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■ SLOVO PŘEDSEDY

Poslední zářijovou neděli se již postoosmnácté konal tradiční běžecký závod Běchovice-Praha. Na jaře jsem 
se u příležitosti Pražského mezinárodního maratonu setkal s ředitelem Bostonského maratonu, závodu, který 
se poprvé pořádal také v roce 1897. Když Dave McGillivray zjistil, že náš závod je jen o pár dnů mladší, byl 
velmi překvapen. A já jsem si zase uvědomil, že atletické rodinné stříbro, kterým Běchovice bezesporu jsou, 
musíme lépe opečovávat. Jsem rád, že letošní ročník přinesl zajímavé změny a účast běžců byla mnohem 
větší než vloni. Již nyní se ale těším na další ročník, který jak věřím, přinese další vylepšení a účast na nejstar-
ším běžeckém závodě v Evropě se stane přáním nejen běžců mistrovské a výkonnostní úrovně, ale i těch, 
kteří běhají jen pro radost. Historie běhu nás k tomu zavazuje.
Podzimní období je tradičně obdobím hodnocení a anket. Barbora Špotáková se při svém famózním návratu 
dostala do nominace deseti nejlepších atletek Evropy, ale i světa. Podobně radostné je i třetí místo Anežky 
Drahotové v evropské anketě o vycházející hvězdu („Rising star“). Letošní rok byl pro naši atletiku mimořádně 
úspěšný, a tak si prosím všichni zarezervujte čas ke sledování naší tradiční ankety Atlet roku, která se ode-
hraje opět v přímém přenosu na 1. programu České televize v sobotu 8. listopadu. Připomenutí atletického 
roku 2014 určitě bude stát za to.

S přáním hezkého podzimu,
 Libor Varhaník, předseda ČAS

1

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ

CZECH ATHLETIC FEDERATION

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 10

SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři,
dostává se k vám desáté číslo Atletických listů roku 2014. V hlavním tématu pokračujeme s předsta-
vováním největších oddílů z jednotlivých krajů, tentokrát z Vysočiny Atletikou Jemnice.
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

■ ČAS INFORMUJE
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■ PŘEDSEDNICTVO

Jednání 7.10.
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu 
podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2014. ■ P ČAS schválilo předložené rekordy dosažené v období 14. 
7. 2014 – 5. 10. 2014. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení českých reprezentantů na MS v běhu do vrchu jako 
úspěšné. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení na MU žactva 2014 konaném v Mariboru jako vydařené. ■ Na 
zasedání P ČAS se rozhodlo o kandidaturách jednotlivých subjektů ucházejících o organizaci republikových 
šampionátů v příštím roce, a v případě „velkého“ mistrovství pro rok 2016. Více o kandidaturách níže. ■

Karolína Farská 

POŘADATELÉ PŘÍŠTÍCH „REPUBLIK“
7. října 2014, 17:55
Na zasedání Předsednictva Českého atletického svazu se rozhodlo o kandidaturách jednotlivých sub-
jektů ucházejících o organizaci republikových šampionátů v příštím roce, a v případě „velkého“ mist-
rovství pro rok 2016. 
A nebyla to volba jednoduchá, neboť mezi sebou leckdy soupeřilo více vysoce kvalitních kandidatur. To 
byl případ především březnového mistrovství v krosu, o jehož pořadatelství se ucházely hned čtyři lokality 
a každá se mohla opřít o silné argumenty. Areál poblíž Horažďovic se může pochlubit svoji stále zvyšovanou 
kvalitou a úspěšnými minulými ročníky, taktéž ověřená a neméně atraktivní oblast v Baldovci skýtá tu pravou 
krosovou „divočinu“ a dvě zcela nové lokality nabízejí výjimečnou kvalitu zázemí a nevšední, fotogenickou 
lokalitu spojenou s jednou s golfem klasickým (pražský Motol), jednou fotbalovým (Rumburk). A právě areál 
ve šluknovském výběžku nakonec pořadatelství získal. „Všechny předložené kandidatury byly výjimečné, 
ale vyhovět jsme mohli jen jedné. Snad to neodradí tentokrát nevybrané, aby se o pořadatelství šampionátu 
ucházeli v budoucnu,“ prohlásil předseda ČAS Libor Varhaník.
Obdobná situace, byť v menším provedení, se sešla u šampionátu do 22 let, který se bude konat na konci 
letních prázdnin školního roku. Zde byla upřednostněna kandidatura Hodonína se zrekonstruovanou dráhou 
před tou pražské Slávie. Ale ani tradiční a ověřený pořadatel z Edenu zkrátka nepřišel, uspěl totiž v souboji 
na dálku o šampionát žáků s protikandidáty z Třince, Ústí nad Orlicí a Břeclavi. Klání školou povinných se 
uskuteční v termínu 19 – 20. 9. 2015. Z poražených se dočkalo náhrady Ústí nad Orlicí, které počátkem květ-
na uspořádá MČR v běhu na 10 000 m, přičemž rivaly jim v tom byli zástupci Brna a Břeclavi.
Pro další mistrovství byl vždy jen jeden kandidát a všichni byli shledáni způsobilými dané šampionáty uspo-
řádat. Vícebojaři se tak koncem května vydají do Staré Boleslavi, šampionát dorostenců a juniorů - pro 
vysoké počty startujících přezdívaný „Gigant“ - se uskuteční 20. a 21. 6. v Ostravě a klání nejlepších tu-
zemských týmů zavítá 6. 9. na pražskou Julisku, známou mj. každoročním Memoriálem Josefa Odložila.
Zasedání též určilo pořadatele mistrovství mužů a žen na dráze, kteří jsou pro význam a náročnost šampio-
nátu voleni s téměř dvouletým předstihem. Kde tedy uvidíme domácí vrchol v olympijském roce 2016? Tam, 
kde tomu tak bylo již v letech 2008 a2013, tedy v jihočeském Táboře. „Zdejší symbióza města s klubem by 
mohla být dávána za vzor,“ pochválil předkladatele Varhaník.

Adam Pražák

■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ TABULKY LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ 2014
    28. srpna 2014, 14:59 
Konečné pořadí ligových soutěží 2014 ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/tabulky-ligovych-soutezi-20143/

Václav Fišer
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■ KONFERENCE ATLETIKA 2014
    22. září 2014, 16:16 
Katedra tělesné výchovy a sportu Filosofi cké fakulty Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici a Wydzial 
Wychowania fi zycznego i fi zjoterapii, Politechniki Opolskiej w Opole organizují ve spolupráci se Slovenským 
atletickým svazem 20.11.2014 mezinárodní vědeckou konferenci Atletika 2014.
Podrobné informace zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/konference-atletika-2014/

Martin Mastný

■ ŠKOLENÍ PRO TRENÉRY - PEDAGOGY
    26. září 2014, 15:15 
Český atletický svaz v rámci nového projektu Atletika pro děti do škol (1.- 5. třída ZŠ) pořádá odborné 
školení..
Konkrétní místa, termíny a podmínky přihlášení najdete na: http://www.atletikaprodeti.cz/kalendar-akci/ 
Případné dotazy zodpoví: Mgr. Iveta Rudová, koordinátorka projektu za Český atletický svaz, kontakty – 
email: irudova@atletika.cz, mobil: 602 946 212

Iveta Rudová, ČAS  

■ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ŽACTVA A PŘÍPRAVEK
    29. září 2014, 14:18 
Školení trenérů atletických přípravek
Atletický oddíl USK Praha pořádá pro zájemce v sobotu 15. listopadu 2014 v Praze školení trenérů atle-
tických přípravek. Podrobné informace a podmínky přihlášení přihlášení najdete na www.atletikaprodeti.cz

Školení trenérů žactva
Školení pořádá Pražský atletický svaz 29.-30.11. 2014 v Praze. 
Materiál pořadatele školení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-treneru-zactva-a-pripravek/ 
Podrobné informace včetně podmínky přihlášení najdete na www.atletikaprodeti.cz

Iveta Rudová, ČAS  

■ SEMINÁŘ ROZHODČÍCH
    6. října 2014, 15:55 
Pozvánka na seminář ústředních rozhodčích a rozhodčích 1. třídy 9. listopadu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Termín semináře: 
Neděle 9. listopadu 2014 
- prezence účastníků 9.30 – 10.00 hodin, 
- zahájení v 10.00 hodin. 
- předpokládané ukončení v 15.30 hodin 
 
Místo konání: 
Turnov, klubovna v 1. patře hlavní budovy stadionu AC Turnov. 
 
Podmínky účasti: 
Minimální předchozí čtyřletá kvalifi kace rozhodčího 1. třídy. 

Podrobné informace zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/seminar-rozhodcich/
Zbyněk Budínský, vedoucí semináře
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■ ODBORNÝ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ TRENÉRŮ - PODZIM 2014
    13. října 2014, 10:18  
místo: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6
datum: 8. 11. 2014 (10 – 17 h)
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 300,- Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifi kace)
specializace: SPRINTY a PŘEKÁŽKY, VÍCEBOJE, BĚHY
Další informace včetně přihlášky:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborny-doskolovaci-seminar-treneru-podzim-2014/

za MK ČAS: Iveta Rudová

Obsah: 
Z činnosti v krajích s. 4 ■ Jednání KAS s. 7

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ Představujeme Atletiku Jemnice
Předseda klubu: Aleš Krajčí
Info: sites.google.com/site/atletikajemnice 
Počet registrovaných atletů: 153
(údaje k 14.10. – online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v klubu odpovídal Aleš Krajčí.

Jste velmi mladým oddílem, přesto jste se 153 členy třetí největší v kraji. Kolik vás je celkem, včetně 
těch neregistrovaných u ČAS?
Celkem máme 210 členů, zbylých 57 je neregistrovaná atletická přípravka ve věku 5 – 11 let.
Jak se vám podařilo získat v malém 4tisícovém městě takovou členskou základnu?
Vše je založeno na školní atletice při zdejší ZŠ, kde je atletika velmi oblíbeným a dlouhodobě úspěšným 
sportem. Proto i 90% našich členů tvoří děti naší ZŠ nebo její bývalí žáci. Rovněž i trenéři našeho oddílu jsou 
převážně učitelé tělesné výchovy.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Z přípravky trénuje a závodí téměř všech asi padesát dětí, u registrovaných členů je procento trénujících a zá-
vodících nižší, cca 45 atletů. Pravidelně se účastníme krajského přeboru Vysočiny v mladší i starší přípravce, 
starším žactvu, dorostu, juniorech, mužích a příští rok nám dorostou první závodnice do kategorie žen. Kromě 
toho se samozřejmě účastníme i všech přeborů jednotlivců, včetně mladšího žactva.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že velký. Atletická přípravka má dvě oddělení po cca 25 členech, každá 
skupina má dva trenéry.
Kdo se stará o chod oddílu? Přidejte prosím i odpovědnost jednotlivých lidí z vedení…
Předsedou oddílu jsem já, mám na starost vedení agendy klubu, účetnictví, provoz webových stránek. Zá-

■ Z KRAJŮ
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roveň trénuji a vedu družstva. Jednatelem oddílu je Josef Novák, který má na starosti statistiku klubu, 
a podobně jako já se věnuje trénování i družstvům.
Jste samostatný klub?
Jsme samostatným oddílem a po právní stránce fungujeme jako občanské sdružení Atletika Jemnice.
Pokud jsem to správně pochopil, stadion nemáte. Kde vaši atleti trénují?
Vlastní stadion skutečně nemáme, pro trénink v zimě vyžíváme tělocvičen ZŠ v Jemnici. Při hezkém počasí 
trénujeme na cestičkách místního zámeckého parku a arboreta nebo na škvárové dráze venkovního sokol-
ského sportoviště. Pod budovou ZŠ máme k dispozici i provizorní škvárovou 50m dráhu se sektorem pro 
vrh koulí a skok do dálky. 
Pořádáte i nějaké závody, nebo spíše vypomáháte jinde?
Závody pořádáme v rámci fungování ZŠ (soutěž ve skoku do výšky s názvem Jemnická laťka, přespolní 
běh v zámeckém parku), jinak se spíše podílíme na ostatních závodech v rámci kraje Vysočina. Výbornou 
spolupráci máme i s oddílem TJ Znojmo z Jihomoravského kraje.

Michal Procházka

■ NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKŮ DO 14 LET - DOPLNĚNÍ
Nedopatřením jsme vynechali první část výkonů žáků do 14 let. Omlouváme se a přinášíme doplnění.

red.
Veškeré opravy a dodatky na adresu autora – Jiří Hetfl eiš, Jilemnického 298, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
e-mail: eva.hublova@seznam.cz

Jiří Hetfl eiš

NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKŮ DO 14 LET - DOPLNĚNÍ

40 m 5,1 Jiří Tukinský, 47 Vítkovice 61 

5,1 Pavel Řehák, 49 Gottwaldov 63

5,1 Jan Dušek, 51 ZČE Plzeň 65

5,1 Jaroslav Hedvičák, 59 Dynamo Pardubice 73

5,1 Petr Mareš, 62 Březová 76

50 m 6,56 Jaroslav Šmotek, 86 Přerov 00

ručně 6,1 David Marján, 57 Domažlice 72

6,1 Aleš Tošenovský, 72 Tábor 86

60 m 7,12 Marek Bakalár, 95 Kladno 09

80 m 10,1 Miroslav Barnet, 65 Ústí n. Orl. 79

100 m 11,14 Ivan Šlehobr, 76 Slavia Praha 90

150 m 16,87 Marek Bakalár, 95 Kladno 09

200 m 22,95 Jan Řídký, 93 Sparta Praha 07

300 m 35,93 Marek Bakalár, 95 Kladno 09

400 m 52,54 Jáchym Procházka, 97 Ústí n. Orl. 11

500 m 1:09,0 Jaroslav Filák, 65 Gottwaldov 79

600 m 1:28,3 Ondřej Veselý, 74 Bohumín 88

800 m 2:00,04 Martin Malík, 75 ??? 89
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 Jiří Hetfl eiš

NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKŮ DO 14 LET - DOPLNĚNÍ

1 km 2:37,7 Jaroslav Regent, 64 Lipník nad Bečvou 78

1500 m 4:08,2 Vladimík Malík, 63 LIAZ Jablonec n. Nis. 77

1 míle 4:54,9 Tomáš Plessinger, 68 Dukla Praha 82

2 km 6:06,9 Pavel Klodner, 75 Polička 89

3 km 9:26,2 Robert Štefánek, 81 Havlíčkův Brod 95

5 km 17:37,44 Milan Adamec, 93 Vyškov 07

10 km 43:02,16 Jakub Březina, 93 Pardubice 07

hodinovka 11.887 Miloslav Sviták, 93 Česká Lípa 07

60 m př./76 8,97 Vítězslav Šourek, 66 Tábor 80

ručně 8,2 Miroslav Šefl er, 48 Dynamo Praha 62

80 m př./76 11,23 Petr Pavlíček, 74 Duchcov 88

ručně 10,5 Petr Pavlíček, 74 Duchcov 88

100 m př./84 13,74 Václav Sedlák, 93 Most 07

100 m př./?? 16,18 Jiří Smola, 88 Hranice 02

200 m př./76 26,39 Tomáš Homola, 95 Třinec 09

250 m př./?? 35,0 Milan Procházka, 63 Slavia Praha 77

300 m př./?? 40,69 David Matoušek, 97 Stará Boleslav 11

400 m př./84 67,08 Jakub Slach, 87 Trutnov 01

400 m př./91 71,38 Milan Adamec, 93 Vyškov 07

1500 m př. 4:35,58 Filip Sasínek, 96 Hodonín 10

2 km př. 6:44,65 Filip Sasínek, 96 Hodonín 10

3 km př. 12:06,9 Lukáš Gdula, 91 Hvězda Pardubice 05

výška 195 Jakub Genža, 91 Zlín 95

tyč 411 Adan Kosniovský, 76 Poruba 90
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■ JEDNÁNÍ KAS

■ Středočeský KAS, 14.9.
Výbor S-KAS se sešel v rámci Mistrovství Čech družstev dorostu, aby se dohodl na termínech dalších schůzí, 
na kterých se bude následně hodnotit uplynulá sezóna a dále termíny závodů, které nás čekají v roce 2015. ■ 
Návrhy na zařazení do SCM se podávají vedoucímu trenéru SCM. ■ Oponentury SCM a SG se konají 27.11. 
v sídle ČASu na Strahově. ■ Rozšířená schůze Soutěžní komise S-KAS se koná 2.11. v prostorách stadionu 
v Berouně od 10 hodin. ■ Příští schůze výboru S-KAS se koná 9.10. ■
■ Jihočeský KAS, 15.9.
Termíny 2015: Hala, kros: Krajský přebor Open jednotlivců Jihočeského kraje v hale - zajištěná hala: sobota 
31.1. zajišťuje Plzeňský kraj a KP žactva - sobota 24.1. Zatím není zpráva z ČAS, zda bude ekonomické 
zajištění haly pro kraje jako letos. Komise rozhodčích zajistí nominaci na halu. KP přípravky v Nové Včelnici. 
Přihlášky oddílů do soutěží v roce 2015. KP v krosu ve Střelských Hošticích - nabídka na společný s ZČ 
krajem 14.3. VV JKAS vyzývá oddíly, aby se přihlásily k pořadatelství KP staršího žactva v hale 24.1. a KP 
v krosu 14.3. ■ Mezistátní pětiutkání 2014: MU s Rakouskem, Bavorskem a Vysočinou: termín 5. října, místo 
Dolní Rakousko. ■ Mezistátní pětiutkání 2015: MU s Rakouskem, Bavorskem a Vysočinou 2015 proběhne 
v JČ kraji, je potřeba připravit podklady pro žádost na grant. ■ Další jednání VV JKAS proběhne v říjnu, termín 
bude upřesněn. ■

■ PAS, 16.9.
Výbor PAS schválil předložený program jednání, zápis z minulého jednání a kontrolu plnění usnesení výboru. 
■ Výbor vzal na vědomí informaci předsedy PAS o průběhu 2. pražského sportovního summitu a schválil: 
připravit návrh PAS na přidělení grantu v programu III. Sportovní akce regionálního významu na meziměstské 
utkání mladšího žactva v hale Praha – Brno; připravit návrh PAS na přidělení grantu v programu I. A Systémo-
vé a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže. ■ Výbor vzal na vědomí informace k zabezpečení přetlakové 
haly na Strahově pro přípravu pražských atletů; návrh pražské halové termínové listiny 2015. ■ Výbor vzal na 
vědomí program jednání společného zasedání s předsedy pražských oddílů. ■ Výbor schválil: uvolnit schvá-
lené prostředky z grantu hl. m. Prahy pro SK ZŠ Jeseniova na nákup doskočiště s tím, že vlastní realizaci 
dohodne hospodář PAS se zástupci SK; navržený postup při realizaci grantu hl. m. Prahy v oblasti rozhodčích. 
■ Výbor vzal na vědomí předloženou pozvánku na školení trenérů žactva, které se uskuteční ve dnech 29. 
a 30. listopadu 2014 v prostorách SK ZŠ Jeseniova Praha, včetně personálního zabezpečení. ■ Příští jednání 
výboru se uskuteční v úterý 16. října. ■

■ Moravskoslezský KAS, 22.9.
Úspěšně proběhl CORNY pohár, výbor MSKAS děkuje garantů okresních kol, jmenovitě Emilce Szmekové 
a Zdeňku Dudovi, výsledky okresních finále v příloze zápisu. ■ Upozorňujeme pracovníky soutěžní komise, že 
MMaS v Bratislavě se koná 7.2.2015, Beskydská laťka se posunuje na 8.2., Ostravská laťka 28.1., Hustopeče 
23.-24.1., laťka v Banské Bystrici 4.2. ■ Zvolánková předložila zprávu o čerpání rozpočtu, výbor MSKAS bere 
na vědomí bez připomínek, pořadatelé soutěže družstev mládeže jun. a dor. si po skončení soutěže mohou 
vyfakturovat na MSKAS částku 14.000,-Kč. ■ 13.10. na jednání MKSAS budou projednány všechny složky 
činnosti mládeže – SpS, SCM, SG a CISO. ■ Předpokládané termíny závodů v roce 2015 – 16.5. extraliga 
muži, ženy, 26.5. ZT, 20.-21.6. MČR gigant. ■ Termíny: atlet roku se koná v Praze 8.11., výbor ČAS 29.11. ■ 
Černý informoval o soutěžích družstev v MS kraji. ■ Termín příštího jednání 13.10. ■

■ Plzeňský KAS, 25.9.
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. ■ Předsedkyně komise mládeže Prokopová uspořádala 
anketu ohledně možnosti konání samostatného KP jednotlivců staršího žactva. Většina klubů a trenérů se vy-
slovila pro zachování stávajícího modelu. Z tohoto důvodu bude i pro následující sezonu (2015) platit součas-
ný stav. ■ Ve dnech 30.-31.8. proběhlo v Jablonci n. Nisou MČR jednotlivců do 22 let. Vystoupení zástupců 
naší oblasti hodnotil výbor PKAS jako úspěšné. Bylo získáno celkem 5 medailí. ■ Plzeň hostila (AK Škoda) 
20.-21.9. MČR žactva. Závody proběhly organizačně na vysoké úrovni a po výkonnostní stránce je lze pro naši 
oblast hodnotit jako úspěšné. Naši atleti a atletky zde získali 6 medailí a štafetě Sokola Petřín scházela k zisku 
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sedmé jen jedna desetina sekundy. ■ 6.9. se konalo v Písku 2. kolo OMD mládeže (gigant). Společné závody 
proběhly bez problémů a byly přínosem pro přípravu žactva na MČR. ■ Předseda soutěžní komise Janeček 
seznámil výbor s přihlášenými oddíly pro pořádání krajských soutěží v roce 2015. ■ Pan Sladký žádá kluby, 
které chtějí zařadit své závody do Běžeckého poháru mládeže v ročníku 2015, aby se u něj urychleně přihlá-
sily. ■ Janeček přednesl informaci o pokračující přípravě termínové listiny pro rok 2015. V tomto ohledu bude 
sjednána schůzka s JKAS. ■ ČAS vydal tabulky soutěží družstev. Janeček zpracuje přehled umístění oddílů 
z Plzeňského kraje. ■ Předseda soutěžní komise Janeček žádá kluby, vedoucí družstev a trenéry, aby zaslali 
na jeho adresu připomínky k soutěžnímu řádu jednotlivých kategorií. ■ Hospodář Bastl upozorňuje oddíly, 
aby nezapomněly vyfakturovat krajské akce, které pořádaly. 24.11. proběhnou v prostorách SG (Táborska 28, 
Plzeň) oponentury. ■ Člen výboru Šilhánek připraví anketu o nejlepší mítink za rok 2015 v Plzeňském kraji. 
■ 24.9. uspořádaly Klatovy 3. víceboj pro nejmladší žactvo. Samotný závod byl pěkně připraven a proběhl 
v klidné atmosféře. Nedostatek lze ale vidět v pozdě vydaných propozicích a v opětném vynechání katego-
rie (2003 – 2004). Výbor PKAS se také domnívá, že vzhledem k nejmladším věkovým kategoriím je vhodné 
zajistit ceny pro všechny soutěžící účastníky. ■ Předseda soutěžní komise Janeček hledá řídící pracovníky 
pro mladší a starší žactvo pro rok 2015. ■ Sladký připomíná klubům a příznivcům běhů mimo dráhu, že stále 
ještě probíhá Běžecký pohár mládeže (Běh Hůrkou v Klatovech – 11. 10. a Bělská pětka – 18. 10.). ■ Sladký 
přednesl výboru PKAS informaci o nově vzniklé právní poradně ve vymahatelnosti práva ve sportovní činnosti. 
■ Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 23.10. 

■ KAS Olomouc, 2.10.
Oponentury SCM proběhnou 12.11. v Olomouci. ■ Návrh termínů halových závodů: 20.2.2015 KP žactva – 
bez účasti závodníků jiných krajů, 31.1. KP dospělí, 24.-25.1. - MMaS víceboje a koule, 7.2. MMaS Bratislava. 
Termíny dalších „Olomouckých hal“ budou upřesněny po jednání zástupců MaS. ■ Školení trenérů žactva 
a přípravek; doškolení trenérů; Atletika pro děti do škol. ■ Vyhodnocení Běžeckého poháru Olomouckého 
kraje proběhne 7.11. ve Šternberku. Informaci o průběhu a počtech startujících podal. ■ Nejlepšími atlety 
Olomouckého kraje v kategorii žactva byli vybráni Michaela Gieslová, Olomouc, a členové olomoucké štafety 
4x60 m, Vychodil, Látal, Konečný, Nastoupil, překonali oddílový rekord ČR. V kategorii dorostu Tereza Přida-
lová, Olomouc, a Jan Uhrin, Šumperk. Jmenovaní obdrží poháry při KP v hale. ■ Družstvo mužů SK Hranice 
postoupilo do 1. NAL. ■ Do celostátního finále CORNY SŠ poháru postoupily družstva Slovanské gymnázium 
Olomouc - hoši a gymnázium Čajkovského Olomouc – dívky. ■ AK Šternberk má zpracován projekt na stav-
bu atletického stadionu se 6 drahami. Stavět by se mělo začít v roce 2015 a otevřít 2016. ■ Příští jednání se 
uskuteční ve středu 12.11. ■

Jihomoravský KAS, 8.10.
■ Výsledky dráhové sezony 2014: hodnocena jako velmi úspěšná. ■ Stav účtu a výhled do konce roku. Na 
účet zatím nepřišly peníze ze smlouvy na činnost ve výši 136.000 Kč, budou proplaceny krajské soutěže 
ve výši 115.000. * Výbor schvaluje rozdělit 120.000 Kč na finanční náhrady oddílům v JmKAS za dosažené 
výsledky mládežníků v roce 2014. ■ Výbor schvaluje žádost Sečkáře o příspěvek na dopravu na ECCJ ve 
Španělsku ve výši 20.000 Kč. ■ Hodnocení SCM: V SCM 50 závodníků, 10 odchází do dospělých, 4 převedeni 
nebo vyloučeni. ■ Termínovka zima 2014/2015: obeslat oddíly, aby poslaly termíny závodů v hale i venku. 
■ Anketa o nejlepšího atleta JmKAS proběhne jako každý rok, vyhlášení na Brněnské laťce 2015 v Olympii. 
■ LODM 2015: Plzeň Dotace 100.000,- Kč z Jihomoravského kraje, nutno vyčerpat do konce roku. Čerpání 
na dresy, přípravný závod v hale AK Olomouc a příspěvek na dopravu. ■ Spojit se s komisí rozhodčích pro 
zlepšení práce komise. ■ Oddíly musí zaslat hodnocení talentované mládeže předsedovi kraje Nezdařilovi. ■ 
Oddíly AK Hodonín, AHA Vyškov a řídící brněnské skupiny zašlou co nejdříve výsledky skupin soutěží mladší-
ho žactva. Nutné pro vyúčtování financí na tyto soutěže. ■
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MEDAILONY LISTOPAD 2014

Balšán Václav, *19. 11. 1914 Praha, †18. 11. 1972; chodec, 1932-49 patřil ke světové špičce. Začínal v AC 
Praha (1932), poté AC Sparta Praha (1939-41), Spartak Michle-SK Jawa Praha-Spartak Závody 9. května
-Spartak Nusle (1942-57). Účastník ME 1946 (10 000 m, diskv.). Čs. mistr 1932-33, 1935, 1939-40, 1942-46 
a 1948-49 (10 000 m), 1935, 1941 a 1944-45 (25 km). Držitel 5 čs. rekordů: 10 000 m 47:16,8 (1936), 45:25,8 
(1942), 42:31,0 (1945, IAAF neuznaný nejlepší světový výkon), 30000 m 2:36:47,5 (1936), hodinovka 13 
739,25 (1944). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1936-47). Os. rekordy: 10 000 m 42:31,0 (1945), 20 km 
1:34:18,8 (1933), 30000 m 2:36:47,5 (1936), hodinovka 13 739,25 (1944).

Bergrová Zuzana, *24. 11. 1984 Ústí nad Labem; překážkářka, sprinterka. Držitelka bronzové medaile ve 
štafetě 4x400 m z HMS 2010 a z ME 2012. Začínala ve Spartaku Ústí n. L. (1994, trenérka S. Gunarová), 
poté AC Turnov (2001), USK Praha (od 2002, trenérky J. Jílková, M. Blažková). Účastnice MEJ 2003 (400 
m př. 4., 4x400 m 8.), ME 2006 (400 m př., 4x400 m rozběh), 2010 (400 m př. smf, 4x400 m rozběh) a 2012 
(400 m př. 7.), HMS 2008 (4x400 m 4.) a 2010 (4x400 m 3.), MS 2011 (4x400 m 7.), OH 2012 (4x400 m 7.). 
Mistryně ČR na 400 m 2004, 2007, 400 m př., 2010-11, 4x400 m 2006, v hale 2004 (4x200 m) a 2010 (4x400 
m). Držitelka 2 rekordů ČR v odd. štafetě 4x400 m 3:29,95 a 3:26,01 (2011). Reprezentovala v 6 utkáních 
(2003-11). Os. rekordy: 200 m 24,25 (2010), 400 m 53,03 (2010), 400 m př. 55,78 (2012), výška 183h (2008), 
dálka 586 (2011).

Florián Jiří, *16. 11. 1964 Brno; běžec. Začínal ve Slavoji Slavkov u Brna (1978-83), poté Zbrojovka Brno 
(1984-89), Šumava Klatovy (1990), Vyškov (1993). Účastník MS 1990 v krosu (nedok.). Mistr ČR 1983 (5000 
m). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1981-82). Os. rekordy: 1500 m 3:50,9 (1983), 5000 m 14:20,67 
(1983), 10 000 m 29:57,56 (1989).

Havran Josef, *9. 11. 1919 Odry, †7. 11. 2004; činovník a trenér. Člen CHZ ČSSP Litvínov, kde byl mpř. 
oddílu od 1947. Předsedou SČ kraje 1955-82, člen pléna ústř. sekce. Trenér od 1956, významní svěřenci: 
J. Potrebuješová, P. Hellmich a další.

Jungrová Jaroslava, provd. Lišková, pozd. Pelikánová, *19. 11. 1929 Litomyšl; vrhačka. Začínala v Lito-
myšli (1943-46), poté Sokol Vinohrady (1947-50), Sparta Praha (1951-52), ÚDA Praha (1954-56), Spartak 
Praha Sokolovo (1957-64). Účastnice ME 1950 (koule 9., disk 12.). Mistryně republiky 1949-51 (disk), 1951, 
1958 a 1959 (koule), 1949 (pětiboj, vrhačský trojboj), 1951 (4x100 a 4x200 m). Držitelka 8 čs. rekordů 
v hodu diskem 39,30 (1949)-46,03 (1950), 1 ve vrhu koulí 14,58 (1958). Reprezentovala ve 21 mezist. utká-
ních (1948-59). Jako první česká diskařka překonala hranici 40 m (40,74 Gottwaldov 7. 8. 1949). Po ukon-
čení závodní činnosti trenérka. Os. rekordy: koule 14,58 (1958), disk 46,03 (1950).

Kopal Bohuslav, JUDr., *18. 11. 1904 Chlumec nad Cidlinou, †22. 8. 1978 Praha; činovník SK Slavia Praha, 
v jejímž dresu běhal od 1924 závody na 400 m př., později funkcionář oddílu, známý pražský advokát, 1945 
zvolen jako archivář do výboru ČsAAU. Stal se mezinár. sekr. čs. atletiky 1946-50. Na kongresu IAAF v Oslo 
1946 zvolen členem rady IAAF, členem evropské komise do 1950, členem řád. komise do 1948 a amatérské 
komise 1946-48. Členem rady IAAF byl až do roku 1950, kdy byl na pokyn politických orgánů odvolán. Dal 
základ čs. atl. poválečné diplomacii a probojoval čs. atletice významné postavení v Evropě.
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Labuda Bronislav, *22. 11. 1934 Třinec, †3. 1. 2014; trenér od 1956 v TŽ Třinec. V oddíle byl org. prac. 
a mpř., trenér TSM od 1962. Významní svěřenci: K. Szotkowski, S. Sajdok, L. Šebesta, W. Pilch a další. 
Podílel se na publikaci JTS běh na 400 m a zpracoval „Trénink a výkonnostní růst Karla Szotkowského“.

Neckář František, *17. 11. 1944 Borek u Rokycan; vícebojař. Závodil za Spartak Plzeň (1962-1964), poté 
Dukla Vyškov (1965), Dukla B. Bystrica (1966-1968), Škoda Plzeň (1969-71), Slavia VŠ Praha (1972-75). 
Trenér od 1966 ve Škodě Plzeň, dále VŠ Praha (1970-1977) a opět Škoda Plzeň. Významní svěřenci: J. 
Neckář, P. Polomský, I. Sekyrová, M. Koblasová, F. Jansa, B. Patera, P. Sluka, D. Urbánková a další. Bratr 
Jana Neckáře-viz heslo a manžel Marcely Koblasové-viz heslo. Os. rekordy: 110 m př. 14,4 (1974), koule 
15,20 (1974), desetiboj 7044 (1974).

Novotný Milan, *29. 11. 1984 Kladno; sprinter. Závodil za AC Start Karlovy Vary (1998-2006, trenér V. 
Hůrka). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (2003). Účastník MEJ 2003 (4x100 m 6.). Os. rekordy: 100 m 10,68 
a 10,50w (2003), 200 m 21,66 (2003).
Poláček Václav, *13. 11. 1929 Skramouš, †29. 3. 2014; běžec, činovník, trenér. Začínal v SK Skramouš, 
který založil, poté závodil za Mladou Boleslav a Jablonec, v 1952-53 za ATK Praha. Držitel čs. odd. rekordu 
ve štafetě 4x1500 m 16:20,2 (1952). Pracoval původně jako ekonom, od 1973 tajemník TJ LIAZ Jablonec 
nad Nisou. Trenér od 1949, významní svěřenci: H. Nerudová, J. Čeřovský, H. Malá, J. Krátká, H. Slámová a 
další. V oddíle 1948-50 a 1953-68 ved. dorostu, 1970-80 ved. družstva mužů, předseda oddílu 1964-2001 
nepřetržitě. Předseda kraj. výboru SvČ kraje 1982-89. Místopředseda ČAS 1969-70, předseda 1990-92, 
II. mpř. atl. ústředí 1990, člen správní rady ČSAU 1991-92, člen ÚTR 1969-71. Člen dozorčí rady ČAS od 
2005. Čestný člen ČAS (1992). Os. rekordy: 800 m 1:54,8 (1952), 1500 3:58,8 (1952).

Přeček Jaroslav, *20. 11. 1924 Ostrava; sprinter. Začínal v SK Baťa-Botostroj Zlín (1944-1948), poté ATK 
Praha (1949), Svit Gottwaldov (1950-54). Mistr republiky na 400 m 1947. Držitel čs. rekordu na 4x200 m 
1:28,9 (1947) a 2 na 4x400 m 3:20,7 (1948) a 3:16,6 (1951). Reprezentoval ve 12 mezist. utkáních (1947-51). 
Os. rekordy: 100 m 10,8 (1948), 200 m 22,2 (1949), 400 m 49,5 (1947), 400 m př. 56,0 (1951).

Saxa Antonín, *7. 11. 1929 Kolín; tyčkař. Začínal v AFK Kolín (1943), poté Sokol a ČSD Kolín (1945-52), 
ÚDA Praha (1953-54), Lokomotiva Kolín (1955-57). Mistr republiky 1949-51 a 1953. Držitel čs. rekordu 418 
(1951). Reprezentoval v 19 mezist. utkáních (1948-55). Os. rekord: tyč 418 (1951).

Staňková Eliška, *11. 11. 1984 Kraslice; diskařka; Začínala v Sokole SG Plzeň-Petřín (2003-04, trenér I. 
Hubáček), poté USK Praha (2005-06, trenér J. Ruda), PSK Olymp Praha (2007-12, trenér J. Šilhavý) a A.C. 
Tepo Kladno (od 2013, trenérky V. Cechlová, L. Plašilová). Účastnice ME 2012 (kval.), 2014 (10.), univerziá-
da 2009 (kval.). Mistryně ČR 2012. Os. rekordy: koule 13,81 (2011), disk 58,34 (2014).

Šebrle Roman, *26. 11. 1974 Lanškroun; vícebojař. Olympijský vítěz 2004, mistr světa 2007, dvojnásobný 
mistr Evropy 2002 a 2006, vítěz univerziády 1997 v desetiboji, dvojnásobný halový mistr světa 2001 a 2004, 
trojnásobný halový mistr Evropy 2002, 2005 a 2007 v sedmiboji. Držitel stříbrné medaile z OH 2000, MS 
2003 a 2005 v desetiboji, HME 2000 v sedmiboji, bronzové medaile z HMS 1999, 2003 a 2006, HME 2009 
a 2011 v sedmiboji. Bývalý držitel světového rekordu 9026 (2001), jako první na světě překonal hranici 9000 
bodů. Začínal jako fotbalista (1980-93), s atletikou v TJ Týniště nad Orlicí (1990-93), poté T&F Pardubice 
(1992-95, trenér J. Čechák), Dukla Praha (1996-2012, trenér Z. Váňa, od 2004 D. Kupka, od 2011 J. Jílková). 
Účastník MS 1997 (desetiboj 6.), 1999 (nedok.), 2001 (10.), 2003 (2.), 2005 (2.), 2007 (1.), 2009 (11.) a 2011 
(14.), HME 1998 (sedmiboj nedok.), 2000 (2.), 2002 (1.), 2005 (1.), 2007 (1.), 2009 (3.) a 2011 (3.), ME 1998 
(desetiboj 6.), 2002 (1.), 2006 (1.) a 2012 (6.), HMS 1999 (sedmiboj 3.), 2001 (1.), 2003 (3.), 2004 (1.), 2006 
(3.), 2008 (nedok.) a 2010 (5.), OH 2000 (desetiboj 2.), 2004 (1.), 2008 (6.) a 2012 (nedok.), univerziáda 1997 
(1.). Mistr ČR 1996 (sedmiboj v hale, desetiboj), 1998 (sedmiboj v hale, dálka), 2000 (dálka v hale), 2001 
(60 m př., dálka v hale), 2002 (dálka v hale, 110 m př.), 2004 (4x200 m v hale), 2011 (sedmiboj a 4x400 m 
v hale, 4x400 m), 2012 (sedmiboj v hale). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1994-2012), z toho 6x v EP. 
Ve světové vícebojařské sérii 1998 (3.), 1999 (2.), 2000 (3.), 2002 (1.), 2003 (2.), 2004-05 (1.), 2006 (2.), 2007 
(1.). Držitel st. vyznamenání „Medaile Za zásluhy“ (2004). Manželka Eva Kasalová. Os. rekordy: 100 m 10,64 
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tyč 520 (2003), dálka 811 (2001), koule 16,47 (2007), disk 49,37 (2003), oštěp 71,18 (2007), desetiboj 9026 
(2001).

Šubrt Luboš, *28. 11. 1964 Mladá Boleslav; běžec. Začínal v AŠ Mladá Boleslav (1978-83, trenéři B. Zítka, 
od 1979 J. Hlaváč), poté Dukla Praha (1984-96), AC Turnov (1997). Účastník MEJ 1983 (800 m smf., 4x400 
m 8.), MS 1992 v silniční štafetě (7.), 1994 (10.) a 1996 (14.), MS 1995 v půlmaratonu (64.) a 1996 (47.). Mistr 
ČR 1983 (800 m v hale), 1988 (800 m), 1992 (3000 m v hale), 1995 (půlmaraton a silniční běh Běchovice). Čs. 
mistr v hale 1983-86 (800 m) a 1992 (3000 m), na dráze 1984-85 (800 m). Reprezentoval v 9 mezist. utká-
ních (1984-95), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 800 m 1:48,38 (1986), 1500 m 3:44,82 (1987), 5000 m 13:50,24 
(1989), 10 000 m 29:01,28 (1995), půlmaraton 1:03:32 (1993).

Šulda Bohumil, *12. 11. 1924; činovník a rozhodčí ve Staré Boleslavi.
RED podle Kdo byl kdo

■ NEKROLOGY

Zemřel Radko Zavřel, oblíbený pedagog, trenér a především obětavý rozhodčí. Rodák z Olomouce 
(5.8.1933) věnoval atletice celý svůj život. Byl vysokoškolským učitelem takřka čtyři desetiletí (1964 až 
2011). V oboru atletiky publikoval, přednášel a vedl praktická cvičení. Rovněž se angažoval ve vysoko-
školském sportu jako funkcionář. Pracoval ve výboru VŠTJ Univerzity Palackého Olomouc, byl hospo-
dářem i předsedou atletického oddílu, vedoucím družstva žen, které dovedl až do nejvyšší soutěže, a 
také trenérem (od 1964) úspěšných reprezentantek (např. Černá, Srbová, Kolesárová, Ondřejová). Byl 
ústředním rozhodčím, a především výborným a svědomitým organizátorem nejen závodů, ale také ško-
lení trenérů a rozhodčích. Zemřel po delší nemoci ve středu 1. října ve věku 81 let.
.
  Čest jejich památce.

       
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

ŘÍJEN

25.9. Grand Prix ACCC Horažďovice ............................................................................. Střelské Hoštice

LISTOPAD

8.11. Vyhlášení ankety Atlet roku .................................................................................................... Praha

9.11. Velká kunratická ..................................................................................................................... Praha

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