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■ SLOVO PŘEDSEDY

Atletická sezóna je v plném proudu. Úvodní mítinky Diamantové ligy, mezinárodní mítinky Memoriál Ludvíka 
Daňka v Turnově a především Zlatá Tretra v Ostravě naznačily možnosti našich reprezentantů v atletické se-
zóně. Věřím, že na mistrovství Evropy družstev, kde budeme bojovat o návrat do nejvyššího stupně soutěže, 
i na vrchol roku mistrovství světa v Pekingu, budou naši reprezentanti opět skvěle připraveni. Pohled na do-
mácí strukturu soutěží mne však vede k zamyšlení, zda současná termínová listina konvenuje pořadatelům 
a především našim atletům.
V květnu proběhl druhý ročník soutěže Štafetový pohár, který si klade za cíl oslovit žáky základních škol 
a spolu s rodícím se projektem Atletika pro děti do škol, který Český atletický svaz startuje za podpory IAAF, 
vrátit atletiku do hodin tělesné výchovy 1. stupně základních škol. Účast 550 škol v letošním ročníku soutěže 
a celé její pojetí musíme brzy vyhodnotit a pracovat na strategii Českého atletického svazu v této oblasti.
K 15. květnu odstoupil na základě dohody z funkce ředitele ČAS pan František Fojt, který ve funkci gene-
rálního sekretáře a ředitele ČAS působil od roku 1992. Rád bych mu ještě také touto cestou rád poděkoval 
za vše, co pro atletiku vykonal. František Fojt bude v práci pro atletiku pokračovat i nadále, a to především 
v oblasti mezinárodních soutěží, které Český atletický svaz připravuje.
S přáním hezkých zážitků z hlavní atletické sezóny,

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři,
dostává se k vám letošní páté číslo Atletických listů. V něm již čtvrtý rok pokračujeme s hlavním té-
matem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do Plzeňského kraje, jmeno-
vitě do AC Domažlice. 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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■ VALNÁ HROMADA

■ Jednání 26. 4. 2015
Ve Sportovním centru Nymburk se uskutečnila 
celorepubliková Valná hromada Českého atletického svazu 
Valnou hromadu ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník a ředitel ČAS František Fojt. Valná hromada ČAS 
vzala na vědomí zprávu o činnosti ČAS za období od posledního zasedání Valné hromady ČAS a programu 
ČAS na období let 2015 – 2017. Valná hromada ČAS vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za období od po-
sledního zasedání Valné hromady. Valná hromada ČAS vzala na vědomí zprávu arbitrážní rady za období 
od posledního zasedání Valné hromady ČAS. Valná hromada ČAS schválila změnu Stanov ČAS dle před-
loženého návrhu. Valná hromada ČAS zmocnila P ČAS ve své kompetenci administrativně formální úpravy 
stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového 
soudu může P ČAS odstraňovat všechny vady Stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou 
a  k  dosažení zápisu do  spolkového rejstříku. Valná hromada ČAS uložila statutárním orgánům: a) uložit 
do sbírky listin spolkového rejstříku Stanovy ČAS, b) učinit příslušné zápisy do spolkového rejstříku. Valná 
hromada ČAS schválila návrh organizace voleb členů P ČAS na období let 2017 a 2021.

Součástí odsouhlasených změn stanov 
je i nové logo Českého atletického svazu.

Karolína Farská

■ PŘEDSEDNICTVO

■ Jednání 5.5.
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí předloženou informaci 
o hospodaření krajských atletických svazů a Pražského atletického svazu v roce 2014. • P ČAS vzalo na vě-
domí zprávu organizačního výboru M ČR v Plzni. • P ČAS vzal na vědomí informaci o vývoji hospodaření ČAS 
k 31. 3. 2015. • P ČAS projednalo závěry ze schůze Výboru ČAS a ze zasedání Valné hromady ČAS. • P ČAS 
zhodnotilo pozitivně individuální vystoupení Anežky Drahotové na MU v chůzi a konečné umístění družstva 
žen. Celkově zhodnotilo vystoupení reprezentace na MU v chůzi jako průměrné. • P ČAS vzalo na vědomí in-
formaci o způsobu nominace na MU 18 (SVK, 6. 6. 2015). • P ČAS přijalo za člena ČAS TJ Sokol I. Smíchov. 
• Předseda ČAS Libor Varhaník po projednání na zasedání Předsednictva ČAS jmenoval Ing. Tomáše Janků 
do funkce ředitele Českého atletického svazu. • 

Karolína Farská

■ VÝBOR

■ Jednání 18.4.
Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Výbor ČAS schválil Výroční zprávu ČAS za rok 2014 včetně 
zprávy o  čerpání rozpočtu ČAS za  rok 2014; Výbor ČAS schválil účetní závěrku a  výsledky hospodaře-
ní ČAS za rok 2014 podle českých účetních předpisů. Hospodaření ve zdaňované činnosti vykazuje zisk: 
5.272.509,91 Kč před zdaněním, v nezdaňované činnosti zisk ve výši 11.331.404,18 Kč. Daňová povinnost 
činí 908.960,00 Kč. Celkový zisk v roce 2014 byl vytvořen ve výši 15.694.954,09 Kč; zvýšení vlastního jmění 
ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok 2014; závěrečný účet ČAS a výsledek hospodaření s rozpočto-
vými prostředky a  to přebytek ve výši 12.988.395,70 Kč. • Výbor ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní 
činnosti dozorčí rady ČAS v roce 2014. • Výbor ČAS vzal na vědomí informace o organizační a obsahové 
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přípravě zasedání valné hromady ČAS v roce 2015. • Výbor ČAS vzal na vědomí návrh nových Stanov ČAS, 
který bude předložen ke schválení valné hromadě ČAS, která proběhne dne 26. 4. 2015 v Nymburce.  • 
Výbor ČAS schválil termín a návrh obsahu podzimní schůze Výboru ČAS, které se uskuteční 14. listopadu 
2015 v Praze. • Výbor ČAS schválil změnu kritérií pro rozdělení finančních příspěvků mezi krajské atletické 
svazy a Pražský atletický svaz a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2015 v bodě 3 takto: V pří-
padě příspěvku na technické zabezpečení krajských kol Poháru rozhlasu a krajských kol Středoškolského 
atletického poháru: Každému KAS a PAS bude poskytnut příspěvek na technické uspořádání krajského kola 
Poháru rozhlasu ve výši 3000 Kč, přičemž Středočeskému KAS bude poskytnut příspěvek na 2 krajská finále 
v celkové výši 6000 Kč. Každému KAS a PAS bude poskytnut příspěvek na technické uspořádání krajského 
kola Středoškolského atletického poháru ve  výši 5000 Kč. • Výbor ČAS schválil prodloužení termínu pro 
dodání výkazu zisku a ztrát a rozvahy atletickými oddíly a krajskými atletickými svazy do 30. 4. 2015. ■  

Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ PŘESTUPY - JARO 2015
    22. dubna 2015, 11:30
Organizační komise Českého atletického svazu rozhodla o přestupech podaných v termínu 1. - 31. 3. 2015 
viz http://www.atletika.cz/cas-informuje/prestupy-jaro-2015/.
(Dodatek k přestupům: http://www.atletika.cz/cas-informuje/uredni-zprava-organizacni-komise-cas-k-p5/) 
Přehled přestupů je přílohou těchto AL.

Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ HOSTOVÁNÍ 2015
    21. května 2015, 14:34
Soutěžní komise Českého atletického svazu rozhodla o hostováních podaných v termínu od 16. března 2015 
do 15. dubna 2015 viz: http://www.atletika.cz/cas-informuje/hostovani-2015/
Přehled hostování je přílohou těchto AL.

Dušan Molitoris, předseda soutěžní komise ČAS

■ ZRUŠENÍ MEZISTÁTNÍHO UTKÁNÍ JUNIORŮ
    22. května 2015, 15:53
S politováním oznamujeme, že se mezistátní utkání juniorské kategorie (CRO-CZE-HUN-SLO-SVK) plá-
nované na 4.7.2015 neuskuteční. 
Chorvatský atletický svaz, organizátor letošního ročníku oznámil, že není schopen z fi nančních a kalendář-
ních důvodů letošní mezistátní utkání uspořádat, ani se ho zúčastnit.
Bohužel, žádná z dalších federací v pořadí není ochotna mezistátní utkání letos uspořádat, ani se nepodařilo 
s partnerskými federacemi nalézt řešení, které by bylo důstojnou alternativou zrušeného MU19 v Chorvatsku.
ČAS se vynasnaží nalézt variantu, která by aspoň částečně zacelila tuto vzniklou mezeru, i když to s největší 
pravděpodobností nebude adekvátní náhrada.

Tomáš Dvořák, šéftrenér ČAS



âESK¯  ATLETICK¯ SVAZ
CZECH  ATHLETIC FEDER ATION
âESK¯  ATLETICK¯ SVAZ
CZECH  ATHLETIC FEDER ATION

4

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

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ AC Domažlice
Vznik: 1921
Počet registrovaných atletů: 172
Předseda: Zdeněk Forster
(údaje k 23.5. – online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky odpovídal sekretář klubu Petr Konop.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 172 členů. Kolik máte celkově, včetně těch nere-
gistrovaných u ČAS?
Klub má o něco více, přibližně 190 členů.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Členská základna obsahuje především žactvo, předžactvo a dospělé, kategorie mezi nimi jsou slabší.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Družstva přihlašujeme žákovská, mladší a starší, a také dorostenky, muži pak závodí v první lize.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
O atletiku mezi dětmi příliš zájem není, jasně vede fotbal, fl orbal, basketbal.
Na svém webu máte strukturu vedení oddílu. Prosím o potvrzení, zda odpovídá současnému stavu 
případně o doplnění. Přibližte činnost výboru, četnost schůzek apod.
Web ukazuje aktuální stav. Schůze výboru se konají dle potřeby jednou až dvakrát za měsíc.
Jste samostatným klubem. Jaké jsou výhody či nevýhody samostatnosti, můžete-li srovnat?
Jsme klub s právní subjektivitou a z TJ Jiskra Domažlice jsme vystoupili již v roce 1994. Výhody to má ty, že 
si děláme atletiku a sport, jak chceme a potřebujeme. Nevýhody v tom, že platíme nájmy za stadion a další 
sportoviště, které jsou ve vlastnictví města a TJ.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Po loňském pořadatelství MČR v krosu si dáváme oddech. Rádi bychom uspořádali nějaký šampionát, třeba 
dvaadvacítky, ale na to bohužel není stadion – šest drah okruh, osm rovinka.
Které závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Letos máme prioritu v pořadatelství srpnového mítinku Chodská 1500, který se pořádá již po padesáté a také 
v tradičním podzimním Běhu babylonskými lesy, který má stejný počet ročníků. Dalšími závody na naší dráze 
jsou družstva mládeže tří krajů, dále mladšího žactva a podílíme se na pořádání školních soutěží jako je Pohár 
rozhlasu, Corny, kde děláme i krajské fi nále, a spolupořádáme i Okresní atletickou ligu škol.

Michal Procházka

■ JEDNÁNÍ KAS

■ Plzeňský KAS, VH 4.4.
Valná hromada (VH) schválila navržený program. • VH vzala na vědomí kontrolu unesení z minulé VH. • VH 
schválila složení mandátové a návrhové komise. • VH vzala na vědomí zprávu předsedy PKAS o činnosti 
výkonného výboru (VV) mezi valnými hromadami. • VH navrhla zavedení centrálního registru rozhodčích 
(projedná VV s ČAS). • VH vzala na vědomí: zprávu mandátové komise, zprávu STK, zprávu o hospodaření, 
zprávu revizní komise, výsledky ankety o  nejlepšího pořadatele. • VH schválila navržené delegáty na  VH 
ČAS. • VH uložila VV projednat možnost pořádaní mistrovství PKAS v nevypsaných disciplínách v daném 

■ Z KRAJŮ
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roce v rámci regionálního mítinku na základě dobrovolného přihlášení pořadatele. • VH pověřila VV zvážit 
a projednat možnost zřízení měřicí skupiny na úrovni kraje. • VH doporučila pořádat přímo krajské kolo 
Štafetového poháru. • VH schválila nominaci nové předsedkyně komise rozhodčích. • VH uložila VV provést 
úpravy stanov tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem. ■ 

■ Karlovarský KAS, 7.4.
Hodnocení závodů: 28.2. – Oblastní přebor předžactva v Praze – dobrý projekt, pokračovat. 21.3. - Mistrov-
ství České republiky v přespolním běhu. • Příprava závodů. VV KKAS rozhodl o úhradě části pořadatelských 
nákladů závodů 24.4. v Chebu, 1.5. v Chodově a 3.5. v Karlových Varech ve výši 5000,- Kč – nominační 
závody na LODM v Plzni. • Hodnocení valné hromady KKAS. • Příprava na LODM. • SCM – zdravotní 
prohlídky dosud mají jen závodníci ŠAKu Chodov. Ostatní prosím urychleně dodat. • Dopis z PKAS – VV 
KKAS nechápe, jak mohly vzniknout nedoplatky za startovné na Oblastním mistrovství jednotlivců. • Další 
schůze – 19.5. ■

■ Pardubický KAS, VH 8.4. 
Valná hromada vzala na vědomí: a) zprávu o činnosti přednesenou předsedou PU KAS Ladislavem Doskoči-
lem; b) zprávu hlavního trenéra SCM Pavla Studničky; c) zprávu mandátové komise, že VH je usnášeníschop-
ná, počet přítomných 80%. • VH schválila: a) zprávu o hospodaření za rok 2014; b) rozpočtový záměr pro rok 
2015, který je navržen vyrovnaný a bez zisku; c) strukturu soutěží společnou s HK KAS; d) delegáty na valnou 
hromadu ČAS; d) VH rozhodla o pořádání KP „OPEN“ v původní podobě. • VH uložila výboru PU KAS: a) 
na  nejbližší schůzi výboru PU KAS projednat diskusní příspěvky delegátů; b) seznámit oddíly se zprávou 
revizora. ■

■ Plzeňský KAS, 16.4.
VV PKAS provedl kontrolu závěrů z VH a zabýval se jednotlivými body usnesení, z kterých vyplývají pro VV 
úkoly: Výbor souhlasí, aby se jednotlivé oddíly přihlásily v rámci regionálních mítinků a VC k pořádání mistrov-
ských soutěží v nevypsaných disciplínách. VV řešil otázku pořízení nové elektrické časomíry v majetku PKAS 
a podnikne v tomto ohledu všechny potřebné kroky. Problematikou Štafetového poháru a možností pořádat 
rovnou Krajská kola se bude zabývat komise mládeže ČAS. Předseda komise rozhodčích Koleš písemně 
oznámil rezignaci na  svoji funkci. VV z  tohoto důvodu kooptoval na  funkci předsedkyně rozhodčích paní 
Mgr. Ernu Linhartovou (mail: rlinhartova@seznam.cz). Výkonný výbor PKAS po ukončení VH ČAS provede 
úpravy stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem. • PKAS obdržel od ČAS 119 dětských překážek 
pro některé kluby v rámci kraje. • Garant BP mládeže Sladký se spojí s pořadatelem Běhu okolo Zámečku 
z důvodu projednání možnosti změny trasy pro příští ročníky. • Výbor PKAS zajistí společnou dopravu a uby-
tování na MČR dorostu a juniorů v Ostravě (20.-21.6.) pro závodníky Plzeňského kraje. • VV se při svém jed-
nání zabýval přípravou 1. kola OMD dorostu a juniorstva v Domažlicích dne 9. 5. 2015. • Předseda soutěžní 
komise Janeček uvedl některé dodatky k soutěžní brožuře. Předseda soutěžní komise upozorňuje pořadatele 
prvních závodů sezony na včasné vydání rozpisů a zároveň apeluje na vedoucí družstev, aby si prostudo-
vali soutěžní brožuru. • Odměny rozhodčích se řídí dle směrnice Atletické soutěže 2015. • Výbor se zabýval 
hodnocením Mistrovství Jihočeského a Plzeňského kraje v přespolním běhu. • Předsedkyně soutěží mládeže 
Prokopová navrhla sjednocení propozic všech závodů pro tuto kategorii pořádaných. • Hospodář Bastl před-
nesl zprávu o hospodaření a konstatoval, že již bylo předáno daňové přiznání za rok 2014. • Z. Šilhánek, který 
je odpovědný za web PKAS připravuje inovaci webových stránek.  • Atletický klub SKP Rapid Sport oznámil 
písemnou formou ukončení své činnosti. • Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 21.5. ■

■ KAS Vysočina, 22.4.
Výbor projednal hodnocení doškolení a školení rozhodčích. • Výbor projednal způsob nominace na LODH. 
• Výbor projednal přípravu valné hromady KAS. • Výbor schválil proplacení cestovních nákladů předsedovi 
na jednání výboru ČAS. • Příští schůze 13.5. ■

■ KAS Vysočina, VH 22.4.
VH vzala na vědomí: Zprávu předsedy KAS o činnosti za období 2013 a 2014. Zprávu revizora o činnosti 
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a hospodaření KAS za období 2013 a 2014. • VH schválila: Hospodaření KAS za období 2013 a 2014. Návrh 
hospodaření na rok 2015. • VH zvolila delegáty na valnou hromadu ČAS. ■

■ KAS Olomouc, 28.4.
Rozdělení překážek dodaných ČAS. • Úhradu soutěžního poplatku ČAS provedou atletické oddíly podle po-
čtu přihlášených družstev. • Byl odsouhlasen návrh na zvýšení příspěvku pro pořadatele soutěže družstev 
staršího žactva na 12.000 Kč. • Podána informace o aktivitě Olomouckého kraje týkající se účasti na mezi-
národních závodech v partnerském městě Reggio Emilia konaných ve dnech 26.8.- 30. 8. Vedoucím výpravy 
byl jmenován Sadil. • Připomínáme možnost fakturace za sportovní přípravu závodníků na LODM. • Vedoucí 
SCM Rakowski informoval o členské základně SCM. Upozornil na nutnost odevzdání lékařských prohlídek 
a s tím i možnost čerpání finančních prostředků. SCM obdrží vzhledem k malé účasti závodníků Olomouckého 
kraje na mezinárodních akcích méně finančních prostředků. Naopak více obdrží závodníci ze systému pod-
pory mládeže CISKO. • Žádáme trenéry, aby zajistili fotografie žactva – účastníků MČR v hale. • V Olomouci 
se uskuteční ve spolupráci s ČAS a NESTLE závod pro mládež dne 27.5. • Probíhají okresní kola Čokoládové 
tretry a Štafetového poháru. • Krajské Finále Poháru rozhlasu se uskuteční v Šumperku. • M. Hrabal podal 
informaci o MMaS v ½ maratonu, konaném 25.4. a o závodech OVOV. • Příští jednání se uskuteční 2.6. ■

■ PAS, 28.4. 
Výbor PAS schválil předložený program jednání, zápis z minulého jednání a kontrolu plnění usnesení výbo-
ru. *Výbor vzal na vědomí závěry k hodnocení valné hromady PAS a valné hromady ČAS a podpořil aktivitu 
předsedy PAS ke zmírnění sankcí pro atletické oddíly a kluby v souvislosti s nedodržením stanovených 
termínů. • Výbor schválil: 1. Výši úhrady schváleného administrativního poplatku pro jednotlivé pražské 
atletické oddíly a kluby. 2. Souhrnné přehledy vyúčtování grantu hl. m. Prahy na formulářích, které výbor 
schválil. 3. Uskutečnit seminář k zabezpečení vyúčtování grantu hl. města Prahy pro rok 2015 v pondělí 1. 
června 2015 od 17.30 hodin na stadionu ASK Slavia Praha, za účasti zástupců pražských oddílů a klubů, 
které grant hl. m.Prahy obdržely. • Výbor schválil: 1. Postup vedoucího družstva Prahy na LODM při zabez-
pečení nominace družstva Prahy na LODM, včetně nezbytného administrativního zabezpečení. 2. Uhradit 
přímo na místě náklady na rozhodčí, obsluhu kamery, závodní kancelář, zdravotní zabezpečení, technickou 
četu, fotografování a zabezpečení nominace na tiskopisech PAS. 3. Pověřit B. Skálu projednáním úhrady 
dalších nákladů oddílu Spartak Prahy 4 v souvislosti s uspořádáním této soutěže na základě následné faktu-
race. • Výbor PAS vzal na vědomí informaci k zabezpečení účasti družstva Prahy na LODM, kterou předložil 
vedoucí družstva Prahy Milan Gála. • Výbor schválil uspořádat mezikrajové halové utkání staršího žactva 
ve spolupráci s oddílem atletiky PSK Olymp Praha v listopadu 2015 v hale Otakara Jandery. • Výbor vzal 
na vědomí informaci o průběhu školení rozhodčích III. třídy a vyškolení 11 rozhodčích z pražských atletic-
kých oddílů a klubů. • Výbor vzal na vědomí: 1. aktuální informace sekretáře PAS; 2. zřízení odboru sportu 
a volného času MHMP s platností od 1. 4. 2015 a pověření řízením tohoto odboru Stanislava Hanovského. 
Výbor schválil nesouhlasit s navrhovanou smlouvou na pronájem kanceláře PAS především v souvislosti 
s úhradou telekomunikačních poplatku a úklidu. • Příští jednání výboru se uskuteční 1. června. ■

■ Moravskoslezský KAS, 18.5.
Zpráva o hospodaření – hospodář MSKAS Zvolánková podala podrobnou zprávu o hospodaření za období 
leden -duben 2015. Konstatovala, že přišly dotace na činnost SCM, zatím nedošla dotace na činnost MSKAS. 
Seznámila výbor s náklady na halové mistrovství Moravy v Bratislavě, i přes zvýšený kurz eura se podařilo 
udržet náklady na přijatelné výši. Vzhledem k tomu, že v Ostravě bude dokončena výstavba haly na podzim 
2015, věříme, že do Bratislavy již nebude nutno jezdit. Náklady na závody v hale budou teprve určeny, ale je 
předpoklad, že bude zachováno startovné pro závodníky, jeho výše se teprve bude tvořit. • Informace o pří-
pravách závodů, na kterých se MSKAS podílí: Čokoládová tretra – letos v 16 městech (Vyškov, Brno, Břeclav, 
Šumperk, Zlín, Přerov, Havířov, Opava, Frýdek - Místek , Hranice, Bohumín, Prostějov, Olomouc, Uherské 
Hradiště, Třinec, Ostrava), všude velký zájem a účast. Uvažuje se i o dalším rozšíření těchto závodů do dalších 
měst, soutěž by pravděpodobně v tom případě nebyla postupová. Zlatá tretra – bude na dokončeném stadio-
nu, který má skvělé parametry, komise rozhodčích kraje nominovala nejlepší rozhodčí. MČR juniorů, juniorek, 
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dorostenců, dorostenek 20.-21.6. – Organizační výbor pracuje na přípravách tohoto závodu, po ZT budou vydány 
propozice MČR. • Na podzim proběhne na vítkovickém stadionu školení a doškolení rozhodčích, budou proško-
leni i ústřední rozhodčí a držitelé třídy I. Pravděpodobně v měsíci říjnu.  •  Uloženo Zvolánkovi, ověřit cenu progra-
mu na notebooky, aby pořadatelům fungovala v plném rozsahu závodní kancelář. Jedná se o program Windows. 
• Nejezchleba informoval o Beskydském poháru. • Po prvním kole družstev mladšího žactva bylo konstatováno, 
že narostl počet družstev a hlavně počet závodníků. Jak jsme před několika lety soutěž dávali do jedné skupiny, 
teď bude nutno pro rok 2016 skupiny rozdělit, abychom závody zvládli a byly regulérní. • Hoferek předložil dopis 
Vladimíra Tikala na svolání mimořádného výboru ČAS, po dlouhé diskuzi bylo rozhodnuto, že MSKAS se k výzvě 
nepřipojí. Bylo konstatováno, že oddíly, které neplní své povinnosti, by měly být sankciovány minimálně ve výši 
50% dotace. • Dále proběhla široká diskuze k práci SK ČAS, extralize mužů a žen a další podněty, které v posled-
ní době trápí atletické hnutí. Diskuze nebyla uzavřena, bude pokračovat na příštím výboru MSKAS. Do diskuze se 
zapojili všichni členové výboru. • Termín příštího jednání 22.6. ■

Obsah: 
Medailony s. 7 / Nekrology s. 10

MEDAILONY ČERVEN 2015

Berndt Ernst Helmut, *17. 6. 1915; překážkář. Závodil za Reichenberger SC. Účastník OH 1936 (rozb.). Mistr 
republiky 1935-36 (400 m př.). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1937). Os. rekord: 400 m př. 56,5 (1936).
Bláha Karel, *1. 6. 1975; sprinter. Halový mistr Evropy 2000 ve štafetě 4x400 m. Začínal ve Spartaku Praha 4 
(1992-96), poté Dukla Praha (1997-2008, trenér D. Kupka). Účastník HME 2000 (400 m rozb.) a 2002 (400 m rozb.), 
MS 2001 (400 m rozb., 4x400 m rozb.), ME 1998 (4x400 m 7.), 2002 (400 m 7., 4x400 m 4.) a 2006 (400 m rozb.). 
Při SP 2002 reprezentoval Evropu ve štafetě 4x400 m. Mistr ČR na dráze 1999-2002 a 2005-06 (400 m), 1997-98 
a 2000-01 (4x400 m), v hale 1997, 1999 a 2004 (4x200 m). Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x400 m 3:06,27 
(1998), 3:05,29 (2001) a 3:03,62 (2001). Reprezentoval v 10 mezist. utkáních (1998-2006), z toho 8x v EP. Os. 
rekordy: 100 m 10,76 (2002), 200 m 21,21 (2000) a 21,17w (2000), 400 m 45,82 (2000), 800 m 1:49,38 (2001), 400 m 
př. 53,52 (1999), dálka 721 (2001), desetiboj 6467 (1995).
Černochová Renata, provd. Kubalová, *10. 6. 1965 Frýdek-Místek; sprinterka. Začínala ve Slezanu Frýdek-Mís-
tek (1978-81, trenér O. Slovák), poté Vítkovice (1982-91, trenér J. Slanina), 1991 diskv. pro dopink. Účastnice 
HME 1983 (200 m rozb.), MEJ 1983 (200 m smf., 4x400 m 5.), HMS 1991 (60 m rozb., 200 m smf.). Čs. mistryně 
1988-89 (100 m), v hale 1983-84 (200 m) a 1991 (50 m). Mistryně ČR v hale 1983 (200 m), 1988-89 (50 m), na dráze 
1986 (200 m) a 1988 (100 m). Držitelka českých rekordů v odd. štafetě 4x100 m 45,18 (1986) a 2 v odd. štafetě 
4x400 m 3:37,88 (1982) a 3:36,43 (1983). Reprezentovala ve 14 mezist. utkáních (1984-90), z toho 2x v EP. Os. 
rekordy: 100 m 11,48 (1990), 200 m 23,43 (1984), 400 m 53,46 (1984).
Červenková Jana, provd. Svobodová, *2. 6. 1955 Kolín; běžkyně, trenérka, rozhodčí, činovnice. Začínala s teni-
sem (1971), s atletikou v TJ Kolín (1972-78, trenéři M. Fišerová, od 1975 I. Karger), poté Slavoj Čáslav (1979-81, 
trenér od 1977 M. Kváč), VŠ-USK Praha (1982-91), Slavoj Čáslav (1993-97). Čs. mistryně 1981 (3000 m), 1982 
(1500 m), 1987 (1500 m, 4x400 m), v hale 1980-81 a 1984 (1500 m), 1983 a 1988 (3000 m). Mistryně ČR 1981 
na dráze a v hale na 1500 m. Držitelka českého rekordu na 3000 m 9:08,41 (1981). Reprezentovala v 10 mezist. 
utkáních (1980-88), z toho 3x v EP. Organizátorka atletiky v Čáslavi, trenérka od 1989 v AC Čáslav, předsedkyně 
TR, odd. statistik, ved. družstva mužů, trenérka CTM, ústř. rozhodčí. Významní svěřenci: B. Dibelková, K. Šubr-
tová a další. Os. rekordy: 800 m 2:03,05h (1984) a 2:04,96 (1984), 1500 m 4:10,97 (1984), 3000 m 9:08,41 (1981).
Doskočil Ladislav, *8. 6. 1950; běžec, závodil za Spartak Hradec Králové a Jiskru Ústí n. O. Trenér na SG Par-
dubice, předseda AFK SKP Pardubice, od roku 2001 předseda pardubického KAS. Os. rekordy: 5000 m 14:46,2 
(1978), 10 000 m 30:01,0 (1978).

■ KALENDÁRIUM
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Dvořák Antonín, *23. 6. 1885 Praha, †21. 9. 1958 Nejdek; běžec. Významná postava začátků české atletiky, 
první český profesionální běžec. Začínal v AC Sparta Praha (1905-10), poté SC Komet Berlin (1911, kde se 
stal profesionálem). Mistr zemí Koruny české 1909 (800 m, 1500 m a 5000 m), vítěz silničního závodu Běcho-
vice-Praha (1909-10). Jako první český atlet zaběhl 5000 m pod 16 minut (15:41,1 ve Vídni). Držitel 7 českých 
rekordů: 1500 m 4:19,4 (1908), 3000 m 9:25,0 (1908), 5000 m 16:16,2 (1908) a 15:46,4 (1910), 1 míle 4:45,4 
(1905), 2 míle 10:00,6 (1908), 3 míle 15:45,6 (1908). Rekordy utvořené v zahraničí byly u nás uznávány až 
od roku 1930. Os. rekordy: 1500 m 4:06,8 (1909), 3000 m (1909), 5000 m 15:41,1 (1910), 1 míle 4:37,0 (1909), 
2 míle 9:50,6 (1908).
Fiala Michal, *22. 6. 1985 Kladno; kladivář. Závodil za AC Kablo a Tepo Kladno (1999-2006, trenér J. Vávra, 
R. Machura), diskvalifikace pro doping (2007-08), poté AK Kroměříž (od 2009). Reprezentoval v 5 mezist. 
utkáních (2002-05). Účastník MEJ 2003 (kval.), MSJ 2004 (11.), ME 22 2005 (10.). Os. rekordy: koule 15,57h 
(2003) a 15,56 (2012), disk 46,90 (2012), kladivo 71,29 (2012).
Fuchsová Helena, roz. Dziurová, *3. 6. 1965 Tábor; sprinterka, běžkyně. Držitelka stříbrných medailí z ME 
1998 na 400 m a HMS 1995 ve štafetě 4x400 m, bronzových medailí z HMS 1997, HME 1998 a HME 2000 
na 400 m, bronzové z HMS 2001 na 800 m. Začínala ve VS Tábor (1976-88, trenéři A. Bémová, Švarcová, 
Růžička), poté AC Sparta Praha (1988-95, trenéři Bureš, Dvořák, Krásný, Nosek, J. Caha), PSK Olymp Praha 
(1996-2003, trenér L. Kárský). Účastnice HMS 1991 (800 m rozb.), 1995 (400 m smf., 4x400 m 2.), 1997 (400 m 
3., 4x400 m 4.) a 2001 (800 m 3.), MS 1993 (4x400 m 7.), 1995 (400 m rozb., 4x400 m rozb.), 1997 (400 m 6., 
4x400 m 5.), 1999 (400 m smf., 4x400 m 4.), ME 1994 (4x400 m běžela jen rozb.), 1998 (400 m 2., 4x400 m 
5.) a 2002 (800 m rozb.), HME 1996 (400 m 7. (3. B), 1998 (400 m 3.), 2000 (400 m 3.) a 2002 (800 m rozb.), 
OH 1996 (400 m mzb., 4x400 m 7.) a 2000 (800 m 5., 4x400 m 7.), fin. GP IAAF 1998 (5.), SP 1998 (400 m 4., 
4x400 m 5.). Čs. mistryně 1989 (400 m v hale), 1990 (800 m v hale), 1992 (400 m, 800 m, 4x400 m). Mistryně 
ČR 1986-87 (400 m), 1989 (400 m v hale, 400 m), 1992 (400 m), 1995 (400 m v hale), 1996-98 (400 m, 4x400 
m), 2000 (200 m v hale i na dráze, 4x400 m), 2001 (400 m v hale, 800 m), 2002 (400 m v hale, 4x400 m), 2003 
(4x200 m v hale). Reprezentovala ve 28 mezist. utkáních (1987-2002), z toho 12x v EP. Os. rekordy: 100 m 
11,97 (1996), 200 m 23,29 (1997), 400 m 50,21 (1998), 800 m 1:58,37h (2001) a 1:58,56 (2000), 1500 m 4:34,05 
(1991), 400 m př. 62,0 (1994).
Hornof Zdeněk, MUDr., 28. 6. 1910, †12. 2. 1973; předseda zdr. komise atl. ústředí 1944-1950. Publikace: 
s MUDr. Urbánkem a MUDr. Schmidem příručka „Sportovní oděv“ (1960).
Hovorka Jaroslav, *11. 6. 1925, rozhodčí. S atletikou (střední a dlouhé tratě) začínal v SK Židenice Brno. 
1960 trenérem v ZKL Brno, předseda oddílu do 1972. Dále nepravidelně členem Městského atletického svazu 
v Brně, činovníkem Zbrojovky Brno, rozhodčí a řídící pracovník mládežnických družstev. 1993 opět v Zetoru 
Brno a znovu předsedou oddílu.
Chrdle Martin, *21. 6. 1965 Praha; sprinter. Začínal ve Slovanu Roztoky (1980-83), poté RH Praha (1984-87), 
Bohemians (1990-91), Sokol Roztoky (1992). Halový mistr republiky 1986 (400 m), člen mistr. štafet 4x400 m 
(1985 a 1986). Mistr ČR 1984, 1987 a 1989 (4x400 m). Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x400 m 3:06,95 
(1985). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1987). Os. rekordy: 100 m 10,8 a 11,05 (1985), 200 m 21,86 (1985), 
400 m 47,62 (1985).
Lejsková Jana, *17. 6. 1975 Mladá Boleslav; kladivářka. Začínala v  AŠ Mladá Boleslav (1990, trenéři V. 
Zapadlová a L. Kouřil), poté LIAZ Jablonec n. N. (1992-2000, trenéři J. Friedrich, od 1994 M. Matoušek), AC 
Sparta Praha (2001-05). Mistryně ČR 1998. Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (1997-99), z toho 2x v EP. 
Os. rekordy: koule 13,26 (1998), disk 44,74 (1994), kladivo 56,75 (1998).
Malý Zbyněk, *6. 6. 1920 Hořice, †16. 7. 1977 Praha; sprinter, startoval v dresu Sokol Praha VII, BaB, NSK 
Praha a Sokol Vinohrady. Ústř. rozhodčí a přední startér v 70. letech. Os. rekordy: 100 m 11,0 (1944), 200 m 
23,0 (1944).
Marcell Jan, *4. 6. 1985; vrhač. Držitel stříbrné medaile z ME 2007 do 22 let. Začínal v BYAC Brno (2000-02), 
poté VSK Univerzita Brno (od 2002, trenér J. Šilhavý). Účastník MSJ 2004 (koule kval.), ME 22 2007 (koule 7, 
disk 2.), OH 2008 (disk kval.), HMS 2010 (koule kval.), ME 2010 (disk kval.), MS 2011 (koule kval., disk kval.), ME 
2014 (koule 6.), HME 2015 (koule kval.). Mistr ČR 2009 (disk), 2011 (koule v hale a na dráze, disk), 2012 (koule 
v hale, disk). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (2004-11). Os. rekordy: koule 20,76 (2011), disk 66,00 (2011).
Matoušek Lubomír, *9. 6. 1965 Prostějov; vícebojař. Začínal jako hokejista (1975), s atletikou v Železárnách 
Prostějov (1980-83, trenéři Soukup, od 1982 M. Čečman), Dynamo Pardubice (1984-87, trenéři J. Čechák, 
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od 1985 L. Hruška), Dukla Praha (1989-91, trenér M. Vlček), Železárny Prostějov (1992-95). Mistr republiky 
1989 (sedmiboj v hale, desetiboj), 1990 (sedmiboj v hale). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1986-87), 
z toho 1x v EP. Os. rekordy: 110 m př. 14,58 (1989), výška 214 (1987), dálka 748h (1991) a 746 (1984), dese-
tiboj 7490 (1987).
Nekolná Kateřina, *23. 6. 1975 Praha; vícebojařka. Držitelka stříbrné medaile z univerziády 1999. Začínala 
v TJ Chodov (1984, trenér Vystrčil), poté TJ Háje (1987-90, trenér B. Lukš), VŠ-USK Praha (od 1991, trenéři B. 
Donát, M. Sedláček, od 1992 R. Černý, od 1994 P. Beran, od 1998 J. Jílková). Účastnice MEJ 1993 (13.), MSJ 
1994 (16.), ME 1998 (12.), MS 1999 (16.), univerziády 1999 (2.) a 2001 (8.). Mistryně ČR 1995 (sedmiboj), 1996 
(4x100 m), 1997 (pětiboj v hale), 1998 (4x200 m v hale, sedmiboj), 1999 (sedmiboj, 4x100 m), 2001 (4x200 m 
v hale, sedmiboj). Reprezentovala v 10 mezist. utkáních (1993-99), z toho 7x v EP. Po skončení závodní čin-
nosti sport. redaktorka v ČT. Os. rekordy: 200 m 24,62 (1998), 800 m 2:15,79 (1998), 100 m př. 13,88 (1998), 
výška 180 (1993), dálka 623 (1999), koule 13,52 (1998), oštěp 46,59 (1999), sedmiboj 5997 (1999).
Písařík Miloš, *13. 6. 1925 Olešná, †30. 7. 2005; činovník, trenér. Člen Viktoria Plzeň, AFK Stráže bezpečnos-
ti-RH Praha, Sportovní škola RH Praha, středisko vrchol. sportu min. vnitra. Trenér 1953-85, trenér atletiky 
z povolání, z jeho svěřenců vynikla především J. Jehličková. V oddíle Stráže bezp. jednatelem, od 1947 sta-
tistikem, v RH Praha jednatelem. Předseda ústř. TR 1957-61, ved. sekce vytrvalost. disciplín 1978-81, ved. 
nár. družstva mužů 1962-64. Publikace: s J. Liškou „Běhy na střední a dlouhé tratě“, I. a II. díl (1985, 1989) 
a samostatně několik prací o tréninku stř. tratí mužů.
Pokorný Lubomír, *19. 6. 1975 Jičín; běžec. Začínal v TJ Jičín (1991-94, trenér J. Drbohlav), poté Dukla Praha 
(1995-2001, trenér J. Kervitcer), AC TJ Jičín (2002-03). Účastník MS 1993 v krosu (junioři 50.) a 1994 (junioři 
26.), MSJ 1994 (1500 m rozb.), MS 1994 do vrchu (2.). Mistr ČR 1997 (1500 m v hale), 1999 (1500 m v hale 
i na dráze), 2000 (3000 m v hale). Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1992-2000), z toho 2x v EP. Os. rekor-
dy: 800 m 1:48,61 (1997), 1500 m 3:42,54 (1999), 3000 m 7:59,20h (1999), 5000 m 14:22,60 (2000), 10 000 m 
30:08,07 (2004), půlmaraton 1:08:32 (2004).
Simon Zdeněk, *29. 6. 1960 Praha; chodec. Začínal v AC 1890-Atletik Praha (1976-80), poté VŠ Praha (1981-
84), Šumava Klatovy (1985), VŠ-USK Praha (od 1986). Mistr ČR 1990 (50 km). Reprezentoval ve 4 mezist. 
utkáních (1993-2002). Přední manažer. Os. rekordy: 20 km 1:33:37 (1987), 50 km 4:14:43 (1992).
Souček Rudolf, *20. 6. 1920 Sedlec, †2. 9. 2008; kladivář, činovník. Od 1939 v AFK Stráže bezpečnosti-Sokol 
SNB-RH-PSK Olymp Praha. Od 1940 statistik oddílu, 1940-1945 trenér mládeže, od 1945 ved. družstva mužů 
RH Praha, 1964-1969 člen výboru atletiky Praha.
Srovnal Robert, *13. 6. 1975 Olomouc; oštěpař. Začínal v Lokomotivě Olomouc (1988-92, trenéři V. Janšta 
a V. Konečný), poté PSK Olymp Praha (1993-2000, trenérka od 1991 M. Pilařová). Účastník MEJ 1993 (4.), 
MSJ 1994 (12.). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1995-96), z toho 1x v EP. Os. rekord: oštěp 78,78 (1995).
Theer Marcel, *9. 6. 1965 Jindřichův Hradec; běžec. Začínal v Baníku Sokolov (1975-81, trenér P. Bernát), 
poté Škoda Plzeň (1982-84, trenér M. Krásný), Dukla Praha (1985-91, trenér J. Plachý). Mistr ČR 1985 (4x400 
m). Čs. mistr 1987 a 1989 (800 m). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1984-89), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 
400 m 48,10 (1986), 800 m 1:47,16 (1987).
Tichavský Květoslav, *3. 6. 1950 Dobrkovice; trenér od 1969 v AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště, ved. 
družstev odd., instr. rozhodčích a rozhodčí, masér, od 1997 předseda klubu. Ved. krajských družstev, člen 
realizačního týmu běhů ČAS. Zást. starosty v Uherském Hradišti. Významní svěřenci: I. Jurková, M. Bělošek, 
A. Maňásek a další.
Urbanovský Zdeněk, *30. 6. 1955 Konice; sprinter. Začínal v TJ Gottwaldov (1969-74), poté Slavia VŠ Praha 
(1975-78), Gottwaldov (1982-85). Účastník MEJ 1973 (100 m rozb., 200 m rozb.). Mistr ČR 1977 (4x100 m). 
Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1973-74). Os. rekordy: 100 m 10,4 (1973) a 10,99 (1973), 200 m 21,8 
(1976).
Valenta Vladimír, sport. pseudonym Bechyňský, *4. 6. 1885, †18. 4. 1944 Bohutice; běžec. Začínal v ČAK 
Hellas Brno, od 1907 člen Moravské Slavie Brno. Jeho výkon v hodinovce 15 362 m z roku 1906 měl dobrou 
úroveň. Startoval na Běchovicích 1905, kde doběhl jako třetí. Jeho největším úspěchem bylo vítězství na 3. 
ročníku maratonu Augen-Vídeň v čase 3:14:33,8.

RED podle Kdo byl kdo
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■ NEKROLOGY

V pátek 17. dubna 2015 zemřel Zdeněk Šedivý, nestorovi kbelské atletiky a basketbalu bylo 85 let. Po-
slední rozloučení se konalo 24. dubna ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Zemřel Jiří Pelikán, pedagogovi, rozhodčímu, Čestnému členovi ČAS bylo 82 let. Doc. PhDr. Jiří Pe-
likán, CSc., se narodil 4. června 1932 v Duchcově. Vystudoval pedagogiku-psychologii na Univerzitě 
Karlově v Praze a Moskevském humanitním pedagogickém institutu (MGPI), dlouhá léta vedl katedru 
pedagogiky Filozofi cké fakulty UK, měl za sebou bohatou publikační činnost, zejména na téma výchovy. 
Od roku 1987 Pelikán působil v Českému klubu fair play při ČOV, v letech 1995 až 2006 mu předsedal, 
také byl členem rozhodčí komise ČOV. Několik let působil v antidopinkové komisi ČSTV, do rozdělení 
republiky také v předsednictvu federálního útvaru. V atletickém prostředí byl činný v TJ Sokol Vinohra-
dy, poté Slavii Brandýs nad Labem a Slavoji Stará Boleslav. V období 1964-79 členem výboru oddílu 
a vedoucí rozhodčích, od 1988 předseda Středočeského kraje ČAS, později KAS, v letech 1990-92 člen 
Výkonného výboru ČAS a předseda komise pro koncepci rozvoje atletiky. Rozhodčím se stal roku 1954, 
později byl ústředním, a také instruktorem rozhodčích. Titul Čestný člen Českého atletického svazu mu 
byl udělen v roce 2009. Zemřel ve středu 29. dubna, poslední rozloučení se koná ve středu 6. května 
ve 13 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

10. května zemřel ve věku 91 let Ing. Jindřich Roudný. Bývalý československý atlet, olympionik a mistr 
Evropy na 3000 metrů překážek (1950). Souputník a kamarád Emila Zátopka. Jeho úspěšná atletická 
kariéra skončila větou na korespondenčním lístku, když po smrti Josefa V Stalina z kasáren na Pohořelci 
(bývalé ATK) napsal domů „Konečně ten fůsáč natáhl bačkory“.

Čest jejich památce.
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

KVĚTEN
30.5.  2. kolo I. a II. ligy mužů a žen ................................................................Podle vylosování

ČERVEN
6.6. Mattoni půlmaraton České Budějovice ..............................................České Budějovice

8.6. Premium mítink EA-Memoriál Josefa Odložila ..................................................... Praha

12.-13.6. Mítink IAAF ve vícebojích-TNT Express Meeting ............................................... Kladno

13.6. 3. kolo I. a II. ligy mužů a žen ................................................................Podle vylosování

14.6. 2. kolo extraligy mužů a žen ................................................................................. Kladno

14.-19.6. Letní olympiáda dětí a mládeže ..............................................................................Plzeň

20.6. Mattoni půlmaraton Olomouc ...........................................................................Olomouc

20.-21.6. Mistrovství ČR juniorů a dorostu na dráze ........................................................ Ostrava

27.-28.6. Mistrovství ČR mužů a žen na dráze ......................................................................Plzeň

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