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■ SLOVO PŘEDSEDY

V cílové rovince
Halová sezona je v  plném proudu a  s  potěšením můžeme sledovat enormní snahu českých atletů splnit 
kvalifi kační předpoklady a stát se tak součástí národního týmu pro nadcházející mistrovství Evropy, které se 
bude konat od 5. do 8. března v Praze.
Pro české atlety je šampionát na domácí půdě velkou motivací a pro nás jako hostitele ohromným závazkem. 
Atletika pro udržení a posílení svého postavení velkou mezinárodní akci doma potřebuje. Z jejího pořádání 
si slibujeme nejen výše zmíněnou motivaci atletů ale i prohloubení odborných znalostí členů organizačního 
týmu, zvýšení erudice rozhodčích, získání nových zájemců o práci pro atletiku, ale především zvýšení obec-
ného povědomí o našem krásném sportu, který si však musí hájit své místo v konkurenci ostatních odvětví.
Snažíme se využít pořádání halového mistrovství Evropy a propagovat atletiku, jak je to jen možné. Využívá-
me i cílené propagace v našich oddílech a klubech, kde s potěšením sleduji zájem dětí i jejich rodičů o účast 
v projektech k HME i zájmu osobně se šampionátu účastnit. 
Dostáváme se do pomyslné cílové rovinky, ale ještě nás čeká hodně práce, aby HME v Praze úspěšně pro-
běhlo. Na veškeré naše aktivity však nahlížíme i s možností přesahu využitelnému pro pozitivní budoucnost 
atletiky v ČR.
Užívejte naplno halové atletické sezóny.

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu

1

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ

CZECH ATHLETIC FEDERATION

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 2

SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři,
dostává se k vám letošní druhé číslo Atletických listů. V něm již čtvrtý rok pokračujeme s hlavním 
tématem, představováním klubů z  jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do Královéhradeckého 
kraje a oddílu SK Týniště nad Orlicí. 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 10.2.
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ P ČAS vzalo na vědomí problematiku dislokace a trenérského 
zabezpečení SCM pro Prahu 1-5. P ČAS konstatovalo, že činnost vedoucího trenéra SCM je zaměřena 
na  koordinaci trenérské práce na příslušném území, bez ohledu na místo jeho administrativního zázemí. 
Z vyjádření všech zúčastněných stran (Spartak Praha 4, PAS, KM, vedoucí trenér) vyplynulo, že vzájemné 
vztahy mezi vedoucím trenérem a představiteli atletického oddílu Spartak Praha 4 nepřispívají k dobrému 
chodu SCM pro Praha 1-5. Vzhledem k dobré výslednosti uvedeného SCM a dosavadní úspěšné činnosti 
vedoucího trenéra, Český atletický svaz akceptuje vytvoření administrativního zázemí pro činnosti vedoucího 
trenéra pro Prahu 1-5 v atletickém oddíle Atletika Jižní Město. ■ P ČAS vzalo na vědomí dopracovaný návrh 
nových Stanov ČAS. ■ P ČAS schválilo obsah prováděcích pokynů Talentovaná mládež 2015 pro sportovní 
střediska, sportovní centra mládeže, vrcholové sportovní centrum mládeže a souhrn informací k činnosti 
sportovních gymnázií. ■ P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu jarní schůze výboru 
ČAS v roce 2015. ■ P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu zasedání valné hroma-
dy ČAS v roce 2015. ■ P ČAS zhodnotilo celkové vystoupení české reprezentace na mezistátním utkání 
v halových vícebojích díky celkovému vítězství ve společném hodnocení zúčastněných týmů jako úspěšné. 
■ P ČAS přijalo za člena ČAS oddíl Plzeňská sportovní o.p.s. ■ P ČAS schválilo jmenný seznam asistentů 
vedoucích trenérů SCM pro rok 2015. ■ P ČAS schválilo seznam vedoucích výprav reprezentačních akcí 
na 1. pololetí roku 2015.

Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ EYOF 2015 – NOMINAČNÍ KRITÉRIA
    2. února 2015, 15:19
Nominační kritéria na Evropský olympijský festival mládeže (EYOF - 26.7.-1.8.2015, Tbilisi) ke stažení zde: 
http://www.atletika.cz/cas-informuje/eyof-2015-nominacni-kriteria/ 
Poznámka: ze strany EOC došlo k pozměnění věkové hranice pro startující, a to z původních 16-17 let 
na 15-16 let.

Tomáš Dvořák, šéftrenér ČAS

■ ŠKOLENÍ A ODBORNÉ SEMINÁŘE TRENÉRŮ 2015
    3. února 2015, 10:26
Metodická komise ČAS schválila na svém jednání dne 29. 1. 2015 termíny školení a odborných/doškolova-
cích seminářů trenérů atletiky pro rok 2015.
Přehledy najdete zde: 
- ŠKOLENÍ: http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-treneru-2015/ 
- ODBORNÉ SEMINÁŘE: http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborne-seminare-treneru-2015/
- JARNÍ ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE: http://www.atletika.cz/cas-informuje/jarni-skoleni-a-seminare-treneru/ 

Za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

■ ÚHRADA POPLATKU V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV ČAS 2015
    3. února 2015, 11:27
Úhradu soutěžního poplatku provedou atletické oddíly podle počtu přihlášených družstev, viz tabulka 
ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/uhrada-poplatku-v-soutezich-druzstev-cas-2015/ 
Platbu lze provést hotově, složenkou nebo bankovním převodem na účet ČAS č.ú. 153150982/0300, nej-
později do 30. dubna 2015.
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Nutno uvést variabilní symbol = číslo oddílu (viz 1. sloupec v tabulce) a specifi cký symbol = 09.
Praha 3. února 2015

Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ REGISTRACE CIZINCŮ V ROCE 2015
    9. února 2015, 14:27
Sdělujeme atletickým klubům a oddílům, že při podávání žádostí o registraci cizinců v roce 2015 je nutno 
postupovat podle Směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobnosti zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/registrace-cizincu-v-roce-2015/

Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ TESTOVACÍ ZÁVODY PŘI HME PRO JUNIORY A DOROST
    10. února 2015, 14:11
Evropský bonus v O2 areně pro úspěšné medailisty z nastávajícího MČR dorostu a juniorů - REHEARSAL 
HME PRAGUE 2015.
Podrobnosti zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/testovaci-zavody-pri-hme-pro-juniory-a-dorost/ 

Petr Šarapatka

■ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PRO ROK 2015
    11. února 2015, 16:22
Výbor ČAS dne 29. 11. 2014 podle článku VII odstavec 3 písmeno h) Stanov ČAS stanovil sazbu členského 
příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2015. 
Členský příspěvek uhradí atletické kluby a oddíly nejpozději do 31. 3. 2015, výši příspěvků a další podrobnos-
ti naleznete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/clenske-prispevky-klubu-a-oddilu/ 

Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ INFORMACE K CHODECKÝM ZÁVODŮM V DUDINCÍCH
    12. února 2015, 14:49
Závodníci, kteří chtějí startovat na mistrovství ČR v chůzi na 50 km, musí svoji přihlášku poslat prostřednic-
tvím oddílu na ČAS. Ostatní disciplíny (20 km, 10 km) se musí přihlásit u  technického delegáta Petra Kra-
tochvíla (schp@seznam.cz), pokud možno s uvedeným výkonem z roku 2014. Pořadatel hradí závodníkům 
pouze jeden den ubytování. Více viz propozice: http://www.atletika.cz/cas-informuje/informace-k-chodec-
kym-zavodum-v-dudincich/ 

Petr Kratochvíl

■ ZÁKLADNÍ INFORMACE K VALNÉ HROMADĚ ČAS
    16. února 2015, 16:02
Ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/zakladni-informace-k-valne-hromade-cas1/ 

Ladislav Kňákal

■ PRAVIDLA A NORMY PRO SOUTĚŽE MIMO DRÁHU
    17. února 2015, 09:15
Český atletický svaz vydal pravidla pro běžecké soutěže na silnici a v terénu. Naleznete je zde. Zároveň byly 
stanoveny normy a kvalitativní hodnocení těchto běhů - zde. 

Adam Pražák
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■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ Představujeme SK Týniště nad Orlicí
Info: www.tyniste.cz/?page=sportovni-klub-mesta-tyniste-nad-orlici
Vznik: 1921
Počet registrovaných atletů: 100
Předseda oddílu: Jiří Dostál
(údaje k 17.2. – online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky odpovídal předseda oddílu Jiří Dostál.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 100 členů. Kolik máte celkově, včetně těch nere-
gistrovaných u svazu?
Oddíl atletiky SK Týniště nad Orlicí má celkově 150 členů, z toho je šest trenérů a 34 rozhodčích. 
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Členská základna se již několik let pohybuje okolo sto padesáti lidí. Přírůstky tvoří především žactvo.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Pravidelně trénuje mládež a přípravka.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Do letošní sezony jsme přihlásili tato družstva: ženy do druhé ligy, muže a dorostence do oblastního, příprav-
ky – dvě družstva chlapců a dvě družstva dívek – do krajského přeboru.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
O přípravku je velký zájem, ve dvou skupinách trénuje celkem 30 až 40 dětí od předškolního věku.
Představte prosím způsob vedení oddílu. Jak funguje spolupráce v rámci Sportovního klubu?
Výbor pracuje v pěti lidech, jeho členové jsou zároveň trenéry. Oddíl je členem SK Týniště nad Orlicí, spolu-
práce výboru s klubem je na velmi dobré úrovni. Dva členové oddílu jsou také členy výboru SK.
Které závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Letos pořádáme: okresní kolo Poháru Rozhlasu, okresní kolo a krajské fi nále Atletického čtyřboje, dvě kola 
okresního přeboru mužů a dvě krajského přípravek, v  rámci Východočeského turné Týnišťské memoriály, 
okresní přebory ve vícebojích, krajský na 3000 m př. a na konci října Týnišťskou desítku (28.10.).

Michal Procházka

■ ROČENKA MORAVY A SLEZSKA 2014
    23. ledna 2015, 15:53
Ročenka ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/rocenka-moravy-a-slezska-2014/

Bohumil Vrána, statistik, Zlín

■ JEDNÁNÍ KAS

■ Zlínský KAS, 14.1.
Schůzi řídil předseda svazu Květoslav Tichavský. ■ Schválen zápis z minulého jednání. Seznámení s podklady, 
které byly předloženy a schváleny na schůzi moravských krajů, k soutěžím v roce 2015. ■ Z-KAS schválil uspo-

■ Z KRAJŮ
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řádání tříkolové soutěže pro atletické přípravky ve stejné variantě minulých let. Rozhodl o konání krajského 
přeboru v hale, pro atletické přípravky dne 20. 2. v Uherském Hradišti. ■ Probrána příprava VH Z-KAS v roce 
2015 a schválení podkladů do termínové listiny Z-KAS 2015. ■ Vzato na vědomí založení nového atletického 
klubu při sportovním gymnáziu Zlín. Informace, že v roce 2015 bude v Z-KAS pořádána Čokoládová tretra 
ve Zlíně a v Uherském Hradišti. ■ 

■ Moravskoslezský KAS, 19.1.
Zvolánek informoval o jednání na předsednictvu ČAS – dráha Karviná – byl pověřen dalším jednáním u primá-
tora Karviné Hanzela, dále bude informovat předsednictvo ČAS a výbor MSKAS o průběhu jednání. ■ Změna 
plánu práce – únorová schůze MSKAS se bude konat 23.2. a VH MSKAS se bude konat 27.3., odpadá schůze 
16.3. ■ Rozpis Beskydského poháru přípravek je hotov. ■ Jednání dne 9.1. v Olomouci – proběhlo v pracovní 
atmosféře, vše bylo dojednáno, celkem bylo přítomno 48 zástupců z moravských krajů. ■ Příprava MMaS 
Bratislava 7.2. ■ Příprava letní sezóny – zodpovídají Černý a Zvolánek. ■ Hoferek podal informaci o práci 
sportovní komise při hejtmanství MS kraje – komise ustavena a  v nejbližší době proběhnou první jednání 
o dělení finančních prostředků pro sport. ■ Nejezchleba upozornil na situaci v soutěži ml. žactva družstev, je 
přihlášeno 11 družstev a to svádí pořadatele k omezování startů přihlášených žáků např. ve skoku do dálky 
apod., výbor MSKAS vyzývá pořadatele, aby tato rozhodnutí zásadně nečinili a neškrtali žáky ze soutěže. ■ 
Kubenka a Klepek upozornili na jubilanty v roce 2015, nejvýznamnější jubilantem JUDr. Zítko říjen 2015 – 90 
let, výbor MSKAS bude pokračovat v dosavadní praxi s blahopřáním pro jubilanty. ■ Kubenka upozornil, že 
pravděpodobně nebude na MČR gigant ze zdravotních důvodů, předpokládá nominaci startérů ve složení 
Šulcová, Sajdok, Hanykýř. ■ Termín příštího jednání 23.2. zasedací místnost SSKV ■

■ Karlovarský KAS, 20.1.
Kontrola zápisu. ■ Hodnocení závodů: 17.12. – závody tunel Sokolov – OK; 20.12. – Vánoční laťka Chodov, 
malá účast z klubů v kraji; 31.12.– Silvestrovský kros – Ostrov – menší účast; 14.1. – závody tunel Sokolov – 
OK, v rámci možností kapacity tunelu. ■ Příprava závodů: Krajský přebor Karlovarského kraje – Praha 24.1.; 
Oblastní přebor Západní Čechy předžactvo – 28.2. ■ SCM – návrhy na zařazení – schváleno; L. Dočkal vydal 
zpravodaj SCM, kterým informoval závodníky, trenéry a kluby o povinnostech a právech členů. ■ VV KKAS 
schválil Směrnici o poskytování cestovních náhrad. ■ Výbor schválil zprávu o hospodaření KKAS v roce 2014. 
■ Soutěže družstev předžactva – příprava, vedoucí soutěže. ■ Krajský přebor družstev staršího žactva pro 
rok 2015 uspořádáme samostatně jako jednokolovou soutěž v měsíci září. ■ Upozorňujeme na novou směrni-
ci o zdravotní způsobilosti. * Koordinaci disciplín na zahajovacích závodech letní sezóny v dubnu a začátkem 
května zajistí L. Dočkal ve spolupráci s pořadateli závodů, především s ohledem na nominace na Olympiádu 
mládeže. ■ Štafetový pohár škol – www.stafetovypohar.cz – okresní kola do 30.4., krajské finále v Chebu; 
Pohár rozhlasu – okresní kola zajišťuje AŠSK, krajské finále ve spolupráci s KKAS v Sokolově. ■ Další schůze 
– 24.2. ■

■ PAS, 26.1. 
Výbor PAS schválil předložený program jednání, zápis z minulého jednání a kontrolu plnění usnesení. ■ Výbor 
schválil: konání valné hromady PAS v úterý 7. dubna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Mirko Hupty-
cha na stadionu ASK Slavia Praha; klíč pro volbu delegátů; program jednání; obsah Výroční zprávy; návrh 
na volbu delegátů Prahy na VH ČAS. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o zabezpečení halových přeborů 
Prahy. ■ Výbor schválil nominační kritérium pro štafetový běh žactva na HME. ■ Výbor vzal na vědomí stano-
visko předsedy komise mládeže ČAS jako odpověď na dopis předsedy PAS (výpočet dotací na činnost SpS). 
■ Výbor vzal na vědomí informaci předsedy PAS o jednání PTU s předsedy pražských sportovních svazů. ■ 
Výbor vzal na vědomí informaci předsedy soutěžní komise PAS k přeboru Prahy. ■ Příští jednání výboru se 
uskuteční v pondělí 16.2. ■

■ Plzeňský KAS, 29.1.
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu, všechny splněny. ■ Výbor se zabýval přípravou oblastních 
mistrovství: 31. 1. jednotlivců dospělých, juniorů a dorostu. 7. 2. jednotlivců žactva. ■ Předseda soutěžní 
komise Janeček konstatoval, že pořadatelské obsazení soutěží ročníku 2015 je zajištěno. Členové výboru se 
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seznámili s jednotlivými pořadateli a termíny. ■ Šilhánek seznámil výbor PKAS s průběhem hlasování v Anke-
tě o nejlepší mítink oblasti. ■ Šilhánek dále podal informaci o zajištění okresních kol Štafetového poháru. ■ 
Předseda Konop informoval o doškolení trenérů všech stupňů, které proběhne 20. 3. 2015 v Plzni na Peda-
gogické fakultě. ■ Sekretář Hubáček a hospodář Bastl připraví podklady žádosti o dotace z Plzeňského kraje 
pro rok 2015. ■ Předseda komise rozhodčích přinesl informaci o konání koordinační schůzky k zajištění MČR 
dospělých v Plzni. ■ Hospodář Bastl přednesl zprávu o stavu konta PKAS. ■ Sekretář Hubáček seznámil 
členy výboru s přípravou Plzeňského půlmaratonu pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje, který proběhne 
16. 5. ■ Příští jednání výboru se uskuteční ve čtvrtek 26. 2. ■

■ KAS Olomouc, 3.2.
Dne 21.3. se v Olomouci uskuteční doškolení trenérů žactva. ■ Dne 21.3 se v Otrokovicích uskuteční školení 
trenérů žactva a přípravek. ■ KASO finančně podpoří finalisty MČR v hale v olympijských disciplínách LODM. 
* Nominační závody na LODM se uskuteční 8.5. – Malá cena města Olomouce pro obě kategorie a 11.5. v Olo-
mouci mladší žactvo a 12.5. v Šumperku Starší žactvo. ■ VV projednal výsledky práce asistentů trenérů SpS. 
■  KASO objedná medaile na celý rok 2015 na krajské přebory pro kategorie přípravek, mladšího a staršího 
žactva. ■ Hospodaření KASO za rok 2014 bylo vyrovnané. Poděkování patří hospodáři Drahoši Dočkalovi. ■  
Upozornění na nutnost uhradit členský příspěvek ČAS za rok 2015 do konce března 2015. ■  Hospodář KASO 
upozorňuje na označování dokladů předkládané pro vyúčtování ČAS. ■  KP staršího žactva se uskuteční 20.2. 
Současně proběhnou závody mladšího žactva. Tyto závody budou otevřené i pro zájemce z jiných krajů pro 
obě kategorie. ■ M. Sadil podal informaci o krajském přeboru v krosu konaného 25.4. ve Šternberku. ■ M. 
Hrabal informoval o MMaS v půlmaratonu konaném 25.4.■ Byly diskutovány přípravy VH KASO s plánova-
ným termínem 31.3. ■ Příští jednání se uskuteční v úterý 10.3. ■

Obsah: 
Medailony s. 6 / Gratulace s. 11 / Nekrology s. 12

MEDAILONY BŘEZEN 2015
Benda Ondřej, *7. 3. 1985; sprinter. Závodí za SK Spartak Praha 4 (od 2002, trenéři T. Nakládal a J. Kubica). 
Účastník MEJ 2003 (4x100 m 6.), ME 22 2007 (4x100 m 4.). Mistr ČR 2006 a 2012 (4x100 m 4.) Reprezentoval 
ve 2 mezist. utkáních (2005-07). Os. rekordy: 100 m 10,57 (2007), 200 m 21,72 (2009).

Buhl Josef, *19. 3. 1915 Praha, † neznámé; chodec. Nejstarší ze čtyř bratrů chodců. Začínal v Libřickém 
osadním klubu (1932-35), poté Údolí děsů (1936-37, 1939-40), SK Slavia Praha (1938, 1941-47). Mistr 1940 
(30 km) a 1944 (25 km). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1946). Os. rekordy: 10 000 m 47:26,4 (1941), 
20 km 1:43:07 (1946), 50 km 4:52:10 (1937).

Dašek Jiří, *12. 3. 1925 Pardubice, †1. 9. 2000 Praha; činovník SK a Dynama Pardubice, od 1970 Sparta 
ČKD Praha, poté SK Slavia Praha. Sportovně technický pracovník, předseda kontrolní a revizní komise ČAS 
1969-70, mezin. sekr. atl. ústředí 1986-88. Člen RR čas. Atletika 1977-79.

Dvořák František, *21. 3. 1905, †29. 6. 1981 Olomouc; činovník, tvůrce a předseda atl. oddílu Sokol Olomouc 
od 1933.

Eichler Miroslav, *27. 3. 1940 Praha; běžec. Závodil za RH Praha (1956-68). Reprezentoval v 5 mezist. utká-
ních (1960-63). Os. rekordy: 5000 m 14:45,4 (1966), 3000 m př. 8:49,6 (1964).

■ KALENDÁRIUM
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Fučík Arnošt, *31. 3. 1960 Jablonec nad Nisou; překážkář. Závodil za LIAZ Jablonec n. N. (1974-80, trenér J. 
Dostál), poté RH Praha (1980). Účastník MEJ 1979 (400 m př. rozb.). Mistr ČR 1978 (4x400 m). Reprezentoval v 1 
mezist. utkání (1978). Os. rekordy: 400 m 48,37 (1979), 400 m př. 52,8 (1979) a 53,29 (1978).

Havel Petr, *21. 3. 1945 Lomnice nad Popelkou; běžec. Začínal v Jiskře Lomnice nad Popelkou (1960-64), poté 
Dukla Vyškov (1965), Jiskra Lomnice nad Popelkou (1966, trenér od 1960 M. Havlík), Slavia Praha IPS (1967-85, 
trenér do 1971 L. Fišer, dále bez trenéra), AC Turnov (1990). Mistr ČR 1971-74 (3000 m př.), 1975 (kros), 1976 
a 1979 (3000 m př.). Reprezentoval v 15 mezist. utkáních (1968-73), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 800 m 1:52,5 
(1968), 1500 m 3:46,8 (1972), 5000 m 14:08,1 (1977), 10 000 m 30:14,4 (1975), 3000 m př. 8:38,6 (1975).

Hladil Jiří, Doc., DrSc., *10. 3. 1920, †12. 7. 1980; diskař, pedagog na Pedagogické fakultě UK v Brandýse nad 
Labem, kde byl ved. katedry TV a proděkanem. Zasloužil se o založení ASK Stará Boleslav (1941), trenér od 1951 
(J. Krchová a další), kdy byla z jeho iniciativy vybudována proslulá dráha v Houštce. Objevil a vychoval řadu atletů 
ve Staré Boleslavi, 1957 v odd. založil ženskou atletiku a družstvo dovedl až do nejvyšší soutěže (vedl je do r. 1971).

Hoffman Stanislav, *27. 3. 1945 Praha; běžec. Držitel bronzové medaile z EHH 1967 (1500 m). Původně se 
věnoval gymnastice, s atletikou začínal v CHZ Litvínov (1961-64, trenér V. Jošek), poté Dukla Praha (1965-80, 
trenér A. Zvolenský). Účastník EHJ 1964 (1500 m 5.), ME 1966 (1500 m 10.), 1971 (5000 m rozb.), 1974 (5000 m 7., 
10 000 m 13.). Mistr ČR 1970 (silniční běh Běchovice) a 1971 (5000 m). Čs. mistr 1970 (Běchovice), 1971 (5000 
m), 1973 (Běchovice), 1974 (10 000 m, Běchovice), 1975 (10 000 m), 1977 (Běchovice), člen mistrovské štafety 
4x1500 m (1969). Držitel 2 českých rekordů na 3000 m 7:54,8 (1969) a 7:50,8 (1972), 2 na 3 míle 13:27,4 (1970) 
a 13:16,2 (1974), 2 na 5000 m 13:42,0 (1970) a 13:28,2 (1974), na 10 000 m 28:21,2 (1974). Reprezentoval v 26 
mezist. utkáních (1966-77), z toho 4x v EP. Os. rekordy: 800 m 1:49,4 (1965), 1000 m 2:21,1 (1967), 1500 m 3:39,1 
(1966), 3000 m 7:50,8 (1972), 5000 m 13:28,2 (1974), 10 000 m 28:21,8 (1974).

Holveková Zuzana, *27. 3. 1965 Praha; chodkyně. Začínala v RH Strašnice (1982-86), poté LIAZ Jablonec n. N. 
(1987). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1985-87). Os. rekordy: 5000 m 25:48,3 (1985), 10 km 48:36 (1987).

Hron Josef, *18. 3. 1905 Praha, †5. 2. 1971; běžec. Závodil za VS Praha (1923-39), poté NSK Praha (1940-45), 
VSK Praha (1946-47), Sokol Vinohrady (1948). Účastník ME 1934 (10 000 m 8.). Mistr republiky 1935 (5000 m), 
1935, 1939 a 1940 (10 000 m), 1935 (silniční běh Běchovice-Praha). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1933-
36). Již v průběhu své závodní činnosti pracoval jako přední činovník v oddíle i atl. ústředí. Byl jedním ze zakla-
datelů a propagátorů maratonského hnutí u nás. Trenér a instr. ČsAAU. Os. rekordy: 800 m 2:02,0 (1934), 1500 m 
4:08,0 (1935), 5000 m 15:21,2 (1933), 10 000 m 32:40,2 (1933), maraton 2:57:08 (1946).

Chaloupka Jiří, *26. 3. 1985 Turnov; chodec. Začínal v Sokolu Nová Paka (1999-2004, trenér J. Šorm), USK 
Praha (2005-06), ASK Slavia Praha (2007-08), USK Praha (2009). Účastník MS 17 2001 (nedok.), MSJ 2002 (14.) 
a 2004 (14.), MEJ 2003 (7.). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (2001-07). Os. rekordy: 5000 m 20:37,85 (2004), 
10 000 m 42:15,90 (2004), 10 km 41:31 (2004), 20 km 1:25:45 (2006).

Chlup Ferdinand, *13. 3. 1910, †25. 8. 1993 Olomouc; běžec, činovník, rozhodčí a trenér. Od 1927 člen YMCA 
Olomouc, pak ČSS Olomouc, Slavia Praha a od 1936 Sokol Olomouc. Organizoval mistr. YMCA 1922 v Olomou-
ci, rozhodčí od 1928, od 1953 ústř. rozh. a ústř. instr. rozhodčích. Člen kraj. atl. sekce, 1969-71 člen středomorav. 
atl. župy, pak kraj. sekce v Ostravě, 1971-80 předseda atl. oddílu Univerzita Olomouc. Os. rekordy: 800 m 2:03,2 
a 1500 m 4:12,2.

Jesenský Jan, prof., MUDr., *6. 3. 1870, †19. 5. 1947; závodník, činovník. Lékař, tvůrce české stomatologie. 
První přednosta kliniky zub. lékařství na UK. ČR 1000 y 2:34 min, od 1909 rozhodčí, hl. rozh. závodu Běchovice
-Praha 1919, září 1918-únor 1919 předseda ČsAAU, potom předseda České obce sportovní. 1920 předseda atl. 
oddílu SK Slavia Praha, 1920 čestný člen SK Slavia Praha.

Jirout Vladimír, *29. 3. 1925 Dřevčice; koulař. Závodil za SK a Slavoj Stará Boleslav (1945-56, trenér J. Sibera), 
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poté Spartak Čelákovice (1957-58), Slavoj Stará Boleslav (1959-61 a 1969). Účastník ME 1950 (koule 6.). Re-
prezentoval v 8 mezist. utkáních (1949-50). Os. rekordy: koule 15,68 (1954), disk 46,77 (1955).

Josefíková Kamila, roz. Kučerová, *19. 3. 1950 Přerov; překážkářka. Začínala v Jiskře Rapotín (1963-64), 
poté Lokomotiva Šumperk (1965-68, trenér J. Vepřek), Zbrojovka Brno (1969-82, trenéři Z. Martišek, Z. Po-
spíšil, Z. Josefík). Účastnice ME 1978 (400 m př. rozb.). Mistryně republiky 1971 (4x100 m). Reprezentovala 
ve 2 mezist. utkáních (1978-79). Po ukončení závodní činnosti trenérka. Os. rekordy: 100 m 12,0 (1976), 200 m 
24,74 (1977), 400 m 56,57 (1979), 100 m př. 14,3 (1970), 400 m př. 59,69 (1978).

Kalužík Zbyněk, *26. 3. 1950 Valtice; trenér. Člen oddílu Lokomotiva Břeclav od 1976, trenér od 1976, I. třída 
1990, rozhodčí od 1978. Člen výboru AO a OAS od 1980. Významné svěřenkyně A. Šuldesová, R. Straková 
a další. 1998 vyhrál konkurs na trenéra v Kataru, kde působil od 1999, později s přestávkami trenérem v od-
dílu, Tanzánii, Omanu a Keni.

Klečková Jana, *19. 3. 1975 Praha; vícebojařka. Závodí za AC Sparta Praha (1984-2003, trenéři D. Videtičová 
a J. Heřmanská, od 1986 J. Kucharčík). Účastnice HME 2000 (11.) a 2002 (10.). Mistryně ČR 1996 (pětiboj 
v hale), 1997 (dálka v hale, sedmiboj), 1999-2003 (pětiboj v hale), 2003 (sedmiboj). Reprezentovala v 10 me-
zist. utkáních (1996-2000), z toho 5x v EP Os. rekordy: 200 m 25,60 (1997), 800 m 2:13,75 (2000), 100 m př. 
13,91 (1998), výška 180 (1997), dálka 611 (1999), sedmiboj 5678 (1998).

Klír Miroslav, Doc., PhDr., *1. 3. 1920; †15. 1. 1976; statistik na úseku historických materiálů. Člen komise 
rozhodčích pro schvalování čs. rekordů. Člen ATFS 1966-76.

Kozák Karel, PaedDr., *22. 3. 1930 Kladno; trenér od 1953. Člen TJ Baník, SONP, Poldi a AC Kablo Kladno 
(1953-98). Odb. as. katedry TV lék. fakulty UK Praha 1955-62, dále profesor na SPŠ 1962-87 a na SG Kladno 
1987-90. Sekretář oddílu AC Kablo Kladno (1990-98). 1955-63 předseda krajské TR StČ oblasti, člen ÚTR, 
sekce skoků (1960). Význační svěřenci: J. Lamačová, M. Škvára a další. Publikace: „Skripta k tréninku atletic-
kých disciplín“, „Průprava posilovacích cvičebních skoků“ (1958), „K elementárnímu nácviku stredla“ (1960), 
články v čas. Atletika i v odb. tisku. Napsal dvě knihy o historii kladenské atletiky „První půlstoletí kladenské 
atletiky 1900-49“ (2000) a „Druhé půlstoletí kladenské atletiky“ (2003).

Králík Jaroslav, *6. 3. 1910 Přerov, †25. 1. 2003 Přerov; závodník SK Přerov ve 30. letech, rozhodčí a činov-
ník, sprinter-nejl. výkon na 100 y 10,3 (1935), účastník III. dělnické olympiády v Antverpách 1937. Činovník 
Přerovské župy od 1936 jedn., 1940 archivář a 1943-1948 náčelník župy. Rozhodčí I. tř. od 1941, zakladatel 
atl. oddílu Meopta Přerov, nyní SK Přerov. Nositel medaile ČSTV „Za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu“ 
z roku 2000.

Kubečková Jindřiška, roz. Heřmanská, *24. 3. 1950 Praha, †duben 2005 Praha; běžkyně. Závodila za Spartu 
Praha (1967-81, trenéři S. Husník a L. Láznička). Účastnice ME 1974 (4x400 m 8.) a 1978 (800 m rozb., 4x400 m 
6.). Mistryně ČR 1974 a 1977 (400 m). Čs. mistryně 1974 (800 m). Držitelka 6 rekordů ve štafetách: 5 na 4x400 m 
3:39,9 (1973)-3:30,4 (1978), 1 na 4x800 m 10:00,4 (1970). Reprezentovala v 10 mezist. utkáních (1973-79), z toho 
4x v EP. Os. rekordy: 100 m 12,2 (1974), 200 m 24,73 (1977), 400 m 53,39 (1977), 800 m 2:01,9 (1979).

Kupka Dalibor, *7. 3. 1970 Opava; překážkář, trenér. Začínal ve Slezanu Opava (1982, trenér P. Scholc), poté 
VOKD Poruba (1985-86), Vítkovice (1987-88, trenér od 1985 P. Chasák), RH-PSK Olymp Praha (1989-90, tre-
nér M. Zahořák), Vítkovice (1991), PSK Olymp Praha (1992), Dukla Praha (1999-2000). Mistr ČR 1992 (400 m 
př.), čs. mistr 1992 (4x100 m). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1992) a v EP do 22 let (1992). Po ukončení 
závodní činnosti trenér od 1994 v Dukle Praha. Významní svěřenci: K. Bláha, Z. Hejnová, J. Holuša, M. Kovář, 
P. Lichý, P. Maslák, J. Prorok, R. Šebrle, V. Šulc, Š. Tesařík, V. Zich a další. Os. rekordy: 110 m př. 14,83 
(1992), 400 m př. 50,86 (1992), koule 15,24h (2000).

Machotková Zuzana, roz. Votrubová, *25. 3. 1965 Plzeň; překážkářka. Začínala jako gymnastka (1971), s at-
letikou v Dynamu ZČE Plzeň (1977-82, trenéři J. Špulák, M. Hrbková, M. Přibáňová, J. Milsimer), poté Škoda 
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Plzeň (1983-86, trenéři F. Neckář a K. Gemov), AC Sparta Praha (1987-93, trenéři J. Caha, L. Kárský, D. Hejret). 
Účastnice ME 1990 (400 m př. rozb.) a MS 1993 (400 m př. rozb.). Mistryně ČR 1985, 1987-89 a 1993 (400 m 
př.), 1986 (4x400 m), 1988 (400 m), 1993 (50 m př. v hale),. Čs. mistryně 1986-87 (400 m v hale), 1988-90 (400 m 
př.), 1984 a 1992 (4x400 m). Reprezentovala ve 12 mezist. utkáních (1987-93), z toho 3x v EP. Os. rekordy: 
100 m 12,09 (1993), 200 m 24,06 (1993), 400 m 53,97 (1989), 100 m př. 13,71 (1993), 400 m př. 56,50 (1990).

Man Lubomír, *23. 3. 1930 Bohumín; dálkař. Závodil za Sokol Brno I (1949-50), poté Zbrojovka Brno (1951), 
VŠ-Slavia Brno (1952-53), ÚDA Praha (1954-55), Slavoj Opava (1956), Baník VŽKG Vítkovice (1957). Repre-
zentoval ve 4 mezist. utkáních (1951-55). Os. rekordy: dálka 725 (1953), trojskok 14,57 (1957).

Maňásek Aleš, *23. 3. 1965 Uherské Hradiště; překážkář. Začínal ve Slovácké Slavii Uherské Hradiště (1976-
83, trenér K. Tichavský), poté Sparta Praha (1984-86), RH Praha (1987-88), Sparta Praha (1989-82, trenér 
od 1984 L. Kárský), AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště (1995-97). Mistr ČR 1985 (400 m př.) a 1987 (4x400 
m), čs. mistr 1991 (4x400 m). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1985). Po ukončení závodní činnosti trenér, 
významní svěřenci I. Mazáčová a další. Os. rekordy: 400 m 48,96 (1985), 400 m př. 50,84 (1986).

Marinčič Petr, *15. 3. 1965 Pardubice; překážkář. Začínal jako fotbalista (1977), s atletikou v Dynamu Par-
dubice (1979-83, trenér J. Čechák), poté VŠ Praha (1984-89, trenéři 1984 M. Kodejš, 1985 J. Jílková, 1986 
J. Pospíšil, od 1987 M. Kváč), Dukla Praha (1990-92). Mistr ČR 1991 (400 m př.), čs. mistr 1992 (4x400 m). 
Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1988-90). Os. rekordy: 400 m 47,86 (1989), 110 m př. 14,27 (1987), 400 m 
př. 49,95 (1988).

Mezuliáník Zdeněk, *6. 3. 1965 Bruntál; běžec. Začínal se sjezdovým lyžováním (1973), během na  lyžích 
a kopanou, s atletikou ve Slavoji Bruntál (1977-83, trenér J. Urban), poté RH Praha (1984-90, trenéři M. Písařík 
a P. Moravec), Olympia Bruntál (1991-96, trenér J. Urban), BK Hope Moldava (1997-98), AK Bílina (1999), BK 
Hope Moldava (2000). Účastník MS 1987 v krosu (112.) a 1990 (55.), ME 1995 v krosu (67.) a 1996 (61.), MS 
1996 v silniční štafetě (14.). Mistr ČR 1985, 1987-89 (kros), 1996 (půlmaraton). Čs. mistr 1987 (5000 m), 1989-
90 (kros). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1988-89). Os. rekordy: 1500 m 3:49,04 (1983), 5000 m 13:55,79 
(1987), 10 000 m 29:05,2 (1987), půlmaraton 1:03:46 (1996), maraton 2:18:13 (1991).

Náhlík Jiří, *30. 3. 1930 Bratislava, †26. 7. 1989 Pardubice; sprinter, začínal jako žák v SK Pardubice, poté 
Sokol I. a Dynamo Pardubice. Trenér z povolání SG Pardubice, člen výboru AC Pardubice. Význační svěřenci: 
D. Česák, J. Česák, R. Neumannová, L. Odehnalová, V. Pecen, J. Pokorná, M. Raabová, V. Stříteská a další.

Nechvátal Jan, *11. 3. 1935 Třebíč; trenér od 1958, metodik OV ČSTV, učitel TV, působil v TJ JE Dukovany, 
nyní AC Maraton Kučera Třebíč, zastával funkci mpř. a jednatele, působil v TSM ve Znojmě.

Nikodým David, *24. 3. 1975 Šumperk, †23. 10. 1997 při dopravní nehodě v Tatrách (Slovensko); překážkář. 
Stříbrná medaile ve štafetě 4x400 m z ME 1997 do 22 let. Začínal v Lokomotivě Pramet Šumperk (1989-94, 
trenéři O. Pražák a J. Hynková), poté Dukla Praha (1995-97, trenér Z. Váňa). Účastník ME 22 1997 (4x400 m 
2.). Mistr ČR 1997 (4x400 m). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1995). Os. rekordy: 200 m 21,77 (1997), 400 m 
47,22 (1997), 400 m př. 50,20 (1997).

Orálek Daniel, *29. 3. 1970 Brno; běžec. Začínal jako volejbalista (1978), s atletikou v TJ Přísnotice (1983, 
trenér F. Němec), poté Technika-VSK Technika Brno (1987-97, trenér J. Sequent), AC Moravská Slavia Brno 
(1998-99 a od 2002). Účastník MEJ 1989 (10 000 m 11.), SP 2008 (100 km, běh 24 hodin). Mistr ČR na 10 000 m 
1990. Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1989). Os. rekordy: 3000 m 8:10,71h (1992), 5000 m 14:34,62 (1990), 
10 000 m 29:50,28 (1994), půlmaraton 1:04:33 (1994), 3000 m př. 9:25,4 (1994).

Pavlišta Vít, *22. 3. 1985 Jablonec nad Nisou; běžec. Začínal v AFK Chrudim (2003-04, trenér S. Kynčl), 
poté AC Slovan Liberec (od 2005, trenér J. Šebelka). Účastník MS 2003 do vrchu (junioři 24.). Mistr ČR 2012 
v půlmaratonu a v běhu do vrchu. Os. rekordy: 5000 m 14:50,82 (2011), 10 000 m 30:49,62 (2012), 3000 m př. 
9:15,28 (2012), půlmaraton 1:06:53 (2011), maraton 2:20:42 (2012).

9
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Polame Rudolf, *28. 3. 1910 Přerov, †6. 1. 1996 Ostrava; překážkář, dálkař, trojskokan, vícebojař. Začínal 
v SK Přerov (1924-37, trenér bratr Ladislav), Sokol a LTC Olomouc (1940-44). Účastník OH 1936 (dálka kval.). 
Mistr republiky 1937 (110 m př. a  trojskok). Reprezentoval v  6 mezist. utkáních (1933-37). Od  1946 patřil 
k hlavním organizátorům ostravské atletiky, předseda krajské atletické sekce v Ostravě. Od 1939 trénoval 
mládež v Olomouci, od 1945 v Ostravě, zakladatel ostravského maratonu. Čestný člen ČAS (1978). Bratři 
Ladislav a Vladimír Polame. Os. rekordy: 110 m př. 15,7 (1940), dálka 696 (1937), trojskok 13,47 (1936).

Růžička František, *23. 3. 1930 Sedliště; činovník a  rozhodčí. Člen Dynama-AC Pardubice. Rozhodčí 
od 1950, od 1965 ústř. rozh., od 1977 ústř. instr. rozhodčích. V letech 1963-67 předseda oddílu, později člen 
výboru oddílu, 1962-65 člen krajské komise rozhodčích.

Sanigová Romana, *10. 3. 1975 Jablonec nad Nisou; běžkyně. Začínala v Jiskře Josefův Důl (1987), poté 
LIAZ Jablonec (1991-93, trenér J. Drbohlav), PSK Olymp Praha (1994-97). Účastnice MEJ 1993 (1500 m 4.), 
MS v krosu (juniorky 41.), MSJ 1994 (800 m smf.), MS 1996 v silniční štafetě (14.). Mistryně ČR 1994 (1500 m 
v hale) a 1996 (1500 m). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1992-97), z toho 4x v EP. Os. rekordy: 800 m 
2:05,07 (1995), 1500 m 4:13,95 (1996).

Segeťová Jarmila, PaedDr., *21. 3. 1945 Ostrava; oštěpařka, trenérka. Závodila za VŠ Praha (1963-80, trenér 
J. Šimon). Mistryně republiky 1976. Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1973-76). Od 1968 trenérka ve VŠ 
Praha, od 1970 odb. asist. na katedře atletiky FTVS UK Praha. Významní svěřenci: J. Nováček, P. Landmesser 
a další. Význačná publikační činnost, např. „Atletika pro posluchače studující rehabilitaci na FTVS“ (1985) či 
spolu se Šimonem, Tvrzníkem a Zeleným „Výběr prostředků kondiční přípravy“ (videokazeta FTVS UK 1998, 
v češtině a angličtině) a další. Os. rekord: oštěp 54,04 (1976).

Slezáková Jarmila, *30. 3. 1940 Praha; výškařka. Závodila za RH Praha (1954-66). Reprezentovala v 11 me-
zist. utkáních (1957-61). Os. rekord: výška 163 (1965).

Solfronk Jan, *1. 3. 1990 Jablonec nad Nisou; vícebojař, překážkář. Závodí za LIAZ Jablonec n. N. (od 2003 
trenér M. Rucký, od 2009 T. Dvořák, od 2012 J. Karas). Účastník MS 17 2007 (osmiboj 19.). Reprezentoval v 5 
mezist. utkáních (2004-09). Os. rekordy: 400 m: 48,81 (2011), 400 m př. 52,36 (2011), tyč 440 (2009), desetiboj 
6653 (2011).

Svatošová Jitka, *31. 3. 1975 Jičín; vrhačka. Začínala v Dynamu-AC Pardubice (1989-92, trenér P. Studnič-
ka), poté LIAZ Jablonec n. N. (1993-95, trenér J. Friedrich), PSK Olymp Praha (1996-99), AFK-Hvězda SKP 
Pardubice (2000-10, trenér P. Studnička). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1992-96). Os. rekordy: koule 
15,39h (1996) a 15,16 (1996), disk 44,20 (1997), kladivo 45,29 (1998).

Svoboda Pavel, *18. 3. 1980 Děčín; chodec. Začínal jako plavec (1987), s atletikou v Lokomotivě-ASK Děčín 
(1994-97, trenér J. Pták), poté AC Slovan Liberec (1998-2009, trenér F. Párys). Účastník MSJ 1998 (10 000 m 
29.). Reprezentoval v 8 mezist. utkání (1996-2005). Os. rekordy: 10 000 m 43:20,41h a 43:34,5 (2000), 20 km 
1:27:03 (2002), 50 km 4:23:04 (2005).

Ševců Rostislav, *12. 3. 1965 Gottwaldov; běžec. Začínal jako cyklista (1976-78), s atletikou ve Slávii Kro-
měříž (1978-84), poté Dukla Banská Bystrica (1985), Šumava Klatovy (1986). Účastník MEJ 1983 (2000 m př. 
rozb.). Mistr ČR 1984 (3000 m př.). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1982-84). Os. rekord: 3000 m př. 
8:46,89 (1985).

Techlová Růžena, PaedDr., *13. 3. 1930 Plzeň; trenérka od 1960, vychovala několik dor. přeborníků re-
publiky. Asistentka katedry TV Lékařské fakulty v Plzni, předs. krajské TR, ved. kraj. družstev dor. (1960-85), 
rozhodčí.

Uhlík Michal, *9. 3. 1980 Praha; překážkář. Začínal v ASK Slavia Praha (1995-2009, trenér P. Novotný), poté 
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AK Kroměříž (od 2010). Účastník ME 22 2001 (400 m př. rozb., 4x400 m 7.), ME 2006 (400 m př. rozb., 4x400 m 
rozb.) a 2010 (400 m př. smf.), univerziáda 2005 (400 m př. 5.) a 2007 (400 m př. 7.). Mistr ČR 2005-06 (400 m 
př.), 2002-08 a 2010 (4x400 m), 2005-06, 2008 a 2010 (4x400 m v hale). Reprezentoval ve 4 v mezist. utkáních 
(2002-10), z toho 3x EP. Os. rekordy: 100 m 10,97 (2004), 200 m 21,77 (2004) a 21,62w (2007), 400 m 47,33 
(2004), 400 m př. 49,43 (2005).

Valenta Věroslav, *25. 3. 1965 Litomyšl; vícebojař. Začínal se stolním tenisem, s atletikou v Jiskře Litomyšl 
(1972-83, trenéři bratr Jan, od 1977 V. Novotný), poté VŠ-USK Praha (1984-93, trenér do 1990 M. Kunc, poté 
bez trenéra), Jiskra Litomyšl (1994-97). Mistr ČR 1986, 1988 a 1990. Účastník MS 1987 (16.), OH 1988 (28.). 
Čs. mistr 1987-88, a 1990, 1987-88 (sedmiboj v hale). Držitel 1 českého rekordu v desetiboji 8289 (1988). 
Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1986-91), z toho 2x v EP. Manželka Zuzana Lajbnerová. Os. rekordy: 
110 m př. 14,35 (1988), tyč 480h (1988) a 480 (1988), dálka 727 (1987) a 747w (1988), desetiboj 8289 (1988).

Vlasáková Vlasta, *10. 3. 1960 Znojmo; oštěpařka. Začínala v TJ Znojmo (1972-75, trenér J. Sečkář), poté 
Zbrojovka Brno (1976-83, trenérka V. Fraisová). Účastnice MEJ 1977 (8.). Mistryně ČR 1978-80. Reprezento-
vala ve 3 mezist. utkáních (1978-80). Os. rekord: oštěp 57,90 (1980).

Vodička Ota, *24. 3. 1920 Vídeň (Rakousko); trenér. V 50. letech zaváděl posilovací prvky do tréninkových 
programů běžců, skokanů, sprinterů a hlavně vrhačů. Významní svěřenci: J. Skobla, Č. Kalina, Č. Hanka, J. 
Perek, P. Kantorek, J. Lanský, O. Modrachová, J. Jungrová a další. Byl členem Sokola Vídeň, 1938 přišel 
do Prahy, stal se členem Údolí děsů a Údolí raků, později Sokola Jinonice a po krátkém pobytu v Ústí nad 
Labem se vrátil 1948 do Prahy, kde se stal trenérem AC Sparta Praha a ATK. Dosáhl vynikajících trenérských 
úspěchů. Když mu však z politických důvodů bylo bráněno vycestovat s atlety do zahraničí, v  roce 1962 
skončil s trenérstvím i přes dosažené velké úspěchy.

Vostatek Vítězslav, *8. 3. 1955 Kralovice; sprinter. Začínal v RH Strašnice (1966-69, trenér Z. Červenka), poté 
Slavia IPS Praha (1970-74, trenéři otec Jaroslav, od 1973 P. Sušanka, 1974 L. Fišer), Dukla Praha (1975-79, 
trenéři A. Poděbrad, od 1975 J. Demeč), Slavia IPS Praha (1980-81), TJ Sušice (1982-84). Halový mistr ČR 
1976 (300 m). Čs. mistr 1976 (400 m v hale, 4x100 m). Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x100 m 40,94 
(1976). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1977), z toho 2x v EP. Trenér od 1973 v ASK Slavia Praha, šéftre-
nér odd. 1991-98, ved. trenér TSM 1981-87, trenér SVS 1988-91. Významní svěřenci: I. Rudová, D. Weege-
rová, P. Vostatková, J. Křivánková a další. Syn Jaroslava Vostatka, manželka Pavlína Sýkorová. Os. rekordy: 
200 m 21,84 (1977) a 21,5 (1977), 400 m 47,69 (1977) a 47,0 (1977).

RED podle Kdo byl kdo
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 ■ GRATULACE

Dne 7.3. se dožívá 70. narozenin Růžena Smolíková, která působí jako dlouholetá rozhodčí, trenérka, 
předsedkyně oddílu KIN ČB a ředitelka závodu 25 km kolem Hluboké (letos 75. ročník). Pokud jí zdraví 
dovolí, účastní se veteránských závodů, kde si ve své kategorii vede úspěšně. Přejeme jí do dalších let 
hodně zdraví a na shledanou při atletice.

Zdeňka Benešová, Ludvík Vacek
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 ■ NEKROLOG

Jaroslav Kovář se narodil 12. května 1934 v Praze. V mládí se věnoval hokeji, gymnastice nebo stolní-
mu tenisu, k atletice poprvé přičichl ve svých šestnácti letech (1950) v klubu LASS Spořilov u trenéra 
Jaromíra Malého, mistra republiky ve výšce z roku 1945. Sám Kovář se této disciplíně začal věnovat 
a později jí zasvětil i svou trenérskou kariéru, ale to malinko předbíháme. V závodní dráze pokračoval 
spořilovský odchovanec v jiných pražských klubech dalších dvanáct let, nejprve dva ve Spartě u Karla 
Špinara a Otakara Jandery, dále čtyři roky – své nejúspěšnější (1954-57) – strávil v Dukle u Vojtěcha 
Havlíka, a poté se na pět let vrátil do Sparty. Po ročním intermezzu za Spartak Vlašim zakončil aktivní 
kariéru v dresu jabloneckého Liazu v roce 1967.
Už jako závodník posunul Kovář skok do výšky u nás o krok vpřed, když v  letech 1954 až 55 třikrát 
vylepšil československý rekord postupně na 202, 204 a 205 centimetrů. Také mistrovské tituly získal 
tři (1955-57). V mezistátních utkáních pak oblékl reprezentační dres celkem patnáctkrát mezi léty 1953 
a 1959. Největší úspěch přišel na mistrovství Evropy v Bernu 1954, kde získal bronz. O rok později si pak 
pověsil na krk zlato při akademickém mistrovství světa ve Varšavě (předtím v Budapešti 1954 také, ale 
šampionát byl neofi ciální). Osobní maximum nakonec ještě vylepšil, a to na 206 cm.
Ještě významnější roli sehrál v české výšce jako trenér, ne nadarmo přezdívaný „Velký šéf“ nebo prostě 
„Šéf“ (na  foto z Hustopečského skákání před sedmi lety). Přehled významných svěřenců v publikaci 
„Kdo byl kdo“ se jmény jako Alexa, Baudis, Boukalová, Bradáčová, Hlavoňová, Hrabal, Hübner, Kodejš, 
Pecka, Prosková, Valentová, Vondra, Zvara jen dokládá jeho nezastupitelnou pozici. Stejně jako stovku 
národních rekordů a podobný počet domácích titulů, které jeho „ovečky“ překonaly, resp. vybojovaly.
On sám se viděl při rozhovoru pro časopis Atletika v roce 2003 o poznání skromněji. „Já jenom navázal 
na velké osobnosti české výšky, jako byli Václav Hauzenblas, Fiedler ,můj první trenér na Spořilově Jarda 
Malý, nebo Karel Špinar. Myslím, že právě (on) je neprávem opomenutým teoretikem výšky. V oboru bio-
mechaniky a technických rozborů byl Karel světovou kapacitou. Jako vzdělaný lékař se vyznal v mnoha 
vědách a vše dovedl uplatnit i v atletice,“ upozorňoval tehdy.
Poslední rozloučení se zesnulým Jaroslavem Kovářem proběhne v pátek 20. února 2015 v 11.00 hodin 
v kostele sv. Anežky České, Praha 4 Spořilov.

Čest jeho památce.

Zemřel Jaroslav Kovář, 
jedna z nejvýznamnějších osobností tuzemské výšky odešla 
14. února ve věku 80 let.

       
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

ÚNOR

 21.-22.2. Mistrovství ČR mužů a žen ...........................................................................Praha-Stromovka
 25.2. Zimní pražská tyčka 2015 .................................................................................Praha-Strahov

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

       
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

ÚNOR/BŘEZEN

 28.2.-1.3.
Mistrovství ČR žáků a žákyň
................................................ Jablonec nad  Nisou

BŘEZEN

5.-8.3.
MISTROVSTVÍ EVROPY
.................................................. PRAHA-O2 ARÉNA

14.3.
Český halový pohár družstev mužů a žen
................................................. Jablonec nad Nisou

14.3.
Mistrovství ČR veteránů
..................................................... Praha-Stromovka

21.3.
Mistrovství ČR v krosu všech kategorií
...................................................................Rumburk

21.3.
Mistrovství ČR v chůzi na 50 km mužů
.................................................Dudince (Slovensko)

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

rubriky Kalendář a Zaostřeno na. 
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