
• SLOVO PŘEDSEDY

Měsíc květen byl tradičně měsícem zahájení hlavní atletické sezóny. Skvělé výkony našich reprezentantů, v čele s novým 
českým rekordem ve skoku dalekém Radka Jušky, dávají tušit, že se příprava povedla a opět se máme na co těšit. Blížící 
se mistrovství republiky mužů a žen v Třinci, které se uskuteční 9. - 11. června, bude příležitostí k prezentaci toho nej-
lepšího, co česká atletika nabízí. Srdečně Vás všechny do Třince zvu a pro ty, kteří by se tam náhodou nevypravili, jsme 
připravili stream ze sobotního průběhu závodů na našem facebooku a přímý přenos České televize na ČT 2 z nedělního 
finálového bloku od 14 do 17 hodin.
Jistě jste zaznamenali složitou situaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, která je široce medializována. 
Celá kauza nejen výrazně poškozuje image sportu, ale jednání ministerstva, které v rozporu se zásadami Vlády ČR pro 
poskytování dotací z rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy neposlalo dotace 
(s výjimkou programu MŠMT I Sportovní reprezentace a II Talentovaná mládež) střešním sportovním organizacím, ná-
rodním sportovním svazům, sportovním oddílům či klubům ani tělovýchovným jednotám, uvedlo celé sportovní prostředí 
do těžce řešitelné situace. Ačkoliv má ministerstvo rozdělit dotace do 31. 3. příslušného kalendářního roku, neobdrželo 
sportovní prostředí na svou činnost za prvních 5 měsíců roku 2017 ani korunu. Situace je kritická. Český atletický svaz 
zatím svou činnost financuje z rezerv a nepřijal žádná restriktivní opatření.  Pokud by se situace s dotacemi do září 2017 
nevyřešila, nezbyde než přijmout příslušná opatření. Český atletický svaz je díky svým rezervám připraven finančně 
zvládnout naplánovanou hlavní atletickou sezónu v celém rozsahu a věřím, že si Vláda České republiky uvědomí nalé-
havost situace a pomůže vzniklou situaci řešit.

Libor Varhaník,  
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní třetí číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá Evropským po-
hárem v chůzi, který hostily Poděbrady. Z jednání KAS přinášíme Olomoucký, Moravskoslezský a Plzeňský. 
Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na pjelinek@
atletika.cz. Nadále uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů atletického 
hnutí do Kalendária, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace. Příjemné čtení přeje
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• PŘEDSEDNICTVO 

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS zhodnotilo celkové vystoupení reprezentace při MU v chůzi 
jako podprůměrné. • P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentační štafety na World Relay 2017 za daných okolností 
jako solidní a podle očekávání. • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí rozhodnutí předsedy ČAS jmenovat podle 
čl. XI odst. 2 Stanov ČAS předsedou Arbitrážní rady ČAS ve volebním období 2017 – 2021 JUDr. Martina Klímu 
a místopředsedu Arbitrážní rady ČAS ve volebním období 2017 – 2021 JUDr. Josefa Macka. • P ČAS podle čl. 
VIII odst. 9 písm. a) Stanov ČAS jmenovalo členy organizační komise ČAS ve volebním období 2017 – 2021 Mgr. 
Ondřeje Bendu a PaedDr. Zdenku Lebedovou. • P ČAS jmenovalo podle čl. VIII odst. 9 písm. a) Stanov ČAS členy 
metodické komise: PhDr. Aleše Kaplana, Ph.D., Mgr. Pavla Berana, PhDr. Jana Cacka, Ph.D., Mgr. Petra Jeřábka, 
Ph.D., Doc. Věru Millerovou, CSc., PhDr. Martina Pěkného, Ph.D., Mgr. Václava Salcmana, Mgr. Aleše Tvrzníka, 
PaedDr. Ladislava Valtra, PaedDr. Danuši Vandrolovou, CSc., PaedDr. Liběnu Kováčovou, Ph.D., Mgr. Jana Fehe-
ra, Mgr. Víta Ruse. • P ČAS podle čl. VIII odst. 9 písm. a) Stanov ČAS jmenovalo předsedou disciplinární komise 
ČAS ve volebním období 2017 – 2021 Doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., a členy disciplinární komise ČAS ve 
volebním období 2017 – 2021 Ing. Jana Deckera, Ph. D., Mgr. Jana Filandra, Ing. Vladimíra Musila a Jana Rudu. 
• P ČAS podle čl. XI odst. 2 Stanov ČAS jmenovalo členy Arbitrážní rady ČAS ve volebním období 2017 – 2021 
Ing. Zdeňka Nešpora, Ivu Toušovou a Mgr. Jaroslava Veselého. • P ČAS vzalo na vědomí návrh hlavních termínů 
roku 2018. Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí předloženou informaci o hospodaření krajských atletických svazů 
a Pražského atletického svazu v roce 2016. • P ČAS schválilo nominaci závodníků, vedení výpravy a doprovodu 
pro EP v chůzi 2017, konaný v Poděbradech. • P ČAS schválilo změny článku 5 soutěžního řádu. • P ČAS schvá-
lilo termíny jednotlivých zasedání P ČAS do konce roku 2017. • P ČAS přijalo za členy ČAS atletické oddíly - SK 
Junior Teplice, z. s. a Zdraví a sportovní aktivity, z. s..  •  P ČAS se usneslo, že Český atletický svaz neplánuje revizi 
národních rekordů. • 

Karolína Farská

• TÉMA 

Evropský pohár v chůzi – Poděbrady 

V neděli 21. května se středočeské lázeňské město Poděbrady stalo dějištěm dvanáctého Evropského poháru 
chodců. Celý program odstartovalo v předvečer závodu slavnostní zahájení, které proběhlo v prostranství u fon-
tány v centru lázeňského parku. Na úvod přijel symbolicky král Jiří, následovala další kulturní vystoupení. Vše pak 
završil ohňostroj a koncert skupiny Quennie. Mezi čestnými hosty byl i prezident Evropské atletické asociace Svein 
Arne Hansen.  Evropský pohár byl zároveň vyvrcholením oslav 120 let české atletiky. 
Soutěžní klání Evropského poháru odstartovala v neděli od osmé hodiny ranní, kdy se vydali muži na trať 50 kilo-
metrů. Závod opanovali ukrajinští závodníci. Z vítězství se radoval Ivan Banzeruk před krajanem Igorem Hlavanem. 
Český závodník Lukáš Gdula usiloval o splnění limitu pro start na světovém šampionátu v Londýně. Ten cíl žel 
nenaplnil. 
Opravdovou ozdobou byl závod na 20 kilometrů mužů, kde se sešla opravdu silná konkurence. S touto distancí 
si nejlépe poradil Němec Christopher Linke, který v Poděbradech dokázal triumfovat podruhé v průběhu dvou 
měsíců. V dubnu zde totiž vyhrál i tradiční chodecký mítink Poděbrady walking. 
Závod žen na 20 kilometrů byl pak dominantním představením Italky Antonelly Palmisanové, která nedala svým 
soupeřkám ani nejmenší šanci a kralovala závodu style start-cíl. V závodě bohužel chyběla česká rekordmanka 
Anežka Drahotová, kterou na start nepustily zdravotní potíže. Přesto do Poděbrad přijela alespoň v roli diváka. 
V soutěžní den mohli též příchozí navštívit Fan zónu, kde si měli možnost vyzkoušet profesionální techniku chůze 
v rámci chodeckého workshopu, kde jim poradil právě i Anežka Drahotová. Nechyběl ani fotokoutek nebo Atletika 
pro děti. Vše doprovázelo krásné jarní slunečné počasí.

Michal Procházka 
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• JEDNÁNÍ KAS 

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 29. KVĚTNA
Proběhla kontrola předchozího zápisu. • P. Zvolánek informoval o přípravě Zlaté tretry 2017, která se koná ve 
dnech 27.- 28.6. - zatím bez problémů. • Protože došlo k termínové kolizi Beskydského poháru přípravek a Čo-
koládové tretry, výbor MSKAS rozhodl o změně termínu se souhlasem pořadatele Atletika Poruba na 21.6. 2017. 
• P. Polášek informoval o volební Valné hromadě ČUS Moravskoslezského kraje. • Z trenérské rady MSKAS vyšla 
kritika na registraci atletů, kteří jsou zařazeni do SpS pro rok 2017. • P. Černý informoval, že připravuje návrh pro 
ČAS a soutěžní komisi ČAS na uspořádání Českého poháru jednotlivců. Návrh podrobně zpracuje a předloží 
výboru MSKAS, který určitě návrh podpoří.

PLZEŇSKÝ KAS | 25. KVĚTNA
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.4/17. Všechny úkoly byly splněny. • VV zhodnotil OMJ do-
rostu. Kritizována práce startéra a hlavního rozhodčího, který situoval skok do dálky proti větru. • VV schválil no-
minaci na ODM. • Garant této soutěže pan Šilhánek vysvětlil problémy nominace. • V dalším bodu jednání došlo 
k zhodnocení Mistrovství Plzeňského kraje nejmladšího žactva. • Pan Hostýnek informoval o průběhu Krajského 
finále štafetového poháru. • VV hodnotil Krajské finále Poháru Rozhlasu. • Sekretář pan Hubáček informoval výbor 
o schválení grantů, které PKAS žádal od Plzeňského kraje. • Hospodář Ing. Bastl přednesl zprávu o aktuálním 
hospodaření.

OLOMOUCKÝ KAS | 23. KVĚTNA
LODM  - Byla schválena nominace 36 závodníků a 6 vedoucích. Vedoucím výpravy a komunikaci s Olomouckým 
krajem zabezpečuje Z. Rakowski. • V souvislosti  s LODM obdrží oddíly vybraných závodníků příspěvek na jejich 
přípravu ve výši 1000 Kč. Na jednboho vybraného závodníka. • Do orgánů Olomoucké krajské organizace ČUS 
byli zvoleni pan Drahoš Dočkal do KR OLKO ČUS  pan Miroslav Sadil do RK OLKO ČUS. • Všechny oddíly již 
uhradily účastnický poplatek na soutěže družstev. • Diskutovala se problematika zasílání materiálů k pořádaným 
soutěžím / propagační materiály nejsou distribuovány v dostatečném množství pro jednotlivé kategorie – kroužky 
na ruku více růžových než modrých/ postupně v několika zásilkách pro jednu soutěž.

• KALENDÁRIUM 

Filičková Anna, provd. Šulcová, *10. 6. 1962 Karviná; překážkářka. Začínala jako gymnastka (1971), s atletikou 
v Kovoně Karviná (1975-76, trenér učitel L. Čermák), poté Slavia Havířov (1977-80), TJ Vítkovice (1981-85, 1987-89 
a 1995, trenér od 1976 Z. Hubáček). Účastnice MEJ 1979 (800 m rozb., 4x400 m 8.), MS 1983 (400 m př. smf.). 
Mistryně ČR 1978 (4x400 m) a 1980 (800 m v hale). Čs. mistryně 1982-84 (400 m př.), 1981 a 1988 (4x400 m). Dr-
žitelka českého rekordu na 400 m př. 56,18 (1983), a 2 v odd. štafetě 4x400 m 3:37,88 (1982) a 3:36,43 (1983). Re-
prezentovala v 6 mezist. utkáních (1982-84), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 400 m 54,03 (1983), 800 m 2:07,84(1984), 
400 m př. 56,18 (1983).

Hrabaň Roman, *28. 6. 1962 Liberec; vícebojař. Začínal ve Slovanu Liberec (1974-81, trenéři V. Rainiš, V. Svoboda 
a J. Němec), poté VŠ Praha (1982-85, trenéři P. Krátký a od 1983 M. Kunc), Dukla Praha (1986-92). Účastník OH 
1988 (20.). Mistr republiky 1986 (desetiboj). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1983-91), z toho 5x v EP. Účastník 
zimních OH 1992 (25. ve dvousedadlových bobech, 21. ve čtyřsedadlových bobech). Os. rekordy: 100 m 10,78 
(1988), 400 m 48,73 (1983), 110 m př. 14,74 (1988), výška 201h (1991), tyč 500h (1984) a 500 (1987), dálka 716 
(1986), koule 16,88 (1988), disk 49,50 (1988), oštěp 60,86 (1988), desetiboj 8141 (1988).

Churaňová Radka, *3. 6. 1977; vytrvalkyně. Začínala v AC Kovošrot Praha (1998-2000), poté Single team Praha 
(2001-06), Lokomotiva Trutnov (od 2010). Mistryně ČR 2004 (půlmaraton a maraton), 2010 a 2011 (maraton). Os. 



rekordy: 1500 m 4:51,86 (2012), 3000 m 9:56,91h (2002) a 10:12,50 (2001), 5000 m 18:20,61 (2012), 10 000 m 
36:32,08 (2004), půlmaraton 1:18:30 (2003), maraton 2:45:29 (2004).

Janáček Štěpán, Mgr., *12. 6. 1977 Praha; tyčkař, vícebojař. Začínal jako fotbalista a plavec, s atletikou v Dukle 
Praha (od 1985, trenéři R. Neuman, R. Skoumal, Z. Sandr, od 1993 B. Patera). Účastník MEJ 1995 (desetiboj 10.), 
MSJ 1996 (tyč kval., desetiboj 4.). Poté závodil již jen v tyči: ME 22 1999 (8.), MS 1999 (kval.), 2001 (kval.) a 2003 
(kval.), OH 2000 (kval.), 2004 (kval.) a 2008 (kval.), HMS 2001 (8.) a 2003 (kval.), HME 2002 (14.), ME 2002 (5.) a 2006 
(kval.). Druhý na univerziádě 1999 a 2001. Mistr ČR (1998-2001, v hale 2006 a 2009). Reprezentoval v 8 mezist. 
utkáních (1994-2006). Os. rekordy: tyč 576 (2002), desetiboj 7328 (1996).

Jílek Milan, *15. 6. 1937 Zruč nad Sázavou; běžec. Začínal v  Ledči nad Sázavou (1955), poté ITVS-VŠ Praha 
(1956-60), Dukla Praha (1961-62), VŠ Praha (1963-67), Slavoj Stará Boleslav (1968-71). Mistr republiky 1961  
(800 m). Držitel čs. rekordů: 4x800 m 7:23,4 (1961), 4x1 míle 17:03,8 (1961). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1960-
63). Po ukončení závodní činnosti trenér ve Slavia VŠ Praha. Os. rekordy: 400 m 49,0 (1961), 800 m 1:48,4 (1961),  
1500 m 3:53,3 (1967).

Jirásek Jaroslav, *6. 6. 1932 Zlonice; sprinter. Začínal ve VSJ a DA Praha (1951-52), poté DA Pardubice (1954-55), 
ÚDA-Dukla Praha (1956-62, trenér L. Fišer). Účastník OH 1956 (4x400 m rozb.) a 1960 (4x400 m rozb.), ME 1958 
(400 m rozb.). Mistr republiky 1957 (200 m), 1958 a 1959 (400 m), člen mistr. štafety 4x100 m (1956) a 6 mistr. štafet 
4x400 m (1955-60). Držitel 4 čs. rekordů na 440 y 48,8 (1958)-48,7 (1959), 1 ve štafetě 4x220 y 1:29,0 (1959), 1 ve 
štafetě 4x400 y 3:17,4 (1956), 3 ve štafetě 4x400 m 3:13,4 (1955)-3:08,9 (1956), 2 v odd. štafetě 4x400 m 3:14,4 
(1959) a 3:13,8 (1960). Reprezentoval ve 22 mezist. utkáních (1955-61). Os. rekordy: 100 m 10,8 (1957), 200 m 21,5 
(1957), 400 m 47,4 (1958).

Malý Vladimír, *27. 6. 1952 Brno; výškař. Halový mistr Evropy 1975, držitel bronzových medailí z ME 1974 a HME 
1974. Začínal ve Zbrojovce Brno (1967-77, trenér Z. Odehnal), poté RH Praha (1978), Zbrojovka Brno (1980). Účast-
ník MEJ 1970 (5.), HME 1971 (16.), 1972 (5.), 1973 (10.), 1974 (3.), 1975 (1.) a 1976 (14.), ME 1974 (3.). Mistr ČR 
1972. Čs. mistr 1974, v hale 1972-73. Držitel českého rekordu 222 (1974). Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1972-
76), z toho 1x v EP. Os. rekord: výška 224h (1975) a 222 (1974).

Pelikán Jiří, Doc., PhDr. CSc., *4. 6. 1932 Duchcov; rozhodčí, ved. katedry pedagogiky FFUK Praha, předseda 
Českého klubu Fair play při ČOV, člen rozhodčí komise ČOV. Člen TJ Sokol Vinohrady, pak Slavia Brandýs n. L. 
a Slavoj Stará Boleslav. 1964-79 člen výboru oddílu a ved. rozhodčích, od 1988 předseda StČ kraje ČAS, nyní KAS, 
1990-92 člen VV ČAS a předseda komise pro koncepci rozvoje atletiky. Několik let člen antidopinkové komise ČSTV, 
do rozdělení republiky i členem předsednictva federálního útvaru. Rozhodčí od 1954, ústř. rozhodčí, ústř. instr. roz-
hodčích. Čestný člen ČAS (2009).

Šrámek Josef, Ing., *21. 6. 1947; činovník, člen ASK Slavia Praha, majitel firmy Sportvia, výroba sportovního zaříze-
ní. V mládí překážkář. Mpř. oddílu ASK Slavia Praha. Předseda PAS (2001-09), člen dozorčí rady ČAS 2005-09 a od 
2011. Manželka Anna Šrámková-viz heslo.

Votrubec Josef, *15. 6. 1942 Turnov; sprinter. Závodil za Lokomotivu Liberec (1958-61, trenér K. Baňa), poté RH 
Praha (1962-64, trenér Z. Holler), Stadion Liberec (1965). Mistr republiky 1963 (100 a 200 m). Držitel 2 rekordů ve 
štafetách 4x100 m 40,0 a 40,0 (1964), 4x200 m 1:25,7 (1964), člen štafety 4x220 y, která vytvořila evropský rekord 
1:26,3 (1964). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1963-64). Os. rekordy: 100 m 10,5 (1962), 200 m 21,4 (1964), 
400 m 48,3 (1963).
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 5.6.  Memoriál Josefa Odložila ........................................................................................Praha – Juliska
 9.–11.6. Mistrovství ČR mužů a žen ...................................................................................................Třinec
 17.–18.6. TNT Expess Meeting a MČR ve vícebojích mužů a žen ....................................................... Kladno
 20.6. Pražská tyčka .......................................................................................................................Praha
 24.–25.6. MČR juniorů a dorostu .....................................................................................................Jablonec
 27.–28.6. Zlatá Tretra ........................................................................................................................Ostrava

NEKROLOGY

Dne 7. 5. 2017 zemřel Josef Jelínek, který byl v roce 1964 u založení atletického oddílu TJ Nová Včelnice a více 
než padesát let stál v  jeho čele. Pod jeho vedením se připravovali v  počátcích své kariéry například pozdější 
vícemistr Evropy v běhu na 400 metrů Karel Kolář nebo maratonec František Pechek. Dlouhodobě organizoval 
atletické dění v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji a několik let byl členem komise mládeže ČAS. 

Dne 20. 4. zemřel Alexander Bílek. Narodil se v Drážďanech 20. ledna 1941. S atletikou začínal ve svých čtrnácti 
letech v Lokomotivě Liberec (trenér J. Novák), od dorosteneckého věku pak závodil za Spartak Ústí nad Labem 
(1958-65, trenér J. Hynek), později za Vítkovice (1966-71, trenér O. Jurák), a na sklonku kariéry pak za SK Slavia 
Praha (1972-74, trenér J. Nezbeda).
Bílek startoval na olympijských hrách v Tokiu 1964, na dvacítce skončil jedenáctý, na padesátce. Startoval také na 
čtyřech mistrovstvích Evropy, nejlepších výsledků dosáhl na 20 km v roce 1962, kde došel sedmý, a v roce 1969, 
osmý na padesátce. Přehled všech výsledků na ME: 1962 (20 km 7., 50 km 11.), 1966 (20 km nedok., 50 km 13.), 
1969 (50 km 8.), 1971 (50 km 12.). Reprezentoval v 10 mezistátnách utkáních (1963-70).
Celkem vybojoval v šedesátých a sedmdesátých letech třináct titulů federálního mistra, z toho deset jen na dvacít-
ce, a k tomu ještě šest titulů českých (čtyři na 20 km). Držel také dva československé rekordy na dráze na 20 000 
m (1:28:04,8) a dvouhodinovce (26 092 m) - oba v roce 1967. Jeho osobní rekordy: 10 000 m 41:58,6 (1969),  
20 000 m 1:28:04,8 (1966), 10 km 41:56,8 (1967), 20 km 1:28:15,8 (1969), 50 km 4:17:36,4 (1971).

Čest jejich památce
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bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 25 cm,
jednobarevné provedení
pouze se startovním číslem, černý tisk

TYP B
bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 25 cm,
dvoubarevné provedení
s možností dotisku  sponzorů,
názvu závodu atd., černý tisk číslic

TYP C
bílá netkaná textilie,
 rozměr max. 21 x 25 cm,
 černý tisk číslic s možností jedno-
barevného dotisku sponzorů a názvu
závodu a s barevným pruhem pod číslem

TYP D
 tyvex
– velmi odolný materiál,
 rozměr 21 x 19,8 cm,
neomezené sady, vysoce kvalitní
plnobarevný tisk s možností personalizace
(jméno závodníka...)

TYP E
 tyvex
– velmi odolný materiál,
 rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
neomezené sady, vysoce kvalitní plnobarevný 
tisk s možností personalizace (jméno závodníka...)

TYP F
vhodné pro cyklistické závody
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení,
jakýkoli barevný tisk,  oboustranná
laminace, vrtané díry,
možnost personalizace

TYP G
plastový materiál,
vhodné pro cyklistické závody
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení, jakýkoli barevný tisk,  
vrtané díry, možnost personalizace

TYP H
papírová samolepka,
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení,
jakýkoli barevný tisk,  možnost personalizace

íí plpplllnnnobbarerreeeerevnvnýýý
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Kompletní tiskový
servis závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice
diplomy
plakáty
traťové šipky
infosáčky
mapy

INZERCE


