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■ SLOVO PŘEDSEDY
Krásné prázdninové počasí atletice přeje, a tak pevně věřím, že napomůže i k rozšíření výpravy pro blížící
se Mistrovství Evropy v Curychu. Český atletický svaz dává maximální možný prostor k plnění limitů. Finální
přihlášky je nutné odevzdat 3. srpna do půlnoci, přesto mají naši atleti možnost poprat se s výkonnostními
kritérii ještě i při mistrovství České republiky mužů a žen 2. a 3. srpna v Ostravě. Přeji všem, kteří ještě o limit
bojují, aby byli úspěšní. Šampionát v Curychu je vrcholem letošní atletické sezony a poslední velkou atletickou událostí před halovým mistrovstvím Evropy v Praze. I proto bych si přál, aby se na ME nominovalo co
možná nejvíce atletů a aby nabyté zkušenosti zúročili i v příštím roce v Praze.
Prázdninové měsíce však nejsou jen ve znamení závodů. Sportovní prostředí intenzivně řeší vznikající návrh
zákona o sportu, který bude představen na „veřejném slyšení“ 5. srpna v Tyršově domě, a také nový model
dělení ﬁnančních prostředků z programů MŠMT. Pevně věřím, že se podaří zachovat trend posledních tří let,
kdy byly peníze přerozdělovány cestou sportovních svazů a nebudeme se vracet k modelům aplikovaným za
dob ČSTV. Nelze nevidět rozdílné názory na ﬁnancování sportu v České republice. Jsem ale přesvědčen, že
právě sportovní svazy se svými oddíly a kluby jsou hybateli českého sportu, a tak se budu snažit dělat vše
pro to, aby nastolený trend ﬁnancování přes sportovní svazy setrval i nadále.
S přáním hezkých prázdninových dnů,
Libor Varhaník, předseda ČAS

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám sedmé číslo Atletických listů roku 2014. V hlavním tématu pokračujeme s představováním největších oddílů z jednotlivých krajů, tentokrát z Jihočeského – SK Čtyři Dvory České Budějovice –
a Karlovarského – SC Start Karlovy Vary.
Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na
mprochazka@atletika.cz. Nadále uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí
členů atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace.
Příjemné čtení přeje
Michal Procházka, redaktor AL
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■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání 7.7.âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
CZECH
FEDER
Předsednictvo
ČAS řídil ATHLETIC
předseda Libor Varhaník.
■ PATION
ČAS schválilo s úpravami Harmonogram legislativního
řešení rozšířeného systému evidence členské základny v ČAS a uložilo předsedovi organizační komise ČAS
zajistit plnění tohoto harmonogramu. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na ME družstev 2014
v německém Braunschweigu jako neúspěšné. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení dorosteneckých družstev
na 9. WMRA mezinárodním poháru mládeže v běhu do vrchu 2014 v Arco di Trento jako uspokojivé. ■
P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu na MSJ v Eugene. ■ P ČAS schválilo nominaci závodníků
a doprovodu pro MU kategorie do 22 let v Ostravě. ■ P ČAS vzalo na vědomí hodnocení Štafetového poháru
2014. ■ P ČAS schválilo plán práce P ČAS na II. pololetí roku 2014. ■ P ČAS v případě schválení nových stanov Sdružení Běchovice na schůzi výkonného výboru tohoto sdružení konané dne 8. 7. Předsednictvo ČAS
nominuje jako další zástupce ČAS do výše uvedeného výkonného výboru Václava Fišera a Josefa Čecha.
■ P ČAS vzalo na vědomí zprávu o průběhu výběrového řízení na pořádání M ČR 2015 (2016). ■ Mezistátní
utkání do 17 let zhodnotilo Předsednictvo ČAS jako úspěšné. ■ P ČAS schválilo účast Vladimíra Hojky na
trenérském semináři RDC v Kolíně nad Rýnem. ■
Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ TABULKY LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ 2014
25. června 2014, 11:35
Pořadí ligových soutěží 2014 po 3. kole ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/tabulky-ligovych-soutezi-20142/
Václav Fišer

■ VÝŠKA ŽEN - STATISTIKY
10. července 2014, 14:32
V aktualizovaném dokumentu naleznete historické tabulky ČR a další přehledy.
Sestavil Miroslav Ondruška.
Dokument s tabulkami ve formátu Excel ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/vyska-zen-statistiky/
Další dokumenty jsou ke stažení v rubrice Sdružení atletických statistiků:
http://www.atletika.cz/statistiky/sdruzeni-atletickych-statistiku/
Milan Urban

■ BIOMECHANICKÉ MĚŘENÍ PŘI MČR DOROSTU A JUNIORŮ
16. července 2014, 13:49
Analýzy z Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze (Třinec, 28.-29.6.2014) ke
stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/biomechanicke-mereni-pri-mcr-dorostu-a-junioru/
Starší analýzy naleznete v rubrice Trenéři - Biomechanika:
http://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/biomechanika/
Mgr. Jan Feher
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■ Z KRAJŮ
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
Obsah:
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
Z činnosti v krajích s. 3 ■ Jednání KAS s. 6
■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ Představujeme oddíl atletiky SK Čtyři Dvory České Budějovice
Vedoucí oddílu: Pavel Novák
Info: http://a4dvory.cz/
Počet registrovaných atletů: 153
(údaje k 24.7. – online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v oddílu odpovídal Pavel Novák.
Kolik máte celkově členů, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
Celkem máme 281, z toho 182 dětí a mládeže.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Náš oddíl se léta soustředí na mládež a zejména děti do 15 let. Přišla k nám před rokem větší skupina kolem
10 let, a zatím má ambice v růstu, tak uvidíme. Atletických nadějí celkově vzato ubývá, zejména dívky brzo
končí, u nás jsou to paradoxně více kluci, snažíme se tento neblahý trend zastavit. Nyní máme přes stovku
dětí v kategorii žactva a i proto požádáme o zřízení SpS při našem oddíle. Mládež se nejvíce zlepšuje mezi
čtrnáctým a patnáctým rokem, u nás v té době končí úplně nebo utíká jinam do oddílů, kde slibují lepší podmínky. Přesto u nás jsou atleti, kteří by v budoucnu mohli rozšířit úspěchy nejen jihočeské atletiky.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Pravidelně trénuje asi 150 atletů, zejména dětí do patnácti let, středoškoláci, vysokoškoláci i již pracující
trénují individuálně.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Ženskému áčku se splnil sen závodit v první lize; děvčata bojují, jen jim teď dvě členky otěhotněly. Béčko podává v druhé lize výborné výkony, 6. místo je báječné. Muže máme v krajském přeboru, druhé místo a skalp
Bechyně je dobrý počinek, přestože nastupuje sotva třetina z 27 borců. Z juniorských družstev nám zůstali
pouze kluci, dívky byly před sezonou staženy ze soutěže a soustředí se na II. ligu žen. Z ostatních kategorií
obsazujeme ještě žactvo, a to starší, mladší i nejmladší do krajských soutěží.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Poslední rok přišlo přes 30 adeptů atletiky, takže vznikla velká skupina celkem 65 děcek. Provozujeme Atletiku pro děti, ale i pořádáme běžecké závody v okolí. Snažíme se dětem připravit také další atraktivní akce,
víkendovky v přírodě a za každého počasí, na Šumavě či na řece Vltavě. Součástí tréninku jsou tak i dětské
tábory pod stanem.
Přibližte prosím činnost výboru, četnost schůzek a podobně.
Výbor zasedá čtyřikrát do roka, jinak jsou schůzky čistě tematické: pořádání závodu, liga, příprava akcí…
Jste samostatný klub nebo členy TJ? Můžete srovnat (ne)výhodnost jednoho či druhého? Pokud jste
v rámci SK, jaké další oddíly v něm jsou a jak funguje spolupráce?
To je asi náš největší problém, v jednotě jde spíše souboj o peníze, o spolupráci se nedá mluvit. Pak i při

3

jednání s městem je atletika popelkou. V Českých Budějovicích si pořád hrají na tradice, renomované týmy,
a granty jsou ušité na míru fotbalu, hokeji a volejbalu.

âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ

Chystáte seCZECH
v dohlednéATHLETIC
době usilovat oFEDER
pořádání mistrovství
ATION ČR?
Atletické závody jsou událostí, a měly by být atraktivní nejen pro diváky, ale i atlety trenéry, což se nám snad
i povedlo při MČR v přespolním běhu (pořádáno v Temelíně 2010 – pozn.), soudě alespoň podle pochvalných
slov. I proto se chystáme znovu usilovat o kros, eventuálně o desítku na dráze, na jiné akce nemáme potřebný stadion. Také spolupracujeme na bězích do vrchu a uvažujeme i o republikové akci.
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Krajský přebor v hale v Praze, přespolní běh, víceboje mládeže a soutěž družstev.
Michal Procházka

■ Představujeme SC Start Karlovy Vary
Předseda oddílu: Petr Vukliševič
Info: www.scstart.cz
Počet registrovaných atletů: 140
(údaje k 24.7. – online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v klubu odpovídal Arnošt Ptáček.
Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 140 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
Mám výhradně registrované, kterých je, jak říkáte, 140.
Vzhledem k tomu, co se u vás v Karlových Varech stalo kolem stadionu a klubu, je vaše situace dost
speciﬁcká. Můžete ji v základních obrysech přiblížit? Je momentálně stabilizovaná?
Stadion je v insolvenci, členská základna se přesouvá z původního AC Start do SC Start. Jinak se k tomu
nechceme příliš vyjadřovat.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Momentálně máme pouze družstvo mužů, junioři hostují za AK Hodonín.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání MČR?
Na to v nynější situaci nemáme kapacitu.
A jiné závody?
Pořádali jsme pouze prvomájové závody.
Michal Procházka
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■ NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY MLADŠÍCH ŽÁKŮ DO 13 LET – II.
Veškeré opravy a dodatky na adresu autora – Jiří Hetﬂeiš, Jilemnického 298, 562 01 Ústí nad Orlicí,
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
e-mail: eva.hublova@seznam.cz

CZECH ATHLETIC FEDER ATION
koule 3 kg

1618 Vladislav Tuláček, 88

Bílina

01

koule 4 kg

1510 František Šusta, 76

Zruč n. Sáz.

89

koule 5 kg

1220 Zdeněk Floreš, 76

Slavičín

89

disk 1 kg

4364 Václav Rada, 68

Horšovský Týn

81

disk 1,5 kg

2732 Petr Stolín, 60

Opočno

73

disk 2 kg

2072 Martin Červ, 79

Polička

92

oštěp 600 g

4302 Ondřej Vrtěl, 97

Přerov

10

kladivo 3 kg

5202 Roman Trčala, 91

Zlín

04

kladivo 4 kg

4528 Roman Trčala, 91

Zlín

04

kladivo 5 kg

2670 Libor Moravec, 68

Ústí n. Orl.

81

míček

100,70 Jan Tomek, 92

Frýdek-Místek

05

spr. trojboj
40-50-60

19,1 Miroslav Homza, 62
5,4 / 6,4 / 7,3

Poruba

75

spr. trojboj
50-60-100m

1879 b. Václav Bohutínský, 92
6,64 / 7,75 / 12,30

Dukovany

05

spr. trojboj
60-100-200m

1449 b. Lukáš Kodym, 85
7,97 / 13,01 / 27,45

AFK SKP Pardubice

98

ručně

1510 b. Jiří Neumann, 70
7,8 / 12,6 / 26,5

Dvůr Králové n. L.

83

pětiboj

2809 b. Jaroslva Fojtík, 99
9,43 / 7101 / 7,70 / 583 / 2:32,57

Bílina

12

vrh. trojboj

1458 b. Roman Trčala, 91
1302 / 3386 / 2640

Zlín

04

vrh. čtyřboj

2168 b. Roman Trčala, 91
1302 / 3386 / 2640 / 5202 kl.

Zlín

04

osmiboj

3855 b. Zdeněk Pravda, 76
dílčí výkony chybí

Zlín

89

devítiboj

3408 b. Daniel Moškoř, 90
dílčí výkony chybí

Frýdek-Místek

03

1 km chůze

4:39,5 Stanislav Novotný, 55

Sparta Praha

68

2 km chůze

10:25,01 Jakub Macek, 86

LIAZ Jablonec n. Nis.

99

3 km chůze

14:46,50 Matyáš Gajdoš, 00

Rumburk

13

5 km chůze

30:38,4 Josef Cogan, 73

Nová Paka

86
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NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY MLADŠÍCH ŽÁKŮ DO 13 LET – II.

âESK¯
4x50
m
CZECH
4x60
m

ATLETICK¯
SV AZ
27,5 Ústí n. Orl. (Oravec
Kubík Moravec Procházka)
ATHLETIC
FEDER
ATION
30,36 Hodonín (Hromek
Kříž Malánik
Polák)

80
11

4x200 m

2:03,05 Mladá Boleslav (Hrnčíř Kováč Šlégl Vinš)

03

3x300 m

2:11,5 Havířov (Dvořák Topiarz Kübel)

94

4x300 m

3:06,50 Kolín (Barták Holub Semotam Kraus)

13

3x800 m

8:07,6 Hradec Králové (Gah Hanyk Doskořil)

05

4x800 m

10:26,4 Poruba (Salomon Duda Valčuha Pielicha)

92

3x1 km

9:46,6 Olymp Praha (Tošner Volf Dvořák)

90

4x3x2x100 m

2:36,9 Polička (Záruba Zezula Jílek Schaffer)

95

■ JEDNÁNÍ KAS
■ Karlovarský KAS, 10.6.
Kontrola minulého zápisu: splněno – dresy zakoupeny a připraveny k použití. ■ Hodnocení závodů: 23.5. Cheb
– krajské ﬁnále Štafetového poháru; 24.5. Stříbro – OMJ žactva všech kategorií; 24.5. K. Vary – 1/2maraton –
zajištěni rozhodčí; 1.6. Nýřany – II. kolo OMD mužů – časomíra ŠAK Chodov; 3.6. Chodov – předžactvo – Chodovské víceboje; 5.6. Sokolov – Velká cena; 7.6. Plzeň – OMJ (dorost, junioři, dospělí) – při příštích společných
OM deleguje KKAS svého technického delegáta. ■ Příprava závodů: 11.6. K. Vary – II. kolo OMD mlad. žactva,
časomíra a AK – ŠAK Chodov; 14.6. Vlašim – mezikrajové utkání st. žactva – vedoucí – P.Tirala; 20.-21.6. Chodov – maxištafety; 21.6. Kolín – mezikrajové utkání ml. žactva – vedoucí L. Dočkal, úhrada dopravy a odměna
vedoucím bude projednána na příští schůzi VV KKAS; 22.6. OMD mužů III. kolo Plzeň; 25.6. M. Lázně – Memoriál H. Trejbalové – časomíra a AK ŠAK Chodov; 29.7. Cheb – Velká cena – Časomíra a AK ŠAK Chodov. ■
Další schůze – 26. srpna.
■ Moravskoslezský KAS, 23.6.
Kontrola zápisu: mezikrajová utkání Vlašim 4. místo st. žáci, Olomouc 2. místo ml. žáci, děkujeme trenérům
Janě Sobčíkové a Tomáši Kopeckému; znovu žádáme kluby a oddíly, aby na adresu j.odstrcilik@seznam.cz
posílaly své příspěvky a fota, aby mohly být umístěny na stránky MSKAS. ■ Hoferek zhodnotil půlroční činnost
MSKAS, pravidelně jsme se scházeli a členové komisí předkládali své plány, MSKAS kontroloval jejich realizaci, průběh soutěží bez připomínek, zatím nenastaly žádné problémy, kterými by se MSKAS musel zabývat. ■
Soutěže na dráze rovněž bez problémů, čeká nás ještě MMaS ml. žactva jednotlivců 7.9. ve F-M, Zvolánkovi
uloženo zajistit časomíru, kolize s MČR družstev, po olomouckém MMaS gigant, připomínky ke štafetám, z řad
trenérů padl návrh, zrušit štafety pro velmi malý zájem, zvážit tzv. open štafety bez rozdílů kategorií, připomínka
ke stanoveným základním výškám na MMaS žactva, v brožuře se opakují a není přihlíženo k současné výkonnosti žákyň a žáků, navrženo základní výšky určovat na místě, dle účasti a výkonnosti přihlášených. ■ Zlatá
tretra – poděkování rozhodčím a všem, kteří pomáhali při zabezpečení vynikajícího průběhu letošní ZT, Čokoládová tretra – velmi se osvědčilo rozšíření do osmi měst kraje, byl to vynikající nápad, celkem se zúčastnilo přes
2.200 dětí, nejvyšší účast byla v Ostravě 926 dětí, požadavek rozšířit do dalších měst – bude diskutován, musí
se určit postupová pravidla do ﬁnále na ZT. ■ Plán práce na druhé pololetí schválen. ■ Szmeková podala informaci – na víceboje MMaS v Třinci se přihlásilo 61 ml. žákyň, zvážit omezení přihlášek, podařilo se to zvládnout,
žákyně byly rozděleny do dvou skupin, děkujeme pořadatelům za zvládnutí této invaze, v dalších disciplínách
byl počet malý se zvyšujícím se věkem závodníků. ■ Hoferek – kritika ﬁnále čoko při ZT – lépe zorganizovat

6

a informovat rozhodčí, měřeno bylo el. časomírou, ale i tak se podařilo přehodit pořadí závodníků, podle informací od kamery to bylo způsobeno tím, že závodníci vyběhli např. ve čtvrté dráze a doběhli ve třetí, v příštím
âESK¯zodpovídá
ATLETICK¯
AZ
roce nutno sledovat,
Zvolánek. ■ SV
Nejezchleba
a další trenéři kritizovali výkon rozhodčích na MMaS
st. žactva v Opavě
(disk),ATHLETIC
ověří Zvolánek. ■FEDER
Buzek – kritika
nedostatku šaten při ZT, po ověření konstatujeme,
CZECH
ATION
že šaten byl dostatek pro 40 mužů a 40 žen, šatny byly řádně označeny a dle svědectví využívány, chybou
zřejmě bylo, že pořadatelé nebyli přesně informováni, kde se šatny nacházely, příště nutno dát do instrukcí
pro atlety a informovat pořadatele na rozcvičovacím hřišti i v okolí tribun. ■ Zvolánková informovala o stavu
hospodaření k 23.6., výbor MSKAS bere na vědomí. ■ Termín příštího jednání 25.8.
PAS, 23.6.
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání, schválil minulý zápis a kontrolu plnění usnesení
výboru. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o zabezpečení vyúčtování Grantu hl. m. Prahy za období 2013/2014.
■ Výbor schválil upravený výpočet pro přidělení a vyúčtování Grantu hlavního města Prahy na úhradu veřejných závodů mládeže pro jejich technické zabezpečení. ■ Výbor vzal na vědomí rozhodnutí zastupitelstva hl.
m. Prahy o přidělení Grantu hl. m. Prahy pro Pražský atletický svaz na období od 1.7.2014 do 30.6.2015 ve
výši 7 500 000 Kč (příspěvek hl. m. Prahy činí 6 000 000 Kč), včetně jeho rozdělení pro pražské oddíly a kluby
s tím, že oddíly a kluby budou respektovat směrování grantu na jednotlivé oblasti činnosti (odměny trenérům,
materiálové vybavení a příspěvek na rozhodčí pražských soutěží). Výbor dále schválil harmonogram postupu
realizace projektu; návrh smlouvy mezi Pražským atletickým svazem a realizátory projektu (pražské atletické
oddíly a kluby) v oblasti odměňování trenérů, vychází z textu smlouvy uzavřené mezi PAS a oddíly pro Grant
2013/2014; uskutečnit ve čtvrtek dne 10. července 2014 od 18.00 hodin v klubu Mirko Huptycha na stadionu
ASK Slavia Praha, společné jednání výboru PAS a zástupců 25 pražských oddílů a klubů k realizaci projektu
v oblasti odměňování trenérů na základě schváleného Grantu pro období 2014/2015. ■ Výbor vzal na vědomí
hodnocení zdařilých přeborů Prahy jednotlivců v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva, dorostu, juniorů a seniorů a vyslovuje poděkování pořadatelům těchto soutěží, za jejich přípravu i zdárný průběh. * Výbor
vzal na vědomí hodnocení mezikrajových utkání staršího a mladšího žactva a oceňuje výkony pražských
družstev na těchto soutěžích. ■ Výbor schválil úpravu rozpočtového záměru v oblasti příjmů na základě přiděleného Grantu hl. m. Prahy v programu VIII o částku ve výši 6 000 000 Kč. Celkový návrh příjmu bude tedy
činit 7.237 052 Kč. V oblasti nákladů se částka projeví jako výdaj na realizaci Grantu v programu VIII ve výši
6 000 000 Kč pro pražské oddíly a kluby. Celkové náklady budou plánovány ve výši 7 233 220 Kč. ■ Výbor
vzal na vědomí opatření sekretáře PAS k zabezpečení správného uvedení názvu PAS u rejstříkového soudu
jako pobočný spolek. ■ Výbor vzal na vědomí změnu bankovního domu od 19.5.2014 na UNICREDIT BANK
číslo účtu 2110175601/2700. ■ Příští jednání, společně se zástupci některých pražských oddílů a klubů, se
uskuteční 10. července.
Plzeňský KAS, 26.6.
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu – splněny. ■ Hodnocení oblastních mistrovství: Mistrovství
Plzeňského a Karlovarského kraje žactva (24. 5. Stříbro) – závod proběhl bez problémů, drobné nedostatky (pásmo) byly pořadatelem řešeny; Mistrovství Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje dor., jun.,
a dospělých (7. 6. Plzeň) – zde byla bohužel shledána celá řada nedostatků, výbor zároveň upozorňuje, že
pořadatelem závodu nebyl PKAS, ale AK Škoda Plzeň z pověření KAS. ■ Sladký seznámil výbor s průběhem
5. závodu BP (Stříbro 15. 6.). Závod proběhl bez závad ■ PKAS objednal na MČR dorostu a juniorů (28. – 29.
6. Třinec) dopravu. ■ V Blovicích vznikl nový kroužek atletiky. Konop a Hubáček podnikli kroky k navázání
spolupráce s PKAS (osobní návštěva). Jednání bylo velmi vstřícné a byla patrná snaha rozvíjet spolupráci ku
prospěchu atletiky. Výbor rozhodl napsat dopis starostovi Blovic ohledně možnosti modernizace místního
stadionu. ■ Výbor byl seznámen s podněty trenérů Domažlic z hlediska koncepce soutěží pro rok 2015. ■ Výbor PKAS odsouhlasil navýšení startovného cizích závodníků při Mistrovství Plzeňského a Jihočeského kraje
ve vícebojích (1. – 2. 7. Plzeň) na 300 Kč za startující osobu. ■ Předseda soutěžní komise Janeček seznámil
výbor s návrhy pořádání jednotlivých soutěží v r. 2015: Jihočeský kraj má zájem uspořádat společné mistrovství v hale. Pořadatelem bude PKAS. Společné mistrovství PK, JK a KV kraje na dráze – za pořadatele navržen
Písek. Společné mistrovství PK a JK v přespolním běhu. Navrženy Střelské Hoštice. Pořadatel JKAS. ■ Bylo
objednáno 20 kusů nových atletických pravidel. ■ Proběhla mezikrajová utkání žactva (14. 6. starší žáci a 21.
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6. mladší žáci). Výběr závodníků byl bez problémů. Průběh závodu byl kvalitní a bylo dosaženo uspokojivých
výsledků. Vedoucí výpravy vyslovili pochvalu a poděkování trenérům jednotlivých závodníků. ■ 11. 6. proâESK¯
ATLETICK¯
SV AZ poháru. Plzeňský kraj reprezentovala ZŠ Komenského
běhlo v Kolíně
republikové
ﬁnále Školního štafetového
z Domažlic, CZECH
která se umístila
na 7. místě. ■FEDER
4. 6. Proběhla
organizační schůzka Olympiády dětí a mládeže, z
ATHLETIC
ATION
které vyplynuly tyto závěry: družstva budou tvořena 16 chlapci a 16 děvčaty bez rozdílu kategorií; přihlášky se
budou podávat prostřednictvím atletické kanceláře; závodníci nemusí být registrováni. ■ VV PKAS se zabýval
na podnět trenérky mládeže a předsedkyně komise mládeže K. Prokopové problematikou chování trenéra
M. Černého z AK Škoda Plzeň vůči nezletilým závodníkům. Jeho chování bylo klasiﬁkováno jako nevhodné
a vymykající se trenérské etice. O záležitosti bude informován klub AK Škoda Plzeň. ■ PKAS vyfakturuje
ČASu krajská mistrovství (Hoštice, Stříbro, Plzeň). ■ Příští jednání výboru se uskuteční 28.8.
KAS Olomouc, 26.6.
LODM 2015 - vedoucím výpravy byl navržen a schválen Rakowski, který připraví podklady pro výběr nominačních závodů a kritéria výběru závodníků. ■ PR 2015 z okresních kol budou do krajského ﬁnále postupovat
družstva na 1.a 2. místě a 2 družstva na divokou kartu. ■ Námět k zamyšlení na organizaci a ﬁnancování soutěže družstev žactva mladšího, staršího a přípravek pro rok 2015. Včetně práce závodní kanceláře
v souvislosti s množstvím změn oproti přihláškám před závody. ■ Objednávka pravidel: Olomouc 10, Přerov
5, Prostějov 3, Šumperk 3, Šternberk 3, Hranice 5, Liga 100 1. Celkem 30 ks. ■ Pro soutěže družstev 2015
operativně řešit výběr disciplín s ohledem na mezikrajová utkání a LODM. ■ Námět k zamyšlení na zajištění
závodů rozhodčími a úhradu ošatného v kontextu s náklady na pořádání jednotlivých závodů. ■ Za úspěšnou
reprezentaci družstev při mezikrajových utkáních bylo poděkováno vedoucímu družstva mladšího žactva D.
Ovečkovi – 3. místo a Z. Rakowskému vedoucímu družstva staršího žactva – 7. místo. ■ Krajského přeboru
ve mladšího žactva ve vícebojích se zúčastnilo 18 chlapců a 14 dívek. Poděkováno pořadateli SK Přerov Klvaňovi. ■ Informaci o hospodaření přednesl Dočkal, který konstatoval, že KASO hospodaří v rámci schváleného
rozpočtu. ■ Příští jednání se uskuteční 20.8.

■ KALENDÁRIUM
Obsah:
Medailony s. 8 / Nekrolog s. 11
MEDAILONY SRPEN 2014
Blažej Marcel, *14. 8. 1939 Praha; tyčkař. Závodil za RH Praha (1955-58), poté Dynamo Praha (1959), Dukla Praha (1960-61), Slavia VŠ Praha (1962-64). Mistr republiky 1959. Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních
(1959). Držitel 3 čs. rekordů 441-444 (1959). Os. rekord: tyč 444 (1959).
Bleha Emil, *29. 8. 1914; dlouholetý pražský rozhodčí
Brandejský Jan, MUDr, *18. 8. 1939 Praha; chodec. Začínal ve Spartaku Nusle (1953 jako běžec, trenér V.
Trkal, první chodecký závod 1955 a trenéři V. Balšán a A. Holoubek), poté Dynamo Praha (1959-68, trenér
O. Louda), SZ Česká Lípa (1969-71), LIAZ Jablonec (1972-78). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (196369). Po ukončení závodní činnosti trenér od 1971 v LIAZ Jablonec nad Nisou, vedl chodce v SVS. Význační
svěřenci: D. Vavřačová, I. Piták, J. Makovec, M. Hrubanová a další. Člen výboru odd., komise mládeže
a chodecké komise atl. svazu. Spoluautor brožury „Sportovní chůze“. Otec Jaroslav, bratr Petr. Os. rekordy: 10 km 44:31 (1966), 20 km 1:31:37 (1974), 50 km 4:27:51 (1968).
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Brandejský Petr, MUDr., *18. 8. 1939 Praha; chodec. Začínal jako oštěpař ve Spartaku Nusle (1953, první
chodecký závod 1955 a trenéři V. Balšán a A. Holoubek), poté Spartak Stalingrad Praha (1959-83, trenéři
âESK¯
AZ Spartak Praha 4 (od 1984). Reprezentoval v 1 mezist.
1962 O. Louda,
1967-71ATLETICK¯
V. Vlček, dále bez SV
trenéra),
utkání (1963).
Věnuje se trenérské
práci a statistice
zaměřením na chůzi. Člen redakčního kolektivu publiCZECH
ATHLETIC
FEDERseATION
kace „Sto let sportovní chůze v Československu“ (1988). Otec Jaroslav, bratr Jan. Os. rekordy: 10 km 45:16
(1966), 20 km 1:33:51 (1974), 50 km 4:35:40 (1965).
Dočkal Libor, *31. 8. 1964 Vyškov; trenér od 1985. Působil v TJ Olympie Březová, TJ Baník Sokolov.
V 1991 založil ŠAK Chodov, kde zastává funkci předsedy. V letech 1997-99 byl předsedou obl. komise
mládeže.
Dvořák Leoš, *6. 8. 1964 Jablonec nad Nisou; běžec. Začínal s tenisem (1970), s atletikou v Dukle Praha
(1979-87, trenér J. Jurečka), poté VŠ Praha (1988). Účastník MEJ 1983 (800 m rozb., 4x400 m 8.). Mistr
ČR 1985 (4x400 m). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1982). Os. rekordy: 800 m 1:49,27 (1983), 1500 m
3:51,1 (1985).
Fučíkovský Jan, *15. 8. 1914 Praha, †4. 7. 2001 Praha; běžec, činovník. Závodil na 800 m a 1500 m
v letech 1939-48. Na MR zpravidla v obou disciplínách, druhý na 800 m (1942) a 1500 m (1943), třetí na 800
m (1947) a na 1500 m (1939, 1941, 1942). Ved. odd. tělovýchovy MV ČSTV Praha, potom ved. oddílu v AFK
Stráže bezpečnosti-RH Praha 1945-54, člen TR kraje a ústředí. Významní svěřenci: J. Šantrůček, M. Písařík
a další. Os. rekordy 800 m 1:55,5 (1947), 1500 m 3:59,7 (1947).
Haisl Jaromír, *28. 8. 1944 Seč; sprinter. Držitel bronzové medaile ve štafetě 4x2 kola z EHH 1966. Závodil
za Spartak Chrudim (1961), poté VŠ Praha (1965-67). Účastník EHH 1966 (4x2 kola 3.) a ME 1966 (4x400
m 7.). Mistr republiky 1966-67 (4x400 m). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1965-66), z toho 1x v EP. Os.
rekord: 400 m 47,6 (1966).
Hubáček Zdeněk, *13. 8. 1944 Všetaty u Rakovníka; činovník, trenér. Začínal v Baníku Příbram (1959-60),
dále ve Slavii Košice (1961-65), ve Škodě Plzeň (1965-70), trenér TSM Havířov (1974-77), SVS Vítkovice
(1977-84), v SSK Vítkovice předseda TR, v severomoravském kraji předseda TMK (1980-85), ved. juniorek
ČSSR (1974-81) a předseda KM a člen VV ČAS (1997-2000). Autor základních progr. materiálů na 400 m př.
Hudec Jiří, *15. 8. 1964; překážkář. Držitel stříbrné medaile z HME 1985 (60 m př.), bronzové medaile
z HME 1984 a 1992 (60 m př.), juniorský mistr Evropy 1983 (110 m př.). Začínal ve Zbrojovce Brno (197483), poté VŠ Praha (1984-90, trenéři J. Pospíšil 1974-87, M. Kváč), Dukla Praha 1991-95, trenér J. Pospíšil).
Účastník MEJ 1983 (110 m př. 1.), HME 1984 (60 m př. 3.), 1985 (60 m př. 2.), 1987 (60 m př. ve ﬁn. nedok.),
1989 (60 m smf., 60 m př. 4.), 1990 (60 m př. ve ﬁn.nedok.), 1992 (60 m př. 3.), 1994 (60 m př. 6.), HMS 1989
(60 m rozb., 60 m př. smf.), 1991 (60 m př. smf.), 1993 (60 m př. smf.), 1995 (60 m př. rozb.), MS 1987 a 1991
(110 m př. smf.), 1993 (110 m př. rozb.), OH 1988 (110 m př. smf.). Halový mistr ČR 1982, 1983 a 1992 (50
m př.), 1989 (50 m). Čs. mistr v hale 1984, 1985, 1987, 1989, 1994 (60 m př.), 1989, 1990, 1994 (60 m), na
dráze 1984, 1992, 1993 (110 m př.), 1991 a 1994 (4x100 m). Držitel 2 českých rekordů na 110 m př. 13,48
(1987 a 1989). Reprezentoval ve 13 mezist. utkáních (1982-95), z toho 3x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,41
(1988), 200 m 20,90 (1989), 110 m př. 13,48 (1987).
Chromý Zdeněk, *4. 8. 1919 Stařeč u Třebíče, †6. 2. 1999; výškař, vícebojař. Začínal v Sokole Stařeč
(1938), poté Sokol Smíchov (1939), Sokol a LTC Olomouc (1940-48). Mistr republiky 1942 (pětiboj), 1946
(desetiboj). Po ukončení závodní činnosti trenér a organizátor olomoucké atletiky. Os. rekordy: 100 m 11,1
(1943), výška 184 (1941), dálka 675 (1947), desetiboj 5661 (1947).
Kosová Zuzana, *6. 8. 1984 Brno; sprinterka. Držitelka bronzových medailí na 100 a 200 m z MS 2001 do
17 let. Závodila za SK Mládeže Brno (1997-99, trenér J. Sečkář), poté ACP Junior-Olymp Brno (2000-06,
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trenér otec). Účastnice MS 17 2001 (100 m 3., 200 m 3., komb. štaf. rozb.), MEJ 2003 (4x100 m rozb.).
Mistryně ČR 2005 (4x400 m). Reprezentovala ve 3 utkáních (2000-03). Os. rekordy: 100 m 11,83 (2001),
200 m 23,98âESK¯
(2001).
ATLETICK¯ SV AZ

CZECH
ATHLETIC
FEDER
ATION
Krsek Miroslav,
*24. 8. 1949
Ústí nad Orlicí;
běžec. Začínal
jako fotbalista (1959), poté házenkář, gymnasta
a hokejista, s atletikou v Jiskře Ústí n. O. (1968-72, trenér do 1970 učitel Špaček), poté Sparta ČKD Praha
(1973-82, od 1971 trenér J. Odložil), Jiskra Ústí n. O. (1985). Účastník ME 1978 (maraton nedok.), GP Evropy 1979 (maraton 57.). Mistr ČR na 10 000 m (1974). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1974-79). Os.
rekordy: 5000 m 14:03,8 (1975), 10 000 m 29:09,8 (1975), maraton 2:14:57 (1975), 3000 m př. 8:49,0 (1974).
Křivka Arnošt, *30. 8. 1919 Pardubice; činovník a trenér, rozhodčí. Člen SK Pardubice, pak RH Pardubice,
jejímž byl spoluzakladatelem a předsedou TR 25 let, 1957 byl předsedou krajského výboru VČ atletiky. Jako
trenér od 1950, významní svěřenci: J. Šlégr, J. Matoušek a tři jeho synové, výborní dálkaři, Arnošt (731), Vladimír (738) a Jaroslav (785). Jeho svěřenci překonali 17 čs. rekordů a získali na čs. a českých mistrovstvích
36 zlatých medailí. V roce 1997 byl vyhodnocen jako nejlepší trenér Pardubicka.
Lajbner Václav, *31. 8. 1929 Kbel; vrhač. Začínal ve Škodě Hradec Králové (1952), poté Slavia ITVS Praha
(1953-56), Spartak Hradec Králové (1957-71). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1956). Os. rekordy: koule
15,25 (1960), disk 49,57 (1957), kladivo 47,28 (1957), oštěp 60,74 (1958). Později činovník a trenér. Významní svěřenci: J. Charvát, J. Prouzová, J. Vidrna a další.
Masařík František, JUDr., *2. 8. 1904; dlouholetý činovník městské sekce atletiky v Brně, ústř. rozhodčí.
Mazur Zdeněk, *12. 8. 1954 Bílovec; sprinter, dálkař. Začínal s kopanou, hokejem a volejbalem, s atletikou
ve Slezanu Opava (1971-73, trenér B. Holas), poté Dukla Praha (1974-84, trenéři Z. Melichárek, od 1977
J. Demeč, od 1980 V. Fišer). Účastník ME 1978 (100 m rozb.), 1982 (100 m rozb., dálka 4.). Mistr ČR 1975
(dálka v hale, 4x100 m), 1976 (dálka), 1978 (100 m, 4x100 m), 1980-81 (4x100 m). Čs. mistr v hale 1975-76
(dálka), 1978 a 1982 (100 m), 1979 a 1980 (4x100 m). Držitel 6 českých rekordů: 1 na 100 m 10,35 (1982),
4 v odd. štafetě 4x100 m 40,72 (1978)-40,17 (1982). Reprezentoval ve 13 mezist. utkáních (1975-84). Os.
rekordy: 100 m 10,35 (1982), 200 m 21,17 (1982), dálka 808 (1982).
Pospíšil Zdeněk, *20. 8. 1924 Brno, †17. 5. 2009 Brno; sprinter. Začínal v Sokole Královo Pole (1940),
poté SK Moravská Slavia Brno (1941-45), VS Brno (1946-47, trenér J. Tejkal), Sokol Královo Pole (1948-49,
trenér J. Ruml), Včela Brno (1950), Zbrojovka Brno (1951), ATK-ÚDA Praha (1951-52), Spartak ZJŠ Brno
(1954-56). Účastník OH 1952 (100 m rozb., 4x100 m 6.). Mistr republiky 1943, 1946, 1952-53 (4x100 m).
Držitel 2 čs. rekordů na 100 y 9,8 (1951-52), 3 ve štafetě 4x100 m 41,4 (1951)-41,2 (1952), 2 na 4x200 m
1:30,6 (1943)-1:27,9 (1953), 4 v odd. štafetě 4x100 m 43,3 (1943)-41,5 (1953), 1 v odd. štafetě 4x400 m
3:22,5 (1950). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1950-54). Os. rekordy: 100 m 10,6 (1952), 200 m 21,9
(1953), dálka 693 (1946).
Renzová Martina, Ing., *31. 8. 1964 Jihlava; od 1990 ekonomka ČAS.
Skalický Květoslav, *7. 8. 1924 Horní Heřmanice, †17. 6. 2002 Hradec Králové, pardubický sportovnětechnický pracovník. Pracoval řadu let v oddíle Dynamo Pardubice, byl řídícím pracovníkem soutěží družstev. Člen výboru VČ oblasti 1969-75.
Synek Rudolf, *15. 8. 1949; činovník, člen ekonomické komise ČAS 1988-92, od 1993 člen arbitrážní rady
ČAS.
Šimánková Marie, roz. Boušková, *30. 8. 1934 Skuteč; diskařka. Začínala v Dynamu, Slavii Praha (195268, trenér K. Merta), poté LIAZ Jablonec (1969-72, trenér O. Kokoška), Slavia Praha IPS (1975). Mistryně ČR
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1970 a 1971. Čs. mistryně 1968 a 1969. Držitelka čs. rekordu 54,99 (1962). Reprezentovala ve 22 mezist.
utkáních (1957-71). Manžel František Šimánek-viz heslo. Os. rekord: disk 54,99 (1962).

âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ

ŠmidákováCZECH
Jana, provd.
Moberly, *31. 8.
1964 Praha;
běžkyně. Začínala s badmintonem (1977), s atleATHLETIC
FEDER
ATION
tikou ve VŠ Praha (1979-89, trenéři K. Krištof, od 1983 V. Severa). Halová mistryně ČR 1984 a 1988 (800
m). Čs. mistryně 1986 (4x400 m). Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních (1988-89). Sekretářka sport. sekcí
MŠMT ČR USK Praha. V oddíle ved. družstva žen, jednatelka oddílu. Spoluorganizuje jako členka OV mítink Praga Academica a seriál RunCzech. Os. rekordy: 400 m 57,14 (1988), 800 m 2:06,13 (1986), 1500 m
4:22,89 (1986), 3000 m 9:45,0 (1985).
Vinařová Helena, *26. 8. 1974 Plzeň; vícebojařka. Začínala v Dynamu ZČE Plzeň (1984-90, trenéři Karlíčková, od 1986 Špenáková, od 1988 Hrubeš), poté Škoda Plzeň (1991-93, trenéři F. Neckář, od 1992 B.
Rodek), PSK Olymp Praha (1994-2000, trenér V. Ráž). Účastnice MEJ 1993 (sedmiboj nedok.), HME 1996
(pětiboj 9.) a 1998 (pětiboj 6.). Mistryně ČR 1995 (dálka), 1996 (dálka v hale i na dráze, sedmiboj, 4x400
m), 1998 (pětiboj v hale). Reprezentovala v 16 mezist. utkáních (1993-99), z toho 10x v EP. Os. rekordy:
100 m 12,46 (1995), 200 m 24,85 (1996), 800 m 2:15,47 (1997), 100 m př. 13,45 (1996), výška 183 (1995),
dálka 654 (1996), trojskok 13,41 (1999), koule 12,34 (1998), oštěp 38,65 (1999), starým typem 43,70 (1996),
sedmiboj 5928 (1996).
Žára Jiří, *9. 8. 1929; rozhodčí, činovník Dukly Praha a její dlouholetý oddílový hospodář. V 1971-78 mpř.
VAS MV ČSTV v Praze.
RED podle Kdo byl kdo

■ NEKROLOGY
Někdejší tyčkař a později dlouholetý rozhodčí Vladimír Dědek zemřel ve věku 82 let. Narodil se 13.
února 1932 v Mladé Boleslavi, kde také jako 17letý začínal s atletikou (1949); už o dva roky později
skočil v tyči na tehdejší dobu výtečných 391 cm. Poté hájil barvy Vysoké školy báňské a Slavie Ostrava
(1952-1953), nejdelší dobu své aktivní kariéry strávil ve VŽKG Vítkovice (1954-1964). Reprezentoval ve
2 mezistátních utkáních, osobní rekord je 421 centimetrů je z roku 1958. Po dlouhá léta se osvědčil jako
rozhodčí. Odešel po dlouhé těžké nemoci 14. července ve věku 82 let, poslední rozloučení se konalo
o tři dny později.
Čest jeho památce.
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
ČERVENEC
CZECH ATHLETIC FEDER ATION

25.7. - Praha-Eden
6. mítink pro 2. kolo extraligy, Pražské memoriály
SRPEN
2.-3.8. - Ostrava
Mistrovství ČR mužů a žen na dráze
9.8. - Lipová-lázně-Šerák
Mistrovství ČR a kvaliﬁkační závod na mistrovství
světa v běhu do vrchu dospělých a juniorů
20.8. - Pardubice
7. mítink pro 2. kolo extraligy
23.8. - Podle vylosování
4. kolo I. a II. ligy mužů a žen (II. liga pouze sk. B)
23.8. - Brno
Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2014

Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí
sledujte na www.atletika.cz,
rubriky Kalendář a Zaostřeno na.
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