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■ SLOVO PŘEDSEDY
Atletický svět žije atmosférou mistrovství světa v Pekingu. Mimořádný souboj o nejrychlejšího muže planety nadchl
diváky a těší mne, že ﬁnále na 100 metrů sledovalo na obrazovkách České televize milion diváků. Zlato pro české
barvy vybojovala v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová a vzhledem k tomu, že šampionát ještě nekončí,
věříme, že ještě další úspěchy pro české barvy přibydou.
Mistrovství světa však předcházelo bouřlivé období. Bulvární reportáž německé televizní stanice ARD a britských
Sunday Times spekulující o odebraných vzorcích k analýze krevního dopingu atletů v období 2001 – 2012 vytvořilo
mediální realitu bez jakýchkoliv důkazů, která nejen pošlapává základní princip demokracie – „presumpci neviny“,
ale vytváří naprosto spekulativní pochybnosti, které drasticky poškozují atletiku. Český atletický svaz ctí dodržování pravidel a fair play. Boj proti dopingu je jejich přirozenou součástí. Stojíme na straně svých atletů. Vytváření
negativní mediální reality bez jakýchkoliv důkazů považuji za krajně nebezpečné a striktně to odmítám.
Dalším dějstvím bouřlivého období před MS byl kongres IAAF a především volba nového prezidenta IAAF. Po šestnácti letech opět povede světovou atletiku Evropan. Volbu Sebastiana Coa považuji za moudrou a chci věřit, že se
mu podaří nastartovat změny, které jsou v měnící se spelečnosti pro atletiku nezbytné. Přeji vám nevšední atletické
zážitky, které vám probíhající atletické události přináší.
Libor Varhaník,
předseda Českého atletického svazu

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám letošní osmé číslo Atletických listů. V něm již čtvrtý rok pokračujeme s hlavním
tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do dvou krajů, Jihomoravského a Olomouckého a přiblížíme vám dění v SK Přerov a AK Hodonín. 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 8.8.
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS schválilo nominaci závodníků, vedení výpravy, doprovodu
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
a podpůrného týmu pro mistrovství světa, které proběhne ve dnech 22. – 30. 8. 2015 v čínském Pekingu. • P
ČAS vzalo na vědomí projednání způsobu nominace na MS v běhu do vrchu. • P ČAS zhodnotilo vystoupení
reprezentace v Superlize EP ve vícebojích jako neúspěšné. • P ČAS zhodnotilo vystoupení českých reprezentantů na ME v běhu do vrchu jako úspěšné. • P ČAS zhodnotilo vystoupení atletické reprezentace na Letní
světové univerziádě 2015 v korejském Kwangdžu jako úspěšné. • P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace
na ME22 2015 v estonském Tallinnu díky zisku čtyř cenných kovů, pěti finálových a několika dalších kvalitních
umístění jako úspěšné. • P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na ME juniorů 2015 ve švédské Eskilstuně jako průměrné. Vysoce zhodnotilo zisk zlaté medaile Jana Doležala a 7. místo Zdeňky Seidlové. • P ČAS
zhodnotilo vystoupení reprezentace na MS17 2015 v kolumbijském Cali díky zisku dvou cenných kovů a dalším kvalitním umístěním jako velmi úspěšné. • P ČAS zhodnotilo vystoupení atletické reprezentace na EYOF
v gruzínském Tbilisi jako úspěšné. • P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. červnu
2015. • P ČAS schválilo přijetí atletické klubu Atletika Prachatice, z. s. (Jihočeský KAS) za člena ČAS. • P ČAS
vzalo na vědomí informaci o průběhu soutěže Pohár rozhlasu v roce 2015. • P ČAS schválilo předložené rekordy ČR dosažené v období 9. 5. – 24. 6. 2015. • P ČAS schválilo materiál „Měření pro běhy mimo dráhu.“ • P
ČAS schválilo s úpravami materiál „Minimální požadavky pro organizování běhů – Zpevněný povrch.“ • P ČAS
schválilo s úpravami materiál „Minimální požadavky pro organizování běhů – Kros.“ • P ČAS schválilo doplnění Plánu školení a seminářů rozhodčích v roce 2015 o školení certifikovaných měřičů tratí pro soutěže na silnici
konané ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2015. • P ČAS schválilo podle čl. 6 Směrnice ČAS č. 7/2001, o poplatcích
a odměnách v ČAS, ve znění směrnice ČAS č. 4/2011 a směrnice ČAS č. 4/2012, pro školení certifikovaných
měřičů tratí pro soutěže na silnici konané ve dnech 31.10 a 1. 11. 2015 účastnický poplatek ve výši 300 Kč. •
P ČAS vzalo na vědomí dopis starosty města Poděbrady. • P ČAS vzalo na vědomí informaci o probíhajícím
výběrovém řízení na pořadatele závodů mistrovství ČR v roce 2016 a M ČR mužů a žen v roce 2017.
Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ KONFERENCE ATLETIKA 2015
3. srpna 2015, 12:17
Mezinárodní vědecká konference Atletika 2015 se uskuteční 20.11.2015 v Praze na FTVS UK.
Tématické okruhy konference:
1. Sportovní trénink v atletice
2. Atletika ve školní tělesné výchově
3. Atletika v kondiční přípravě sportovců
Podrobné informace zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/konference-atletika-2015/
Martin Mastný

■ VÝPOČET FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z DARŮ PŘIJATÝCH OD ČOV Z PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH
OD PROVOZOVATELŮ LOTERIÍ
19. srpna 2015, 09:09
Výbor ČAS dne 29. listopadu 2014 schválil „Kritéria pro dělení ﬁnančních příspěvků z darů přijatých od ČOV
mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2015“. Pro rok 2015 byla
v rozpočtu ČAS schválena částka k rozdělení ve výši 2.800.000 Kč.
Dne 18. srpna 2015 byly atletickým oddílům (klubům), které mají podepsanou rámcovou darovací smlouvu
z prosince 2014 poukázány vypočtené částky na účet uvedený ve smlouvě (výpočet viz níže).
Atletické oddíly (kluby), které dosud nepodepsaly „Darovací smlouvu“ obdrží začátkem září tuto smlouvu ještě jednou k podpisu. Tato darovací smlouva je koncipována jako rámcová, umožňující v budoucnu
i opakované poskytování darů z těchto zdrojů bez uvedení konkrétní výše daru. Darované prostředky musí
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být využity nejpozději do konce třetího roku následujícího po roce, ve kterém byly přijaty a na výzvu
ČAS je nutno předložit doklady prokazující použití darovaných prostředků a splnění závazků sjednaných
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
v darovací smlouvě.
Finanční prostředky
převedeny naFEDER
účet atletického
oddílu (klubu) po obdržení podepsané darovací
CZECHbudou
ATHLETIC
ATION
smlouvy. Podepsanou darovací smlouvu je nutné vrátit na adresu Českého atletického svazu nejpozději
do konce října 2015.
Kritéria pro rozdělení ﬁnančních příspěvků pro rok 2015 a výpočet ﬁnančních příspěvků pro rok 2015 naleznete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/vypocet-ﬁnancnich-prispevku-z-daru-prijatych-od-c/
Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ DOTACE NA PROVOZ A ÚDRŽBU PRO ROK 2016
21. srpna 2015, 09:47
Podobně jako pro letošní rok je možno i pro rok 2016 žádat a čerpat ﬁnanční prostředky z Programu IV. –
Údržba a provoz sportovních zařízení prostřednictvím národních sportovních svazů. Český atletický svaz proto učiní všechny kroky nutné pro udržení podílu těchto ﬁnančních prostředků na ﬁnancování provozu a údržby atletických sportovních zařízení. Neobejde se však přitom bez součinnosti s jednotlivými AO/AK či TJ/SK.
Z těchto důvodů se na Vás obracíme s výzvou o vyplnění přiložené žádosti a její odeslání v tištěné formě k rukám ekonomky ČAS – Ing. Martiny Renzové, Český atletický svaz, Diskařská 100, 169 00 Praha a současně
na email mrenzova@atletika.cz. Žádost i požadovanou přílohu je nezbytné poskytnout nejpozději do 15. září
2015 (MŠMT dosud nezveřejnilo vyhlášení programu). Při nedodržení lhůty nemůže ČAS garantovat, že Vám
budou v roce 2016 ﬁnanční prostředky z uvedeného programu poskytnuty.
V případě atletických oddílů, vyvíjejících činnost v rámci TJ/SK s více sportovními odvětvími je nutno, aby
se vedení TJ/SK rozhodlo, zda podá žádost prostřednictvím ČAS. Ve své žádosti musí TJ/SK uvést údaje
o členské základně a členských příspěvcích za všechna provozovaná sportovní odvětví.
Všichni žadatelé přiloží k vyplněné žádosti vyplněné prohlášení o sportovním zařízení podepsané oprávněnou osobou. V prohlášení uvedou pouze ty nemovitosti, na jejichž provoz a údržbu požadují příspěvek poskytnout. V případech, kdy došlo proti předcházejícímu období ke změně účetního ocenění, připojí žadatelé
stručné vysvětlení změny. V případě, kdy je právním titulem užívání sportoviště nájem či výpůjčka, je nutno
doložit, že nájem či výpůjčka jsou sjednány minimálně na dobu do 31. prosince 2026, pokud toto žadatel
nedoložil již v rámci předcházejících žádostí.
Důrazně všem zájemcům doporučujeme seznámit se s podmínkami Programu IV. po jejich zveřejnění
na www.msmt.cz. Zároveň doporučujeme všem žadatelům, aby důkladně prověřili vlastnické vztahy a označení nemovitostí. Zkušenosti z poslední doby totiž ukazují, že katastrální úřady provádí změny v označování
nemovitostí i z důvodu digitalizace katastrálních map bez toho, že vlastníka o změně informovali.
Poskytnutí příspěvku pro rok 2016 je u žadatelů, kteří obdrželi příspěvek v roce 2015, podmíněno splněním
všech povinností, ke kterým se ve Smlouvě o poskytnutí a podmínkách vyúčtování ﬁnančních prostředků
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na údržbu a provoz sportovních zařízení na rok 2015 zavázali.
S pozdravem
Ing. Jiří Topinka v.r., předseda EK ČAS
Ing. Tomáš Janků v.r., ředitel ČAS
Oldřich Zvolánek v.r., místopředseda ČAS
Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS
Přílohy ke stažení: http://www.atletika.cz/cas-informuje/dotace-na-provoz-a-udrzbu-pro-rok-2016/
Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS
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■ Z KRAJŮ
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
Obsah:
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
Z činnosti v krajích s. 4
■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ AK Hodonín
Info: www.akhodonin.com
Vznik: 1933
Počet registrovaných atletů: 267
Předseda: Petr Šíma
(údaje k 21.8. – online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky odpovídal trenér klubu Lukáš Lípa.
Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 267 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
V současné době máme celkem 502 členů. Z toho přibližně polovinu registrovaných u ČAS, 21 trenérů a 43
rozhodčích.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Naše základna se rozrůstá především o mladé členy. V posledních letech nám přibylo hodně mladých atletů.
Ale migrace v nízkém věku napříč sporty je vysoká. Proto se počet našich členů drží na hranici pěti set členů.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Vedeme si průběžné tabulky našeho oddílu v jednotlivých disciplínách. Ale přesnou statistiku, kolik registrovaných členů se v dané sezoně zapojilo, nemáme. Určitě je to většina registrovaných, protože se snažíme,
aby byli opravdu aktivní. Přihlašujeme téměř všechna družstva od mladšího žactva po dospělé v mužských
i ženských složkách. Letos nám chybí pouze družstvo dorostenek, jinak máme obsazeny všechny kategorie.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Zájem o atletiku pro děti je vysoký. Díky tomu, že tento zájem roste, jsme v letošním roce uspořádali školení
TAP (trenérů atletických přípravek) a vyškolili jsme dalších 10 nových trenérů této třídy.
Popište prosím strukturu vedení oddílu (http://www.akhodonin.com/kontakty/) a nastiňte jeho činnost.
Výbor se skládá z předsedy, jímž je Petr Šíma, místopředsedy (Zdeněk Lípa) a hospodáře (Antonín Koplík).
Četnost schůzek je jednou za měsíc – hodnotí se závody, plánují se domácí závody, řeší se hostování, přestupy, granty, žádosti a podobně.
Jste samostatný klub. Můžete srovnávat výhody nevýhody oproti sdružení v TJ/SK?
Samostatným klubem jsme od roku 1997. Největší výhodu vnímáme v samostatném hospodaření oddílu.
Na konci měsíce pořádáte mistrovství ČR do 22 let. Jak jste pár dnů před šampionátem připraveni?
Připraveni v podstatě jsme. Dolaďují se rozhodčí a pomocníci, drobnosti. Jinak je vše připraveno, stačí jen
přivítat závodníky a začít závodit.
MČR „22“ hostíte již podruhé, uvažujete i o mistrovství dospělých?
První mistrovství jsme hostili před 11 lety. Od té doby jsme pořádali tři mezistátní utkání a o MČR jsme se
vždy ucházeli naprázdno. Jsme rádi, že jsme dostali důvěru na „dvaadvacítky“ v letošním roce. Máme zrekonstruovaný ovál a nové sektory, proto jsme do kandidatury šli a uspěli. O dospělých zatím neuvažujeme.
Přeci jen je to akce náročnější a naše dráha má po oválu „jen“ šest drah, což může být v konkurenci uchazečů
vnímáno jako mínus.
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Kromě republiky pořádáme jedno ze čtyř kol první ligy, jedno kolo přeboru JMK staršího žactva, přebor JMK
družstev mladšího žactva, okresní kola mladšího žactva a mnoho malých závodů. Naši členové se především
závodů zúčastňují. Ti, kteří nezávodí, pomáhají rozhodovat jako rozhodčí nebo jako pomocníci. Velké množství členů bude potřeba především na již zmiňované MČR dvaadvacetiletých. Počítáme až s 80 lidmi, kteří
kolem závodu pracují jako organizátoři, činovníci, vrchníci, rozhodčí, pomocníci, spojky, košíkáři, atd. Je to
velké množství lidí, ostatně kdo někdy dělal velkou akci, tak ví.
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■ SK Přerov
Info: www.atletikaskprerov.cz
Vznik: 1923 âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
Počet registrovaných
173
CZECH atletů:
ATHLETIC
FEDER
Předseda: Václav Klvaňa
(údaje k 21.8. – online.atletika.cz/oddily.aspx)

ATION

Na otázky odpovídala předseda oddílu Václav Klvaňa.
Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 173 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
Náš oddíl má celkem okolo 350 členů, z toho dvě stovky připadají na přípravku, kde je nejvyšší podíl neregistrovaných.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Členská základna má největší přírůstky v přípravkách, pak v žactvu. Najdou se ale i přírůstky v kategorii mládeže a dospělých. Samozřejmé je, že noví členové nahradí zase ty členy, kteří z různých důvodů odchází.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Pravidelně trénuje cca 80 procent registrovaných, přihlašujeme většinou všechna družstva. Případná
hostování do jiných oddílů nám nepřinášela žádný prospěch.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Řekl bych, že velký, jak ukazuje i složení členské základny. Velký podíl na tom mají naši mladí trenéři, kteří
již několik let pořádají příměstské tábory pro nejmenší členy atletického oddílu a dvakrát ročně i soustředění
pro žactvo a případně i starší členy.
Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru)
a přiblížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Vedení oddílu je de facto pětičlenné – všichni to jsou aktivní trenéři, někteří navíc ještě sami závodí: předseda, místopředseda, hospodář, webmaster a člen výboru. Velkou část oddílové agendy zařizuje předseda
(matrika, přihlášky na závody, trenéři, je vedoucím družstev dospělých a mládeže, apod.), místopředseda
má na starosti převážně materiálního charakteru, je vedoucím družstev staršího žactva, hospodář zase
zajišťuje všechny pořádané závody, a také je vedoucím trenérem detašovaného pracoviště sportovního
střediska, webmaster se stará o naše oddílové stránky a navíc je vedoucím družstev atletických přípravek,
pátý člen výboru je mimo jiné vedoucím družstev mladšího žactva.
Jste členy SK. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci klubu?
Sportovní klub dále sdružuje oddíly stolního tenisu, lukostřelby, volejbalu, kulturistiky a sportu pro všechny.
Spolupráce je velmi dobrá, neboť náš předseda a místopředseda jsou i členy výkonného výboru SK.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Bohužel v současné době nemáme dobudován stadion, abychom mohli usilovat o závody na dráze. Chybí
nám sektory na skok o tyči a hod kladivem; nemáme patřičný počet překážek a navíc se nám stále nedaří
získat ﬁnance na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí. Takže by nám teoreticky zbývalo pořádání MČR
v přespolním běhu, ale o to je celkem velký zájem, takže jsme to ani nezkoušeli.
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Je toho celá řada, od řady závodů pro děti a mládež včetně pohárů – štafetového, rozhlasu, Corny, přes
několik vícebojařských závodů až po otevřené přebory Přerova či závody mimo dráhu (Jarní běh, Nadační
běh Mamut, Běh 17. listopadu.).
Michal Procházka
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■ KALENDÁRIUM
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
Obsah: CZECH ATHLETIC FEDER ATION
Medailony s. 6 ■ Nekrology 9
MEDAILONY ZÁŘÍ 2015
Ajglová Liduška, roz. Kvíčerová, *21. 9. 1925 Brno, †26. 7. 2007 Zlín; výškařka. Začínala v ČAFC Židenice
(1946-47, trenér K. Kerssenbrock), poté Botostroj Zlín-Svit-Jiskra Gottwaldov (1948-59, trenér od 1953 V.
Lukáš). Účastnice ME 1954 (7.). Reprezentovala v 10 mezist. utkáních (1947-54). Manžel Jiří Ajgl-viz heslo.
Os. rekord: výška 158 (1954).
Bínovský Alexander MUDr, *23. 9. 1910 Paterovce, †21. 11. 1981. Držitel medailí E. Rošického a Dr. M.
Tyrše.
Blažková Martina, *16. 9. 1965 Pardubice; překážkářka, vícebojařka. Začínala jako tenistka (1973), s atletikou v Dynamu Pardubice (1978-80, trenér L. Hrstka, Šrámek), poté ASK Slavia Praha (1981-2001, trenéři J.
Šrámek, D. Dryeová, P. Kronus, P. Novotný). Čs. mistryně 1991 (sedmiboj). Mistryně ČR 1991-92 (sedmiboj),
1997-98 (400 m př.), 1999 (4x400 m). Reprezentovala v 9 mezist. utkáních (1988-99), z toho 5x v EP. Trenérka
v ASK Slavia Praha (2000-2003), poté USK Praha. Významné svěřenkyně: skupina Rychlé holky: J. Bartoničková, Z. Bergrová, K. Cachová, K. Hlavatá, Z. Hejnová, E. Klučinová, J. Korešová, D. Rosolová a další. Členka
arbitrážní rady ČAS. Os. rekordy: 400 m př. 58,12 (1997), sedmiboj 5295 (1990).
Buhl Otakar, *29. 9. 1920 Praha, †4. 12. 1991; chodec. Začínal ve Sport. osadě Údolí děsů (1937), poté SK
Slavia Praha a Strong boys (1940-52). Mistr 1941 (10 000 m), 1942 a 1948 (25 km), 1942-43 (35 km), 1941,
1945 a 1948 (50 km). Držitel českého rekordu na 10 000 m 47:07,5 (1941). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1946-47). Nejúspěšnější ze čtyř bratrů chodců, Buhlové-viz hesla. Os. rekordy: 10 000 m 47:07,5 (1941),
20 km 1:36:15 (1949), 50 km 4:35:39 (1949).
Dostálová Barbora, *15. 9. 1975 Brno; sprinterka. Začínala s plaváním a baletem (1980), s atletikou ve Zbrojovce Brno (1986-90, trenéři Pospíšilová, od 1987 Ondrušek, 1988 K. Josefíková, 1989 Potschová, 1990 G.
Kalivoda), poté Sokol Brno I (1991, trenér Zítka), SK SŠ Brno (1992), VSK Univerzita Brno (1993-95, bez
trenéra). Účastnice MSJ 1992 (400 m smf., 4x400 m rozb.) a 1994 (400 m rozb.), MEJ 1993 (4x400 m rozb.).
Mistryně ČR 1993 (4x100 m). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1992-94). Os. rekordy: 200 m 24,2 (1992)
a 24,83 (1992), 400 m 54,52 (1992).
Douda Karel, *30. 9. 1910, †9. 1. 1984 Praha; činovník a rozhodčí na Smíchově, ústř. rozhodčí, člen a v 60.
letech předseda komise rozhodčích v Praze.
Frolík Josef, *9. 9. 1940 Praha; činovník. Dlouholetý organizátor atletiky na Lounsku. V roce 1962 převzal
oddíl TJ Lokomotiva Louny s cílem rozšířit činnost oddílu. Vzniklo družstvo mužů. V historicky prvním utkání
poráží TJ Baník Krupka na hliněné 200 m dlouhé dráze. 1966 zakládá tradici Jarního přespolního běhu v Lounech. 1984 byl u založení tradičního mezinárodního žákovského utkání, které přetrvalo dodnes.
Hájek Josef, *16. 9. 1940, Kolín, †22. 6. 1990; kladivář. Začínal v Dynamu Kutná Hora (1955-70, trenér
do 1959 L. Dajbych), poté RH Praha (1971-80, trenér od 1972 Z. Čihák). Účastník ME 1974 (kval.). Mistr ČR
1971-72, 1974, 1976 a 1978, čs. mistr 1967, 1970-72 a 1975-76. Držitel 3 českých rekordů 68,88 (1972)-72,14
(1974). Reprezentoval ve 29 mezist. utkáních (1967-78), z toho 2x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér.
Významní svěřenci: O. Kohout, K. Kotmelová, R. Schenker a další. Os. rekord: kladivo 72,14 (1974).
Hauzenblas Václav, *23. 9. 1920 Dříně u Kladna, †6. 5. 2001 Praha; výškař. Začínal v SK Kladno (1936), poté
AC Sparta Praha (1937-48). Účastník ME 1946 (13.). Druhý na Studentských světových hrách v Paříži. Mistr
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ČAAU 1940 a republiky 1948. Držitel českého rekordu 198 (1940). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1947).
Po roce 1948 emigroval do USA, kde údajně skočil 203 (1952). Plukovník americké armády. Os. rekord: výška
198 (1940). âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ

CZECH ATHLETIC FEDER ATION
Havlíčková Miloslava, provd. Lauferová, *10. 9. 1900 Praha, †3. 6. 1975 Příbram; všestranná atletka, reprezentantka v házené, manželka sportovního redaktora J. Laufra. Držitelka světového rekordu ve štafetě 4x75 m 401/5
(Lublaň 11. 7. 1925). Začínala v AFK Union Žižkov (1918), poté SK Slavia Praha (1922-26). Mistryně republiky
1924 (výška z místa). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1922-24). Os. rekordy: 100 m 14,0 (1925), výška 136
(1924), dálka 457 (1923), koule 5 kg 8,01 (1923).
Hořínková Svatava, provd. Chybová, *17. 9. 1955 Bílovec; běžkyně. Závodila za VŽKG Vítkovice (1969-74,
trenér V. Vacula). Mistryně republiky 1973 (4x400 m) a 1974 (800 m v hale). Os. rekordy: 400 m 56,7 (1974), 800 m
2:10,5 (1972).
Jirka Jan, JUDr, *12. 9. 1925 Přerov, †2. 5. 2014; činovník, rozhodčí, historik české atletiky. Od 1939 SK Přerov, od 1970 AC Sparta Praha. V mládí aktivní závodník. Archivář, matrikář, jednatel a zást. ved. odd. SK Přerov
(1941-49), člen přerovské župy ČAAU a jedn. TO (1947-48), matrikář ústředí (1948-49), předseda řád. komise
ústředí a mpř. řád. komise, náčelník sportu ČOS (1949-1950), člen ÚSK SHDM a ref. SHDM ústředí (1950). jedn.
KV Sokola Brno (1951-1952), př. STK měst. sekce Praha (1953-54), člen komise rozh. ústředí (1954-1957), II.
mpř. ústředí (1954-57), př. ústř. komise rozh. (1957-62), (1957-1962), př. org. komise ústředí (1962-66), mezin.
sekr. ústředí (1966-73), př. atl. oddílu Sparta Praha (1969-75), př. OV MER 1958, mpř. OV Běhu RP (1966-89),
mpř. OV II. EHH (1967), př. OV MR 1971 a 1974, předseda PAS (1988-2000), člen Čs. olympijské akademie ČSOV
(1988-2000), člen dozorčí rady Sportovního areálu s.r.o. Strahov (1990-2000, př. AR ČAS (od 1993), př. Sdružení
sport. svazů města Prahy (1991-1992), člen RR čas. Atletika (1994-2000), člen a př. arch. komise ČAS (od 1996).
Zakladatel VC města Přerova na 1500 m (1943) a orchestru mládeže (1943), autor znělek na několik MS a MR.
Předseda pořadatelské komise II. Čs. spartakiády, předseda pořadatelského odboru ČSS 1965, mpř. techn. odboru ČSS 1975, předseda pořadatelské komise ČSS 1985, předseda pořadatelského odboru XII. všesokolského
sletu (1994), člen odboru Večerů družby ČSS 1985. Člen resortní komise cest. ruchu ČSTV (1969-83), propagačně-výchovný referent Sparta Praha, člen rady pro plán a rozpočet ČSTV (1973-78), člen smírčí komise Pražské
tělovýchovné unie (1990-92, člen org. výboru MS v ledním hokeji (1985), ME v stolním tenisu (1985), MS v odbíjené (1986), ME v krasobruslení (1988), Davis cupu (1988), člen čestného předsednictva PIM (1995-98). Pracoval
na SVTVS a ÚV ČSTV mj. jako legislativní pracovník, později jako ved. org. oddělení, ředitel ústř. správy TZ ČSTV
(1969-83) a jako ředitel Sportovní haly ČSTV v Praze (1983-88). Ústř. rozh. a ústř. instr. rozhodčích (1953-2000).
Vyznamenání: Čestný odznak k 70. a 75. výročí atletiky, plaketa Za rozvoj čs. atletiky 1980, medaile dr. M. Tyrše
1990, Zlatá jehla EAA (1995) a cena města Přerova-medaile J. A. Komenského za práci v atletice (1999), čestný
člen ČAS od 2005. Publikace: „Malá encyklopedie atletiky“ s J. Popperem a kolektiv (1988), „Sto let královny“
a kolektiv (1997), „Kdo byl kdo v české atletice“ a kolektiv (2000 a 2004), skripta pro školení rozhodčích, skripta
pro FTVS UK o rozhodování atletiky a stovky článků v odborném sport. tisku z organizace sportu, o atl. pravidlech
nebo z historie atletiky. Čestný člen ČAS (2005).
Kálecký Vlastimil, *26. 9. 1930 Bezno; trojskokan. Začínal v Sázavanu Zruč n. Sáz. (1950-51), poté RH Karlovy
Vary (1952), RH Praha (1953-64). Mistr republiky 1954, 1962 a 1963 (trojskok). Držitel čs. rekordu 15,98 (1963).
Reprezentoval v 19 mezist. utkáních (1955-63). Os. rekordy: dálka 728 (1957), trojskok 15,98 (1963).
Kosel Manfréd, *19. 9. 1930, †1. 2. 1998 Havířov; trenér I. tř., ved. trenér CTM v Ostravě, před. komise MTZ ČAS
(1992-1996).
Kovaříková Anna, provd. Zezulková, *18. 9. 1935 Valašské Meziříčí; sprinterka, dálkařka. Začínala v Novém
Jičíně (1953), poté Slavia Nymburk TÚTVS (1954), Baník VŽKG (1955-60). Účastnice ME 1954 (100 m rozb., 4x
100 m 6.). Mistryně republiky 1955, 1956 a 1958 (4x100 m), 1955 a 1956 (4x200 m). Držitelka čs. rekordů na 200 m
25,4 a 25,3 (1954), 4 ve štafetě 4x100 m 48,5 (1954)-46,8 (1960). Reprezentovala ve 25 mezist. utkáních (1954-60).
Os. rekordy: 100 m 12,1 (1954), 200 m 24,9 (1958), dálka 584 (1958).
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Kužel František, *19. 9. 1930, †20. 3. 1996 Kladno; činovník, středoškolský profesor. 30 let předsedou oddílu
Poldi Kladno, roz. I. tř. od 1949 a trenér. Organizoval 1953-55 budování sektorů s umělým povrchem a atl.
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
haly v Kladně.
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Líbalová Štěpánka, *17. 9. 1915, †8. 4. 1989 Praha; činovnice a rozhodčí, 1949 ved. rozhodčích žen atl.
ústředí, v 50. letech předsedkyně atl. svazu Prahy.
Mácha Jaromír, MUDr., *1. 9. 1920 Praha, †14. 10. 1982; činovník, člen atletiky na Smíchově, sport. lékař,
rozhodčí. Člen ČAS jako předseda zdr. komise 1970-74, oficiální lékař na několika OH i ME. Vydal s dr. Kantůrkem skripta „Startování v atletice“ (1956).
Měch Václav, *22. 9. 1910, †27. 10. 2004; běžec, činovník, rozhodčí. Závodil Sokol Komárov, v oddíle Slezan
Opava byl od 1945 statistikem, správcem stadionu, 1965-70 vedoucím rozhodčích, 1971-75 hospodářem. Byl
ústř. rozhodčím. 1970-80 byl členem revizní komise obl. svazu severomoravského atl. svazu v Ostravě, 197196 hospodářem obl. svazu SM svazu ČAS, kde pracoval v ekonomické komisi. V roce 2000 byl vyznamenán
nově zřízenou medailí ČSTV „Za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu“. Bratři Jan a Bohumil Měch-viz
hesla. Os. rekord: 1500 m 4:52,9 (1929).
Nitsche Rajmund, *21. 9. 1910, †3. 1. 1963 Hronov; činovník, rozhodčí. Člen krajské sekce v Hradci Králové
1953-56, v roce 1955 člen ústř. atletické sekce DSO Sokol.
Novotná Marie, roz. Stříbrská, *3. 9. 1945 Praha; vrhačka. Začínala v RH Praha (1963-71, trenéři E. Lohyňa,
1964 P. Tesáček, 1965 Z. Čihák, 1967 Z. Holler, 1969 O. Kokoška, 1970 Z. Čihák, 1971 O. Kokoška), poté
VŠ Praha (1972-79, trenér O. Kokoška). Účastnice EHJ 1964 (disk 5.). Mistryně republiky 1968 (koule), 1970
a 1973 (disk). Reprezentovala v 9 mezist. utkáních (1968-73), z toho 2x v EP. Os. rekordy: koule 15,68 (1968),
disk 53,84 (1969).
Opavský Oskar, *26. 9. 1945 Zlín; činovník, rozhodčí, funkcionář. S atletikou začínal v Praze 1958-60 u O.
Jandery. Od 1960 člen TJ Gottwaldov-AC Alfa Zlín-AK PSK Zlín. Ústř. rozhodčí, krajský i ústřední instruktor,
rozhodčí na ME 1978 v Praze. Hlavní rozhodčí na mnoha závodech v Československu včetně MS do 17 let
v Ostravě 2007. Člen výboru oddílu 1972-79, člen okr. svazu 1970-80 a jeho předseda 1980-94, člen kraj.
komise rozh. Jm oblasti 1988-97, člen české komise rozh. 1984-88, fed. komise rozh. 1988-91, předseda
komise rozhodčích ČAS 1996-2009, předseda AK PSK Zlín od 2010. Čestný člen ČAS (2011).
Picková Jitka, provd. Knejpová, *16. 9. 1960 Jablonec nad Nisou; překážkářka. Začínala v LIAZ Jablonec
(1972-78, trenéři M. Hanáková, od 1974 I. Šembera), poté VŠ Praha (1979-83, trenérka V. Millerová), LIAZ
Jablonec (1984-91, trenér manžel J. Knejp-viz heslo). Mistryně ČR v hale 1981-82 (50 m př.), na dráze 1980
a 1982-83 (100 m př.). Čs. mistryně v hale 1981-82 (60 m př.), na dráze 1982 (100 m př.). Držitelka českého
rekordu na 100 m př. 13,38 (1983). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1981-83), z toho 2x v EP. Os. rekordy:
100 m př. 13,38 (1983), 400 m př. 64,64 (1979).
Protiva Václav, *26. 9. 1965; předseda jihočeského KAS.
Roun Jindřich, *6. 9. 1965 Hlinsko; sprinter. Začínal jako lyžař (1979), s atletikou v Transportě Chrudim (198184, trenér Jar. Jón), poté Sparta ČKD Praha (1985-92, trenér L. Kárský). Účastník HME 1986 (400 m rozb.), MS
1987 (200 m smf., 4x400 m rozb.), 1991 (400 m rozb.). Mistr ČR 1984 (400 m v hale), 1985 (100 m), 1987 (400 m)
a 1992 (200 m). Čs. mistr 1980 (400 m, 4x100 m), 1987 (4x100 m, 4x400 m), 1988 (4x400 m), 1989 (4x100 m),
1990 (4x100 m, 4x400 m), 1991 (400 m, 4x400 m). Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x100 m 39,97 (1985)
a 39,41 (1988), 4x200 m 1:22,42 (1988). Reprezentoval v 17 mezist. utkáních (1985-92), z toho 3x v EP. Os.
rekordy: 100 m 10,49 (1988), 200 m 20,80 (1987), 400 m 46,04 (1985).
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Stránský František, *17. 9. 1910, †15. 10. 1998 Ústí nad Orlicí; činovník a rozhodčí, dlouholetý organizátor
atletiky v Ústí nad Orlicí.

âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ

SzotkowskiCZECH
Karel, *28. ATHLETIC
9. 1940 Jablunkov,
†1993; běžec.
Závodil za Baník-TŽ Třinec (1957-59), poté RH
FEDER
ATION
Praha (1960-61), TŽ Třinec (1962-70, trenér B. Labuda). Účastník EHH 1967 (3000 m 8.). Mistr republiky 1965
(5000 m, kros). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1960-65), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 800 m 1:51,9
(1961), 1500 m 3:44,4 (1968), 5000 m 14:00,2 (1965), 3000 m př. 9:02,4 (1963).
Šantrůček Jiří, *22. 9. 1925 Praha; běžec. Začínal na RG Praha III (1943), poté SK Slavia Praha (1944), ATK
Praha (1949), Bratrství Sparta-Sparta ČKD Praha (1950-52), RH Praha (1953-56). Účastník ME 1954 (10 000 m
18.). Mistr republiky 1954 (10 000 m). Držitel čs. rekordu na 6 mil 29:55,0 (1952). Reprezentoval v 9 mezist.
utkáních (1954-55). Os. rekordy: 3000 m 8:28,0 (1955), 5000 m 14:29,8 (1954), 10 000 m 30:01,4 (1955), maraton 2:24:43 (1956).
Šklíba Karel, *28. 9. 1950 Náchod; činovník, ředitel Maratonstavu AS Úpice, člen TJ Sokol Havlovice. Činovník a trenér od 1976. V TJ předseda, od 1976 předseda okr. výboru ČAS Trutnov, propagátor běhů do vrchu.
Štejfa Jan, *4. 9. 1975 Jablonec nad Nisou; sprinter. Držitel stříbrné medaile z ME do 22 let 1997 ve štafetě
4x400 m. Začínal jako gymnasta (1980), s atletikou v LIAZ Jablonec n. N. (1982-85, trenérka Pospíšilová), poté
Slovan Liberec (1986-90, trenéři Hofmanová a J. Melša), AŠ Mladá Boleslav (1991-94, trenér J. Horák), Dukla
Praha (1995, trenér Z. Váňa), USK Praha (1996-2002, trenéři J. Jílková, od 1999 M. Semerád). Mistr ČR 1996
(400 m a 4x400 m). Účastník MEJ 1993 (400 m rozb., 4x400 m rozb.), ME 22 1997 (400 m smf., 4x400 m 2.),
MS 1997 (4x400 m rozb.), ME 1998 (400 m rozb., 4x400 m 7.). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1995-2000),
z toho 4x v EP a 1x v EP 22 let. Os. rekordy: 200 m 21,92 (1997), 400 m 46,50 (1997), 800 m 1:51,11 (2002),
400 m př. 55,39 (1994).
Štekr Vlastimil, *14. 9. 1935; trenér od 1957. Začínal 1959 na KV ČSTV v Liberci, od 1960 na KV ČSTV v Olomouci. V 1960-90 odb. as. katedry TV Univerzity Palackého Olomouc. Od 1991 pracuje na katedře kinantropie
FTK UP, v 1995-99 byl vedoucím této katedry. V letech 1991-94 byl proděkanem Fakulty tělesné kultury
v Olomouci. Byl předsedou okresní sekce atletiky 1967-69 ve středmoravské župě ČAS, pracoval na trenérském úseku 1969-70, odpovědný trenér na 400 m 1972-76, člen Vysokoškolského výboru 1970-73. V letech
1979-92 člen red. rady „Liga 100-Kondice“, řada článků v odb. tisku.
Vaňous Jaromír, *24. 9. 1955 Ústí nad Orlicí; chodec. Začínal v Jiskře Ústí nad Orlicí (1969-73, trenéři
od 1971 F. Stránský, od 1972 V. Kubový), poté Dukla Banská Bystrica (1975-80, trenér L. Moc), Jiskra Ústí
nad Orlicí (1981-85, trenér O. Stránský). Účastník ME 1978 (50 km nedok.) a OH 1980 (50 km diskv.). Čs. mistr
na 50 km (1979), reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1977-79). Os. rekordy: 20 km 1:26:59 (1979), 50 km
3:55:51 (1980).
RED podle Kdo byl kdo

■ NEKROLOGY
V neděli 9. srpna zemřel ve věku 65 let Miroslav Kodejš. 13násobný československý rekordman, z toho
sedmkrát na 400 metrů překážek. V nich se zúčastnil dvakrát ME a v roce 1978 na něm běžel semiﬁnále.
Člen atletického oddílu Sparta Praha byl také evropským rekordmanem na trati 440 yardů překážek.
Ve věku nedožitých 62 let v srpnu nečekaně zemřel Věniamin Lebeděv, předseda oddílu atletiky v TJ
Nový Jičín.
Po krátké těžké nemoci zemřel 7. srpna Karel Charvát, bylo mu 85 let. Dlouholetý sportovec a celoživotní trenér, jehož jméno je spojeno s SK ZŠ Jeseniova, tréninky vedl ještě v červnu toho roku. Poslední
rozloučení se koná 31.8. od 12 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích.
Čest jejich památce.
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5.9........... 4. kolo II. ligy mužů a žen, sk. E, F............................................................Podle vylosování
5.9........... Birell Grand Prix ......................................................................................................... Praha
6.9........... Mistrovství ČR družstev mužů a žen ......................................................................... Praha
12.9......... Mattoni půlmaraton.................................................................................... Ústí nad Labem
19.9......... Kvaliﬁkace o postup do II. ligy mužů v Čechách ............................................ Bude určeno
19.-20. 9. MČR žáků a žákyň na dráze ...................................................................................... Praha
26.9......... Mezistátní utkání žáků a žákyň ................................................................................Břeclav
26.9......... MČR družstev juniorů a juniorek................................................................................ Praha
26.9......... MČR družstev dorostenců a dorostenek .............................................................. Olomouc
26.9......... Mezikrajová utkání družstev mladšího žactva ..........................................Podle vylosování
27.9......... Mistrovství ČR v silničním běhu............................................................... Běchovice-Praha

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