
S omezeními, na výjimku, ale přece! 22. ročník atletického Otrokovického halového 
mítinku proběhl. 
 

 
 
 

Atletická sezona v hale je letos v troskách. Tréninkové možnosti pod střechou jsou minimální a mohou je 
využívat pouze členové reprezentačních výběrů. Tisíce závodníků v dospělých, juniorských a dorosteneckých 
kategoriích rámci ČR musí trénovat venku. Závodí se pouze za přísných epidemiologických opatření na výjimky 
schválené Ministerstvem zdravotnictví. V atletice se to týkalo až do úterý 16. 2. převážně dospělých reprezentantů. A 
co juniorské a dorostenecké naděje, které mají plnit přísná kritéria na světové a evropské šampionáty? Atleti 
z Otrokovic, pořadatelé tradičního a vyhlášeného halového mítinku, dali hlavy dohromady a s vedením zlínské krajské 
atletiky, s podporou Zlínského kraje, města Otrokovice a Českého atletického svazu, požádali o povolení uspořádat 
16. února závody právě pro tyto mladé atlety. 
 

Národní sportovní agentura obdržela žádost od pořadatelů koncem ledna. Okamžitě ji schválila, a pak se již 
čekalo na povolení Ministerstva zdravotnictví. Kladné stanovisko dorazilo 5.2. Moc času na přípravu nezbylo. 
Nakonec vše klaplo a vybrané dorostenecké a juniorské naděje české atletiky se v úterý 16. 2. sešly na startu 
v Městské sportovní hale v Otrokovicích. Podmínkou účasti bylo předložení negativního testu závodníků, trenérů a 
také všech rozhodčích, organizátorů a členů technické čety.  
 

Na celou akci bylo povoleno 90 účastníků, takže pořadatelé museli velmi pečlivě volit program a rozložení 
jednotlivých disciplín. I tak se podařilo připravit velice kvalitní závody, na kterých bylo k vidění 45 nejlepších letošních 
osobních výkonů a dokonce 25 osobních rekordů! A to vše v disciplínách skok daleký, skok vysoký, skok o tyči a 
trojskok. Všichni v hale, ale hlavně téměř deset  tisíc lidí při sledování webového přenosu, mohlo vidět výborné 
výkony mladé nastupující generace atletů! A co doslova bilo do očí, bylo nasazení, bojovnost a doslova hlad po 
závodění! A i když byly výkony skvělé, tím nejdůležitějším bylo tentokrát to, že se sportující mládež mohla utkat mezi 
sebou. Tato akce ukázala, že je potřeba na naši mladou generaci se sportem myslet a nezavírat ji doma u počítačů. Je 
třeba hledat cesty, jak umožnit mládeži, ale i žactvu, mladším hochům a dívkám, přípravkám a všem dalším dětem, 
které potřebují pravidelnou tréninkovou činnost pod dohledem zkušených odborníků, urychlený a promyšlený návrat 
k pravidelnému sportování.  



Dorostenecké a juniorské kategorie živí ještě naději, že alespoň ti nejlepší budou moci v hale startovat na 
Mistrovství ČR. Čekáme na zprávy z Národní sportovní agentury, která s Ministerstvem Zdravotnictví vyjednává 
výjimky pro jednotlivé sportovní akce. A mítink v Otrokovicích ukázal možnou cestu, jak by bylo možné, po částech a 
za dodržování přísných opatření závody a soutěže pořádat. Organizátorům z atletického oddílu TJ Jiskra Otrokovice a 
Krajskému atletickému svazu Zlín patří obdiv a poděkování, že se v současné době nezalekli možných obtíží a 
překážek a tradiční atletický mítink dokázali uspořádat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je potřeba pochopitelně zmínit spolupráci s vedením města Otrokovice a vedením Zlínského kraje. Bez jejich 
podpory by jen těžko došlo k získání všech potřebných povolení a závod by byl zrušen, stejně jako jsou rušeny stovky 
a tisíce tradičních sportovních akcí. 
 

Otrokovická atletika opět prokázala, že patří k osvědčeným a velezkušeným organizátorům a ve spolupráci 
s dalšími atletickými kluby Zlínského kraje můžou všichni dohromady konkurovat všem velikým a slavným klubům 
v rámci ČR. 
 
výbor atletického oddílu TJ Jiskra Otrokovice, 17. 2. 2021 
 
 
 
 

fotogalerie a záznam přenosu zde - https://www.facebook.com/mitink 
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