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■ SLOVO PŘEDSEDY

Strategický plán vývoje olympijského hnutí

Rok 2014 se pomalu chýlí ke svému konci a adventní čas obvykle předznamenává klidné období. Ve světo-
vém sportu je tomu ale letos právě naopak. Prosinec je přímo nabitý událostmi. 
Zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Monaku projednávalo Agendu 2020, která by měla umožnit 
řešit jeho budoucí směřování. Většina doporučení souvisí s palčivým problémem současného sportu, a to 
na všech úrovních „řízení“. Velká část stanov mezinárodních, evropských i národních sportovních organizací 
vznikala před desítkami let a bohužel již nenaplňuje potřeby současné doby a pozice, do které se sport ve 
společnosti dostal. 
Část doporučení směrovala k organizaci olympijských her. Jedním z nich bylo stanovení maximálního počtu 
účastníků a medailí, které se budou na olympijských hrách rozdělovat, což vyvolalo spoustu otázek o mož-
ných dopadech na atletiku a případné vyřazení některých disciplín. Osobně považuji tyto obavy za předčasné 
a v současné době neopodstatněné.
Rád bych poděkoval za vaši práci pro atletiku v letošním roce a popřál vám hezké Vánoce a hodně zdraví 
do roku 2015. 

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři,
dostává se k vám poslední, dvanácté číslo Atletických listů roku 2014. V něm uzavíráme již třetí 
rok s hlavním tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. A je to velmi důstojné zavřšení 
s jedním z nejvýznamnějších oddílů u nás, TJ TŽ Třinec z Moravskoslezského kraje. Jako vždy si vás 
dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na mprochazka@
atletika.cz. Nadále uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů 
atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace.
Příjemné čtení přeje

Michal Procházka, redaktor AL

■ ČAS INFORMUJE
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■ PŘEDSEDNICTVO

Jednání 2.12.
Předsednictvo ČAS schválilo s úpravami výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., 
o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, a ukládá předsedovi organizační komise ČAS, aby tento 
výklad zveřejnil na webové stránce ČAS. P ČAS schválilo s úpravami aplikaci vybraných ustanovení této 
vyhlášky do soutěžního řádu a společných ustanovení rozpisů MČR jednotlivců. ■ P ČAS schválilo normy 
pro silniční a krosové závody a ukládá místopředsedovi ČAS Zvolánkovi předložit pro oddíly na následujícím 
jednání P ČAS harmonogram dalších kroků. ■ P ČAS schválilo návrh Soutěžní komise ČAS na změnu sou-
těží družstev extraligy mužů a žen pro rok 2015 dle předloženého návrhu. P ČAS vzalo na vědomí doplnění 
termínové listiny: 12.-13.6.2015 Mítink IAA ve vícebojích - TNT Express meeting Kladno, 14.6. 2. kolo extra-
ligy mužů a žen Kladno. ■ P ČAS schválilo termínovou listinu 2015 v období od 1. května do 31. prosince 
2015 a uložila předsedovi soutěžní komise, aby ji průběžně doplňoval o termíny dalších závodů a zveřejnil 
v brožurce Atletické soutěže 2015, II. díl. ■ P ČAS schválilo návrh termínu jednání P ČAS na I. pololetí roku 
2015 a uložilo doplnit program jednotlivých zasedání dle návrhu a připomínek členů P ČAS a programu 
jednotlivých komisí. ■ P ČAS schválilo materiál Řízení Trenérské rady ČAS v roce 2015. ■ P ČAS schválilo 
reprezentační výběry ČAS pro tréninkový a soutěžní rok 2015. ■ P ČAS vzalo na vědomí návrh TR ČAS, který 
bude zohledněn v konečné nominaci závodníků pro start HME 2015 v Praze. ■ P ČAS schválilo nominační 
kritéria ČAS pro reprezentační akce pro rok 2015. ■ P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní 
závody konané na území ČR v roce 2015 (I. část). ■ P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství 
ČR a vzalo na vědomí nominaci technických delegátů MČR. ■ P ČAS schválilo seznam zařazených atletů 
do VSCM pro rok 2015. ■ P ČAS přijalo za člena ČAS klub „Veselá atletika, z.s.“, další dva zájemce budou 
požádáni o doplnění dokumentace. ■ P ČAS podle čl. XX odst. 7 Stanov ČAS a čl. 2/2010 rozhodlo o změně 
schváleného rozpočtu. ■ P ČAS schválilo pořadatelem MU do 15 let v roce 2015 Břeclav.

Michal Procházka

■ VÝBOR

Jednání 30.11.
Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ Výbor ČAS schválil předložený návrh rozpočtového záměru 
ČAS na roku 2015, kritéria pro rozdělení finančních příspěvků pro krajské atletické svazy a Pražský atletický 
svaz a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2015, kritéria pro rozdělení finančních příspěvků na 
podporu talentované mládeže mezi AO a AK a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2015, krité-
ria pro rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti mezi AO a AK a hlavní podmínky jejich přiznání 
a použití pro rok 2015, kritéria pro rozdělení příspěvku na účast v soutěžích družstev mládeže mezi AO a AK 
a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2015, kritéria pro rozdělení finančních prostředků na pod-
poru provozu a údržby sportovních zařízení mezi TJ a SK a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 
2015, kritéria pro rozdělení finančních příspěvků z darů přijatých od Českého olympijského výboru mezi at-
letické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití v roce 2015, 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 2014. ■ Výbor ČAS podle článku VII odstavec 3 písmeno h) Stanov ČAS pro 
rok 2015 stanoví 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 každé-
ho evidovaného člena 30 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů 
vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2013 k 31. 12. 2014. ■ Výbor ČAS 
schvalil strukturu mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků 
a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2015. ■ Výbor vzal informaci o stavu příprav HME 2015 na vědomí. 
■ Výbor ČAS vzal na vědomí informace o organizační a obsahové přípravě zasedání valné hromady ČAS 
v roce 2015. ■ Výbor ČAS vzal na vědomí informaci o přípravě nových Stanov ČAS. ■ Příští schůze Výboru 
ČAS se uskuteční v sobotu 18. dubna 2015 v Pardubicích. 

Karolína Farská
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■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ PŘIHLÁŠKY KLUBU/ODDÍLU K ČINNOSTI PRO ROK 2015 DO 30. LEDNA
    2. prosince 2014, 12:08 
Přihlášky k činnosti kluby a oddíly vyplňují na adrese http://online.atletika.cz/registrace/login.aspx. Nalez-
nete je též na webu ČAS (www.atletika.cz) v rubrice Členská sekce - Oddíly - Přihlášky oddílů a registrace 
závodníků.
Podrobnosti najdete zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-klubuoddilu-k-cinnosti-pro-rok-2015-do-3/

Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015, I. DÍL
    3. prosince 2014, 14:34 
Brožura ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/atleticke-souteze-2015-i-dil/

Martin Mastný, oddělení soutěží ČAS

■ TRENÉRSKÉ INFORMACE 2015
    3. prosince 2014, 17:00 
Dokumenty ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/trenerske-informace-2015/

Tomáš Dvořák, šéftrenér ČAS
■ TERMÍNOVÁ LISTINA 2015
    4. prosince 2014, 14:04 
Termínová listina 2015 schválená předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014 ke stažení zde: 
http://www.atletika.cz/cas-informuje/terminova-listina-2015-schvalena-predsednictvem-ca/

Martin Mastný, oddělení soutěží ČAS
■ VÝKLAD K VYHLÁŠCE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
    10. prosince 2014, 10:36 
Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výcho-
vě a sportu ke stažení zde:

Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS
■ EKONOMICKÉ INFORMACE 2015
    11. prosince 2014, 09:57 
Výbor Českého atletického svazu dne 29. listopadu 2014 schválil rozpočtový záměr ČAS pro rok 2015, 
kritéria pro dělení fi nančních prostředků pro KAS (PAS), kritéria pro dělení fi nančních prostředků pro AO/AK 
resp. TJ/SK pro rok 2015. Dále stanovil výši členského příspěvku pro rok 2015.
Materiály ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/ekonomicke-informace-2015/

Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ ROZDĚLENÍ DRUŽSTEV DO LIGOVÝCH SKUPIN
    11. prosince 2014, 15:13 
Rozdělení družstev do ligových skupin v Čechách pro rok 2015: 
http://www.atletika.cz/cas-informuje/rozdeleni-druzstev-do-ligovych-skupin/

Jaroslav Kubica, soutěžní komise ČAS

■ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY PRO ODDÍLY/KLUBY Z DARŮ PŘIJATÝCH OD ČOV
    12. prosince 2014, 09:57 
Výpočet fi nančních příspěvků z darů přijatých od ČOV z prostředků získaných od provozovatelů loterií. 
Podrobnosti zde: 
http://www.atletika.cz/cas-informuje/fi nancni-prispevky-pro-oddilykluby-z-daru-prijatyc/

Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS
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■ VÝZVA KLUBŮM A ODDÍLŮM - TRADIČNÍ ZÁVODY
    12. prosince 2014, 14:16 
Soutěžní komise ČAS vyzývá všechny atletické kluby a oddíly, které mají zájem o uvedení termínu svých 
závodů konaných po 1. dubnu 2015 v termínové listině, která bude zveřejněna v brožurce Atletické soutěže 
2015, II. díl, aby zaslaly příslušné podklady, tj. termín a název závodu (nikoliv rozpis, ke zpracování rozpisů 
vydá oddělení soutěží ČAS samostatný pokyn) nejpozději do 30. ledna 2015 elektronicky na adresy: 
ladislav.knakal@volny.cz a vfi ser@atletika.cz.

Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ OMLUVA ZA CHYBNÝ ÚDAJ V ČASOPISE ATLETIKA
    14. prosince 2014, 16:28 
V posledním čísle ATLETIKY 4/2014 je chybně uvedený autor popisu kinogramu překážkového běhu 
Petra Svobody z letošního MČR. Místo Ludvíka Svobody, jak by mělo být správně, je podepsán František 
Ptáčník. 
Čtenářům a také všem dotčeným se velmi omlouváme.

Adam Pražák, šéfredaktor
■ PŘESTUPY - PODZIM 2014
    15. prosince 2014, 10:29 
Organizační komise Českého atletického svazu rozhodla o přestupech podaných v termínu 1. až 30. 11. 
2014. Přehledy: http://www.atletika.cz/cas-informuje/prestupy-podzim-2014/ 

Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

Obsah: 
Z činnosti v krajích s. 4 ■ Jednání KAS s. 9

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ Představujeme TJ TŽ Třinec
Info: www.atletikatrinec.cz 
Počet registrovaných atletů: 299
Předseda oddílu: Zdeněk Walach
(údaje k 21.11. – online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky odpovídala místopředsedkyně oddílu Emilie Szmeková.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 299 členů. Kolik jich máte celkově, včetně těch 
neregistrovaných u ČAS?
Celkem máme v letošním roce evidováno i s těmi, co nejsou zapsáni u svazu, 419 členů.

Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Je docela ustálená za posledních pět let, pohybuje se v malém rozmezí 415 až 430 členů. Zaznamenali 
jsme nárůst dětí do přípravek: od letošního podzimu tři skupiny zhruba po 25 dětech a navíc jsme otevřeli 

■ Z KRAJŮ
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jednu přípravku pro předškolní děti – těch je kolem 15. Úbytky pak bývají po žákovské kategorii při pře-
chodu ze základní na střední školu.

Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Větší polovina je aktivních, v letošním roce jsme měli přihlášeno celkem devět družstev. Muži a ženy závo-
dí v I. lize, dále stavíme dvě mládežnická družstva, čtyři žákovská a ti nejmladší se účastní „Beskydského 
poháru přípravek“.

Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Zájem rok od roku stoupá, hlásí se nám i předškolní děti, jak už jsem uvedla, od podzimu jsme nově ote-
vřeli jednu skupinku předškoláků. Dá se říci, že máme plný stav: v zimních měsících už nemáme 
k dispozici volné tělocvičny. Propagujeme Atletiku pro děti v rámci akce Prázdniny v Třinci – pro děti, 
které zůstávají o prázdninách ve městě a v příštím roce nabídneme Atletiku pro děti jako doprovodný 
program při Beskydské laťce.

Naznačte prosím strukturu vedení oddílu, včetně odpovědnosti jednotlivých osob. Přibližte činnost 
výboru, četnost schůzek apod.
Výbor oddílu je osmičlenný. Předsedou je Zdeněk Walach, manažer a ředitel Beskydské laťky; já jako 
místopředsedkyně vedu trenérskou radu oddílu, komisi rozhodčích, SCM, a také družstvo žen; Stanislav 
Sajdok mladší vede SpS, družstvo mužů, má na starosti organizaci závodů; Monika Krečmerová je naše 
hospodářka, dalšími členy jsou Václav Jakeš, Stanislav Sajdok starší, Břetislav Vala, Ladislav Vrátný. Ti 
mají na starosti manažerskou práci, shánění sponzorů, zabezpečování větších závodů. Výbor se pravi-
delně schází jednou měsíčně a podle potřeby, před velkou akcí jsou schůzky četnější – např. Beskydská 
laťka, mistrovství ČR.

Jste členy TJ. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci TJ?
TJ sdružuje celkem 20 oddílů, atletiky je mezi nimi největší. Spolupráce je na dobré úrovni, v předsednic-
tvu jednoty jsou dva členové oddílu atletiky.

Jste tradičním pořadatelem mistrovství ČR. I když vaše kandidatura pro příští rok neuspěla, chystáte 
se v příštím roce?
Budeme se snažit rovněž v roce 2015 podat kandidaturu na MČR v mládežnických kategoriích. Chceme 
využít dobrých podmínek, které v Třinci pro pořádání máme: k dispozici bude již nově opravený areál 
STARS, kde je zázemí pro závodníky (šatny, posilovna, tělocvična apod.) a dále máme velkou podporu ve 
vedení města.

Které další závody jako oddíl v roce 2015 pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílejí členové od-
dílu?
Největší akcí roku 2015 bude již 23. ročník Beskydské laťky, která se bude poprvé konat v nové Werk 
Aréně v Třinci, kde chceme divákům představit výškaře s osobním rekordem 240 cm. Tradičně pořádáme 
jedno kolo I. atletické ligy, Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích všech kategorií a spoustu dalších 
závodů hlavně pro mládež – Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj, CORNY středoškolský pohár.

Michal Procházka

■ JIČÍNSKÁ ATLETIKA STOLETÁ

    28. listopadu 2014, 10:35 
Jičínští atleti uspořádali vzpomínkový večer ke sto letům královny sportu ve svém městě. Setkání se 
uskutečnilo v sobotu 6. prosince 2014 v předvečer 69. ročníku Mikulášského běhu na Bradech v Porot-
ním sále jičínského zámku.

RED
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NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKŮ DO 15 LET

40 m 5,2 Tomáš Balcar, 79 Ústí n. Orl. 94

50 m 6,45 Pavel Gocala, 98 Čéčova Č. Budějovice 13

ručně 6,0 Tomáš Balcar, 79 Ústí n. Orl. 94

60 m 6,85 Marek Bakalár, 95 Kladno 10

80 m 9,9 Jaromír Friml, 47 Ústí n. Orl. 62

100 m 10,80 Dominik Müller, 97 Hradec Králové 12

ručně 10,6 Jaroslav Levay, 78 Slezan Opava 93

150 m 16,05 Marek Bakalár, 95 Kladno 10

200 m 22,24 Marek Bakalár, 95 Kladno 10

300 m 34,73 Lukáš Hodboď, 96 Nymburk 11

400 m 50,41 Pavel Maslák, 91 Slavia Havířov 06

ručně 49,8 Jaroslav Filák, 65 Gottwaldov 80

500 m 1:06,48 Martin Hrstka, 89 ŠAK Chrudim 04

600 m 1:26,36 Martin Jehlička, 82 AFK Chrudim 97

800 m 1:54,12 Martin Hrstka, 89 ŠAK Chrudim 04

1 km 2:33,74 Jan Žaluda, 98 Nové Město n. Met. 13

1500 m 4:07,70 Radek Vážanský, 86 Vítkovice 01

1 míle 4:37,23 Zdeněk Pichl, 83 Kolín 98

2 km 5:45,2 Jaroslav Riedl, 54 Slavia Praha 69

3 km 8:48,0 Zdeněk Mezuliáník, 65 Bruntál 80

5 km 16:43,9 Petr Lukeš, 92 Frýdek-Místek 07

10 km 38:43,0 Marek Chrastina, 97 Třinec 23

hodinovka 16.190 m Radek Velínský, 72 Chrudim 87

půlmaraton 1:46,32 Jiří Horák, 89 Chrudim 04

60 m př./76 8,8 Jiří Rubíček, 28 SK Pardubice 43

80 m př./84 11,32 Jan Hrnčíř, 92 Mladá Boleslav 07

90 m př./?? 12,4 Tomislav Němčanský, 46 Stalingrad Praha 61

100 m př./84 13,25 Tomáš Homola, 95 Třinec 10

100 m př./91 13,79 Jaromír Andr, 68 Chrudim 83

110 m př./91 15,41 Jiří Sýkora, 95 Třebíč 10

110 m př./106 19,28 Štěpán Pavel, 92 Slatiňany 07

ručně 17,3 Dušan Macák, 73 Dynamo Pardubice 88

200 m př./76 25,40 Tomáš Homola, 95 Třinec 10

250 m př./?? 31,4 Aleš Vavřík, 62 Gottwaldov 77

■ NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKŮ DO 15 LET
Opravy a dodatky na adresu autora: Jiří Hetfl eiš, Jilemnického 298, 562 01 Ústí na Orlicí, e-mail: eva.
hublova@seznam.cz

Jiří Hetfl eiš
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NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKŮ DO 15 LET

300 m př./?? 38,92 Jan Kisiala, 98 Slavia Praha 13

400 m př./84 57,49 Tomáš Franče, 88 Škoda Plzeň 03

400 m př./91 60,8 Adam Ptáček, 80 Poruba 95

1500 m př./76 4:23,16 Petr Kaminski, 92 Start Havířov 07

1500 m př./84 4:25,74 Filip Sasínek, 96 Hodonín 11

2 km př./?? 6:17,41 Filip Sasínek, 96 Hodonín 11

3 km př. 11:58,3 Jaroslav Štaud, 81 Polička 96

výška 205 Daniel Kolenčík, 86 Junior Brno 01

tyč 456 Jan Žalud, 77 USK Praha 92

dálka 712 Jaroslav Fikejz, 27 Sparta Praha 42

trojskok 1381 Lukáš Klíma, 80 SŠ Brno 95

koule 4 kg 1971 Vladislav Tuláček, 88 Bílina 03

koule 5 kg 1725 František Michálek, 73 Cheb 88

koule 6,25 1148 Věroslav Valenta, 65 Litomyšl 80

koule 7,25 1020 Martin Charvát, 78 Polička 93

disk 1 kg 5908 Jaromír Mazgal, 93 Turnov 08

disk 1,5 kg 5098 Milan Dumbrovský, 42 Olomouc 57

disk 2 kg 3896 Petr Lokša, 78 Vítkovice 93

oštěp 600 g 6512 Jan Syrovátko, 85 AFK SKP Pardubice 00

oštěp 700 g 5259 Filip Čermák, 91 Sokol Opava 06

oštěp 800 g 5800 Jan Syrovátko, 85 AFK SKP Pardubice 00

kladivo 4 kg 6624 Martin Svoboda, 77 LIAZ Jablonec n. Nis. 92

kladivo 5 kg 5822 Martin Svoboda, 77 LIAZ Jablonec n. Nis. 92

kladivo 6,25 4704 Martin Svoboda, 77 LIAZ Jablonec n. Nis. 92

kladivo 7,25 4088 Martin Svoboda, 77 LIAZ Jablonec n. Nis. 92

míček 102,18 David Poláček, 82 AFK SKP Pardubice 97

břemeno 10 2068 Roman Straško, 93 Hvězda Pardubice 07

břemeno 12 1498 Aleš Peřina, 70

1498 Roman Trčala, 91

Ústí n. Orl.

Zlín

85

06

spr. trojboj

50-60-100 m

2083 b Václav Bohutínský, 88

6,48 | 7,63 | 11,74

Dukovany 03

ručně 2141 b Miloš Eder, 77

6,3 | 7,2 | 11,4

Varnsdorf 02

spr. trojboj

60-100-200 m

2233 b Martin Říčař, 91

7,42 | 11,61 | 23,23

Čéčova Č. Budějovice 06

ručně 2435 b Viktor Ponocný, 60

6,9 | 10,9 | 22,9

Hradec Králové 75
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NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKŮ DO 15 LET

spr. trojboj

50-60-150 m

1676 b Jan Matoušek, 78

6,6 | 7,6 | 19,4

VŠ Praha 93

vrh. trojboj 2285 b Vladislav Tuláček, 88

1971 | 4957 | 3312

Bílina 03

vrh. čtyřboj 2768 b Vladislav Tuláček, 88

stejné výkony + kladivo 3821

Bílina 03

vrh. pětiboj 3277 b Jan Tauberr, 91

1590 | 4080 | 3491 | 1498 bř. | 

chybí výkon v kladivu

Kladno 06

klas. pětiboj 2461 b Aleš Řihošek, 85

544 | 4047 | 24,9 | 2171 | 4:45,7 

Přerov 00

osmiboj 5062 b Marek Čepelák, 76

15,13 | 4200 | 360 | 5474 | 8,00 | 608 | 1292 | 
3:06,18

Slavia Praha 91

devítiboj 6045 b Jan Dočkal, 85

13,57 | 4387 | 430 | 3701 | 7,48 | 626 | 1339 | 

187 | 3:10,02

Chodov 00

desetiboj

dorostu

5902 b Radek Bartakovič, 70

11,77 | 625 | 1196 | 168 | 52,04 | 14,84 | 2898 | 

290 | 4450 | 4:37,78 

Ústí n. Orl. 85

ručně 6731 b Jan Poděbradský, 74 | dílčí výkony chybí Bohemians Praha 89

1 km chůze 4:46,8 Lukáš Holuša, 89 Sokol Opava 94

2 km chůze 11:45,35 Radoslav Vyčítal, 95 Rumburk 10

3 km chůze 13:10,4 Jaroslav Hunčík, 62 Třinec 77

5 km chůze 23:31,46 Jiří Chaloupka, 85 Nová Paka 00

10 km chůze 48:27,0 Jaroslav Lukšíček, 74 Havířov 01

hodinovka chůze 11.979 m Jaroslav Hunčík, 62 Třinec 77

4x60 m 27,44 Uherské Hradiště | Vlček Koběluš Řezníček Břustek 08

ručně 26,8 Počerady | Schedivý Vrba Dufek Nálezek 91

4x100 m 45.16 Mladá Boleslav | sestava chybí 90

4x200 m 1:27,1 Hronov | Habr Venclík Kijak Ryba 62

3x300 m 1:52,50 Kladno | Tuček Řezníček Bakalár 10

4x300 m 2:31,97 S. Čes. Budějovice | Kraus Valenta Bosák Polák 13

4x400 m 3:56,8 Hradec Králové | Kotland Plíšek Fišer Jarkovský 75

4x800 m 9:49,3 Havířov | Posládek Doleček M. a J. Janík 93

3x1 km 8:31,2 Hradec Králové | Novotný Mildner Tomášek 60

4x3x2x100 m 2:14,2 Olymp Praha | Hrdina Soukup Brynda Tábor 94

9x4x2x100 m 3:42,4 Olymp Praha | Kervitcer Dvořák Měchura Žoček 92

10x100 m 2:07,5 Hradec Králové | M. Nohejl Frýdl Zörner Šrejma V. Vašata 

Březina Balcar Pour Doskočil Zajíček

58

Jiří Hetfl eiš
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■ PAS, 13.11.
Výbor PAS schválil předložený program jednání, včetně doplnění programu a změny v pořadu projednávání 
bodů programu. ■ Výbor schválil minulý zápis a kontrolu plnění usnesení výboru. ■ Výbor schválil závěry 
k hodnocení činnosti pražských SpS a doplňkových SpS. ■ Výbor schválil závěry k hodnocení činnosti praž-
ských SCM. ■ Výbor schválil uskutečnit slavnostní vyhlášení nejlepších mládežnických atletů Prahy v novém 
termínu a to ve středu 7. ledna 2015 od 17.30 hodin v Brožíkové síni Staroměstské radnice; předložený ná-
vrh na vyhlášení nejlepších mladých atletů Prahy pro rok 2014 v kategorii mladšího žactva, staršího žactva, 
dorostu a juniorů, včetně osobních trenérů; ocenit při této příležitosti také mládežnická družstva pražských 
oddílů/klubů, která zvítězila v mistrovství ČR družstev; předložený seznam pozvaných účastníků slavnostního 
vyhlášení; změnu moderátora. ■ Výbor schválil předložený návrh soutěžního řádu pražské halové sezóny 
2015 (Pražské atletické soutěže 2015 – I. část) s tím, že bude především doplněn rozpis Mikulášské haly. ■  
Výbor vzal na vědomí organizačně technické zabezpečení školení rozhodčích II. třídy a semináře rozhodčích 
k prolongaci průkazů. ■ Výbor schválil potvrzení účasti družstva Prahy na štafetovém závodě při zahájení 
HME v březnu 2015 v Praze; vedoucím družstva předsedu komise mládeže PAS s tím, že nadále organizačně 
zabezpečuje účast družstva Prahy na této akci. ■ Výbor vzal na vědomí průběžnou informaci k zabezpeče-
ní školení trenérů žactva 29.-30.11. ■ Výbor uložil předložit písemnou informaci o plnění smluv mezi PAS 
a pražským oddíly a kluby při zabezpečování grantu hl. m. Prahy v oblasti trenérské činnosti. 

■ Moravskoslezský KAS, 24.11.
V uplynulém období proběhly oponentury jak v rámci MSKAS tak ze strany ČAS, vždy v pracovním prostředí, 
nebyly žádné vážné problémy. ■ Halová sezóna: 7.2.2015 MMaS Bratislava tak, jako vloni vč. soutěží st. 
žactva, začátek závodu v 10 h, předpokládaný konec 20 h, časový pořad v soutěžní brožuře, kterou do 15.12. 
zpracuje V.Černý, předpokládáme, že budou využity zátěžové bloky, V. Kubenka zajistí startéry tak, aby zá-
vody měly důstojný průběh, zdravotní dozor zajistí O. Zvolánek, závodní kancelář a časomíra objednány. ■ 
V Ostravě v sezóně 2014/2015 nebudou žádné závody v hale kvůli výstavbě nového sportoviště, sledujte a vy-
užívejte závodů v Olomouci, Praze a Bratislavě. ■ 20.11. byla předjednána v Olomouci letní sezóna, vše bude 
projednáno na schůzi 9.1.2015 v Olomouci. ■ Výsledky družstev mládeže v letošní sezóně byly na vynikající 
úrovni, junioři Opavy vyhráli MČR, rovněž tak dorostenky Vítkovic, dorostenci Vítkovice skončili na druhém 
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■ JEDNÁNÍ KAS

■ Ústecký KAS, 6.11. 
Kontrola plnění úkolů. ■ Ekonomicko-hospodářské záležitosti: výbor souhlasí s proplacením faktur za po-
řadatelství KP dle brožury Atletické soutěže 2014 a s úhradou příspěvku za cílovou kameru dle tabulky; 
výbor projednal došlou žádost od BK BĚKODO při TJ LOKO Teplice ohledně finanční podpory etapového 
běžeckého závodu BĚKODO a Mladé BĚKODO a odsouhlasil podporu této akci; výbor odsouhlasil odměnu 
R. Trubačovi za celoročně vykonávanou funkci předsedy komise rozhodčích; výbor odsouhlasil občerstvení 
na závěrečnou schůzi výboru 16.12.; výbor odsouhlasil výplatu cestovních nákladů na jednání výboru ÚKAS v 
roce 2014; výbor odsouhlasil výplatu cestovních nákladů na jednání STK ÚKAS v roce 2014. ■ Činnost ČAS 
a KM: oponentury článků talentované mládeže ÚKAS 2014. ■ Mairich informoval výbor, že tradiční přespolní 
běh, Běh Kyselkou, nebude v roce 2015, s ohledem na záměr AK Bílina zapojit tuto akci do akcí ČUS, pořá-
dán současně jako přebor v přespolním běhu. Bude proto nutné hledat jiného pořadatele. ■ Mairich nabídl 
výboru pořádání KP ve vícebojích žactva společně s akcí Bílinské víceboje. ■ Mairich uvedl, že je nutné, při 
zpracovávání brožury Atletické soutěže 2015, brát ohled na skutečnost, že jsou akce pořadatelsky zajímavé a 
akce pořadatelsky nezajímavé. ■ Problematika spojená s činností STK: Flanderka, předseda soutěžní komise, 
upozornil výbor na skutečnost, že bude nutné ověřit ekonomické podmínky (pronájem haly a kamery) při ak-
cích KP ÚKAS mládeže i dospělých v hale pro rok 2015; výbor na základě výzvy odsouhlasil, že pořadatelem 
KP v hale, mládeže i dospělých, bude ÚKAS a rozhodčí budou na KP delegováni stejným klíčem jako v roce 
2014; výbor odhlasoval následující: startovné při KP žactva i dospělých v hale 50,-Kč, při KP mládeže v hale 
budou startovat jen ročníky 2000-2001 v případě st. žactva a ročníky 2002-2003 v případě ml. žactva, ročník 
2004 nebude smět startovat ve skoku dalekém; výbor pověřil předsedu STK ÚKAS k zapracování uvedených 
skutečností do halové brožury 2015. ■ Příští schůze bude v úterý 16.12.
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místě, juniorky Brna získaly rovněž první místo a měli jsme i úspěchy v soutěži družstev st. žactva. ■  Corny 
pohár – E. Szmeková konstatovala, že proběhly všechny soutěže, krajské finále v Opavě bez problémů, ale 
projevuje se kromě Ostravy ve všech okresech pokles účasti středních škol, ředitelé neradi uvolňují v dopoled-
ních hodinách žáky, ale zejména neradi uvolňují učitele, ve finále MČR byla úspěšná děvčata z Brna a chlapci 
z Opavy. ■ B. Zvolánková přednesla zprávu o čerpání rozpočtu, položky jsou čerpány dle schválených akcí, 
teď zbývá hlavně vyúčtovat vše z SCM Ostrava a SCM Třinec, B. Zvolánková. konstatovala, že se podařilo 
vytvořit rezervu v dostatečné výši tak, abychom pokryli MMaS v Bratislavě, náklady, které vzniknou, budou 
vyfakturovány moravským krajům v roce 2015, výbor MSKAS bere zprávu o hospodaření na vědomí.  ■ V. 
Kubenka informoval o doškolení rozhodčích první třídy v Olomouci, z MS kraje Krhovjak, dále školení startérů 
úspěšně absolvoval S. Sajdok, což velmi kvitujeme, je to omlazení startérské skupiny, dále je v plánu školení 
rozhodčích třetí třídy v roce 2015 s perspektivou růstu kvalifikace rozhodčích pro rok 2018. ■ O. Klepek 
informoval, že bylo vyškoleno 13 rozhodčích 3.třídy v Havířově, školení garantovali pánové Šimek a Fiala. ■ 
M.Buzek požádal o schválení smluvních trenérů SCM pro rok 2015 – SCM Ostrava – Král, Baroň, Kummer, 
Pavelková, v jednání ještě byli trenéři Škrabal a Šestáková, výbor ale doporučil první 4 jmenované, pro SCM 
Třinec byli potvrzeni trenéři Nejezchleba, J. Polášek. ■ E. Szmeková informovala, že je ohrožený termín Vá-
noční laťky 5.12. v Třinci, dosud není zkolaudovaná opravená hala, má řadu stavebních závad a není jisté, zda 
se vše podaří do zmíněného termínu opravit. ■ O. Zvolánek informoval o vítězné kandidatuře SSK Vítkovice 
potažmo Ostravy na Kontinentální pohár v roce 2018, je to velký úspěch a věříme, že bude povzbuzením pro 
práci všech atletických činovníků. ■ Termín příštího jednání 15.12. 

■ Plzeňský KAS, 27.11.
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. ■ 24.11. proběhly v prostorách SG Plzeň oponentury člán-
ků talentované mládeže. Bylo konstatováno, že veškeré písemné podklady pro jednání byly předloženy včas 
a na patřičné úrovni. V návaznosti na oponentury se výbor PKAS pozastavil nad způsobem průběhu výběru 
do SCM. Z 38 návrhů bylo zařazeno do SCM 26 závodníků a závodnic. Nejsou zařazeni ani někteří atleti, kteří 
splňují OVK. Zároveň výbor podal odpověď na dotazy klubů, zda se v nejbližší době chystá rozšíření počtu 
SPS – výběr zařazených SPS je prováděn v souladu s olympijským cyklem. ■ Předseda soutěžní komise Ja-
neček provedl bodové ohodnocení oddílů, které pořádaly jednotlivé závody. Na základě tohoto vyhodnocení 
budou klubům vyplaceny příslušné bonusy. ■ Předseda komise rozhodčích Koleš informoval výbor o konání 
výročního setkání rozhodčích 3. 12. ■ PKAS na základě žádostí klubů chystá ve spolupráci se ZČU doškolení 
trenérů všech kvalifikačních stupňů. Doškolení je plánováno na březen 2015. ■ Výbor se při svém jednání 
zabýval termínovou listinou. Předseda soutěžní komise Janeček proto připravil dokument: „Návrh společ-
ných závodů PKAS, JKAS a KKAS“. Tento dokument byl posléze výborem odsouhlasen. ■ Sladký představil 
definitivní podobu termínů Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje. Počet kategorií zůstává shodný 
s uplynulým ročníkem. Novinkou je bodování 7 závodů z celkového počtu 9. ■ 27.11. se uskutečnila schůzka 
odpovědných vedoucích družstev pro Olympiádu dětí a mládeže Plzeň 2015. Jednání vedl garant Šilhánek. ■ 
Předsedkyně komise mládeže Prokopová oznámila, že KP v hale kategorie předžáků se uskuteční dne 28.2. 
Soutěž proběhne ve spolupráci a společně s KKAS. ■ Vyhlášení ankety o nejúspěšnější atlety a atletky oblasti 
proběhne při OMJ dospělých, juniorů a dorostu v hale. ■ Kluby, které mají zájem podělit se na webových 
stránkách PKASu se svými pocity z uplynulé sezóny (úspěchy, naplněná a nenaplněná očekávání), mohou za-
slat své příspěvky administrátorovi webu Šilhánkovi. ■ Hospodář Bastl seznámil výbor se stavem účtu PKAS. 
* Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 18. 12. 

■ Královéhradecký KAS, 5.12.
Zápis č. 6 ze dne 3. 11. 2014 byl odsouhlasen. ■ 10. 11. 2014 proběhla ekonomická kontrola ČAS, nebyly 
zjištěny žádné nedostatky. ■ Výbor vzal na vědomí zprávu SpS při TJ Sokol Hradec Králové bez připomínek.  
■ Projednání a schválení termínovky a pořadatelů soutěží na rok 2015. Návrh, který předložil O. Veverka, byl 
schválen, v konečné podobě ho najdete na webovém úložišti KAS. ■ Informaci o činnosti SCM v roce 2014 
přednesl vedoucí trenér A. Žďárský a také seznámil přítomné s konečnou sestavou SCM na RTC 2014 – 
2015. ■ Přítomní byli seznámeni s atlety, kteří budou za úspěchy v roce 2014 vyhodnoceni. Tato akce bude 
uskutečněna 9. ledna 2015 v restauraci Pyramida v Novém Městě nad Metují, začátek v 16.00 hodin. ■ VII. 
LODM proběhne ve dnech 14. – 19.6. 2015 v Plzni. Garantem za KH KAS byl určen P. Metelka, vedoucím 
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výpravy a osobou odpovědnou za komunikaci s KÚ Královéhradeckého kraje je K. Ettler. Nominační kritéria: 
- výkony roku 2015 venku, výjimečně v hale, na soutěžích uvedených v termínovce KAS a ČAS; při okresních 
a krajském finále Poháru rozhlasu pouze za podmínky použití el. časomíry. ■ Informace z jednání výboru ČAS 
ze dne 29. 11. 2014: Valná hromada ČAS bude 26. 4. 2015 v Nymburce, hlavním bodem bude změna stanov 
(spolek, statut o veřejné prospěšnosti) a změna loga. Informace o stavu příprav HME 2015 v Praze. Informace 
o termínu jarní schůze výboru ČAS – 18.4. v Pardubicích. ■ Štafetový pohár 2015 – okresní kola Štafetového 
poháru proběhnou v Hradci Králové, Jičíně, Trutnově a Dobrušce, krajské finále bude v Novém Městě nad 
Metují. ■ K provedení inventarizace jmenoval předseda KAS L. Šnajdr inventarizační komisi v tomto složení: 
J. Brych – předseda; O. Veverka a D. Bořilová – členové. ■ Příští jednání výboru KH KAS bude 24. 2. 2015. 

■ Středočeský KAS, 6.12.
Poplatky za družstva za rok 2014: Všechny oddíly zaplatily poplatky za družstva za rok 2014. ČAS navýšil po-
platky za jednotlivé členy na 30,- Kč za osobu, poplatek za družstvo činí 200,- Kč. ČAS schválil navýšení dota-
cí pro oddíly podle členské základny. ■ KP jednotlivců v hale v roce 2015: KP jednotlivců mužů, žen, dorostu 
a juniorů zajišťují oddíly AC Tepo Kladno a Lokomotiva Beroun. Po KP jednotlivců bude upřesněna nominace 
do štafetového závodu, který se uskuteční v rámci ME v hale, které se bude konat ve dnech 5.3 – 8.3.2015. 
■ Oponentury SCM, SpS a SG na ČAS proběhly v pořádku včetně seznamu členů SCM pro rok 2015. ■ 
Soutěžní brožuru soutěží SKAS pro rok 2015 zajistí předseda Soutěžní komise SKAS M. Pufr do 20.2.2015. 

■ KAS Olomouc, 9.12.
KASO pověřuje člena komise mládeže Rakowského sdělit návrh KASO komisi mládeže na systém přidělování 
finančních prostředků členům SCM v souvislosti s každoročními oponenturami. ■ Návrh termínů závodů 
mladšího a staršího žactva a přípravek 2015: mladší žactvo: 11.5. Olomouc, 9.6. Šumperk; starší žactvo: 12.5 
Šumperk, 10.6. Hranice, 24.6. Olomouc; přípravky: 14.5. Šumperk, 27.5. Prostějov, 22.6. Olomouc; Krajské 
finále Poháru rozhlasu 19.5. Šumperk. ■ Školení rozhodčích 3. třídy se uskuteční v Olomouci 9.1.2014 od 
16,00 hod. Zájemci se přihlásí na email: pudilova1@post.cz. ■ KASO podá na krajský úřad grant na podporu 
soutěží družstev mládeže. ■ V pátek 9.1.2015 od 17 hodin se uskuteční v klubovně AK jednání zástupců 
MMaS týkající se především přípravy soutěží 2015. ■ Krajský přebor ve vícebojích mladšího žactva a přípra-
vek se uskuteční v Olomouci koncem září opět společně. ■ Vyúčtování SCM předložené vedoucím trenérem 
a hospodářem bylo schváleno bez připomínek. ■ V roce 2015 se uskuteční odborné školení rozhodčích na 
téma: měření, vážení. ■ Předsedkyně komise rozhodčích podala podrobnou informaci z práce komise roz-
hodčích Olomouckého kraje. ■ Byla schválena odměna pro řídící soutěží mládeže ve výši 1000 Kč. ■ M. Sadil 
podal informaci z jednání běžecké sekce. ■ Olomoucký kraj vyhlásil granty 2015 - http://www.kr-olomoucky.
cz/prispevky-granty-a-dotace-cl-15.html. Příští jednání se uskuteční v pátek 9.1.2015 po jednání MMaS. 

■ Karlovarský KAS, 9.12.
Kontrola zápisu č.8/2014 – OK. ■ Hodnocení závodů: Krajský přebor v přespolním běhu v Ostrově 15.11. – 
nepřesnosti v přihláškách, vlastní organizace závodu v pořádku, výsledky KP rychle a v pořádku. Mikulášská 
hala Sokolov 4.12. – 49 účastníků ze 4 oddílů – kapacitně víc není možné. ■ Příprava závodů: Sokolov 17.12. 
ml. a st. žactvo + OPEN; Vánoční laťka Chodov 20.12. připraveno; OMJ v hale (24.1.2015) – medaile zajistí p. 
Dočkal, po 1 osobě technická četa dálka TRIKV a MDDM Ostrov, koule SC Start, ML záloha, finálové pokusy
pouze závodníci z Karlovarského kraje; OMJ předžactva v hale – Praha 28.2. ve spolupráci s PKAS. ■ SCM: 
Proběhly oponentury, předběžně zařazeno do SCM 11 závodníků, oficiální rozhodnutí ještě není; VV KKAS 
projednal a odsouhlasil Vyúčtování dotace na činnost SCM. ■ Vyhlášení atletů Karlovarského kraje za rok 
2014 – bude provedeno na OMJ v hale 24.1. – žactvo Študlar, dorost Richter, junioři Zekuciová, dospělí Pre-
ibischová. ■ VV KKAS projednal a odsouhlasil vyúčtování příspěvku na podporu činnosti KKAS v roce 2014.  
■ Další schůze: 20.1.2015 (út) v Chodově.
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MEDAILONY LEDEN 2015

Bohatý Jaroslav, roz. Pavelka, *17. 1. 1935 Vlčnov; běžec. Začínal v Baníku Vítkovice (1956-57), poté Dukla 
Praha (1958-67). Účastník OH 1960 (5000 m rozb., 10 000 m nedok.). Mistr republiky na 10 000 m (1960). 
Držitel čs. rekordu na 2 míle 8:48,0 (1958). Reprezentoval ve 13 mezist. utkáních (1958-62). Os. rekordy: 1500 
m 3:48,8 (1959), 3000 m 8:07,2 (1961), 5000 m 14:02,6 (1960), 10 000 m 29:40,8 (1962), 3000 m př. 9:16,6 
(1958).
Brandejský Jaroslav, *1. 1. 1915, †16. 3. 1995 Praha; činovník. Propagačně výchovný referent VAS MV 
ČSTV v Praze (1979-80), předseda atl. oddílu Sparta ČKD Praha (1975-78). Synové Jan a Petr-viz hesla.
Češková Ludmila, roz. Černá, *26. 1. 1955 Kobyly; běžkyně. Začínala ve Zbrojovce Brno (1971-85, trenér 
V. Severa), poté Sparta Praha (1986-88). Mistryně ČR 1979-80 a 1984 (1500 m). Čs. mistryně 1980 (1500 m) 
a 1981 (1500 m a kros). Držitelka českého rekordu na 2000 m 6:09,8 (1980). Reprezentovala v 6 mezist. 
utkáních (1977-80), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 800 m 2:07,42 (1981), 1500 m 4:15,61 (1980), 3000 m 9:13,9 
(1979).
Demeč Juraj, *29. 1. 1945 Užhorod (Podkarpatská Rus); sprinter. Mistr Evropy ve štafetě 4x100 m z ME 1971, 
držitel stříbrné medaile z EHH 1966 (4x2 kola). Začínal s házenou a tenisem, s atletikou ve Slávii a Lokomotivě 
Košice (1961-64, trenér J. Kočiš), poté Dukla Praha (1965-76, trenéři E. Dostál, od 1967 A. Poděbrad). Účast-
ník EHJ 1964 (400 m rozb., 4x100 m 6., kombinovaná štaf. 5.). EHH 1966 (4x2 kola 2.), ME 1966 (100 m rozb.), 
1971 (100 m rozb., 4x100 m 1.) a 1974 (100 m rozb., 4x100 m 8.), OH 1972 (100 m rozb., 4x100 m 4.), HME 
1973 (60 m rozb.) a 1974 (60 m rozb.). Mistr ČR 1970 a 1973 (100 m), 1971-72 a 1973-74 (4x100 m), 1975-76 
(50 m v hale). Čs. mistr 1967, 1972-73 a 1975 (100 m), 1963, 1967 a 1972-75 (4x100 m), 1974-75 (60 m v hale). 
Reprezentoval ve 29 mezist. utkáních (1965-75), z toho 5x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér v Slavii 
IPS Praha, v roce 1986 emigroval a působil v Německu. Os. rekordy: 100 m 10,1 (1972) a 10,44 (1973), 200 m 
21,1 (1969) a 21,45 (1973), 400 m 48,5 (1965).
Dostál Emil, PhDr., CSc., *26. 1. 1925 Barkasovo (Slovensko), †10. 1. 1998 Praha; sprinter, trenér, odborný 
asistent katedry atletiky FTVS UK. Závodil za SK Vítkovice (1944-50, trenér K. Kněnický 1947-48, jinak bez 
trenéra), poté ATK Praha (1951-52), Slavia Praha VŠ 1953-55). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1947). Po 
ukončení závodní činnosti se věnoval trenérské práci. Trenér čs. reprezentantů 1955-78, předseda odb. komi-
se sprintů 1964-70, člen ústř. trenérských a metodických orgánů od 1953, od téhož roku ústř. rozhodčí. Člen 
předsednictva Evropské asociace trenérů atletiky 1970-83, učitel atletiky na univerzitě v Bagdádu 1961-62, 
hlavní trenér pro běhy na krátké tratě Norského atl. svazu 1985-86. Iniciátor hnutí běhů pro zdraví. Významní 
svěřenci: J. Trousil, J. Hegyes, M. Jílek, J. Ryba, J. Petrlík, J. Haisl, M. Zahořák, A. Reviláková a další. Autor 
knih „Běh pro zdraví“ (1974, 1976, 1981), „Sprinty“ (1985), s J. Trousilem „Běh na 400 m“ (1973), s J. Vaculou 
a V. Vomáčkou „Abeceda atletického tréninku“ (1974 a 1983) a vysokoškolské učebnice „Didaktika školní 
atletiky“ (1983 a 1985), s K. Kněnickým „Technika atletických disciplín“ (1957, 1965, 1974) a s J. Vaculou 
„Trénink atletických disciplín“ (1972, 1983), s A. Kuchenem „Teória a didaktika atletiky“ (1987). Člen výzkum-
ného týmu IAAF na MS 1983 a 1987, s P. Sušankou spoluautor instruktážních filmů „Technika mistrů“ pro 
EAA a IAAF z ME 1978, ME 1982 a MS 1983. Člen RR čas. Atletika 1957-98. Os. rekord: 400 m 51,1 (1952).
Goga Josef, *10. 1. 1945; činovník. Sport. technický pracovník v Praze, člen městského atl. svazu v Praze 
jako předseda komise masového rozvoje mládeže 1975-80, předseda STK měst. atl. svazu 1979-82, člen 
výboru 1983-85, předseda PAS 1986-87, předseda STK ve VAS ČÚV ČSTV 1983-88 a ČAS 1990. Zást. atle-
tiky ve výboru Pražské tělovýchovné unie 1996-2000. Začínal v Bohemians Praha, poté člen RH-PSK Olymp 
Praha.
Hort Jaroslav, *20. 1. 1955 Jablonec nad Nisou; překážkář. Závodil za LIAZ Jablonec n. N. (1971-74), poté 
Dukla Praha (1975-76), LIAZ Jablonec (1977-83, trenér P. Kárný). Mistr republiky 1975-76 (4x100 m). Držitel 
českého rekordu v odd. štafetě 4x100 m 40,94 (1976). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1975). Os. rekordy: 
100 m 10,4 (1976), 200 m 21,1 (1976), 400 m př. 52,20 (1976).

■ KALENDÁRIUM
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Jareš Miroslav, *4. 1. 1940 Brno; překážkář. Začínal ve Spartaku Běloves (1956), poté VTA Brno (1957-58), 
Spartak Brno ZJŠ (1959-63), VŽKG (1964-68). Mistr republiky 1960 (200 m př.), 1961 (200 m př. a 400 m př.). 
Držitel 2 čs. rekordů na 400 m př. 52,5 (1960) a 52,2 (1961). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1960-65). Os. 
rekordy: 400 m 49,0 (1961), 110 m př. 14,9 (1960), 200 m př. 24,0 (1965), 400 m př. 52,2 (1961).
Jarošová Krista, provd. Vojtíšková, *4. 1. 1955 Hlučín; sprinterka. Začínala ve Slezanu Opava (1970-71), 
poté VŽKG Ostrava a Vítkovice (1972-79, trenér od 1970 Kutscherauer). Účastnice HME 1975 (60 m rozb.). 
Mistryně ČR 1972 (4x100 m) a 1975 (50 m v hale). Čs. mistryně 1974 a 1975 (60 m v hale), 1972 (4x100 m). 
Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1973-75), z toho 3x v EP. Os. rekordy: 100 m 11,7 (1973) a 12,08 (1974), 
200 m 24,3 (1973) a 25,01 (1975), dálka 597 (1972).
Jón Jaroslav, *14. 1. 1950 Hradec Králové; trojskokan, trenér od 1975. V letech 1976-89 ved. trenér TSM při 
TJ Transporta Chrudim, od 1989 ved. tren. na SG Pardubice, zapojen do východočeské oblasti v nejrůzněj-
ších funkcích a pod. v oddíle AC Pardubice, od 2007 Hvězda SKP Pardubice. Významní svěřenci: I. Slanař, J. 
Roun, P. Kváč, L. Ficková a další. Bratr Jiřího Jóna-viz heslo. Os. rekord: trojskok 15,53 (1978).
Kóczán Móric, *8. 1. 1885 Kócs (Slovensko), †30. 7. 1972 Alsógöd (Maďarsko); vrhač. Začínal v BTC Buda-
pest (1904-18), poté FTC a PTE Bratislava (1919-1922), AC Sparta Praha (1923-26). Účastník OH 1908 (koule 
kval., disk kval., oštěp kval.), 1912 (oštěp 3., oštěp obouruč 12., disk bez umístění) a 1924 (oštěp kval.). Do 
1918 závodil za Uhry, na OH 1912 startoval pod pseudonymem Kovács. Držitel 3 čs. rekordů v hodu oštěpem 
54,50 (1923)-55,35 (1924). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1923-24). Os. rekordy: koule 11,31 (1920), 
disk 36,57 (1923), oštěp 56,52 (1925).
Kotmelová Kateřina, *3. 1. 1955 Český Těšín; oštěpařka. Začínala jako gymnastka (1965), s atletikou v TŽ 
Třinec (1972-74, trenér O. Buzek), poté VŠ Praha (1975-85, trenéři J. Šimon, od 1979 J. Hájek), Slavia Praha 
IPS (1986-90). Mistryně ČR 1976, 1981 a 1983. Držitelka 3 českých rekordů 59,34-62,62 (1982). Jako první 
česká oštěpařka překonala hranici 60 m (1982). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1982-90). Os. rekordy: 
disk 45,14 (1982), oštěp 62,62 (1982).
Krajíček Otakar, *25. 1. 1870, †5. 5. 1932; činovník, člen AC Praha, od založení ČAAU pokladníkem, od červ-
na 1904 do konce roku 1905 předsedou ČAAU, pak znovu zvolen za kritické situace předsedou v únoru 1911 
do října 1911. Založil AC Praha 1890, vyhrál první ročník chod. závodu do Brandýsa nad Labem, stal se 1903 
členem prvního sboru rozhodčích. Byl také členem první komise, která vydávala seznam klubů pořádajících 
závody o titul mistra Čech a která sestavila českou rekordní listinu. Od 1922 čestným členem ČsAAU.
Kubec Karel, *4. 1. 1930 Křemýž, †7. 3. 2009; trenér od 1955, Sokol-Slovan-Spartak-AC Ústí nad Labem, 
člen výboru oddílu, ved. družstev 1960-90, ved. trenér TSM, člen předsednicva KV, zást. nár. trenéra pro 
mládež, instr. rozhodčích. Publikoval v Atletice.
Kučera Vladimír, *19. 1. 1955 Praha; vědecký pracovník VÚTV (1981-89). Trenér Spartaku Praha 4 od 1977, 
poté Dukla Praha (1995-98), opět Spartak Praha 4 (od 1999), předseda oddílu (2000-09), místopředseda PAS 
(2008-11). Reprezentační trenér běhů (2000-10). Významní svěřenci: L. Vydra, M. Šneberger, M. Drahoňovský, L. 
Pokorný, S. Vrba, B. Laláková, A. Rücklová, R. Fischer, J. Sotáková a další. Publikace „Metodické dopisy ČAS“, 
„Běhy na dlouhé a střední tratě“, „Použití některých povolených podpůrných prostředků“ a články v Atletice.
Makovec Jaroslav, *11. 1. 1960 Liberec; chodec. Začínal v LIAZ Jablonec n. N. (1973-79, trenér od 1975 
J. Brandejský), poté VTJ Kutná Hora (1980-81), LIAZ Jablonec (1982-87), Dukla Banká Bystrica (1988-91), 
USK Praha (1992-93), LIAZ Jablonec (1994-2000). Účastník ME 1990 (50 km nedok.), MS 1991 (50 km 20.). 
Mistr ČR 1981-82, 1987 a 1998 (50 km), 1984 (20 km). Reprezentoval v 19 mezist. utkáních (1983-2000). Os. 
rekordy: 20 km 1:25:21 (1986), 50 km 3:51:44 (1990).
Malatín Štefan, *7. 1. 1955 Liptovský Mikuláš (Slovensko); trenér od 1970, začínal v Technice Brno, Geotest 
a nyní AAC Brno, od roku 2000 předsedou. Významní svěřenci: R. Oravec, M. Nejedlý a další. Publikace: 
„Problematika vytrvalostního tréninku žen“.
Matějček Josef, *17. 1. 1940 Kostelec nad Černými Lesy, †26. 6. 2003 Šumperk; činovník, člen Autoškoda 
Mladá Boleslav, později Lokomotiva Pramet Šumperk. Člen OV ČSTV Mladá Boleslav, člen výboru šumper-
ského oddílu. Rozhodčí od 1964, rozhodčí I. třídy od 1981. Člen výboru atletických veteránů.
Melichařík Otto, *18. 1. 1925; běžec. Závodil za SK Valašské Meziříčí (1945-47), Sokol Olomouc (1948), ATK 
Praha (1950), Sokol Olomouc (1951), Tesla-Spartak Valašské Meziříčí (1952-54). Držitel čs. rekordu ve štafetě 
4x800 m 7:51,0 (1950). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1950). Os. rekordy: 800 m 1:54,5 (1950), 1500 m 
4:00,2 (1952).
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Mrázek Jan, *27. 1. 1925 Prostějov; překážkář, dálkař. Začínal jako fotbalista a hokejista (1935), s atletikou 
v SK Prostějov (1939-48, trenér M. Zikmund), poté ATK-ÚDA-Dukla Praha 1949-57), Slovan-Železárny Prostě-
jov (1958-77). Mistr republiky 1944, 1945, 1951-53 (110 m př.), 1955-56 (200 m př.), 1946 (dálka). Držitel 5 čs. 
rekordů na 200 m př. 24,7 (1951)-24,0 (1955), 1 na 220 y př. 24,7 (1955). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních 
(1949-56). Pracoval jako náčelník těl. přípravy Leteckého učiliště Prostějov 1950-55, tajemník TJ Prostějov a 
tajemník OV ČSTV Prostějov. Trenér od 1950, významní svěřenci: Z. Černá, H. Tasová, F. Slavotínek, J. Králík 
a další. Rozhodčím od 1951, nyní ústř., v oddíle člen výboru od 1955 a archivář od 1980. Předseda metod. 
komise KV ČSTV Brno 1974-80. Mpř. VAS ČÚV ČSTV (1970-88), čestný člen ČAS (1990). Předseda TR ČAS 
1983-88, ved. repr. družstva žen ČSSR 1980-85. Os. rekordy: 110 m př. 14,7 (1953), 200 m př. 24,0 (1955), 
400 m př. 56,2 (1952), dálka 721 (1953).
Návesňák Stanislav, *1. 1. 1965 Gelnica (Slovensko); překážkář. Začínal ve Slávii VŠT Košice (1978-83, 
trenér P. Hošťanský), poté Sparta ČKD Praha (1984-89, trenér L. Kárský), Dukla Banská Bystrica (1990). 
Účastník MEJ 1983 (400 m př. rozb., 4x400 m 8.), MS 1987 (400 m př. rozb., 4x400 m rozb.). Mistr ČR 1985 
(400 m v hale) a 1987 (400 m př.). Čs. mistr 1984-85 a 1988 (400 m př.), 1987-88 (4x400 m) a 1987 (400 m v 
hale). Reprezentoval ve 12 mezist. utkáních (1984-88), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 200 m 21,56 (1986), 400 
m 47,06 (1987), 400 m př. 49,64 (1988).
Pípal Josef Amos, prof., *18. 1. 1880 Zachotín, †10. 8. 1955; Američan českého původu, profesor těl. vý-
chovy na univerzitě v Dakotě a Ohiu, jako trenér působil na Occidental College (1911-16, 1921-46). V letech 
1919-20 připravoval u nás atlety na OH 1920. Jeho působení ovlivnilo významně rozvoj čs. atletiky, když pro-
pagoval nové formy práce-tréninkové tábory, školení trenérů, doporučoval kros jako součást tréninku apod.
Ptáčková Lenka, *14. 1. 1985 Plzeň; běžkyně. Závodila za AC-AK Škoda Plzeň (2000-05), poté Sokol SG 
Plzeň-Petřín (2006-08). Účastnice MS 2001 do vrchu (juniorky 27.) a 2002 (juniorky 24.), ME 2004 v krosu (ju-
niorky 63.) a ME 22 2007 (3000 m př. rozb.). Mistryně ČR 2006 (3000 m v hale, 3000 m př.). Reprezentovala v 
6 mezist. utkáních (2003-07). Os. rekordy: 800 m 2:15,8 (2003), 1500 m 4:23,29 (2005), 3000 m 9:19,11 (2006), 
5000 m 17:30,74 (2003), 3000 m př. 10:04,75 (2007).
Schiller Jan, *17. 1. 1985 Praha; sprinter. Začínal v ASK Slavia Praha (1998-2011, trenér P. Šarapatka, od 
2004 P. Novotný), Účastník ME 2006 (200 m rozb.), ME 22 2007 (200 m 8., 4x100 m 4.), univerziády 2007 (200 
m 4.) a 2009 (200 m rozb.). Mistr ČR 2007-08 (4x100 m). Reprezentoval celkem v 5 mezist. utkáních (2005-09). 
Os. rekordy: 100 m 10,38 (2009), 200 m 20,78 (2008).
Skokan František, *20. 1. 1900 Praha, †30. 7. 1974 Praha; sprinter, dálkař. Závodil za AC Sparta Praha 
(1918-23). Mistr republiky 1919 (200 m), 1921 (4x100 m), 1922 (dálka), 1923 (100 m a 4x100 m). Držitel čs. 
rekordů ve štafetě 4x100 m 45,4 (1922), 3 ve štafetě 4x400 m 3:40,8 (1921)-3:37,0 (1923). Reprezentoval v 1 
mezist. utkání (1923). Po ukončení závodní činnosti účetní ČAAU (1940-48). Jeden z iniciátorů pořádání Mem. 
E. Rošického. Os. rekordy: 100 m 11,2 (1922), 200 m 23,3 (1922), dálka 652 (1923).
Strnádek Josef, *16. 1. 1925 Roprachtice, †20. 9. 1982; oštěpař. Začínal v Sokole Mladá Boleslav (1947-48), 
poté ATK Praha (1950), KP-Slavoj Opava (1951-59). Mistr republiky 1952. Reprezentoval v 7 mezist. utkáních 
(1948-51). Os. rekord: oštěp 66,61 (1952).
Svoboda Antonín; sport. pseudonym Tarzan, *12. 1. 1900, †29. 10. 1965 Znojmo; sprinter, diskař, vícebojař. 
Začínal v SK Moravská Slavia Brno (1919-24), poté SK Slavia Praha (1925-27), SK Moravská Slavia a Sokol 
Znojmo. Účastník OH 1924 (100 m rozb., pětiboj 25.). Mistr republiky 1923 (200 m), 1924 (100 m), 1925 
(4x100 m). Držitel čs. rekordů na 200 m 22,8 (1923) a 22,6 na rovné dráze (1924), 3 ve štafetě 4x100 m 44,8 
(1922)-44,2 (1927), 4x200 m 1:34,3 (1924). Jako první český atlet zaběhl 100 m pod 11 s (10,9 Prostějov 8. 
10. 1922). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1922-26). Os. rekordy: 100 m 10,9 (1922), 200 m 22,8 (1923), 
disk 41,89 (1926).
Urban Matěj, *23. 1. 1975 Praha; tyčkař. Začínal v Bohemians Praha (1982-93, trenéři A. Horáček, od 1985 V. 
Pešák), poté ASK Slavia Praha (1994-2001, od 1990 M. Prunar, od 1999 P. Beran). Účastník MSJ 1994 (kval.). 
Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1993-94), z toho 1x v EP. Os. rekord: tyč 540 (1994).
Urbánek Jaroslav, MUDr., *15. 1. 1925, †2. 2. 1995 Praha; dlouholetý lékař atletů. Člen Sokola Smíchov I., 
1948 předseda atl. pětižupí Sokola, 1953-68 předseda zdr. komise ústředí. Publikace: s MUDr. Hornofem 
a MUDr. Schmidem příručka „Sportovní oděv“ (1960). Člen RR čas. Atletika 1957-59.
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Vachata Martin, *22. 1. 1985 Praha; dálkař, trojskokan. Začínal v A.C. Kablo-Tepo Kladno (2002-06, trenér 
otec), poté VSK Univerzita Brno (2007), Dukla Praha (od 2008, trenér M. Kovář). Mistr ČR v trojskoku (2012). 
Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (2004-07). Os. rekordy: dálka 758 (2010) a 765w (2008), trojskok 15,52h 
(2012) a 15,46 (2012).
Vandrolová Danuše, *12. 1. 1945 Ostrava; sprinterka, činovnice. Začínala ve VŽKG Vítkovice (1959-72, trené-
ři J. Kebrle, od 1968 O. Svršek). Mistryně ČR 1972 (4x100 m). Čs. mistryně 1972 (4x100 m). Členka metodické 
komise ČAS od 2005. Os. rekordy: 100 m 12,2 (1965), 200 m 25,7 (1969).
Vítek Jaroslav, *14. 1. 1915 Mořice na Hané; †15. 5. 1966 Brno; vrhač. Začínal v Sokole Brno I (1934-40), 
poté SK Moravská Slavia Brno (1941-45), Sokol Královo Pole (1946), VS Brno (1947), Sokol Brno I (1948-50), 
Zbrojovka Brno (1951). Účastník ME 1938 (koule 6., disk 14.). Mistr republiky 1939 (disk), 1940 a 1943 (koule). 
Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1938). Os. rekordy: koule 15,38 (1939), disk 44,40 (1939).
Vosolsobě Josef, *3. 1. 1905 Jindřichův Hradec, †4. 4. 1986 Praha; dálkař, sport. redaktor. Začínal v Jindři-
chově Hradci (1922), poté AC Sparta Praha (1923-25), JVS Jindřichův Hradec (1926), SK Slavia Praha (1927-
41). Účastník OH 1936 (13.). Mistr republiky 1937 a 1939. Držitel čs. rekordu 719 (1936). Reprezentoval v 10 
mezist. utkáních (1928-37). Kromě atletiky se věnoval také krasobruslení (mistr ČSR 1935 ve sport. dvojicích, 
reprezentant). Os. rekord: dálka 724 (1936).
Zelinka Vladimír, *12. 1. 1945 Skuhrov; trenér od 1968 v LIAZ Jablonec nad Nisou. Významní svěřenci: K. 
Kolář, H. Slámová a další. Ved. družstva LIAZ.
Znojil Karel, *3. 1. 1975; běžec. Začínal ve Znojmě (1989), poté Železárny Prostějov (1990), SK SŠ Brno 
(1991-93), USK Praha (1994-2001, trenér M. Bureš). Mistr ČR 1998 (800 m v hale) a 1999 (800 m a 4x400 m). 
Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1993-99). Os. rekordy: 400 m 48,17 (1998), 800 m 1:47,29 (2000).

RED podle Kdo byl kdo

■ NEKROLOGY

29. listopadu zemřel Bohumír Skřivánek, kladivářskému trenérovi z Jablonce nad Nisou bylo 79 let. 
Narodil se 21. října 1935 v bulharské Sofi i. Trenérem v LIAZ Jablonec nad Nisou se specializací na 
kladivo byl od roku 1959. Mezi jeho svěřence patřila M. Hajdu a další. „Odešel člověk, od kterého jsem 
se toho ve svých kladivářských začátcích mnoho naučil,“ píše na svém profi lu Lukáš Melich. „Patří mu 
velké díky,“ dodává medailista z MS. Byl činný rovněž jako rozhodčí. Jeho osobní rekord v kladivu byl 
53.82 m (1977).

Čest jeho památce.
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  5.1. Akademické mistrovství ČR .......................................................................................Praha-Strahov
22.1. Otrokovický halový mítink Metal PS ................................................................................Otrokovice

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