
2. ročník mezinárodního atletického mítinku „Vzhůru Brno – Memoriál Josefa Sečkáře“ 

Tradice úspěšně pokračuje 

 

I ve ztížených podmínkách „doby koronavirové“ se nám podařilo nepřerušit krátkou, 

ale dnes již tradici mezinárodního atletického mítinku Vzhůru Brno - Memoriál Josefa Sečkáře. 

Jsme na to hrdí o to víc, protože mnohým větším a tradičním meetingům se to nepodařilo.  

 

Ze své pozice technického ředitele a delegáta závodu hodnotím mítink velice kladně. 

I atleticky náročný divák si mohl přijít na své. K vidění byla česká atletická špička okořeněná 

o několik velmi úspěšných zahraničních atletů. Mezi nimi byl například britský atlet, sprinter, 

halový mistr světa v běhu na 60 m Richard Kilty (GBR) nebo jeho žena litevské 

národnosti Dovilé, mistryně Evropy v trojskoku v kategorii do 23 let. Nikdo nemohl přehlédnout 

druhého vicemistra Evropy ve vrhu koulí Tranko Arnauda (POR), který se zaskvěl výkonem 

za dvacetimetrovou hranicí nebo Ashniu Millera (JAM). Jedním z vrcholů podniku byl závod 

na 1500 m mužů, kde se celá plejáda zahraničních borců pokoušela (i za pomoci 2 vodičů) o elitní 

čas pod 3:40 min. To se bohužel nepovedlo, chybělo k tomu 51 setin. Snad příště! Potěšilo nás 

však, když se ihned v cíli závodníci zajímali o termín meetingu na rok 2021. Startovní listina se 

poslední dny před závodem měnila doslova každou hodinu. Smůlu pro meeting znamenalo 

zařazení ČR do červené zóny, ke kterému došlo jeden den před zahájením. Z toho důvodu 

nemohlo přijet hned několik zahraničních atletů i přes to, že letenky měli již připravené. Pevně 

věřím, že časy těžkých zkoušek pro všechny pořadatele (nejen sportovních akcí) brzy pominou 

a my se budeme moci naplno pustit do příprav na další ročník.  

 

Co říci závěrem… Počasí nám vyšlo jako na objednávku, diváci byli skvělí a celková 

atmosféra mítinku byla moc příjemná. Velmi kvalitně se podařilo uspořádat i akademické MČR, 

které mezinárodnímu mítinku předcházelo od dopoledních hodin. Doufám, že všichni závodníci – 

žáci, hendikepovaní, akademičtí i vrcholoví si ze závodu odnesli příznivé dojmy. 

 

Velký dík za úspěšný průběh letošní ročníku patří všem partnerům, kteří nám zůstali věrni 

a pomohli mítink udržet naživu. Bez jejich pomoci by tuto pěknou akci nebylo možno uskutečnit. 

 

Za organizační tým 

 

Tomáš Vojtek – technický ředitel mítinku, 

Petr Sláčala – ředitel mítinku, 

Tomáš Klíma – vedoucí projektu, 

Petr Kotyza – technický delegát akademického MČR, 

Eliška Kutrová – hospodář. 


