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■ SLOVO PŘEDSEDY
Atletika v televizi
Červen a začátek července byly atletickými akcemi a skvělými výkony našich reprezentantů doslova nabity.
Těší mne proto, že atletické události mohlo sledovat široké spektrum příznivců a strategické partnerství Čes-
kého atletického svazu a České televize nese své ovoce. Náš sport je na obrazovce ČT nejen vidět, ale těší se
i velmi dobré sledovanosti. Potvrdily to přímé přenosy s úspěšným vystoupením našeho národního družstva na
mistrovství Evropy družstev v Dublinu (nejsledovanější pořad daného víkendu na ČT Sport) a podobně tomu
je i u přímých přenosů z IAAF Diamantových lig. Ovšem také akce pořádané na našem území jsou kvalitně te-
levizně zpracovány. Přímé přenosy ze Zlaté tretry, Memoriálu Josefa Odložila či záznam z mistrovství České re-
publiky mužů a žen v Táboře toho byly dokladem. 
V srpnu nás čeká světový šampionát v Moskvě, společně s Českou televizí připravujeme projekt, který atletiku
opět více přiblíží divákům. ČT získala televizní práva na vysílání mistrovství světa, a tak nás, jak věřím, čekají
nejenom přímé přenosy, ale díky doprovodnému štábu televize i zajímavosti ze života výpravy a rozsáhlejší
rozhovory s českými atlety.
Televizní trh je velmi turbulentní a dramaticky se vyvíjí. Musíme udělat vše pro to, aby podobně jako se České te-
levizi podařilo získat vysílací práva na nejbližší atletické soutěže, podaří se to na soutěže IAAF i na období 2015
– 2018, abychom i nadále mohli sledovat vystoupení našich atletů na prestižních evropských i světových akcích.
Přeji vám krásné léto s atletikou, a to nejenom u televizní obrazovky.

Libor Varhaník,
předseda ČAS

■ ČAS INFORMUJE

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám na sedmé číslo Atletických listů roku 2013. V hlavním tématu pokračujeme s představo-
váním oddílů z jednotlivých krajů, pokračujeme Jihočeským (T. J. Sokol České Budějovice) a Karlovarským
(ŠAK Chodov). Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální při-
pomínky na mprochazka@atletika.cz. Nadále uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blí-
žící se výročí členů atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace.
Příjemné čtení přeje

Michal Procházka, redaktor AL



■ PŘEDSEDNICTVO
Příští jednání: 29.7.2013

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ UPOZORNĚNÍ K EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY

19. června 2013, 10:36 
V uplynulých dnech byl atletickým klubům a oddílům – členům Českého atletického svazu, odeslán dopis k evi-
denci členské základny v ČAS.
Dopis rovněž ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/upozorneni-k-evidenci-clenske-zakladny-v-cas/

RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ VÝPOČET PŘÍSPĚVKŮ PROGRAMU V. PRO AK A AO V ROCE 2013
24. června 2013, 12:31 

Výpočet příspěvků Programu V. pro AK a AO v roce 2013 ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/vypocet-prispevku-programu-v-pro-ak-a-ao-v-roce-20/.
Kompletní Ekonomické informace 2013 zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/ekonomicke-informace-2013/

Ing. Martina Renzová 

■ TABULKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV PO 3. KOLE
4. července 2013, 12:01 

Tabulky po 3. kole ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/tabulky-soutezi-druzstev-po-3-kole/
Jedná se prozatím o neúplné tabulky. Vyzýváme řídící soutěží o doplnění zbývajících tabulek.

Václav Fišer, Oddělení soutěží ČAS

Obsah: Z činnosti v krajích s. 2 / Jednání KAS s. 4

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ PŘEDSTAVUJEME T. J. SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE
Info o oddílu: www.atletika.sokol-cbu.cz 
Počet registrovaných atletů v oddíle: 189
(údaje k 9. 7. 2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v oddíle odpovídala jeho předseda Tomáš Najbrt.

Váš oddíl má podle databáze na webu ČAS 189 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistro-
vaných u ČAS?
Okolo 250 členů, když započítáme ještě děti z přípravky, které není nutno registrovat u ČAS.
Jaký trend v počtech členů pozorujete?
Před několika lety jsme začali s přípravkou. Ta nám zastavila klesající tendenci členské základny. Nyní si udr-
žujeme přibližně stejný počet členů.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Okolo dvou třetin registrovaných pravidelně trénuje i závodí. V 1. lize máme družstvo žen, ve 2. lize muže.
V krajském přeboru máme přihlášené týmy ve všech mládežnických kategoriích.
Jaký je ve vašem oddíle zájem o Atletiku pro děti?
Atletická přípravka se účastní projektu Atletika pro děti. Pomáhá nám zaujmout děti atletikou.
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■ Z KRAJŮ



Nastiňte prosím strukturu vedení oddílu.
V oddíle pracuje sedmičlenný výkonný výbor. Předsedou oddílu jsem já, sekretářem Petr Bahenský a hospo-
dářkou Kateřina Bahenská.
Kolik činovníků/trenérů se podílí na práci v oddíle?
Celkem v oddíle aktivně pracuje třináct činovníků a trenérů.
Chystáte se ucházet o některé z mistrovství ČR?
Stav tribuny a zázemí atletického stadionu nám neumožňuje ucházet se o pořádání některého z mistrovství
ČR.
Které závody jako oddíl letos pořádáte (pořádali jste), popřípadě se na nich jinak podílí vaši čle-
nové?
Členové našeho atletického oddílu pomáhali s organizací běžeckých akcí v Českých Budějovicích Mattoni
půlmaratonu a RUNTOUR České pojiš ovny. Pořádali jsme krajský přebor jižních Čech dorostu a mladšího ža-
ctva i dospělých a na podzim hostíme 4. kolo 2. ligy mužů.
Dotkla se vás nějak červnová povodeň?
Letošní povodeň nás naštěstí nezasáhla.

MIchal Procházka

■ PŘEDSTAVUJEME ŠAK CHODOV
Předseda klubu: Libor Dočkal
Info o klubu: www.sakchodov.cz/ 
Počet registrovaných atletů v klubu: 142
(údaje k 9. 7. 2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v klubu odpovídala jeho předseda Libor Dočkal.

Kolik máte celkově členů?
V roce 2013 má klub 153 řádných členů, kteří zaplatili členské příspěvky.
Jaký trend v počtech pozorujete?
Členská základna se v posledních pěti letech stabilizovala na cca 150 -170 řádných členech. Struktura zá-
kladny není ideální, největší podíl má předžactvo (do jedenácti let), kterých máme 65, v mladším a starším
žactvu je 40, v dorost a juniorstvo už jen 10. Dospělých, včetně rozhodčích a trenérů máme 35.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Pravidelně trénuje a závodí přibližně 100 členů. V předžactvu máme čtyři družstva, obsazujeme také obě ka-
tegorie mladšího žactva, starší žactvo a muže, všechno v rámci Karlovarského kraje.
Jaký je ve vašem oddíle zájem o Atletiku pro děti?
Přímo soutěží Atletika pro děti se nezúčastňujeme, ale velmi aktivně soutěží dětí z přípravek v různých sou-
těžích jednotlivců i družstev, a  už zmíněných předžactva nebo mladšího žactva.
Nastiňte prosím strukturu vedení oddílu.
Předsedou jsem já, místopředsedou Milan Kovářích, hospodářem Karel Matička. O soutěže se starají Miloš
Volek (družstva mládeže), Jakub Stehno (přípravky), Vladimír Zouhar (veteráni). Vedoucím časomíry je Milo-
slav Zítka, dalšími členy výkonného výboru ŠAK jsou Martin Horváth, David Pavelka, Jan Merunka.
Kolik činovníků/trenérů se podílí na práci v oddíle?
Aktivně pracuje s mládeží devět trenérů, z toho jeden na poloviční úvazek ČAS jako vedoucí trenér SCM
kraje. Velmi aktivně pracuje skupina 30 kvalifikovaných rozhodčích, v roce 2013 zabezpečují 15 závodů, z
nichž nejvýznamnější byl 22. ročník Chodovské tretry v květnu (např. Stašek v kouli 20.98).
Máte vcelku atypický stadion s dráhou dlouhou třetinu kilometru, jak je to pro vás složité – nejen
při závodech, ale i trénincích?
Délka dráhy není problémem pro tréninky, jsme však omezeni při pořádání „velkých“ závodů, pro které je
potřebný 400metrový ovál. Technické sektory máme na velmi kvalitní úrovni, o čemž svědčí výkony na nich
dosahované
Dotkla se vás nějak červnová povodeň?
Povodeň nás nijak nezasáhla.

MIchal Procházka
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■ NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII DOROSTENEK 17 LET – HALA
50 m 6,45 Štěpánka Klapáčová, 78 Škoda Plzeň 95
ručně 6,2 Jana Petříková, 67 Milevsko 84
60 m 7,50 Milena Tebichová, 62 RH Praha 79
150 m 18,61 Monika Táborská, 88 Slavia Praha 05
200 m 24,03 Hana Benešová, 75 Čáslav 92
300 m 40,86 Zuzana Kosová, 84 Junior Brno 01
ručně 38,9 Jana Mrovcová, 67 Vítkovice 84
400 m 55,11 Alena Pekárková, 64 LIAZ Jablonec n.N. 81
500 m 1:15,01 Klára Dubská, 79 Sokol Č. Budějovice 96
600 m 1:36,60 Veronika Abrahamová, 80 SG Jablonec n.N. 97
800 m 2:08,78 Andrea Šuldesová, 75 Břeclav 92
1 km 2:54,7 Iva Jurková, 66 Uherské Hradiště 83
1500 m 4.27,04 Petra Drajzajtlová, 73 Bohuňovice 90
1 míle 5:21,2 Ivana Cidlinská, 77 Kolín 94
2 km 6:40,72 Eva Tománková,84 Nová Včelnice 02
3 km 9:48,21 Lada Brázdilová, 78 Kroměříž 95
50 př./76 7,24 Denisa Ščerbová, 86 Vítkovice 03
50 př./84 7,31 Andrea Boklažuková, 74 Olomouc 91
ručně 6,9 Jana Petříková, 67 Milevsko 84
60 př./76 8,46 Karolina Hlavatá, 94 ZŠ Jeseniova Praha 11
60 př./84 8,66 Gabriela Čadová, 72 Dynamo Pardubice 89
80 př./76 12,2 Eva Hrubešová, 52 Škoda Plzeň 69
výška 187 Šárka Nováková, 71 Gottwaldov 88
tyč 390 Jiřina Ptáčníková, 86 USK Praha 03
dálka 620 Renata Staňová, 67 LIAZ Jablonec n. N. 84
trojskok 1257 Eva Doležalová, 79 Břeclav 96
koule 3 kg 1681 Petra Jurášková, 73 Vítkovice 90
koule 4 kg 1477 Eva Čerňanová, 71 dtto 88
spr. trojboj 2332 b. Dana Pohořelá, 69 LIAZ Jablonec n.N. 86

8,14 / 12,97 / 26,54
pětiboj 4060 b. Denisa Ščerbová, 86 Vítkovice 03
pětiboj žen 3754 b. Hana Inderková, 72 VŠ Praha 89

9,43 / 70 / 1109 / 544 / 2:22,24
3 km chůze 13:08,16 Kamila Holpuchová, 73 Děčín 90
5 km chůze 26:02,24 Pavla Choděrová, 80 Karlovy Vary 97
4x200 m 1:42,94 Slavia Praha 10

Nejedlová, Vondrášková, Plisková, Hrudková
3x300 m 2:24,6 Ústí n. O. 96

Pátková, M. Špingerová, Bouchalová

Prosím oddíly o kontrolu a nahlášení oprav, předem děkuji. Jiří Hetfleiš

Oprava k minulému číslu
1 míle 4:46,4 Pavlína Vondrková, 81 Sokol Č. Budějovice 97

■ JEDNÁNÍ KAS
PAS, 6.6.
Výbor schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1. Zápis z 3. jednání výboru PAS z 23.
května; 2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS termínovaných k 6. 6. ■ Výbor vzal na vědomí: 1. Na základě in-
formací členů výboru PAS hodnocení přeboru Prahy mužů, žen, juniorů a juniorek dne 25.5. na Julisce. 2. Písemné
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stanovisko trenérky Rudové k situaci při zrušení přeboru mladšího žactva. 3. Vysvětlení a podrobné zdůvodnění
postupu v souvislosti se zrušením přeboru mladšího žactva od předsedy PAS, který zároveň byl ředitelem tohoto
mistrovství. Výbor schválil uspořádat Přebor Prahy mladšího žactva ve dnech 12.-13. září, za pořadatelství
A.C.Sparta Praha na stadionu v areálu Podvinný mlýn. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o zabezpečení semináře
ke grantům hl. m. Prahy a schválil zásady PAS pro poskytnutí grantu hl. m. Prahy z programu VII. ■ Výbor vzal
na vědomí zprávu o přijatých opatřeních k zabezpečení MU. ■ Příští jednání výboru se uskuteční v úterý 9. čer-
vence.  ■

KAS OLOMOUC, 20.6.
6. LODM – Provedeny doplňky nominace závodníků, průběžně se vydává vybavení, které závodníkům po ukon-
čení dle informací z KÚ zůstane. ■ SCM – informace – členové, kteří dosud nedodali potvrzení o zdravotní pro-
hlídce, je obratem zašlou na vedoucího trenéra. ■ Podklady pro fakturaci při pořádání soutěží mládeže: V letošním
roce se fakturuje za všechny kategorie stejně tj. 8000 Kč za kolo. ■ Vedení podvojného účetnictví. Pokud oddíly
nevedou podvojné účetnictví a v rámci získávání finančních prostředků je podmínka vést jej, je možno se obrá-
tit na okresní organizaci ČUS, která jej bude vést za finančně příznivějších podmínek než účetní kanceláře. ■

ČAS rozeslal na jednotlivé oddíly informaci o vedení členské základny. Prosím o podrobné prostudování a zaslání
požadovaných údajů do 31. července na ČAS. V případě, že jste tuto informaci neobdrželi, obra�te se přímo na
ČAS. ■ Na VH ČUS byly za KASO zvoleni Miroslav Hrabal jako člen krajské rady a do revizní komise Drahoslav
Dočkal. ■ Na MČR ve vícebojích získala zlatou medaili Bára Zatloukalová – blahopřejeme. ■ Komise rozhodčích
mapuje situaci zájmu o školení a na základě výsledků vyhlásí termín školení rozhodčích. Jednání komise se us-
kuteční v září 2013. ■ AC Prostějov v pátek 21.6. otevírá nově zbudované zázemí na svém atletickém areálu. ■
Za velkého zájmu závodníků se v Olomouci uskutečnila 19.6. Čokoládová tretra. Váženým hostem byl Olympij-
ský vítěz Roman Šebrle, který předával ceny a absolvoval autogramiádu. V Olomouckém kraji ještě pořádá Čo-
koládovou tretru AC Prostějov. ■ Příští jednání se uskuteční ve středu 28.8.  ■

PLZEŇSKÝ KAS, 27.6.
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. Sladký informoval výbor o možnostech přeshraniční spo-
lupráce. Pro tento rok jsou dotace pro „partnerská města“ vyčerpána, proto Sladký připraví do listopadové
schůze návrh pro příští kalendářní rok. ■ Předseda Konop provedl zhodnocení LODM. Akce proběhla bez
problémů. Výprava získala 5 medailí. Touto cestou chce výbor poděkovat trenérům a vedoucím družstev,
kteří se na zajištění akce podíleli. ■ Konop dále zhodnotil proběhlá MČR. Dospělí získali čtyři medaile a ka-
tegorie dorostu a juniorů 16 medailí. ■ Pro zkvalitnění prezentace úspěchů ve sdělovacích prostředcích (MF,
ZAK apod.) je třeba vstoupit v jednání a vytvořit užší spolupráci. ■ Janeček podal informaci o průběžném
stavu soutěží družstev. ■ Výbor připomíná oddílům nutnost inovovat stav členské základny a odeslat zpra-
covaný přehled elektronickou poštou na sekretariát ČAS do 31.7. 2013. ■ Hospodář Bastl vyfakturuje AŠSK
K. Vary 2000 Kč za zapůjčené větroměry. ■ Výbor akceptoval požadavek 4 rozhodčích pro mezistátní utkání
ČR-Ma�arsko-Slovinsko-Chorvatsko juniorů a juniorek (Praha). ■ Výbor se zabýval řešením souběžného ko-
nání Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje a Velké ceny BDS v hodu kladivem (Starý Plzenec). VC ne-
byla uvedena v termínové listině a nebyla pořádána subjektem sdruženým pod hlavičkou ČAS. Výbor PKAS
proto navrhuje, aby takovéto soukromé akce byly v případě uvedení na webových stránkách ČASu zpoplat-
něny, případně odlišeny od oficiálních soutěží. Takováto kolize termínů není žádoucí z hlediska tříštění kapacit
rozhodčích i závodníků. ■ Šilhánek přednesl výboru podnět úpravy soutěží družstev mladšího žactva. Z dis-
kuse vyplynul úkol zpracovat konkrétní návrh a předložit jej pracovníkovi STK Janečkovi. ■ Výbor pověřil Pro-
kopovou prostudovat výsledky soutěží kategorií předžáků a na základě tohoto rozboru pomoci v jejich
zařazení do článků ČAS. ■ Sekretář Hubáček rozešle elektronickou poštou na oddíly seznam rozhodčích. Pro-
síme oddíly, aby označily rozhodčí vedené pod jejich hlavičkou a přeposlaly zpět do konce července 2013 na
adresu Koleše. (lord.kokman@centrum.cz). ■ Příští jednání výboru se uskuteční ve čtvrtek 29.8. ■

5

Atletické listy



Medailony s. 9 

MEDAILONY 1. 8. - 31. 8. 2013
4. 8. 1923 Miloslav Novák (†14. 5. 1993 Praha), sprinter, činovník a trenér. 1953-56 byl předsedou atl.
ústředí DSO Pracovní zálohy, 1954-69 členem ústř. TR atl. ústředí, kde zodpovídal za vedení juniorské repre-
zentace, 1966-84 ved. trenér běžců na 400 m př., 1957-77 ved. trenér sekce sprintu v ústředí. Člen AC
Sparta Praha, kde pracoval ve výboru atl. oddílu a jako trenér vedl přípravu sprintérů a překážkářů. Významní
svěřenci: M. Kodejš, P. Holas, F. Ortman, M. Hruš, I. Daniš, M. Tulis, L. Kárský, L. Svoboda, Z. Nešpor, V. Sla-
vičová a další. Zasloužil se o úspěchy závodníků na 400 m př. a spar�anské štafety 4x400 m. 

5. 8.1933 Olomouc Radko Zavřel, Dr., trenér od 1964. Začínal ve Slavii Kroměříž, dále v Olomouci. V SK UP
Olomouc od 1964 hospodářem oddílu, ústř. rozhodčí a instr. rozhodčích. Odborný asistent FTK UP Olomouc,
ved. odd. atletiky katedry učitelství TV. 

7. 8. 1953 Rychnov nad Kněžnou Milan Matoušek, kladivář. Začínal ve Spartaku Hradec Králové (1970-72,
trenér otec Josef), poté RH Praha (1973-74, trenér Z. Čihák), Spartak Hradec Králové (1975-76, trenér otec
Josef), LIAZ Jablonec (1977-99, trenér J. Málek ml.). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1977 a 1986). Os.
rekord: kladivo 68,64 (1984). Po ukončení závodní činnosti trenér hodu kladivem. Významní svěřenci: L.
Krouzová, J. Lejsková, V. Maška a další.

9. 8. 1928 Hostouň u Prahy Miroslav Koubek (†4. 9. 2005 Praha), běžec. Začínal v Rapidu Plzeň, poté
Sokol Pražský (1948-51, trenér M. Lysenko), ATK, ÚDA a Dukla Praha (1952-58), Dukla Lipník nad Bečvou
(1959-60), Slavia VŠ Praha (1961-62). Mistr republiky 1956 (kros). Držitel českých rekordů ve štafetách 4x800
m 7:42,2 (1952), 4x1500 m 15:45,4 (1951), 2 v odd. štafetě 4x1500 m 16:09,0 (1952) a 15:58,4 (1953).
Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1950-54). Os. rekordy: 800 m 1:53,6 (1952), 1500 m 3:51,8 (1951),
3000 m 8:19,6 (1957), 5000 m 14:17,4 (1955), 10 000 m 30:32,0 (1956).

9. 8. 1913 Brno Miloš Mečíř (†1987), syn popraveného předsedy ČAAU, člen VS Brno, sprinter, druhý na
MR na 100 m (1935) a druhý na 100 m a 200 m (l937). Za války poručík stíhací perutě RAF v Anglii, po ná-
vratu z války o Británii musel hned roku 1945 emigrovat do Malajsie, 1987 při koupání na jihu Francie uto-
nul. Vyznamenán čs. válečným křížem a medailí za statečnost. Os. rekord: 100 m 10,8 (1932).

12. 8. 1933 Drásov Jaroslav Heger, běžec. Závodil za Spartu ČKD Praha (1951-53, poté DA Jaroměř (1954),
RH Praha (1955-61). Držitel českého rekordu ve štafetě 4x400 y 3:17,4 (1956). Reprezentoval ve 3 mezist.
utkáních (1955-56). Os. rekordy: 800 m 1:51,4 (1956), 1500 m 3:50,4 (1958).

14. 8. 1913 Vídeň (Rakousko) Antonín Friedl, PhDr., CSc., sport. pseudonym Fricek (†17. 3. 1974 Brno),
překážkář, činovník, trenér. Odborný asistent na VŠ. Závodil za Sokol Královo Pole a SK Moravská Slavia Brno.
Os. rekord: 110 m př. 15,9 (1938). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1938). Několik let působil jako trenér
ve Vídni. Významní svěřenci: L. Bartoš, M. Řehák, F. Křupala, L. Rek, Zd. Procházka. Měl podíl, na tom, že se
ženy Zbrojovky Brno probojovaly do ligy a v roce 1970 ji také vyhrály. V ústředí byl jako člen Sokola Brno I
vedoucím dorostu 1948 - 1949, přednášel na různých sympoziích a publikoval v odborných časopisech. Vý-
znamný byl jeho úvodní referát při V. Evropském kongresu trenérů zaměřený ke sprintu. Organizoval atl. čin-
nost ve svém oddílu Technika Brno. Publikace: "Skok do dálky a trojskok" (1963).

14. 8. 1963 Litomyšl Jiří Švec, běžec. Začínal v Jiskře Litomyšl (1979-82, trenér F. Gloser), poté RH a Olymp Praha
(1983-93, trenéři M. Písařík, od 1984 P. Tunka), Jiskra Litomyšl (1994). Mistr republiky 1989, 1991 a 1992 (3000
m př.). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1985-92), z toho 2x v EP. Účastník MS 1991 (3000 m př. rozb., kros
171.). Os. rekordy: 800 m 1:53.51 (1983), 1500 m 3:50,07 (1985), 3000 m 8:11,79 (1985), 5000 m 13:49,26
(1989), 10 000 m 30:14,5 (1990), 3000 m př. 8:31,10 (1989). Od 2001 sekretář KAS Vysočina.

16. 8. 1958 Štemberk Ivan Uvizl, běžec. Držitel bronzové medaile ze SHH 1985 na 3000 m. Začínal v Lo-
komotivě Olomouc (1975-78, trenér B. Jareš), poté Vítkovice (1979-83, trenér O. Jurák), RH Praha (1984-89,
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trenér M. Písařík), AC Sparta Praha (1990-96). Mistr ČR 1979 (1500 m), 1986 (kros), 1991 (10 000 m). Čs.
mistr 1979 (5000 m a silniční běh Běchovice - Praha), 1982 (5000 m), 1985 (3000 m v hale), 1986 (kros),
1987 a 1989 (silniční běh Běchovice - Praha). Držitel českých rekordů na 20 000 m 59:38,6 (1980) a v hodi-
novce 20 144,2 m (1980). Reprezentoval ve 13 mezist. utkáních (1979-89), z toho 1x v EP. Účastník HME
1985 (3000 m 9.), SHH 1985 (3000 m 3.), ME 1986 (5000 m 9., 10 000 m 13.) a 1994 (kros 61.), MS 1986
(kros 203.), 1990 (kros 75.) a 1991 (kros 205.), univerziády 1981 (5000 m 5.). Os. rekordy: 1500 m 3:42,63
(1981), 3000 m 7:52,4 (1980), 5000 m 13:31,92 (1986), 10 000 m 28:04,4 (1986), půlmaraton 1:04:29
(1993), maraton 2:13:49 (1993). 

18. 8. 1948 Josef Hanykýř, činovník a rozhodčí v Brandýse nad Labem, jeden z nejlepších českých startérů,
startuje přední domácí soutěže.

19. 8. 1943 Olomouc Josef Kolář, oštěpař. Závodil za TŽ Třinec (1959-91), poté LOT Třinec (1992), TŽ Tři-
nec (1993-99). Mistr ČR v hodu oštěpem 1970 a 1973. Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1966-70). Os.
rekord: 76,40 (1970), novým typem 63,50 (1992).

20. 8. 1913 Dunajev L’udovít Krasnec (†24. 9. 1990), vrhač SK Slavia Praha, 1938 odešel na Slovensko do
ŠK Bratislava, závodil ale až 1945-48. 1958-60 předseda slov. atl., mpř. ústředí. 1959 Řád práce a stříbrná
medaile E. Rošického. Os. rekordy: kladivo 40,67 (1947), oštěp 54,95 (1946). 

20. 8. 1933 Hrubá Vrbka Martin Řehák (†20. 3. 2010 Praha), trojskokan. Držitel bronzové medaile z ME
1954 (15,10). Začínal v Sokole Uherské Hradiště (1948), poté Sokol Brno I (1949-50, trenér A. Friedl), Zbro-
jovka, Stavoprojekt a Tatran Brno (1951-53), ÚDA a Dukla Praha (1954-60), Dynamo Praha (1961-62). Mistr
republiky 1955-57. Držitel 10 českých rekordů 14,56 (1952) - 15,85 (1956), ve skoku do dálky 751 (1956).
Reprezentoval ve 20 mezist. utkáních (1953-60). Účastník ME 1954 (3.), OH 1956 (5.). Os. rekordy: výška 191
(1954), dálka 751 (1956), trojskok 15,85 (1956), oštěp 63,14 (1953). Jako první český trojskokan překonal
hranici 15 m (15,05 Praha 11. 7. 1953) i 15,50 (15,71 Praha 9. 6. 1955). Po ukončení závodní činnosti pra-
coval jako projektant slaboproudé elektroniky v Energoprojektu Praha, počátkem 90. let si zřídil vlastní pro-
jekční kancelář pro požární a zabezpečovací signalizaci.

22. 8. 1953 Benešov František Párys, chodec. Závodil za AC Slovan Liberec (1987-2005). Reprezentoval v
1 mezist. utkání (1993). Os. rekordy: 20 km 1:31:56 (1998), 50 km 4:26:35 (1991). Trenér chůze. 

23. 8. 1973 Praha Lukáš Vydra, běžec. Držitel bronzové medaile z ME 1998 (1:45,23). Začínal ve Spartaku
Praha 4 (1985-90, trenéři J. Kubica, 1990 V. Kučera), poté Olymp Praha (1991-93, trenéři P. Tunka a J Ker-
vitcer), Dukla Praha (1994-2001, trenéři P. Tunka, J. Vedra, V. Kučera), USK Praha (2002-04). Mistr ČR 1995
a 1996 (1500 m v hale), 1997 a 1998 (800 m), 1999 a 2001 (800 m v hale). Držitel českého rekordu na 800
m 1:44,84 (1998) a na 1000 m 2:16,56 (1998). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1994-98), z toho 4x v
EP a 1x v EP do 22 let. Účastník MS 1997 (800 m smf.), HME 1996 (1500 m 4.) a 1998 (800 m smf.), ME
1998 (3.), HMS 1999 (800 m smf.) a 2001 (800 m rozb.). Os. rekordy: 800 m 1:44,84 (1998), 1000 m 2:16,56
(1998), 1500 m 3:41,51h (1996) a 3:41,59 (1997).

25. 8. 1963 Uherské Hradiště Milan Bělošek, sprinter. Začínal 1973 s kopanou, s atletikou 1974 ve Slovácké
Slavii Uherské Hradiště (trenér K. Tichavský), poté Sparta ČKD Praha (1982-86, trenér L. Svoboda), RH Praha
(1987), Sparta Praha (1988-89). Halový mistr ČR na 200 m 1985-86, na dráze 1988, ve štafetě 4x100 m 1988,
čs. mistr v hale na 200 m 1985 a 1987, ve štafetě 4x100 m 1985, ve štafetě 4x400 m 1988. Reprezentoval
ve 2 mezist. utkáních (1986-88). Držitel českého rekordu ve štafetě 4x200 m 1:22,42 (1988) a v odd. štafetě
4x100 m 39,41 (1988). Os. rekordy: 100 m 10,48 (1988), 200 m 21,02 (1988), 400 m 47,86 (1989). 

25. 8. 1948 Stichovice u Prostějova Zdenka Hřebíčková, roz. Černá (†15. 5. 1985), překážkářka, vícebo-
jařka. Závodila za OP a Slavii Prostějov (1964-69, trenéři J. Mrázek, R. Zavřel a M. Čečman), Univerzitu Olo-
mouc (1970-72), Zbrojovku Brno (1973-76), Univerzitu Olomouc (1981). Mistryně ČR 1972 (200 m př.), 1973
(pětiboj), 1975 (100 m př.). Čs. mistryně 1972 (200 m př.) a 1975 (4x100 m). Držitelka českého rekordu na
200 m př. 27,0 (1972) a v pětiboji 3857 (1969). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1973-75), z toho 2x v
EP. Os. rekordy: 100 m 12,0 (1975), 200 m 24,6 (1975) a 25,03 (1975), 100 m př. 13,9 (1975) a 14,21
(1976), pětiboj 3898 (1973).
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26. 8. 1903 Praha Rudolf Riedl (†3. 6. 2006), sprinter. Mistr rep. 1923 Sparta Praha 4x400 m, čs. rekord
4x800y 8:38,8 (1925). Byl rektorem VŠ VŠCHT.

27. 8. 1913 Václav Klempíř (†25. 9. 1985 Praha), činovník, v mládí závodník DTJ, později činovník atletiky
DTJ, potom městské sekce atletiky v Praze, předseda pražských rozhodčích, mezin. rozhodčí chůze. Řídil
mnoho let delegace pražských rozhodčích.

27. 8. 1948 Nový Jičín Tomáš Rusek, běžec, činovník. Začínal v Sokole Žabovřesky (1976-81, trenér J. Ko-
courek), poté Moravská Slavia Brno (1982-83), Sokol Žabovřesky (1984), Moravská Slavia Brno (od 1988).
Mistr ČR v maratonu 1978. Nyní se věnuje běhu na ultravzdálenosti. Druhý na ME 1999 v běhu na 24 hodin
na silnici (263,144 km). Os. rekordy: 10 000 m 31:40,5 (1978), maraton 2:22:34 (1984), 50 km 2:58:00, 100
km 6:47:33, 200 km 19:47:00, 48 hodin na dráze 433,384 km (1995, nejlepší evropský výkon, druhý na světě
všech dob). Od 1990 prezident Čs. asociace ultramaratonců. Člen Generální rady IAU – mezinárodní asociace
ultramaratonců od 1996.

28. 8. 1908 František Ošt'ádal (†31. 5. 1986), závodník a činovník SK Prostějov, předseda oddílu 1956-65,
hlasatel, kronikář oddílu.

29. 8. 1963 Boskovice Milan Machotka, výškař. Začínal jako košíkář (1971) a házenkář (1972), s atletikou
v RH České Budějovice (1976-82, trenéři Diviš, od 1979 B. Petrák), poté Zbrojovka Brno (1983), RH Praha
(1984-85), Sparta Praha (1986-93, trenér J. Zvara). Mistr ČR 1988 a 1991, v hale 1990 a 1991. Reprezento-
val ve 2 mezist. utkáních (1991), z toho 1x v EP. Účastník MEJ 1981 (kval.), HME 1985 (9.). Os. rekord: 223h
(1985) a 222 (1985).

31. 8. 1913 Vilém Liepold (†4. 11. 1996), běžec. Závodil za SK Židenice (1929-31), poté SK Moravská Sla-
via Brno (1932-35), SK Židenice (1936-43). Os. rekordy: 800 m 2:00,3 (1941), 1000 m 2:36,4 (1939), 1500
m 4:09,5 (1933), 2000 m 5:52,7 (1940), 3000 m 9:14,8 (1943).

Milan Skočovský
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5. mítink pro 2. kolo extraligy, Velká cena
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27.7.
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