
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.ročník 

CENA MĚSTA PACOVA V HODU 

DISKEM  

A 

BANES MÍTINK S MEMORIÁLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



46.ročník 

Ceny města Pacova v hodu diskem a BANES mítink s 

memoriály 

Pořadatel : TJ Slavoj BANES Pacov, oddíl atletiky 

Datum konání : neděle 20.srpna 2017 ve 14,30 hodin 

Místo konání : Pacov – stadion U sv.Anny 

Vedoucí činovníci 

: 

ředitel závodu – Pavel Zajíc 

hlavní rozhodčí – Ludvík Toman 

Discipliny : muži : 100 m, 400 m (Memoriál Stanislava Zelenky), 1500 m, dálka 
(Velká   cena firmy  Banes Soběslav), koule 7,26 kg, disk 2 kg 
(Cena města Pacova), kladivo  7,26 kg (Memoriál Blahomila 
Zajíce)  

ženy : 100 m, 400 m, 1500 m, dálka, koule 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 

kg 

žáci : 60 m, koule 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg 

žákyně : 60 m, koule 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg 

Přihlášky : přes závodní kancelář ČASu do soboty 19.8.2017 do 20 hodin nebo 

elektronickou poštou na zajic.pavel@tiscali.cz do pátku 18.8.2017 

nebo v den závodu v závodní kanceláři nejpozději 60 minut před 

zahájením discipliny  

Startovné : za každý start 80,- Kč a 100,- Kč při podání přihlášky v den závodu. 

V soutěžích žáků a žákyň 20,- Kč za každý start. Startovné bude 

vybíráno v závodní kanceláři při prezentaci nejpozději 60 minut před 

startem discipliny 

Závodní kancelář : bude otevřena od 13,00 hodin v budově před vchodem na stadion 

1.patro 

Ceny : Velká cena firmy BANES ve skoku dalekém – prvních pět 
závodníků obdrží věcné ceny v celkové hodnotě 20.000,- Kč. Prvních 
osm závodníků peněžitou odměnu 10,-Kč za každý centimetr nad 
výkon 600 cm (např.651 cm – odměna 510,-Kč) 
Cena města Pacova v hodu diskem – prvních pět závodníků obdrží 
věcné ceny v celkové hodnotě 20.000,- Kč 
Memoriál Blahomila Zajíce v hodu kladivem – prvních pět 
závodníků obdrží ceny v celkové hodnotě 20.000,- Kč 
Memoriál Stanislava Zelenky v běhu na 400 m – prvních pět 
závodníků obdrží finanční odměny 3000-2000-1600-1200-1000 Kč 
(limit 49,00 sek.) 
V ostatních disciplinách závodníci a závodnice na prvních třech 

místech obdrží finanční odměny při splnění následujících 

výkonnostních limitů :  

disciplina muži ženy finanční odměna v Kč 

100 m 10,85 12,20 2500-1600-1200 

400 m - 57,00 2500-1600-1200 

1500 m 3:54,00 4:35,00 2500-1600-1200 

dálka - 5,80 2500-1600-1200 

mailto:zajic.pavel@tiscali.cz


koule 17,00 13,50 2500-1600-1200 

disk - 46,00 2500-1600-1200 

kladivo - 53,00 2500-1600-1200 

v případě nesplnění limitu bude vyplácena poloviční částka  

Každý závodník, který překoná svým výkonem níže uvedené 

hranice, získá nad rámec  finanční odměny bonus v hodnotě 

1000,- Kč 

 

disciplina muži ženy 

100 m 10,50 11,80 

400 m - 54,50 

1500 m 3:47,00 4:20,00 

dálka - 6,10 

koule 19,50 15,50 

disk - 57,00 

kladivo - 65,00 
 

 
V disciplinách žactva závodníci a závodnice na prvních třech 
místech obdrží poháry 

 

Další informace : stadion má v rovince i na ovále 6 drah a sektory s umělým povrchem 

POLYTAN 

Časový pořad : 

 

 

Desítka nejlepších výkonů v Ceně města Pacova v hodu diskem : 

67,12 m Bugár Imrich Dukla Praha 1982 

66,78 Valent Gejza TJ Vítkovice 1983 

65,60 Bugár Imrich Dukla Praha 1986 

64,48 Valent Gejza TJ Vítkovice 1988 

62,04 Valent Gejza Fenerbahee Istambul 1990 

61,32 Marcell Jan VSK Univerzita Brno 2010 

61,23 Panasiuk Ivan Ukrajina 2015 

60,44 Marcell Jan VSK Univerzita Brno 2016 

60,16 Roth Miroslav LIAZ Jablonec 1985 

60,00 Ugwu Chima Nigérie 2003 

 
 
 
 

14,30 60 m F žci Dálka M Koule M Disk žci, žky Kladivo Ž 

14,45 60 m F žky     

15,15 1500 m F M     

15,30 1500 m F Ž  Koule Ž Disk M Kladivo žci, žky 

15,45 100 m M     

16,00 100 m Ž     

16,30 400 m M Dálka Ž Koule žci, žky Disk Ž Kladivo M 

16,45 400 m Ž     



Desítka nejlepších výkonů ve Velké ceně BANES Sobělav ve skoku dalekém : 

7,55 m Kruk Serhii Ukrajina 2014 

7,40 Vachata Martin Dukla Praha 2014 

7,21 Kruk Serhii Ukrajina 2016 

7,20 Danyliuk Oleh Ukrajina 2015 

7,19 Vachata Martin Dukla Praha 2012 

7,18 Danyliuk Oleg Ukrajina 2014 

7,15 Vrtiška Matyáš Dukla Praha 2015 

7,14 Vachata Martin Dukla Praha 2015 

7,13 Vrtiška Matyáš Dukla Praha 2014 

7,08 Vrtiška Matyáš Dukla Praha 2013 

 
 

Rekordy závodu v ostatních disciplinách : 

 

 

Vítězové minulého ročníku : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl atletiky TJ Slavoj BANES Pacov Vás srdečně zve na tento mítink, který 

pořádáme spolu s generálním sponzorem oddílu firmou BANES spol. s r.o. 

Soběslav a městem Pacov. 

Těšíme se na Vaši účast ! 

 

100 m muži 10,67 Danyliuk Oleh Ukrajina 2014 

100 m ženy 12,38 Vomáčková Monika SK Čéčova Č.Budějovice 2014 

400 m muži 47,25 Jiráň Pavel  PSK Olymp Praha 2011 

400 m ženy 56,71 Lepešková Klára Sokol České Budějovice 2014 

1500 m muži 3:45,43 Vitner Petr TJ Nové Město na Moravě 2013 

1500 m ženy 4:38,17 Nováková Lada Jiskra Havlíčkův Brod 2013 

Dálka ženy 6,05 Štěpánková Petra Olymp Praha 2009 

Koule muži 20,79 Haborák Milam Dukla Bánská Bystrica 2008 

Koule ženy 20,63 Fibingerová Helena VŽKG Ostrava 1977 

Disk ženy 61,02 Šilhavá Zdena Olymp Praha 2000 

Kladivo muži 81,28 Maška Vladimír Dukla Praha – český rekord 1999 

Kladivo ženy 66,44 Šafránková Kateřina Sokol Kolín 2015 

100 m muži 11,03 Nosek Jakub Dukla Praha 

100 m ženy 12,66 Hlaváčková Šárka ASK Slavia Praha 

400 m muži 49,71 César David SSK Vítkovice 

400 m ženy 1:00,09 Skřivanová Dorota Slavoj BANES Pacov 

1500 m muži 4:08,91 Uvízl Marek SK Studenec 

1500 m ženy 4:44,52 Pulgretová Kateřina TJ Nové Město na Moravě 

Dálka muži 7,21 Kruk Serhij Ukrajina 

Dálka ženy 5,55 Hýsková Kateřina LIAZ Jablonec 

Koule muži 19,68 Staněk Tomáš Dukla Praha 

Koule ženy 13,66 Staňková Eliška TEPO Kladno 

Disk muži 60,44 Marcell Jan VSK Univerzita Brno 

Disk ženy 54,96 Staňková Eliška TEPO Kladno 

Kladivo muži 65,88 Pavlíček Miroslav TEPO Kladno 

Kladivo ženy 66,16 Šafránková Kateřina Sokol Kolín 



Cena města Pacova a BANES mítink s memoriály je 
největší mítink pořádaný naším oddílem. V průběhu jeho 
pořádání jsme v Pacově přivítali celou řadu předních 
českých a československých atletů, reprezentantů, 
medailistů olympijských her a evropských či světových 
šampionátů. Na startu se objevili i zahraniční atleti 
z Polska, Ukrajiny, Rakouska, Slovenska, Turecka i 
Nigérie. 
Nejstarším závodem tohoto mítinku je Cena města 
Pacova v hodu diskem jejíž první ročník se uskutečnil v 
roce 1957. V roce 1974 k němu přibyla Cena 
STROJOBALU Pacov v hodu kladivem, nyní Memoriál 

Blahomila Zajíce a v roce 2009 Memoriál Stanislava Zelenky v běhu na 400 metrů. 
Nejmladším hlavním závodem našeho mítinku je Velká cena firmy BANES ve skoku 
dalekém, jejíž historie se začala psát v roce 2011. 
 
 

Blahomil Zajíc (28.12.1929 - 10.1.2007) 
Jako zakládající člen stál s krátkými přestávkami v čele pacovské atletiky 
bezmála po tři desítky let.   Za svou práci funkcionáře, dlouholetého aktivního 
závodníka, vedoucího družstva, rozhodčího, trenéra, člena krajského či 
okresního atletického svazu byl v roce 2004 vyznamenán nejvyšším 
tělovýchovným vyznamenáním „Medailí ve prospěch tělovýchovy a sportu“. 

 
 

Stanislav Zelenka (10.12.1955 - 26.8.2008) 

Obětavý dlouholetý trenér, funkcionář, závodník, vedoucí družstev 
našeho oddílu a správce atletického stadionu. Po několik let zastával 
funkce řídícího pracovníka II.ligy mužů, předsedy krajského atletického 
svazu Vysočina a předsedy tělovýchovné jednoty Slavoj Pacov.     

 
 

Pacov  - město v okrese Pelhřimov a v kraji Vysočina leží 

17 km severozápadně od Pelhřimova, na západním okraji 

Českomoravské vysočiny. V roce 2014 zde žilo méně než 

5 tisíc obyvatel. Jeho historické jádro je městskou 

památkovou zónou. Pacovem prochází 15 stupeň východní 

délky, který je nultým poledníkem pásma středoevropského 

času. První městská privilegia právo volby purkmistra, 

užívání pečeti a znaku získalo město roku 1519. Roku 1597 

byl Pacov povýšen na panské město. Pravděpodobně na 

začátku 20. století zde vznikla první myšlenka založení 

mezinárodní motocyklové federace. Ta byla uskutečněna 22. 

prosince 1904 v Paříži na prvním kongresu FIM. O dva roky 

později se na Pacovském okruhu jely první mezinárodní 

závody. 

Důležitými kulturními událostmi ve 20. a 30. letech 20. století byly akce spojené se 
jménem nejznámějšího pacovského rodáka – Antonína Sovy. Tento význačný 
představitel české poezie 90. let 19. století se ve městě narodil 26. února 1864. 
Pacovsko se mu stalo věčným zdrojem básnické inspirace a také se sem na sklonku 
svého života často vracel.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pelh%C5%99imov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pelh%C5%99imov
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskomoravsk%C3%A1_vrchovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_z%C3%B3na
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_z%C3%B3na


Německá okupace a 2. světová válka znamenaly především ztráty na lidských životech. 
Většina židovských obyvatel, jichž bylo ve městě poměrně hodně, se už z Osvětimi, 
Terezína a dalších táborů nevrátila. 

V prvních poválečných letech došlo k oživení podniků a živností, kulturního a 
společenského života. Po roce 1948 byly postupně všechny znárodněny a načas ustala 
i spolková činnost. K podstatnému rozšíření podniků s tradiční výrobou, ale i k 
vybudování nových došlo v 60.–80. letech 20. století. V té době byly také vystavěny 
nové školní budovy, poliklinika s lékárnou i nová sídliště – bohužel většinou s panelovou 
výstavbou. Velké negativum představoval necitlivý demoliční zásah do historické 
zástavby v centru města. Poslední desetiletí postupně zaceluje tyto jizvy. Nově 
opravenými fasádami získává město na barevnosti a příjemném vzhledu. 
Nejmarkantnější změnu prodělalo náměstí s nově opraveným děkanským kostelem a 
areál Zámku. Rozvoj je patrný také v podnikatelské sféře, kdy mnoho pacovských firem 
a živnostníků dělá svou kvalitní prací dobrou vizitku nejen sobě, ale i celému městu, a to 
na území České republiky i v zahraničí. 

V Pacově se pořádá mnoho kulturních a sportovních akcí, z nichž některé se staly 
tradicí. Pacovský motokros, fotbalové, tenisové a volejbalové turnaje, atletické závody, 
vícežánrový hudební festival Pacovský poledník, Den regionů a mnohé další dokládají, 
že v Pacově má sport a kultura silné zázemí. Za návštěvu stojí také Městské muzeum 
Antonína Sovy. V jeho sbírkách je literární pozůstalost básníka Antonína Sovy a 
pozůstalosti dalších významných rodáků, malíře Jana Autengrubera a Jana Vojny, 
divadelníků Jiřího Frejky a Saši Machova. Okolí města je vhodné pro aktivní trávení 
volného času. Oblast Pacova a mikroregion Stražiště nabízejí přibližně 100 kilometrů 
tras značených nebo navržených v cykloturistických mapách. Jejich povrch je většinou 
asfaltový a vedou po komunikacích 3. třídy a po místních komunikacích. Trasy jsou 
vhodné pro každý typ jízdního kola. I pěším turistům se nabízí takřka neomezené 
možnosti. Po značených turistických trasách se lze vydat například na nedaleký hrad 
Kámen, Sovovou stezkou na Strážiště, či se jen tak toulat okolím Pacova. 

Ostatně není nic snadnějšího, než se přesvědčit na vlastní oči. Město je vstřícné ke 
všem svým návštěvníkům 

BANES, spol. s r.o. – přesná strojírenská výroba, výrobce 
přesných rotačních dílů.  

             Na Pískách 705 

392 01 Soběslav 

Telefon: 381 210 932 

Fax: 381 210 523, 381 521 780                                                                       

GPS: 49.2519969N, 14.7279697E 

 

Firma Banes, spol. s r.o. byla založena v lednu 
1993 jako strojírenský podnik zabývající se obráběním na zakázku převážně na 
soustružnických automatech. O rok později došlo k rozšíření činnosti firmy o montážní 
strojírenské práce v hromadných sériích. 
Společnost je dodnes rozdělena do dvou divizí. Divize Obrábění se zabývá výrobou 
přesných rotačních dílců. Divize Montáže se zabývá montážemi v hromadné výrobě, 
převážně montáží jemné mechaniky, úhlových kloubů a dalších podsestav.  
Tato organizační struktura umožňuje nabízet zákazníkům dodávky s vyšší přidanou 
hodnotou. Další předností společnosti je spolehlivost a zaměření na kvalitu práce, které 
jsou společně s produktivitou hlavními kritérii při výrobě. Díky těmto kritériím je firma 
schopna dlouhodobě nabízet vysokou kvalitu a nízké ceny. 
Ve spolupráci se zákazníky preferuje dlouhodobé partnerské vztahy, ve kterých docílili 
role strategického dodavatele soustružených rotačních dílců. 
Společnost v současné době podniká ve dvou vlastních výrobních závodech. 

 


