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■ SLOVO PŘEDSEDY

Listopad je tradičně měsícem vyhlášení ankety Atlet roku a velmi mě těší, že oceněné atlety v čele se vítězkou 
Zuzkou Hejnovou sledovalo v přímém přenosu na ČT1 více než 750 000 diváků. 
Bohužel byl měsíc listopad i měsícem zpráv, které doslova otřásly celým, nejen atletickým, světem. Doporučení 
WADA, která vedla Radu IAAF k pozastavení členství Ruskému atletickému svazu, včetně informací o zadržení 
bývalého prezidenta IAAF francouzskou policií drasticky poškozují obraz atletiky. Před nově zvoleným prezidentem 
IAAF tak stojí nelehký úkol – analyzovat, kde se staly chyby a selhání, vyřešit je a obnovit důvěru v náš sport. 
Série teroristických útoků v Paříži a dalších zemích staví před sport jako takový další výzvy. Zvýšení bezpečnost-
ních opatření na sportovních akcích na straně jedné, ale také návrat k základním hodnotám sportu na straně druhé.

Přál bych si, aby nám začátek adventního času přinesl lepší zprávy.

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní jedenácté číslo Atletických listů. V něm již čtvrtý rok pokra-
čujeme s hlavním tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do zlín-
ského kraje, kde vám představíme atletický oddíl TJ Jiskra Otrokovice. Jako vždy si vás dovolím 
vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i  formální připomínky na pjelinek@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

Redakce AL

■ ČAS INFORMUJE
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■ PŘEDSEDNICTVO
    3. listopadu
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS schválilo návrh systému komunikace s atletickými oddíly 
a kluby s platností od 1. 1. 2016. • P ČAS schválilo návrh paragrafového znění stanov Českého běžeckého 
klubu. • P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na ME v přespolním běhu. • P ČAS schválilo návrh ter-
mínové listiny 2016. •  P ČAS vzalo na vědomí materiál: Projektové vyhodnocení M ČR 2015. •  P ČAS vzalo 
na vědomí vyhodnocení HME 2015 v Praze. • Předsednictvo ČAS schválilo: návrh rozpočtu ČAS na rok 2016, 
návrh kritérií pro rozdělení finančních příspěvků mezi krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz a hlavní 
podmínky pro jejich přiznání a použití pro rok 2016, návrh kritérií pro rozdělení finančních příspěvků na podpo-
ru talentované mládeže mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2016, 
návrh kritérií pro rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti mezi atletické oddíly a kluby a hlavní 
podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2016, návrh kritérií pro rozdělení finančních příspěvků na podporu 
provozu a údržby sportovních zařízení mezi tělovýchovné jednoty a sportovní kluby a hlavní podmínky jejich 
přiznání a použití pro rok 2016, návrh kritérií pro rozdělení finančního příspěvku na účast v soutěžích družstev 
mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2016, návrh kritérií pro rozděle-
ní finančních příspěvků z darů přijatých od Českého olympijského výboru mezi atletické oddíly a kluby a hlavní 
podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2016, návrh na výši členského příspěvku pro rok 2016 v členění 
na pevnou částku 200 Kč a na pohyblivou částku 30 Kč/evidovaného člena. • Předsednictvo ČAS vzalo na vě-
domí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. září 2015. Předsednictvo zhodnotilo dosavadní vývoj rozpočtu 
jako příznivý. • P ČAS vzalo na vědomí kontrolu zajištění schůze Výboru ČAS. • P ČAS schválilo plán školení 
a seminářů rozhodčích 2016. • P ČAS schválilo plán školení a seminářů trenérů 2016. • P ČAS schválilo návrh 
plánu práce předsednictva ČAS na 1. pololetí 2016. • P ČAS schválilo změnu názvu atletického oddílu: Atleti-
ka Poruba o. s. na Atletika Poruba z. s.  • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí Návrh struktury mistrovských 
soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro 
rok 2016.  •  Předsednictvo ČAS podle čl. XX odst. 7 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 2/2010 rozhodlo 
o změně schváleného rozpočtu pro rok 2015. • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci k převzetí 
a provozování přetlakové haly Strahov. • Předsednictvo ČAS schválilo vyslání Jitky Vinduškové na Club Sys-
tem and Youth Conference, která proběhne ve dnech 6. až 8. listopadu 2015 v německém Frankfurtu nad 
Mohanem. • Karolína Farská

■ ZPRÁVA Z VÝBORU ČAS ZE DNE 14. 11. 2015
    14. listopadu 
Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Výbor ČAS schválil předložený návrh rozpočtu ČAS na rok 
2016, kritéria pro rozdělení finančních příspěvků pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz a hlavní 
podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2016, kritéria pro rozdělení finančních příspěvků na podporu talen-
tované mládeže mezi AO a AK a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2016, kritéria pro rozdělení 
finančních příspěvků na podporu činnosti mezi AO a AK a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 
2016, kritéria pro rozdělení příspěvku na účast v soutěžích družstev mládeže mezi AO a AK a hlavní podmínky 
jejich přiznání a použití pro rok 2016, kritéria pro rozdělení finančních prostředků na podporu provozu a údrž-
by sportovních zařízení mezi TJ a SK a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2016, kritéria pro 
rozdělení finančních příspěvků z darů přijatých od Českého olympijského výboru mezi atletické oddíly a kluby 
a hlavní podmínky jejich přiznání a použití v roce 2016. • Výbor ČAS podle článku VII odstavec 3 písmeno g) 
Stanov ČAS pro rok 2016 stanovil sazbu členského příspěvku takto: Každý atletický oddíl nebo atletický klub 
uhradí 200 Kč bez ohledu na velikost své členské základny. Každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 
dále za každého evidovaného člena 30 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evido-
vaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2013 k 31. 12. 2015.  
• Výbor ČAS schválil návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, 
starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2016.  • Výbor ČAS vzal vyhodnocení halového mistrov-
ství Evropy 2015 v Praze na vědomí. • Výbor ČAS schválil konání další schůze Výboru na sobotu 2. dubna 
2016. • Výbor ČAS podporuje rozhodnutí Rady IAAF o dočasném vyloučení Ruské atletické federace z IAAF 
a vítá přijaté závěry a následné aktivity reformního programu navržené prezidentem Sebastianem Coem, které 
mají vést k navrácení důvěryhodnosti atletiky. • Výbor ČAS podporuje pokračování systému financování spor-
tu přes národní sportovní svazy. •  Karolína Farská
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■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ OBNOVA REGISTRACE ATLETŮ
     27.října
Úřední zpráva organizační komise ČAS k obnově registrace atletů/atletek
Organizační komise ČAS vydává pro atletické kluby a oddíly - členy ČAS (dále jen „kluby a oddíly“), tuto 
úřední zprávu:

Obnovu registrace atletů/atletek mohou kluby a oddíly provádět v období od 1. listopadu do 31. prosince 
2015 následujícím způsobem:

1.  Přihlášení do registračního systému ČAS (http://online.atletika.cz/registrace/login.aspx) pod svým jménem 
a heslem.

2.  Ve fi ltru „Autorizace:“ se vybere předposlední možnost „Končící platnost“.
3.  Objeví se všichni/všechny atleti/atletky, kterým končí registrace 31. prosince 2015 a dříve.
4.  Cizinců/cizinek a atletů/atletek, kterým skončila registrace v roce 2014 a dříve, se obnova registrace ne-

týká.
5.  Pro české atlety/atletky, kterým končí registrace 31. prosince 2015, je třeba otevřít kartu atleta/atletky = 

kliknout na jméno, poté zkontrolovat, zda platí vyplněné údaje, případně je opravit, a poté kliknout v dolní 
části karty na „obnovit registraci“.

6.  Tím se atlet/atletka odešle elektronicky na ČAS, kde bude po zaplacení poplatku ve výši 50 Kč autorizován. 
Platbu poukazujte na číslo účtu 153150982/0300, specifi cký symbol 03, variabilní symbol = číslo klubu/
oddílu.

7.  Pro urychlení dohledání atletů/atletek prosíme kluby a oddíly o zaslání seznamu atletů/atletek, kterým má 
být obnovena registrace, na e-mailovou adresu: atletika@atletika.cz nebo mmastny@atletika.cz.

 RNDr. Ladislav Kňákal

■ RUŠENÍ REGISTRACE ATLETŮ
     27.října 
Úřední zpráva organizační komise ČAS k rušení registrace atletů a atletek
Organizační komise ČAS vydává pro atletické kluby a oddíly - členy ČAS (dále jen „kluby a oddíly“), tuto 
úřední zprávu:

Na základě rozhodnutí mateřského klubu/oddílu lze v období od 1. listopadu do 31. prosince 2015 zrušit 
registraci atleta/atletky, a to následujícím způsobem:

Po přihlášení se do registračního systému ČAS (http://online.atletika.cz/registrace/login.aspx) pod svým jmé-
nem a heslem v něm vyhledejte v přehledu atletů a atletek řádek s atletem/atletkou, jehož/jejíž registraci 
chcete zrušit a zrušení potvrďte kliknutím na poslední ikonu v příslušném řádku znázorňující červené zna-
ménko mínus. Tím se požadavek na zrušení registrace atleta/atletky odešle ke zpracování na ČAS. Pokud 
dostanete potvrzení o provedení požadavku, je celá operace dokončena. Operace je bezplatná, 
pro urychlení prací však laskavě zašlete seznam atletů a atletek, u kterých požadujete zrušení registrace, 
na e-mailovou adresu: mmastny@atletika.cz.

RNDr. Ladislav Kňákal

■ TERMÍNOVÁ LISTINA 2016
    5. listopadu 
Termínová listina 2016 schválená předsednictvem ČAS dne 3. listopadu 2015 zde: http://www.atletika.cz/
cas-informuje/terminova-listina-2016/

RNDr. Ladislav Kňákal
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■ DALŠÍ UPOZORNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ PROGRAMU VIII
    9. Listopadu
Vážení sportovní přátelé, 
dne 5. 11. 2015 v odpoledních hodinách přidalo MŠMT na své stránky další níže uvedený doplňující poža-
davek týkající se podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu VIII na rok 2016http://www.msmt.cz/
sport-1/zverejneni-programu-viii

Upozornění: 
Vyplněný formulář musí k písemné žádosti být také nahraný na CD/DVD ve zveřejněném formátu xlsx nebo 
xls -  souboru MS Excel. 
Jakékoliv změny proti zadaným podmínkám nejsou přípustné a vedou k vyřazení žádosti. 
Zpracování údajů v souboru excel je nutný pro elektronické zpracování žádostí na MŠMT. 

Poznámka: 
V případě již odeslaného chybného souboru v pdf a uloženého na CD/DVD, lze dodatečně zaslat tento 
soubor v excelu - s příponou xlsx nebo xls, pouze e-mailem na adresu: petr.stefl @msmt.cz. 

V souvislosti s tímto nově uveřejněným požadavkem je nutné, aby takové AO/AK, které své „Žádosti o dotaci“ 
z programu VIII již v písemné podobě odeslali na MŠMT, a to bez nahraného nově požadovaného formuláře 
"Žádosti" ve formátu xlsx, xls (Excel) na přiloženém CD/DVD, postupovaly způsobem podle výše uvedené 
poznámky. 
  
Je tedy nutné, aby takové AO/AK svou žádost ve formátu xlsx, xls bezodkladně dodatečně odeslaly také 
e-mailem na adresu  petr.stefl @msmt.cz 
Formulář s žádostí najdete zde: 
http://www.atletika.cz/cas-informuje/dalsi-upozorneni-k-vyhlaseni-programu-viii/

Martina Renzová

■ UPOZORNĚNÍ PRO ATLETICKÉ KLUBY: ZMĚNY VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU
    16. Listopadu
Změny naleznete zde: 
http://www.atletika.cz/cas-informuje/upozorneni-pro-kluby-zmeny-ve-spolkovem-rejstriku/

Mgr. František Fojt, RNDr. Ladislav Kňákal, Ing. Jiří Topinka

Obsah: 
Z činnosti v krajích s. 4 ■ Jednání KAS s. 5

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ TJ Jiskra Otrokovice
Info: http://www.mitink.cz/ • Vznik: 1936 • Počet registrovaných členů: 91 • Předseda oddílu: Aleš Prudký

Kolik má váš oddíl v současné době členů?
K dnešnímu dni má náš atletický oddíl 206 členů.  Z toho je registrovaných závodníků 91.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Mírně roste, a to zejména u mládeže, kdy nárůst je od 1.1.2015 20 členů.

■ Z KRAJŮ
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Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Z  registrovaných závodníků pravidelně trénuje a závodí cca 70%. Pravidelně přihlašujeme družstva pří-
pravek, mladších žáků a žákyň, starších žákyň a mužů. Dorostenecké a juniorské kategorie závodí za spo-
lupracující kluby, stejně jako v letošní sezoně tomu bylo u žen. Na příští rok uvažujeme opět o přihlášení 
družstva žen.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Atletika pro děti sdružuje cca 30 dětí přímo v atletickém oddíle a dalších 100 dětí v atletické školce a atle-
tických přípravkách zřízených při DDM Sluníčko, spolupracujících již 12 let s oddílem atletiky.
Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) 
a přiblížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Oddíl řídí 5ti členný výbor- předseda, místopředseda, ekonom, manažer a sekretář, ten se schází pravidelně 
1x za 14 dní, v případě přípravy větších pořadatelských akcí oddílu i častěji, podle potřeby.
Jste členy SK. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci SK?
Oddíl patří mezi 3 největší oddíly TJ Jiskra Otrokovice, která sdružuje 22 oddílů a je řízena Výkonným výbo-
rem TJ, který má 9 členů. Spolupráce mezi oddíly v rámci TJ je na velmi dobré úrovni.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Oddíl by se rád ucházel o pořádání MČR v krosu, závod se dá běžet v lesoparku přímo ve městě, v těsné 
blízkosti stadionu a sportovní haly s výborným zázemím a atraktivním terénem.  
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Oddíl tradičně pořádá Mezinárodní Otrokovický halový mítink (letos 18. ročník), Mezinárodní půlmaraton
-Memoriál Dr. Podmolíka (letos 16. roč.) a  tradiční V.I.P. víceboje konající se již od roku 1997. Součástí 
všech soutěží jsou soutěže pro děti, přípravky a žactvo, pro které konáme pravidelně další závody- Miku-
lášská hala, Vánoční hala, Novoroční hala, Otevřené Mistrovství Otrokovic žactva a další. Většina soutěží 
se soustřeďuje do Městské sportovní haly. Stadion vyhovuje pouze soutěžím žactva, jelikož chybí vrhačská 
klec a  odpovídající sektor pro skok o  tyči. Pořádání závodů je nemyslitelné bez zapojení členů oddílu. 
Postupem času se vykrystalizoval silný a kvalitní pořadatelský tým schopný úspěšně pořádat akce se stov-
kami účastníků a zahraniční účastí.

Petr Jelínek 

■ JEDNÁNÍ KAS

■ Liberecký KAS
    29. 9 2015
Proběhlo hodnocení sezóny 2015. 5. Kolo KPD a KP ve vícebojích mladšího žactva proběhlo bez problémů. 
• Plánované soutěže: krajské přebory na dráze – pro zlepšení kvality závodů zkusit projednat spojení krajů, 
na rozšířeném jednání STK v Turnově bude projednána konečná verze halové sezony a soutěžní řád pro 
sezonu na dráze 2016. • ekonomika, granty: R.Málek intenzivně spolupracuje s paní Panáčkovou z Podral-
ského nadačního fondu na žádosti o grant z Euroregionu Nisa na další 3 roky  – případné využití fi nancí bude 
na :  velké mezinárodní utkání žactva, sportovní akce v kraji, soustředění, vzdělávání trenérů a rozhodčích, 
publicita projektu a  administrace (nutno dořešit fi nancování z  LKAS-pokud bude žádost schválena, tak 
fi nance budou přicházet až po vyúčtování  ve čtvrtletních intervalech). • SCM: fi nance pro SCM přijdou 
v dubnu, proto by bylo vhodnější schvalovat zařazení až po halové sezoně. • různé: v sobotu 5.3.2016 se 
bude konat  Jablonecká hala jako mítink EAAF. Výbor LKAS schválil částku cca 20.000,-Kč na vypracování 
žádosti o grant z Euroregionu pro LKAS na 3 roky. • Další schůzka výboru LKAS se bude konat  8.12.2015 
od 16.00 hod.

■ Jihočeský KAS
    2. 11. 2015
Ekonomka JKAS přednesla informaci o hospodaření. Hospodaření za rok 2015 bude předneseno na VV 
KAS v 01/2016 v rámci přípravy na VH JKAS. • Dále ve spolupráci s M. Rybákem zpracuje vyhodnocení 
grantu KU. ČUS našla novou účetní a znovu nabízela, že by vedla účetnictví pro JKAS. Výbor nevidí důvod, 
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proč znova změnit účetní a fi nančně je aktuální řešení pro JKAS výhodnější, než nabízí ČUS. • Termíny 2016 
- hala, kros: Krajský přebor Open jednotlivců Jihočeského kraje v hale - zajištěná hala: sobota 30.1.2016 
zajišťuje Jihočeský a Plzeňského kraj a KP žactva  - sobota 23.1.2016 pořádá 4DVCB. Z ČAS bude eko-
nomické zajištění haly pro kraje jako letos. Komise rozhodčích zajistí nominaci na halu 2016, odpovídá 
p. Vacek. KP přípravky budou v Nové Včelnici 16.1.2016. • Zhodnocení MU s Rakouskem, Bavorskem 
a Vysočinou. MU s Rakouskem, Bavorskem a Vysočinou v 2016 pořádá JKAS. Po dohodě proběhne MU 
v Písku  23-24.4. 2016. Atlet roku 2015: Vyhlášení se bude konat v pátek  22. ledna 2016 v ČB. Další jednání 
VV JKAS proběhne v lednu

■ Olomoucký, jihomoravský, zlínský a moravskoslezský KAS
    11. 11. 2015
Proběhlo vyhodnocení sezóny 2015 - soutěže na Moravě v roce 2015 proběhly bez problémů, nebyly žádné 
protesty, řídící soutěží pracovali na úrovni, pořadatelé splnili všechny požadavky, které byly na pořádání 
soutěží požadovány. • p.Zvolánková informovala o vyúčtování za MMaS v hale v Bratislavě v únoru 2015. • 
Soutěže na dráze: zájemci o pořádání soutěží, zejména MMaS jednotlivců, se přihlásí do 15.12.2015 na ad-
rese p.Černého: Hulvácká 26, 700 30 Ostrava, tel.: 731 152 426 nebo na mail: vladek.cerny@centrum.cz. • 
Ročenka 2015 - zástupci krajů rozhodli, že v roce 2015 budeme postupovat stejným způsobem jako v loň-
ském roce. • Soutěžní brožura 2016 – dráha: soutěžní brožura bude vyvěšena na internetových stránkách, 
musí být aktuální, všude musí být uvedeny telefony a e-mail adresy. Soutěžní brožura bude mailem poslána 
k redigování oddílům a důrazně je žádáme, aby údaje uvedly na správnou míru. 

■ Karlovarský KAS
    24. 11. 2015
Jednání řídil p. Jacek Přibáň. • Proběhla kontrola zápisu – splněno. • Halové závody 2015: 28.11. mezikra-
jové utkání žactva v hale – Olymp – zajištěno, 16.12. tunel Sokolov – časomíra ŠAK, 19.12. Vánoční laťka 
Chodov – jen žactvo. • Příprava závodů 2016: 30.ledna – Praha Strahov – KP Plzeňského kraje – otevřený 
– možná účast 27.února – přípravky KK a PK – Strahov 7.5. - I. kolo OMD – gigant – Klatovy, 21.5. - OMJ 
žactvo – Stříbro, 4.6. - OMJ dorost až dospělí – Domažlice, 3.9. - II. kolo OMD – gigant – Písek, 17.9. - Fi-
nále OMD ml. žactva – Plzeň – 3 družstva z Karlovarského kraje, soutěž družstev žactva bude KK pořádat 
odděleně – mimo tzv. Gigant. Přihlášky do soutěží družstev. OMD mužů – 4. Kola. • J. Přibáň informoval 
o jednání předsednictva ČAS. • SCM – 9.11. proběhly oponentury za účasti předsedy VV KKAS Přibáně 
a  vedoucího trenéra Dočkala – schváleno do SCM 11 členů. • VV KKAS schvaluje „Vyúčtování dotace 
na činnost sportovního centra mládeže v roce 2015 v Karlovarském Kraji“ • předpokládaný termín konání 
Valné hromady KKAS 18. března 2016 od 17:00 hodin. • Další schůze – 21.12.2015 (po) v Chodově – re-
staurace Nautilus - od 18.00 hod.

Obsah: 
Medailony s. 6

MEDAILONY PROSINEC 2015
Bartoničková Jitka, *22. 12. 1985 Benešov u Prahy; sprinterka. Držitelka bronzové medaile z HMS 2010 
a z ME 2012 ve štafetě 4x400 m. Začínala v ASK Slavia Praha (2000-06, trenéři V. Vebr a P. Novotný), poté 
USK Praha (od 2007, trenérka M. Blažková). Účastnice MEJ 2003 (400 m rozb., 4x400 m 8.), MSJ 2004 
(4x400 m rozb.), ME 22 2007 (400 m rozb., 4x100 m 7.), ME 2006 (400 m rozb., 4x400 m rozb.), 2010 (400 m 
rozb., 4x400 m rozb.) a 2012 (400 m smf., 4x400 m 3.), HMS 2008 (4x400 m 4.) a 2010 (4x400 m 3.), MS 
2011 (4x400 m 7.) a OH 2012 (4x400 m 7.). Mistryně ČR 2005 a 2007 (400 m), 2008 (400 m, 4x100 m a 4x400 
m), 2010-12 (400 m) a 2011 (4x400 m), v hale 2004 a 2006 (400 m). Držitelka 2 rekordů ČR v odd. štafetě 

■ KALENDÁRIUM
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4x400 m 3:29,95 a 3:26,01 (2011). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních. Os. rekordy: 100 m 12,12 (2006), 200  
m 24,05 (2009), 400 m 52,72 (2012).

Bubíková Vlasta, provd. Vlachová, *5. 12. 1940 Jihlava; sprinterka, překážkářka. Závodila za Spartak Jihlava 
(1954-69, trenér B. Petrák). Mistryně republiky 1960 (200 m) a 1961 (100 m). Držitelka čs. rekordů na 60 m 7,6 
(1962), 100 y 11,2 (1962), 2 ve štafetě 4x100 m 47,0 a 46,8 (1960). Reprezentovala v 11 mezist. utkáních (1959-
62). Os. rekordy: 100 m 12,0 (1961), 200 m 24,9 (1960), 80 m př. 11,3 (1962).

Doležal Josef, *12. 12. 1920 Příbram; †28. 1. 1999; chodec. Mistr Evropy 1954 (10 000 m), držitel stříbrné me-
daile z OH 1952 a z ME 1954 na 50 km chůze. Začínal s kopanou, gymnastikou a hokejem, s atletikou v Sokole 
Břevnov (1932-38), poté AC Praha 1890-Sokol Střížkov (1939-49), Sokol Hutní prodejny (1950-51), Sparta ČKD 
Sokolovo (1952), ÚDA-Dukla Praha (1953-82, trenér L. Fišer 1954-55, dále bez trenéra), krátce Dukla Lipník 
nad Bečvou (1959). Účastník ME 1946 (50 km diskv.), 1950 (50 km 4.) a 1954 (10 000 m 1., 50 km 2.), OH 1952 
(50 km 2.), 1956 (20 km diskv., 50 km nedok.) a 1960 (50 km 17.). Mistr republiky 1951-54 (10 km), 1954 a 1956 
(20 km), 1946-47 a 1949-53 (25 km), 1946-47, 1949-56 a 1960 (50 km). Držitel světových rekordů na dráze: 
30 000 m 2:21:38,6 (Praha 12. 10. 1952), 20 000 m 1:30:26,4 (Stará Boleslav 1. 11. 1953), 20 mil 2:33:09,4 (Stará 
Boleslav 14. 5. 1955), dvouhodinovka 25 595 m (Praha 12. 10. 1952) a 25 701 m (Stará Boleslav 14. 5. 1955), 
navíc čs. rekord na 20 000 m 1:32:49,2 (1946). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1946-65). Poslední závod 
Praha-Poděbrady absolvoval v 62 letech. Os. rekordy: 10 000 m 43:31,6 (1953), 20 km 1:29:59,8 (1956), 50 km 
4:15:13,8 (1957), maraton 2:33:59,8 (1954).

   Klimešová Jana,    roz. Švejdová,    *31. 12. 1970 Turnov;    běžkyně. Začínala ve Slovanu Liberec (1986-89,    trenéři 
E. Pazderská a M. Gräf),    poté VŠ-USK Praha (od 1990,    trenéři M. Bureš,    od 1995 Peter Klimeš). Účastnice ME 
1995 v krosu (38.) a 1996 (60.),    MS 1996 v krosu (72.),    MS 1996 v silniční štafetě (14.),    MS 2000 v půlmaratonu 
(34.). Mistryně ČR 1989 (4x 400 m),    1990 (800 m v hale a 1500 m),    1996 a 1997 (kros),    1997 a 1998 (silniční 
běh Běchovice),    1998 (10 000 m),    1999 (půlmaraton). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1990-97),    z toho 1x 
v EP. Manžel Peter Klimeš-viz heslo.Os. rekordy: 800 m 2:08,   36 (1990),    1500 m 4:21,   20 (1996),    3000 m 9:28,   94h 
(1997) a 9:37,   12 (1998),    5000 m 16:39,   98 (1995),    10 000 m 34:00,   0 (1995),    půlmaraton 1:14:17 (2000),    maraton 
2:39:21 (2000).

Kolář Karel, *16. 12. 1955 Jindřichův Hradec; sprinter. Halový mistr Evropy 1979 (400 m), držitel stříbrných me-
dailí z ME 1978 (400 m) a z HME 1980 (400 m), bronzové medaile z ME 1978 (4x400 m). Začínal jako fotbalista 
(1962), s atletikou v Nové Včelnici (1971, trenéři J. Jelínek a P. Skřipský), poté RH Praha (1975-76, trenéři M. 
Písařík a od 1976 M. Hutter), LIAZ Jablonec (1977-82, trenér V. Zelinka). Účastník ME 1978 (400 m 2., 4x400 m 
3.), HME 1978 (400 m smf.), 1979 (400 m 1.) a 1980 (400 m 2.), OH 1980 (400 m smf., 4x400 m 7.). Mistr ČR 
v hale 1977 (300 m), 1979 a 1980 (400 m), na dráze 1976 (4x400 m) a 1978 (400 m a 4x 400 m). Čs. mistr 1978-
80 (400 m v hale i na dráze), 1979 a 1980 (200 m), člen mistr. štafety 4x400 m (1975). Držitel 2 českých rekordů 
na 400 m 46,13 a 45,77 (1978), 2 čs. ve štafetě 4x400 m 3:04,0 (1978) a 3:03,5 (1980). Reprezentoval v 9 mezist. 
utkáních (1977-81), z toho 4x v EP. Os. rekordy: 200 m 21,16 (1980), 400 m 45,77 (1978).

Mertová Štěpánka, roz. Richterová, pozd. Hecová, *11. 12. 1930 Moravičany, †20. 9. 2004 Malmö (Švédsko); 
diskařka. Držitelka stříbrné medaile z ME 1958. Začínala v Sokole Moravičany, poté Atlas Zábřeh (1950-53), ÚDA 
Praha (1954-56), Dynamo-Slavia Praha (1957-80). Startovala ještě na Světové veterániádě 1993. Účastnice OH 
1956 (8.) a 1960 (11.), ME 1954 (4.), 1958 (2.), 1962 (8.), 1966 (8.). Mistryně republiky 1953, 1954, 1957-59. Dr-
žitelka 5 čs. rekordů 46,60 (1954)-48,94 (1956). Reprezentovala ve 39 mezist. utkáních (1953-68). První manžel 
Karel Merta-viz heslo, druhý Vojtěch Hec-viz heslo. Os. rekordy: koule 12,92 (1962), disk 54,17 (1960).

Neckář Jan, Ing., *10. 12. 1945 Borek u Rokycan; oštěpař, vícebojař. Začínal ve Spartaku Plzeň (1962-63, 
trenér K. Gemov), poté Sparta ČKD Praha (1964-66, trenér P. Staněk), Škoda Plzeň (1967-71), Dukla Praha 
(1972, trenér M. Vlček), Škoda Plzeň (1973-74, trenér od 1967 F. Neckář), VŠ Praha (1975-76), Škoda Plzeň 
(1977-84). Účastník EHJ 1964 (oštěp 6.), ME 1969 (desetiboj 16.). Mistr ČR 1972 (desetiboj). Čs. mistr v dese-
tiboji 1969 a 1973. Držitel českého rekordu 7540 (1969). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1973-75), z toho 
3x v EP. Bratr Františka Neckáře-viz heslo. Os. rekordy: 110 m př. 14,6 (1974), oštěp 73,80 (1971), desetiboj 
7421 (1972).
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Prouzová Jitka, roz. Kostková, *5. 12. 1950 Hradec Králové; diskařka. Začínala ve Spartaku Hradec Krá-
lové (1966-70, trenéři F. Dunda, od 1968 V. Lajbner), poté RH Praha (1971-85, trenéři Z. Čihák, od 1976 L. 
Daněk). Účastnice ME 1978 (8.). Mistryně ČR 1975-76, 1980-81 a 1983-84. Čs. mistryně 1976 a 1978-80. 
Držitelka 2 českých rekordů 63,36 (1972)-64,04 (1978). Reprezentovala v 19 mezist. utkáních (1972-83), 
z toho 4x v EP. Manželka Karla Prouzy-viz heslo. Os. rekordy: koule 15,72 (1980), disk 64,04 (1978).

Rus Vít, *19. 12. 1975 Kladno; vícebojař. Začínal v Poldi a Kablo Kladno (1987-98, trenéři L. Stehno a H. 
Větrovcová), poté Dukla Praha (1999), AC Kablo-Tepo Kladno (2000-06). Reprezentoval ve 2 mezist. utkání 
(2000-01). Po ukončení závodní činnosti pracovník ČAS, předseda komise mládeže (2006-11), trenér A.C. 
Tepo Kladno. Os. rekordy: tyč 460h (1999) a 460 (2000), desetiboj 7188 (1999).

Valentová Jaroslava, roz. Králová, později Řezáčová, *11. 12. 1945 Praha; výškařka. Držitelka stříbrné 
medaile z EHJ 1964 a bronzové medaile z EHH 1967. Závodila za RH Praha (1958-66, trenéři Bělina, Stej-
skal, Bůžek, V. Kálecký, Pokluda, Fomenko, R. Tomášek, Z. Holler, Hanousek), poté Sparta ČKD Praha 
(1967-74, trenér od 1964 J. Kovář). Účastnice EHJ 1964 (2.), EHH 1967 (3.) a 1968 (9.), ME 1969 (10.), OH 
1968 (4.). Mistryně republiky v hale 1969-70. Držitelka 3 českých rekordů 180-182 (1968). Jako první česká 
výškařka překonala hranici 180 (180 Hradec Králové 25. 5. 1968). Reprezentovala v 10 mezist. utkáních 
(1962-70). Po ukončení závodní činnosti trenérka mládeže.Os. rekord: výška 182 (1968).

Votočková Dagmar, provd. Novotná, *24. 12. 1975 Kyjov; překážkářka. Závodí za  ASK Slavia Praha 
(od 1986, trenéři Sehnal, od 1987 P. Novotný). Účastnice ME 22 1997 (400 m př. 8.). Mistryně ČR 1995 
a 1999-2000 (400 m př.). Reprezentovala v 11 mezist. utkáních (1991-2000), z toho 1x v EP. Manžel Petr 
Novotný-viz heslo. Os. rekordy: 100 m př. 13,79 (2000) a 13,73w (1996), 400 m př. 58,05 (1999), sedmiboj 
5045 (2000).
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