr. Ženy měly po čtyřech letech novou vítězku. Stala se jí Jaroslava  
Pokorová.

1997
Velmi zajímavý ročník! Celkovým vítězem mezi muži se stal Martin Biolek 
a mezi ženami byla nejlepší Jana Biolková, oba z Frýdku-Místku. Na startu 
se objevila jména úspěšných běžců z KOBEŘICKÉ DVACÍTKY. Miroslav Miko 
zvítězil v kategorii B a Nikos Tsametis v kategorii C. 

1998
IX. ročník byl opět ve znamení rekordní účasti. Na start se postavilo už  
98 běžců, čímž padl rekord z roku 1994. Byla mezi nimi známá jména, z nichž  
mnohé jsou ozdobou české atletiky - Robert Šádek, Karel David, Martin 
Biolek, bratři Kravčíkové, Jiří Brož, Nikos Tsametis, Irena Šádková či Jana 
Biolková. Celkem překvapivě zvítězil Robert Šádek před favorizovaným 
Karlem Davidem. Jana Biolková a Nikos Tsametis obhájili ve svých katego-
riích vítězství z minulého roku.
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1999  
V jubilejním X. ročníku ZIMNÍHO BĚHU KOBEŘICEMI poprvé zvítězil Petr 
Mikeska z Opavy. Také v kategorii B se na prvním místě objevilo nové 
jméno - Alexandr Neuwirth. O rovných 60 vteřin porazil Karla Kravčíka. 
Třetí Miroslav Kravčík skončil za svým mladším bratrem o pouhou jednu 
vteřinu. (Připomnělo to situaci z roku 1996, kdy Michal Janík porazil bra-
tra Alana rovněž o jednu vteřinu.) V ženách zvítězila budoucí olympio-
nička Renáta Berková. Čtyřnásobná vítězka Gabriela Hnilková tentokrát 
skončila druhá.

2000
V roce se třemi nulami měl počet startujících nuly dvě. Do Kobeřic si totiž 
přijelo zazávodit 100 běžců, což byl nový rekord ZIMNÍHO BĚHU KOBE-
ŘICEMI. Vítězství obhájil Petr Mikeska, Roman Baláž zase své loňské třetí 
místo. V kategorii B zvítězil Michal Buček, druhé a třetí místo obsadili bra-
tři Kravčíkové. Tentokrát však byl mezi nimi rozdíl 14 vteřin. V kategoriích 
C a D si vítězství zopakovali Nikos Tsametis a Karel Piskoř.

2001
V Kobeřicích se běžcům líbí! Na XII. ročník přijelo 130 závodníků z Čes-
ké republiky, Slovenské republiky a Polska! Asi nikde jinde nebyl sníh  
a zimní běh bez sněhu, to přece nejde. Celkovým vítězem se stal Zde-
něk Mezulianik, který časem 29:39 minut málem ohrozil traťový rekord  
Miloše Kovačecha. Kategorie B měla nové jméno na stupních vítězů. 
Nejrychlejší byl totiž Miroslav Macíček. Byl o 5 vteřin rychlejší než druhý 
Karel Kravčík, který bráchu Miroslava odsunul na třetí místo! V kategorii 
C zvítězil Nikos Tsametis po páté v řadě! V ženách byla podruhé nejlepší 
Renáta Berková.

2002
V análech je u tohoto ročníku zaznamenáno skutečně zimní počasí: tep-
lota - 8° C, náledí. Těžké podmínky nejlépe zvládl nejrychlejší z kategorie 
B Igor Heleš, který se časem 32:12 minut stal celkovým vítězem XIII. roč-
níku ZIMNÍHO BĚHU KOBEŘICEMI. Celkově druhý byl vítěz kategorie A 
Petr Mikeska, který tentokrát zvítězil před Romanem Balážem.

2003
V tomto ročníku se na stupních vítězů objevila nová jména vítězů. V kategorii B to byl Zde-
něk Velička a v kategorii C Miroslav Kravčík. A protože v kategorii D stál na stupních vítězů 
nejvýše Nikos Tsametis, byl to ročník vítězů z jednoho týmu. BK SAK Ložiska Karviná získal 
tři prvenství!
V kategorii žen zvítězila Irena Šádková a navázala tak na vítězství Roberta Šádka z roku 1998. 
Ovšem celkovým vítězem se stal nejrychlejší z kategorie A Petr Mikeska.

2004
Skutečně pravé zimní podmínky přivítaly účastníky XV. ročníku. Kobeřice byly pod sněhem, 
na trati se běžci potýkali s náledím a k tomu všemu desetistupňový mráz! Nejlépe se s tím vy-
rovnal zahraniční borec Jaroslav Kostrzewski z Polska, který o 4 vteřiny porazil ve finiši Radi-
ma Šestáka z Moravského Berouna. BK SAK Ložiska Karviná obhájil zásluhou Mirka Kravčíka 
vítězství v kategorii C a Nikose Tsametise v kategorii D. I mezi ženami si pro vítězství přijela 
polská závodnice. Zvítězila Beata Szyjka, která porazila Renátu Berkovou.

2005
Jména vítězů tohoto ročníku hned ve 
třech kategoriích jsou stejná jako v roce 
minulém. V kategorii A byl nejrychlejší Jaroslav Kostrzewski, v kategorii B Igor Heleš, 
v kategorii C Miroslav Kravčík a jen kategorie D zaznamenala změnu, když zvítězil 
tradiční účastník kobeřických běhů Karel Stuchlík z Kravař. I. Heleš změnil klubovou 
příslušnost a poprvé startoval za BK SAK Ložiska Karviná, takže tento tým si odvezl  
z Kobeřic dvě prvenství. V tomto ročníku poprvé startovali běžci, kteří v pozdější době 
dosáhli skvělých výsledků. Budoucí olympionik Jakub Holuša obsadil v kategorii A 
třetí místo a budoucí mnohonásobný vítěz kobeřických běhů Aleš Miko skončil šestý.

2006
Aleš Miko vítězstvím v tomto ročníku zahájil svou sérii vítězství v kobeřických bězích. 
Ale tentokrát pouze v kategorii A. Celkovým vítězem se stal totiž Ladislav Sventek 
z ŠKP Čadca, vítěz kategorie B, který byl rychlejší! V kategorii C při neúčasti Miroslava 
Kravčíka zvítězil jeho bratr Karel Kravčík. V ženské kategorii si přijela pro své první 
vítězství v Kobeřicích Hana Haroková z ACP Olymp Brno. I tentokrát to byl pravý zimní 
běh na náledí a při teplotě - 9° C. Pro pořadatele to byl hodně náročný ročník!
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2007
Co se počasí týče, byl to opak loňského ročníku. Rtuť teploměru vystoupala na neuvěřitel-
ných + 8° C. Do Kobeřic přijelo 82 běžců a celkovým vítězem se stal Jakub Holuša ze Sokola 
Opava. V kategorii D obhájil loňské první místo Jiří Bednařík z Mniší. Mezi ženami byla nej-
rychlejší Lucie Křížová z Olympie Bruntál.

2008
Na stupních vítězů se objevila samá známá jména Kobeřicím věrných běžců: Aleš Miko,  
Roman Baláž, Karel Kravčík, Hana Haroková a Vladimír Matysík.

2009
V jubilejním XX. ročníku navázal na své vítězství v roce 2005 v kategorii C Miroslav Krav-
čík. Celkovým vítězem se stal Radim Kasalík z Kravař. V kategorii B se zopakovalo pořadí  
z minulého roku - první doběhl Roman Baláž, druhý skončil Erich Neugebauer. 

2010
Sníh, náledí a teplota pod 
bodem mrazu - taková 
byla kulisa ZIMNÍHO BĚHU KOBEŘICEMI, který v tomto roce a v pravých 
zimních podmínkách načal třetí desítku svých ročníků. Konečně se dočkal 
Adam Drastich, který svou mnohaletou účast v seriálu kobeřických běhů 
završil vítězstvím. V kategorii B se zcela neuvěřitelně potřetí za sebou zopa-
kovalo pořadí - první Roman Baláž, druhý Erich Neugebauer. V kategorii C 
si bratři Kravčíkové vyměnili pořadí. V tomto roce zvítězil Karel před Miro-
slavem. Úspěch týmu Baláž Extréme potvrdila prvním místem také Adéla 
Esentiérová.

2011
Více jarní než zimní počasí přilákalo na start 92 běžců. Stupně vítězů byly ve znamení jmen 
známých z minulých ročníků. Své kategorie vyhráli Aleš Miko, Roman Baláž (už počtvrté za 
sebou!) a Adéla Esentierová. V  kategorii C a D měli naopak premiéru zahraniční účastníci. 
Zvítězili polští běžci Jan Denca a Andrzej Wybraniec.

2012
Na start XXIII. ročníku se po letech vrátil do Kobeřic Ondřej Němec. Svou stále dobrou kon-
dici potvrdil třetím místem v kategorii C, když doběhl za vítězným Janem Dencou z Polska  
a druhým Miroslavem Kravčíkem. Celkovým vítězem se stal Aleš Miko, který útočil na traťový 
rekord. Dosáhl skvělého času 29:37 minut.

2015
Ještě hodinu před startem byla jasná ob-
loha. V momentu, kdy se závodníci vydali 
na trať, se spustila sněhová vichřice, jakou 
jsme ještě v historii závodu nezažili. O půl 
dvanácté už opět bylo „azuro“. Takové 
byly podmínky! Aleš Miko se do Kobe-
řic vrátil po roční pauze a znovu zvítězil. 
Stejně tak jako loni zvítězil Marek Škapa 
a Jan Denca. V kategorii C překvapivě 
zvítězil Roman Baláž. Kateřina Blochová 
zopakovala vítězství z roku 2012.

2013
Ideální počasí a na trati i mimo trať skvělá atmosféra 
- takový byl XXIV. ročník. Na startu se sešlo celkem 
89 běžců. Jak Aleš Miko tak i Adéla Esentierová zví-
tězili v  ZIMNÍM BĚHU 
KOBEŘICEMI už potře-
tí! Poprvé se z vítězství  
v Kobeřicích radoval další 
z tradičních účastníků 
kobeřických běhů Jan 
Vojkůvka z Chuchelné!  
Ve svých kategori-
ích  dále zvítězili atleti 
z Polska - Andrzej Grze- 
sik, Jan Denca a Hen- 
ryk Piechaczek.

2014
Svého prvního vítězství v Kobeřicích se do-
čkal tradiční účastník našich běhů Marek 
Škapa z X-AIR Ostrava. Blahopřejeme! Bylo to 
první vítězství tohoto týmu v Zimním běhu 
Kobeřicemi. Tohoto ročníku se zúčastnilo 22 
žen, což byl rekordní počet. Z vítězství se ra-
dovala Petra Pastorová, která se časem 16:42 
h. přiblížila traťovému rekordu Jany Biolkové 
z roku 1998, který je 16:18 h.
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2016
Svého prvního vítězství se dočkal Ondřej Dominik z MK Seitl. V ženách 
stupně vítězů obsadily členky TJ Slezan Frýdek-Místek, všechny tři časem 
pod 19 minut!

2017
V kategorii mužů se na stupních vítězů objevila stará známá jména: Mar-
tin Ocásek, Ondřej Dominik, Roman Baláž, Jan Denca! Důkaz toho, že 
Zimní běh v Kobeřicích táhne.

2018
Vytrvalý déšť provázel závodníky po celé trati! Po osmi letech 
se na stupně vítězů, tentokrát v kategorii nad 60 let, vrátil Karel 
Kravčík z Karviné. Přes nepřízeň počasí trať absolvovalo 25 žen!

2019
Tři roky po sobě stanuli ve svých kategoriích na nejvyšším stupni Martin Ocásek a 
Ondřej Dominik. V nově utvořené kategorii mužů nad 70 let se „konečně dočkal“ 
umístění na nejvyšším stupni Jan Urbiš. Že v této kategorii byli pouze dva běžci, na 
to se už historie neptá.

2020
Co kategorie, to na stupních vítězů známé jméno! Po jedenácti letech opět 
Rosťa Kalich, Andrzej Wybraniec a poprvé Jaroslav Kondel. Petra Pastorová 
zvítězila počtrnácté. Bylo sice „jarně“, ale trať hodně klouzala.
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