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■ SLOVO PŘEDSEDY
Mnohé se letos podařilo
V loňském prosincovém vydání Atletických listů jsem vyjádřil názor, že změn, které sportu současná turbulentní
doba přináší, se není třeba obávat, ale že se musíme snažit udělat maximum, aby si atletika udržela pozici jed-
noho z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších sportů v ČR. Uvědomuji si, že uplynulý rok byl opravdu rokem
velmi obtížným, na druhou stranu je třeba zdůraznit, že mnoho dílčích věcí se podařilo naplnit a některá až
nad očekávání dobře.

I přes složitou ekonomickou situaci v České republice jsme dramaticky posílili rozpočet Českého atletického
svazu a přerozdělením peněz do oddílů i krajských atletických svazů jsme pomohli stabilizovat jejich činnost.
Těší mě také úspěšná vystoupení našich reprezentantů (především halové mistrovství Evropy v Paříži se čtyřmi
medailemi a devíti finálovými umístěními), ale i kvalitně zorganizované Mistrovství Evropy do 23 let v Ostravě,
snaha organizátorů mistrovství republiky o zvýšení úrovně soutěží a vydařené mezinárodní akce, jako byla ju-
bilejní padesátá Zlatá Tretra, Memoriál Josefa Odložila či PIM.

I nadále se nám daří lákat pozornost nejmladších zájemců o atletiku. Projekt Atletika pro děti prokázal potenciál
růstu a neutuchající zájem rodičů i dětí dává naději na budování finanční stability oddílů i perspektivě jejich další
činnosti. Nový projekt „Běhání“, který uvádíme v život, se těší podpoře organizátorů významných závodů a
věřím, že současná tvorba databáze běžců posílí postavení Českého atletického svazu vůči ostatním sportov-
ním svazům. 

Přesto, že se právě nacházíme v překotném období bojů o financování sportu v České republice a jeho novou
strukturu, věřím, že vánoční období přispěje k načerpání nových sil a k motivaci do práce v příštím období.

Přeji Vám krásné Vánoce, veselého Silvestra a děkuji za vše, co pro atletiku děláte.

Libor Varhaník

■ ČAS INFORMUJE



■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání dne 6. prosince 2011
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ P ČAS schválilo zápis z minulého P ČAS. ■ P ČAS schválilo po úpra-
vách směrnici ČAS o reprezentantech atletů Mezinárodní asociace atletických federací. ■ P ČAS schválilo odměny
za umístění na oficiálních soutěžích (IOC, IAAF, EAA) a mimořádné výkony v roce 2012, kategorie a reprezen-
tační výběry 2012, nominační kritéria pro rok 2012. ■ P ČAS vzalo na vědomí termíny jednání předsednictva
ČAS na I. pololetí 2012 a uložilo doplnit program jednotlivých zasedání dle návrhu a připomínek členů P ČAS a
programu jednotlivých komisí. ■ P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR. P ČAS vzalo na vědomí
nominaci technických delegátů mistrovství ČR. * P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody
konané na území ČR. ■ P ČAS neschválilo materiál Oponentury sportovních středisek atletiky (SpS) i SCM z dů-
vodu nezpůsobilosti dodaných dokumentů. ■ P ČAS schválilo předložený materiál týkající se změny pravidel IAAF
přijatých na kongresu IAAF (změna váhy u oštěpu v kategorii dorostenek na 500 g) a uložilo předsedovi soutěžní
komise, aby je zapracoval do rozsahu závodění těchto kategorií pro soutěže řízené ČAS. Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
VÝZVA ATLETICKÝM KLUBŮM A ODDÍLŮM
Soutěžní komise ČAS vyzývá všechny atletické kluby a oddíly, které mají zájem o uvedení termínu svých závodů
konaných po 1. dubnu 2012 v termínové listině ČAS pro rok 2012, aby zaslaly příslušné podklady nejpozději do
13. ledna 2012 elektronicky na adresy:
-  ladislav.knakal@volny.cz,
-  vfiser@atletika.cz.

Podklady zpracujte podle následujícího vzoru:

PRAŽSKÉ MEMORIÁLY
Datum
Úterý 28. června 2011, začátek závodů je v 17.30 hodin.

Místo
Praha - Eden.

Soutěže
Muži - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., dálka, koule, disk, oštěp, 4x100 m.
Ženy - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., 400 m př., výška, dálka, kladivo, 4x100 m.

Informace
ASK Slavia Praha, tel. 267 312 907, e-mail: askslavia@volny.cz, internet:  http://www.askslavia.com.
Mgr. Václav Fišer, vedoucí oddělení soutěží ČAS
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SLOVO REDAKCE
právě čtete dvanácté číslo Atletických listů 2011. V prosinci se v pravidelných rubrikách ptáme Morav-
skoslezského KASu a Dozorčí rady ČASu. Pište nám své obsahové i formální připomínky na mpro-
chazka@atletika.cz. Uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů
atletického hnutí do rubriky Kalendárium.

Klidné svátky a správné vykročení do nového roku 2012 přeje 
Michal Procházka, redaktor AL



■ PŘESTUPY - PODZIM 2011
Organizační komise Českého atletického svazu rozhodla o přestupech podaných v termínu 1. - 30. 11. 2011.
Seznam přestupů naleznete jako přílohu AL nebo ke stažení
http://www.atletika.cz/download.aspx?id_file=27272.

RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2012
Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2012 naleznete zde:
http://www.atletika.cz/download.aspx?id_file=27278.

Souhrn hlavních změn oproti roku 2011 naleznete zde:
http://www.atletika.cz/download.aspx?id_file=27279.

Informace o monitorovacím programu 2012 naleznete zde:
http://www.atletika.cz/download.aspx?id_file=27280.

Martin Mastný

■ OZNÁMENÍ O NOVÝCH REKORDNÍCH PROTOKOLECH
Komise rozhodčích vydala nové, zjednodušené, rekordní protokoly:
1. o dosažení rekordního výkonu v běhu nebo chůzi

http://www.atletika.cz/download.aspx?id_file=27276),
2. o dosažení rekordního výkonu v poli nebo víceboji

http://www.atletika.cz/download.aspx?id_file=27277).
Ludmila Pudilová, předsedkyně KR ČAS

■ POKYN KOMISE ROZHODČÍCH
Na základě znění pravidla 221.2 c) komise rozhodčích ČAS upozorňuje pořadatele soutěží ve vrhu koulí v hale
na nutnost opatřit dopadiště bariérou nebo sítí vysokou nejméně 4 metry, která by zadržela kouli při přímém
dopadu nebo po odskoku od povrchu výseče.
Toto opatření je nutné vzít v úvahu v případě, že je ohrožena bezpečnost diváků, činovníků a závodníků.

Ludmila Pudilová, předsedkyně KR ČAS

■ Z ČINNOSTI KOMISÍ A RAD
Dozorčí rada v roce 2011
Na začátku roku ukončil členství v Dozorčí radě ČAS Jaroslav Roubíček a na jeho místo zvolila Valná hromada
ČAS Josefa Šrámka z Prahy, který převzal do své patronace Metodickou komisi a Jihočeský kraj.
V letošním roce vyzvala DR všechny kraje o zaslání zpráv revizorů z valných hromad a zdaleka ne všechny kraje
reagovaly – za letošní rok je budeme vyžadovat také a případné „hříšníky“ řešit razantněji než dosud.
V roce 2011 jsem se zabývali i souvislostmi s dopady na atletický svaz vyplývajících s dopingovými případy a
tam jsme zjistili, že v současnosti neexistují smlouvy mezi ČAS a konkrétními reprezentanty, což nepovažujeme
za dobré a navrhujeme předsednictvu ČAS tuto praxi změnit.
Dále jsme ze zabývali i situací okolo SCM a SpS, současnou situací, ekonomikou tohoto článku i případnými
změnami ve struktuře. Pověření členové dozorčí rady provedli „pohovory se zaměstnanci sekretariátu ČAS“ (spíš
se jednalo o neformální diskuse s jednotlivými pracovníky) a poznatky včetně podnětů jsme předali předsednic-
tvu ČAS. 
Na rok 2012 plánujeme, že budeme vyjíždět více do krajů a s ohledem na změnu financování ze strany MŠMT
v oblasti údržby se chystáme i do vybraných oddílů a klubů které budou příjemci těchto dotací.

Miroslav Mařádek, předseda DR ČAS
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■ BROŽURA ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012, I. DÍL
Brožura Atletické soutěže 2012, I. díl ke stažení:
www.atletika.cz/download.aspx?id_file=27249
www.atletika.cz/download.aspx?id_file=27250

Martin Mastný

■ HALOVÉ SOUTĚŽE MORAVY A SLEZSKA 2012
Halovou termínovku s rozpisy závodů Moravy a Slezska pro rok 2012 naleznete  www.atletika.cz/do-
wnload.aspx?id_file=27258.

Martin Mastný

■ PŘIHLÁŠKY KLUBŮ A ODDÍLŮ K ČINNOSTI PRO ROK 2012
– MOŽNO PODÁVAT DO 22. 1. 2011

Přihlášky k činnosti kluby a oddíly vyplňují na adrese  http://online.atletika.cz/registrace/login.aspx.

Naleznete je též na webu ČAS ( HYPERLINK "http://www.atletika.cz" www.atletika.cz) v levém menu v ru-
brice ODDÍLY - přihlášky oddílů a registrace závodníků.
Na úvodní stránce jsou ke stažení návody k obsluze aplikace.
Pro podání přihlášky klubu/oddílu k činnosti postupujte podle návodu „ODDÍL - obnovení registrace na další
rok (podání přihlášky k činnosti), zrušení registrace“:  http://www.atletika.cz/download.aspx?id_file=25444 
Do systému se přihlašuje pod stejným jménem a heslem, které se používají při elektronickém přihlašování zá-
vodníků na závody přes web ČAS.
V případě, že své přístupové údaje neznáte, obra�te se prosím na Ing. Martina Mastného (mmastny@atle-
tika.cz).
Pokud chce klub/oddíl své heslo změnit (pak bude mít jiné heslo pro přihlašování atletů na závody a jiné
heslo pro přístup do systému pro přihlášky a registrace), kontaktujte rovněž Ing. Martina Mastného.
V přihlášce klubu/oddílu jsou předvyplněné údaje z předchozího roku, které v případě změn doplňte a ak-
tualizujte.

Věnujte prosím zvláštní pozornost správnému vyplnění všech požadovaných polí v přihlášce. Pokud
se vedle některého pole objeví červený vykřičník nebo hvězdička, pole bu� není vyplněno a vyplněno by být
mělo, nebo je vyplněno v chybném formátu. Pak vyplňte podle požadovaného formátu, který se zobrazí po
přesunu myši na dané pole formuláře.
Po vyplnění elektronické přihlášky klikněte na volbu ve spodní části formuláře „obnovit registraci“, kterou se
dokument odešle ke zpracování na ČAS.

Pokud se vám po odeslání přihlášky volbou „obnovit registraci“ nezobrazí potvrzující hlášení, že
klub/oddíl byl úspěšně upraven, je třeba řádně vyplnit pole označená hvězdičkou či vykřičníkem.
Poté znovu potvrd’te volbou „obnovit registraci“, jinak žádné údaje nebudou odeslány!

Informační materiál k vyplnění přihlášky k činnosti naleznete ke stažení pod následujícím odkazem:
http://www.atletika.cz/download.aspx?id_file=27266 
Přihlášky je možné vyplňovat od pondělí 12. 12. 2011 do neděle 22. 1. 2012.
Členský příspěvek klubu/oddílu pro rok 2012 je 2000 Kč. Platbu poukazujte na č. účtu 153150982/0300,
specifický symbol 01, variabilní symbol = č. klubu/oddílu.

Od 1. 12. 2011 do 31. 1. 2012 lze také ukončit činnost atleta (zrušit jeho registraci) - návod ke stažení
je  http://www.atletika.cz/download.aspx?id_file=25446.

Pro přehlednost a urychlení prací žádáme kluby a oddíly, aby poté, co zadají ukončení činnosti svých vybra-
ných atletů v elektronické aplikaci pro registrace, zaslaly jmenné seznamy atletů, u kterých požadují ukon-
čení činnosti, rovněž na adresu  mmastny@atletika.cz.

Martin Mastný
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Obsah: Z činnosti KAS s. 5 / Jednání KAS s. 8

■ Z ČINNOSTI KAS
■ PŘEDSTAVUJEME MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ (MSKAS)

Předseda KAS: Vlastimil Hoferek
Info o KAS: http://www.mskas.cz/ 
Počet oddílů v kraji: 23
Počet registrovaných atletů v kraji: 2440 (2010: 2665)
Největší oddíl (podle reg. atletů): AK SSK Vítkovice, 775 (2010: 662)
(údaje k 14. 12. 2011 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v kraji a činnost MSKAS v roce 2011 a 2012 odpovídal
jeho předseda Vlastimil Hoferek.

Moravskoslezský kraj zažil mimořádný rok, především Ostrava, v níž se konalo ME do 23 let a ju-
bilejní Zlatá tretra. Na které jiné významné akce v kraji byste ještě upozornil?
Kromě zmíněných akcí v kraji pořádáme velmi navštěvovanou Beskydskou la�ku v Třinci, která už bude mít

v lednu 2013 20. ročník, Ostravskou la�ku - sice s menší tradicí, ale v lednu bude už 9. pokračování. Ostravský
maraton v říjnu oslavil 50.výročí, byl to skvělý závod ve skvělém počasí, na podzim se můžeme pochlubit i
perfektním během Hornická desítka, které se letos zúčastnilo přes 2.000 běžců. Proběhlo u nás i velmi kva-
litní mistrovství ČR mládeže, 1. kolo extraligy mužů a žen a sezóna byla zakončena povedeným MČR druž-
stev juniorů a juniorek. Samozřejmě, že jsou v kraji pořádány další akce pro nás významné, protože ani
soutěže přípravek nelze podceňovat.

Jak se vám daří udržovat popřípadě zvyšovat členskou základnu?
Základna se po dramatickém úbytku po 90. letech stabilizovala, vznikly dva nové oddíly, ale počet atletů se
už několik let výrazně nemění. Nárůst poci�ujeme v kategorii přípravek a ml. žactva a věříme, že se tenhle
pozitivní jev brzy projeví i ve starších kategoriích. Je to ovšem běh na dlouhou tra�.
Před rokem jste také hovořil o snaze vylepšit předávání talentů ze sportovních středisek (SpS) do
vyšších článků, podařil nějaký pozitivní posun?
Bohužel velký posun nenastal. Jedině snad ze střediska při SSK Vítkovice pro školní rok 2012-2013 je zvýšený
zájem o studium na SG, přičemž SpS ST ZŠ Porubská je naším stabilní „dodavatelem“. Mnohdy brání pře-
stupu do vyšších článků ekonomická situace rodiny, týká se to zejména SpS ze vzdálenějších měst.

„Atletika pro děti“ měla v kraji velký ohlas. Jak pokračoval druhý ročník projektu?
Atletika pro děti je pro nás opravdu radostí, v kraji se rozvíjí a klubů a oddílů, které se dětem věnují, přibývá.
Trvá krajská soutěž přípravek, věřím, že bude práce s benjamínky přinášet ovoce v podobě talentů pro další
činnost v atletice.

Na co dalšího v činnosti KAS byste s ohledem na letošek i příští rok upozornil?
Velmi kvalitní je spolupráce čtyř moravských krajů, bude pokračovat i v příštím roce. Na lednovém jednání
budou projednávány některé návrhy, které se dotýkají zejména nižších soutěží družstev, Jihomoravský kraj při-
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■ Z KRAJŮ



chází s iniciativou založit sdružení moravských KAS, což je velmi důležitý bod na řešení a další záležitosti. V
červnu 2012 začne přestavba vítkovického stadionu, kde jsme a budeme účastníky připomínkového řízení a
budeme prosazovat, aby se stadion pro atletiku nezměnil a naopak stal se špičkovým atletickým stánkem. Tro-
chu nám tahle přestavba zkomplikuje pořádání soutěží v kraji, ale poradíme si v rámci celé Moravy a jsem
přesvědčen, že akce, které jsou před námi, zvládneme se ctí.

Michal Procházka

NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY ŽEN 20-22 LET, NEMISTROVSKÉ DISCIPLINY
(mistrovské disciplíny jsou vždy v ročence)

50 m 6,14 Jan Čech, 80 Slavia Praha 02
60 m 7,44 Hana Benešová, 75 Čáslav 97
80 m 10,07 Kristina Bažatová, 84 Sokol Č. Budějovice 04
100 y 10,68 Kateřina Čechová, 88 Olymp Praha 10
150 m 17,81 Radana Volná, 76 Vítkovice 97
300 m 37,95 Jitka Bartoničková, 85 Slavia Praha 06
500 m 1:05,9 Ta�ána Kocembová, 62 Vítkovice 84
600 m 1:28,37 Veronika Mráčková, 82 SG Jablonec n. Nis. 04
1 km 2:38,48 Ludmila Formanová, 74 Čáslav 96
1 míle 4:33,65 Andrea Šuldesová, 75 Břeclav 98
2 km 6:27,27 Kateřina Šobáňová, 80 Spartak Praha 4 02
3 km 8:52,05 Andrea Šuldesová, 75 Břeclav 98
20 km (dráha)1:39,29 Soňa Müllerová, 89 Maraton Plzeň 09
hodinovka 15.704 m Hana Haroková, 77 Šenov 99
půlmaraton 1:16,53 Radka Pátková, 71 Úpice 93
maraton 2:45,02 Radka Pátková, 71 Úpice 93
200 m př. 27,51 Dagmar Votočková, 75 Slavia Praha 97
300 m př. 40,65 Zuzana Hejnová, 86 USK Praha 07
2 km př. 6:28,3 Lenka Holová, 73 Liberec 93

/pochybný výkon/

břemeno 10 2146 Kateřina Šafránková, 89 Kolín 09
spr. trojboj 2718 b Monika Táborská, 88 Olymp Praha 08

7,78 / 12,28 / 24,85
vrh. trojboj 2226 b Jana Kárníková,81 AFK Pardubice 03

1474 / 4530 / 3779
vrh. čtyřboj 2607 b Jana Kárníková, 81 AFK Pardubice 03

1319 / 4615 / 3426 / 4131kl.
vrh. pětiboj 2949 b Helena Krejčová, 83 Kladno 03
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65 LET ATLETIKY V DĚČÍNĚ
V roce 1946 byl založen v Děčíně atletický oddíl. 
Vzhledem k nedostatku termínů rozhodl výbor oddílu spojit oslavu 65. výročí atletiky s posledním závodem
Děčínského běžeckého poháru, Během na Sněžník 26. 12. 2011. Závod startuje v 10,00 hodin a předpo-
kládaný konec s vyhodnocením bude kolem 13,30 hodin. Pak se přesuneme do restaurace Faust, kde od
14,00 hodin začne vlastní oslava. 

Zveme všechny bývalé i současné atlety a příznivce atletiky.
za výbor oddílu Zdeněk Hrnčíř



1076 / 3815 / 2769 / 4440 / 1294bř
desetiboj 4948 b Lucie Koubková Spartak Praha 4 03

13,3 / 409 / 702 / 150 / 60,1 / 17,6 / 123 / 05 / 2256 / 5:15,6
3 km CH 12:52,49 Barbora Dibelková, 82 USK Praha 04
5 km CH 23:12,01 Lucie Pelantová, 86 USK Praha 08
10 km CH 46:13,9 Barbora Dibelková, 83 USK Praha 04
na okruhu 44:20 Kamila Holpuchová, 73 USK Praha 93
20 km CH 1:29,05 Barbora Dibelková, 83 USK Praha 05
50 km CH 4:58,08 Lucie Pelantová,86 USK Praha 07
hodina CH 12.937 m Barbora Dibelková, 83 USK Praha 04
4x100 m 45,76 Olymp Praha 08

Mazáčová / Dostálová / Branišová/ Táborská
4x400 m 3:53,62 Olymp Brno 10

Němcová / Horáčková / Rohanová / Langrová
2x1x1x200m 1:21,8 Dynamo Pardubice 74

Kmoníčková / Poloková / Ipserová/ Vilímová
Jiří Hetfleiš

■ JEDNÁNÍ KAS
PLZEŇSKÝ KAS, 27. 10. 2011
Krajské dresy pro mládež na ODM 2011. Dokompletování dodávky, dodání nových, reklamovaných dresů od fy
ALEA Písek. ■ Mistrovské medaile pro rok 2012. Po diskusi se výbor rozhodl zůstat u stávajícího stavu a předávání
medailí nerozšiřovat na další věkové kategorie a to u závodů jak v hale, tak na dráze. ■ Rozdělení deponovaného
startovného z účtu KKAS za OMD 2011 bylo podle informace provedeno. Přesto výbor nebyl spokojen s formou
převádění -předávání peněz jednotlivým pořadatelům. Výbor PKAS požaduje, aby v příštím roce se startovné
předávalo převodem na účty pořádajících oddílů-klubů. ■ Výměna medailí družstvu SKP Union Cheb za finále
OMD mladšího žactva v Klatovech po chybě ŘP byla provedena. * Oponentury ČPTM Plzeňského kraje 2011 jsou
zajištěny. ■ VT SCM upozorňuje všechny trenéry s prošlou trenérskou licencí, že v případě trenování závodníků
zařazených do SCM, nebudou moci být odměňováni z peněz od ČAS. ■ VT v návrhu na rok 2012 navrhl celkem
38 adeptů pro zařazení do našeho SCM. Z toho je 21 stávajících členů a 17 nových členů. ■ SK KAS vydala ko-
nečné tabulky soutěží družstev 2011 řízených SK ČAS i SK SZA Plzeňského a Karlovarského kraje. Tabulky ob-
držely všechny oddíly-kluby obou krajů mající v těchto soutěžích svá družstva. Rovněž je najdete na webu KAS.
■ Předseda SK KAS informoval o schůzi SK ČAS, která se uskutečnila 22.10. v Praze na níž byl přítomen. Za nej-
závažnější projednávané body byl návrh termínovky 2012 a dále některé změny SŘ, především pro soutěže druž-
stev. Návrh termínovky 2012, ale i změny v SŘ podléhají ještě schválení P ČAS. ■ Předběžné přihlášky na
uspořádání KM v přespolním běhu v Bělé nad Rad. podal klub AC Domažlice. Krajské finále PR ŠAK Přeštice, OM
st. a ml. žactva na dráze B.Stříbro a finále OMD ml. žactva ŠAK Chodov. ■ Všechny faktury došlé k dnešnímu dni
jsou uhrazeny. ■ Závěrečný závod Poháru mládeže Plzeňského kraje v přespolní běhu 2011 se uskutečnil 22.10.
v rámci 4. podzimního krosu ACCC Horaž�ovice. U kategorie dorostenek došlo na druhém místě k plichtě a
proto závodnici J.Hinterholzingrové bude stříbrná medaile předána dodatečně. ■ V Boru u Tachova vybudovalo
město nový stadion s umělou atletickou čtyřdráhou na obvodu a šestidráhou na rovince. Rovněž město zakou-
pilo pro atletické soutěže časomíru. ■ Příští jednání výboru PKAS se uskuteční 24.11.2011. ■

JIHOČESKÝ KAS, 7. 11. 2011
Ve dnech 10. - 11. září 2011 se v Písku uskutečnilo letošní atletické MČR mužů a žen do 22 let, které uspořádal
atletický oddíl Atletika Písek, o.s. Předseda seznámil s děkovným dopis od Václava Fišera z oddělení soutěží, který
poblahopřál k úspěšnému uspořádání MČR do 22 let a doplnil ho o poděkování i rozhodčím na kterých to le-
želo obzvláště na stadionu, a touto cestou vyři�te moje poděkování všem, kteří se na dobré práci podíleli. ■ MU
s Rakouskem a Bavorskem a Vysočinou. ■ Termíny STK ČAS 2012. Hala, kros. Krajský přebor jednotlivců Jiho-
českého kraje v hale, sobota 21. 1. 2012 a sobota 28. 1. 2012. Dle zprávy z ČAS bude ekonomické zajištění haly
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pro kraje jako letos. Komise rozhodčích zajistí nominaci na halu 2012. ■ Předložené hodnocení SCM a Hodno-
cení SG 2011. ■ Ve smyslu požadavku metodické komise ČAS zaslán na oddíly seznam trenérů našeho kraje. ■
Domácí šampionát družstev bude v roce 2012 pořádat atletický oddíl TJ Vodní stavby Tábor. Rozhodovalo se
mezi kandidáty Hvězda SKP Pardubice, TJ Vodní stavby Tábor a TJ LIAZ Jablonec nad Nisou. Za dva roky se česká
atletická špička sejde v Táboře, Táborští získali také pořadatelství domácího šampionátu mužů a žen jednotlivců
pro rok 2013. ■ Příští schůze se bude konat 1. 12. 2011. ■

PAS, 10. 11. 2011
Výbor PAS schválil navržený program jednání. ■ Výbor schválil po provedené opravě předešlý zápis, kontrolu
plnění usnesení výboru a zakoupení potřebného počtu medailí a pohárů pro přebornické soutěže Prahy jednot-
livců i družstev v roce 2012. ■ Výbor schválil předložený návrh termínové listiny pražské halové sezóny. Výbor vzal
na vědomí předložený návrh brožury „Pražské atletické soutěže 2012 – I.díl“ s tím, že redakční skupina ve slo-
žení Ruda, Tikal, Skála na základě písemných připomínek členů výboru, zváží jejich zapracování do konečného
znění brožury. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení činnosti SG Přípotoční za školní rok 2010-2011 a schválil pře-
dložené hodnocení činnosti SpS SK ZŠ Jeseniova za RTC 2010/11 a plán na RTC 2011/12. Výbor schválil hod-
nocení pražských SCM za RTC 2010/2011 a návrhy RTC 2011/2012. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o
dosavadním průběhu kontroly evidence trenérů v pražských oddílech. ■ Výbor schválil rozdělovník tréninkových
hodin v přetlakové hale na Strahov a úhradu za tréninkovou jednotku (18:00 -20:00) ve výši 1.600 Kč. ■ Výbor
PAS vzal na vědomí informaci o padaných žádostech na Grant a partnerství pro rok 2012 na základě grantové
politiky hl. m. Prahy. ■ Výbor vzal na vědomí předloženou informaci o připravovaném podzimním zasedání vý-
boru ČAS s podněty, které odezněly v diskusi. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o zabezpečení školení trenérů
a rozhodčích. ■ Výbor obdržel od místopředsedy P. Šarapatky doplnění statistického šetření o výsledcích pražských
klubů a oddílů na mistrovských soutěžích České republiky v roce 2011. ■

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS, 21. 11. 2011
MSKAS bude prosazovat závěry z oponentur ze dne 10.10. a zároveň ze schůze vedoucích trenérů SpS MSKAS
z 31.10., dílčí krok splněn, MČR žactva se koná na konci června, toto bylo kvitováno na schůzi předsedů, hos-
podářů a pracovníků STK v Olomouci s tím, že alespoň jeden požadavek pro moravské kraje předsednictvo ČAS
přijalo. Oponentury ČAS se konají 24.11. ■ MSKAS dále bude prosazovat návrhy trenérů SpS – rozdělení středi-
sek u atletických klubů a u ZŠ. ■ Zvolánek seznámil členy výboru s dopisem TEPO Kladno (Jiří Klesnil), trenéři SpS
a SCM se k dopisu vyjádří při oponenturách. ■ Černý – příprava halové sezóny – do konce listopadu bude vy-
dána „zimní“ brožura vč.rozpisů. MMaS v Bratislavě bez problémů. ■ Soutěže družstev a jednotlivců na dráze
proběhly bez problémů, rovněž CORNY pohár, Szmeková konstatovala, že na finále nebyla ředitelem uvolněna
škola z F-M, která krajské finále vyhrála, postoupila další škola v pořadí, byl vysloven dík pořadatelům všech kol,
že včas zaslali výsledky k rukám Szmekové a ta mohla zpracovat rychle postupy do finále ČR. Pohár rozhlasu rov-
něž proběhl bez problémů, Duda zašle výsledkové tabulky na adresu v.hoferek@seznam.cz a b.zvolankova@se-
znam.cz Předseda MSKAS poděkoval za práci garantům jmenovaných soutěží. ■ Zvolánková podrobně uvedla
čerpání rozpočtu, zatím bez problémů i díky navýšení financí od ČAS. V současné době je zpracováváno vyúč-
tování dotace SCM Ostrava a SCM Třinec. Konstatovala, že MSKAS vytvořil určitou finanční rezervu na rozjezd
halové sezóny vč. MMaS v Bratislavě. ■ Na jednání zástupců krajů v Olomouci bylo navrženo spojení soutěže
druhé ligy žen a mužů do jedné skupiny, z diskuze vyplynulo, že pro druhou ligu žen bude toto spojení velkým
přínosem, ale u mužů, kde bývá až 30 závodníků v hodu diskem a jiných technických disciplínách, se jeví toto
spojení jako nevhodné. Tento návrh bude definitivně projednán na schůzi moravských oddílů v Olomouci dne
6.1.2012. ■ Medaile na MMaS pro sezónu 2012 jsou objednány, diplomy budou doobjednány v případě, že na
letní sezónu budou chybět. ■ Městský stadion ve Vítkovicích bude od 1. 6. uzavřen a bude probíhat rekon-
strukce, proto AK SSKV bude pořádat závody pouze v měsíci květnu. Menší závody (žactvo) budou moci zřejmě
proběhnout na rozcvičovacím stadionu, další vyhovující stadion je u SG a na ZŠ Porubská (ml.žactvo). ■ Seminář
rozhodčích z Ostravy a okolí 12.1.2012 v 16,30, zodpovídá Kubenka, krajský seminář rozhodčích ke konci ledna
2012, termín a místo bude určeno. ■ Hoferek informoval o výboru ČAS, který se konal 12.11. ■ Informace
Klepka o školení rozhodčích – specializace vážení a měření –v Brně a v Praze 12. a 13.11. ■ Polášek informoval
o zasedání dozorčí rady v Praze dne 9.11., hlavními tématy, které byly probírány – smlouvy reprezentanti + ČAS,
licence manažerů, struktura práce s talentovanou mládeží zejména SCM a další záležitosti. ■ Nejezchleba infor-
moval o průběhu Hornické desítky – rekordní účast 2.050 účastníků, krásné počasí, velmi kvalitní závod. Pořa-
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datelům z F-M patří velký dík. ■ Zvolánek informoval o změnách pravidel, které byly schváleny na MS v Tegu a
jsou platná od 1.11.2011. Pro atletiku v ČR je závažná změna v tom, že se mění váha oštěpů pro kategorie st.
žákyně a dorostenky na váhu 500g. Pořadatelé soutěží by se na tuto variantu měli připravit, na předsednictvu
ČAS bylo konstatováno, že určitý počet oštěpů bude zakoupen a distribuován na kraje. ■ Hoferek otevřel dis-
kuzi o založení Moravskoslezského atletického svazu (MSAS) s jehož návrhem přišel Jihomoravský kraj. Částečně
bylo jednáno na schůzce krajů v Olomouci, ale rozhodující jednání bude pravděpodobně 6.1. na schůzi morav-
ských klubů. Zvolánek do přihlášky do soutěží má za úkol zpracovat otázku pro kluby, zda se založením MSAS
souhlasí nebo ne. V dlouhé diskuzi převládal negativní názor se založením této organizace s tím, že jsou nejasné
kompetence tohoto orgánu a jeho funkčnost. Dále bylo konstatováno, že stanovy nejsou kvalitní. Členové vý-
boru MSKAS se v názoru ztotožňují s názorem Zlínského kraje (p.Tichavský). Termín příštího jednání 12. 12.
2011. ■

STŘEDOČESKÝ KAS, 28. 11. 2011
Projednání dohody o poskytování služeb SKS: Rozhodnutí o poskytování služeb a zaplacení těchto služeb za rok
2011 po valné hromadě SKS konané 13.12.2011. Této schůze se zúčastní předseda SKAS Jiří Klesnil. ■ Zpro-
voznění webu SKAS. Dohoda o znovu zprovoznění webových stránek SKAS. ■ Kontrola zápisu schůze SKAS a
oponentur konané 8.11.2011. ■ Vydání Středočeské ročenky: Skočovský zajistí vydání Středočeské ročenky za
rok 2011 – prosba na všechny oddíly o poskytnutí výsledků po skončení soutěží Skočovskému z důvodu rych-
lého zpracování výkonů do ročenky.  ■ Plán další schůze: 14.1.2011 v rámci Krajského přeboru dorostu, juniorů
a dospělých konaných v Praze – přetlakové hale na Strahově.  ■

PLZEŇSKÝ KAS, 24. 11. 2011
Vyúčtování dotace od KÚ PK bylo podáno na podatelnu KÚ PK 25.11.2011. ■ Hospodář informoval, že zaslaná
faktura na finanční příspěvek za zbylé společné soutěže SZA 2011 byla p. Přibáněm uhrazena pouze její část a
ne v plné výši. Výbor rozhodl, že zbytek neuhrazených nákladů KKAS, které byly naším svazem pořadatelům
společných soutěží již uhrazeny nebudeme dále na KKAS uplatňovat a půjdou k tíži PKAS. ■ Nové odznaky roz-
hodčích byly částečně rozprodány, další budou nabídnuty rozhodčím KAS na schůzce rozhodčích, případně na
únorových halách v Praze. ■ Návrh na spolupráci krajů /PKAS, KKAS/ v roce 2012, Výbor požaduje, aby komu-
nikace byla ukončena do příštího jednání výboru, tj. do 15.12.2011. ■ Výbor projednal dopis předsedy ACCCH
Šeflera, který reagoval na hodnocení posledního závodu PM Plzeňského kraje v přespolním běhu 2011 v Ho-
raž�ovicích. Bohužel výbor musel znovu konstatovat, že organizační nedostatky v Horaž�ovicích byly. ■ Dopi-
sem obdržel KAS od EK ČAS formulář k vyúčtování příspěvku na činnost na rok 2011. Termín pro zpracování
vyúčtování a vrácení je do 15.1.2012. ■ 25.11. se v Plzni uskutečnil seminář–doškolení trenérů všech stupňů. Cel-
kem jej absolvovalo 29 trenérů z obou kraj, kterým končila, případně měli již neplatnou trenérskou licenci.  ■ Před-
seda KAS informoval výbor o zasedání rozšířeného P ČAS o předsedy krajů, které se uskutečnilo 9.11. ■ Předseda
informoval o oponenturách ČPTM našeho kraje, které se uskutečnily 10.11. v Plzni v budově SG. Zápis z opo-
nentního řízení na webu PKAS. ■ Výbor odsouhlasil návrh pana Konopa předávat mistrovské medaile všem ka-
tegoriím, tj. od mladšího žactva až po dospělé. Podmínkou bude, že se závodu zúčastní alespoň 3 závodníci ze
2 oddílů. ■ Výbor byl informován, že v příštím roce KKAS se bude podílet na společných OM jednotlivců na obou
halách, dále na OM na dráze staršího a mladšího žactva, OM na dráze dospělých, juniorů a dorostu a OM všech
kategorií ve vícebojích. U OMD se bude podílet na společném finále mladšího žactva. ■ Startovné pro příští rok
za družstva odsouhlasené poslední VH by se nemělo měnit. ■ Pro příští ročník OMD se nebude startovné vybí-
rat jako v minulosti (neuskuteční se VH), ale každý oddíl-klub musí startovné za přihlášená družstva uhradit nej-
později do 31.3.2012 na účet KKAS. ■ Výbor odsouhlasil návrh druhé varianty halových OM 2012, především
časových pořadů s posunutým začátkem na 10.30 hodin. ■ Výbor odsouhlasil pro příští rok 3 kola krajského
přeboru předžactva – přípravek formou vícebojů. ■ Výbor odsouhlasil ponechat pořadatelský příspěvek pro po-
řadatele KM jednotlivců na stejné výši jako byl v letošním roce. ■ Výbor byl informován o stavu účtu svazu. ■ Hos-
podář vypracuje pro potřebu VT SCM podrobnou tabulku čerpání finanční dotace od ČAS jednotlivými členy
SCM a urychleně ji předá VT SCM Konopovi. ■ Předseda KR informoval o semináři rozhodčích II. a III. třídy a ško-
lení rozhodčích III. třídy 5.11. v Chodově. Celkem se semináře a školení zúčastnilo 30 rozhodčích Karlovarského
kraje. ■ Předseda KR pan Koleš informuje, že se připravuje další seminář rozhodčích II. a III. třídy a školení roz-
hodčích III. třídy i v našem kraji v Sušici. Předpokládaný termín únor 2012. ■ Projednával se návrh SŘ Poháru
mládeže Plzeňského kraje v přespolním běhu pro rok 2012. ■ Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek
15. 12. 2011. ■
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ATLETICKÁ VÝROČÍ 16. 12. – 15. 1.
6. 12. 1951 Jablonec nad Nisou Antonín Hadinger, tyčkař. Začínal v LIAZ Jablonec (1966 - 1973, trenér Z.
Kysela), poté Dukla Praha (1974-75, trenér Z. Melichárek), LIAZ Jablonec (od 1976, trenér do 1982 Z. Kysela).
Halový mistr ČR 1975, čs. mistr v hale 1974, 1975, 1978 a 1979, na dráze 1974 a 1976. Reprezentoval v 11
mezist. utkáních (1974-79). Účastník HME 1975 (16.), ME 1978 (neskočil základní výšku). Os. rekord: 520
(1979). Po ukončení závodní činnosti se věnoval trenérské práci v oddíle LIAZ Jablonec. 

17. 12. 1946 Petrovice Josef Šilhavý, diskař, trenér. Začínal jako cyklista a lyžař (1961), s atletikou ve Startu
Karlovy Vary (1966-74, trenér J. Dušátko), poté Vítkovice (1975-80, trenér J. Šmíd), RH Praha (1981-86).
Mistr ČR 1973, 1974 a 1976. Čs. mistr 1977. Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1973-76). Účastník ME
1974 a 1978 (nekv.), OH 1976 (13.). Os. rekordy: koule 17.14h (1980) a 16.08 (1976), disk 64.90 (1975).
Po ukončení závodní činnosti trenér od 1978, od roku 1984 trenér z povolání v RH - Olympu Praha. Vý-
znamní svěřenci: V. Cechlová-Pospíšilová, A. Doležel, P. Jurášková, Z. Kohout, I. Kudrnová, L. Malina, J. Mar-
cell, V. Nováček, T. Panáček, V. Pospíšilová, M. Steigauf, Z. Šilhavá a další. Manželka Zdeňka Šilhavá.

18. 12. 1956 Pardubice Jaroslav Křivka, dálkař. Začínal v RH Pardubice (1967-73), poté RH Praha (1974-
79), Sparta Praha (1980-84, trenér od začátku otec Arnošt). Mistr ČR 1976 - 1980 v hale, 1978, 1980 a
1981 na dráze. Čs. mistr v hale 1977 a 1978. Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1974-82). Účastník MEJ
1973 (8.) a 1975 (10.), ME 1978 (9.). Os. rekordy: 100 m 10.6 (1975), 200 m 21.73 (1974), dálka 785 (1978).

19. 12. 1971 Praha Tomáš Kratochvíl, chodec. Začínal v RH a Olympu Praha (1986-92, trenér Průcha), poté
USK Praha (od 1993, trenéři od 1989 I. Piták, 1997 K. Jedlička). Mistr ČR 1992 a 1997 (20 km chůze). Re-
prezentoval v 7 mezist. utkáních (1991-98), z toho 2x v EP a 2x ve SP. Účastník HME 1994 (5000 m 9.), MS
1995 (50 km diskv.), OH 1996 (20 km 48.). Os. rekordy: 20 km 1:20:11 (1996), 50 km 4:22:35 (1997).

20. 12. 1911 Znojmo František Klempa prof. (†19. 1. 2006 Brno), závodník, činovník, trenér a ústř. roz-
hodčí, závodil za Moravskou Slavii Brno, 1929 junior. přeborník v hodu oštěpem, výborný předválečný oště-
pař. Odb. asistent TV na pedag. a práv. fak. Brno, učil na klas. gymnáziu a na textilní škole v Brně, pak odb.
asistentem. Trenér od 1934, trénoval mj. F. Hampapu, M. Kláska, M. Vítka, Břet. Vítka, K. Hoplíčka, R. Plcha,
T. Šalého, J. Vítka, D. Žákovou a v počátcích E. Zátopka a D. Zátopkovou. Členem Sokola Znojmo jako zá-
vodník a trenér 1927 - 1932, pak v Moravské Slavii ved. dorostu 1932 - 1948. V župě vedoucím dorostu, poz-
ději předseda komise mládeže ČAS 1969 - 1973. Navštívil několikrát Finsko při stážích o hodu oštěpem.
Publikace: "Lehká atletika", sv. 29, vyd. Globus Brno (1940, 1947), spoluautor s J. Vaculou v Lehké atletice
(kapitoly o hodu oštěpem), skripta pro posluchače pedagogické fakulty Brno o atletice (1952) a člen autor.
kolektivu "Sto let královny" (1997). 

20. 12. 1986 Plzeň Antonín Zikmund (†1955 Praha). Činovník, jeden ze zakladatelů MMM Košice.

21. 12. 1966 Slavičín Zdeněk Kubišta, výškař. Začínal ve Slavičíně (1978-81), poté TJ Gottwaldov (1982-87),
Šumava Klatovy (1988-89), AC Sparta Praha (1990-92), Olymp Praha (1993). Mistr ČR 1992, čs. mistr 1990
a 1992 (v hale). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1990-92). Účastník HME 1990 (11.). Os. rekordy: 227h
(1990) a 220 (1989).

22. 12. 1906 Věra Galusková, výškařka. Začínala v AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště (1922), poté SK Sla-
via Praha (1927-28). Mistryně republiky 1924. Držitelka českých rekordů 141,5 (jako první česká výškařka pře-
konala hranici 140 cm (Záhřeb 4. 7. 1924) a 143 (1926). Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (1924-26).
Os. rekordy: výška 143 (1926), dálka 434 (1923), koule 10.04 (1927).
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23. 12. 1926 Mohelnice Aleš Poděbead, sprinter. Začínal v LTC Olomouc (1940-44), poté Sokol Olomouc
(1947-48), ATK, ÚDA a Dukla Praha (1949-57, trenéři od 1951 O. Vodička, od 1953 L. Fišer). Mistr republiky
1950 a 1951 (400 m), 1949-53, 1955 a 1956 (4x400 m). Držitel českých rekordů: na 400 m 48.5 (1949),
na 4x200 m 1:29.4 (1950), 4 na 4x400 m 3:18.1 (1949) - 3:14.4 (1954), 4 v odd. štafetě 4x400 m 3:22.5
(1950) - 3:17.4 (1952). Reprezentoval v 15 mezist. utkáních (1949-55). Účastník ME 1950 (400 m rozb.).
Os. rekordy: 100 m 11.2 (1949), 200 m 22.3 (1953), 400 m 48.3 (1954). Po ukončení závodní činnosti tre-
nér. Významní svěřenci: J. Demeč, T. Jungwirth, M. Kodejš, J. Kynos, J. Odložil, J. Slanina, Z. Váňa a další. Člen
předsednictva svazu a předseda ÚTR (1973 - 1975). 

24. 12. 1961 Jablonec nad Nisou Alena Bulířová, provd. Paříková, sprinterka. Držitelka bronzové medaile
z HME 1985 na 400 m. Začínala ve Slovanu Liberec (1977-83, trenér J. Nosek), poté LIAZ Jablonec (1984-
88, trenér J. Dostál). Mistryně ČR v hale 1981 (400 m) a 1985 (200 m), na dráze 1984 (4x100 m) a 1988
(400 m a 4x400 m). Čs. mistryně v hale 1985 a 1988 (400 m), na dráze 1985, 1987 a 1988 (400 m). Re-
prezentovala v 8 mezist. utkáních (1984-88), z toho 1x v EP. Účastnice HME 1983 (400 m rozb.), 1985
(400 m 3.) a 1988 (400 m smf.). Při SP 1985 reprezentovala Evropu ve štafetě 4x400 m (3.). Os. rekordy:
100 m 11.99 (1984), 200 m 23.76 (1985), 400 m 51.79 (1985), 800 m 2:04.67 (1988).

27. 12. 1906 Josef Wimmer (†2. 1. 1975 Hradec Králové), závodník a činovník, rozhodčí. Roku 1924 se stal
přeborníkem st. dorostu na 400 m, 1957 - 1960 předseda krajské sekce lehké atletiky KV ČSTV Hradec Králové.

29. 12. 1971 Třinec Walter Pilch, sprinter. Začínal v TŽ Třinec (1983-90, trenéři K. Bieringer a B. Labuda), poté
Olymp Praha (1991-93, trenér R. Černý), LIAZ Jablonec (1994-95), TŽ Třinec (od 1996, trenér od 1994 D.
Kupka). Mistr ČR 1991 (200 m, 4x100 m), 1995 (200 m v hale). Čs. mistr 1991 (200 m v hale) a 1992
(4x100 m). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1991-1997), z toho 5x v EP, dále v EP do 22 let (1992). Úča-
stník HME 1994 (200 m rozb.). Os. rekordy: 100 m 10.45 (1997), 200 m 21.22h (1994) a 21.32 (1996).

30. 12. 1956 Nitra (Slovensko) Zuzana Moravčíková, běžkyně. Držitelka stříbrných medailí z HME 1983 na
800 m a z MS 1983 ve štafetě 4x400 m. Původně plavkyně, s atletikou začínala ve Slávii Trnava (1971-77,
trenér A. Hajmassy), poté VŠ Praha (1978-85, trenér M. Bureš). Mistryně ČR 1979 a 1980 (400 m), 1981 (800
m v hale), 1982 (200 m, 4x100 a 4x400 m), 1983 (4x400 m), 1985 (400 m v hale). Čs. mistryně 1980 (400
m), 1981 a 1984 (800 m), 1982 a 1985 (800 m v hale), 1979 a 1982 (4x400 m). Držitelka 5 rekordů: 4x100
m 45.40 (1982), 4x400 m 3:27.13 (1981) a 3:20.32 (1983), v odd. štafetě 4x400 m 3:42.3 (1979) a 3:30.70
(1983). Reprezentovala ve 14 mezist. utkáních (1979 - 1985). Účastnice ME 1982 (800 m smf.), MS 1983
(800 m smf., 4x400 m 2.), HME 1982 (800 m rozb.), 1983 (800 m 2.), 1984 (800 m 6.), 1985 (800 m
nedok. v rozb.), GP 1985 (7.). Os. rekordy: 100 m 12.33 (1980), 200 m 23.97 (1982), 400 m 52.10 (1983),
800 m 1:56.96 (1983).

31. 12. 1936 Okříšky Milan Mikula, koulař, trenér od 1961. Prošel Duklou Praha, Duklou Vyškov (ved. tre-
nér Armádních sport. družstev), Duklou Banská Bystrica (ved. trenér), byl ved. trenérem TSM LIAZ Jablonec
nad Nisou, metodikem LIAZ, v ÚTR zodpovídal za vrh koulí dorostenců. Významní svěřenci: J. Vlk, I. Ozorák,
M. Menc, J. Málek ml., I. Kudrnová a další. Publikoval: "Vrh koulí - programy TSM", "Zhodnocení tréninku
vrhačů Dukly Banská Bystrica" a další. Os. rekord: 17.21 (1967).

1. 1. 1947 Lanžhot František Bartoš, běžec. Původně fotbalista S. Lanžhot, s atletikou začínal v Lokomo-
tivě Břeclav (1964-65, trenér M. Loučka), poté Železárny Prostějov (1966-67), Lokomotiva Olomouc (1968),
Vítkovice (1969-81, trenér A. Procházka). Mistr ČR na 5000 m (1980), na 10 000 m (1977) a 3000 m př.
(1970), čs. mistr na 3000 m př. (1975, 1977-78, 10 000 m (1979), v krosu (1977). Účastník ME 1974 (12.)
a 1978 (7.). Reprezentoval ve 14 mezist. utkáních (1970-81), z toho 2x EP. Os. rekordy: 1500 m 3:50.2
(1977), 3000 m 8:13.6 (1975), 5000 m 13:35.0 (1978), 10 000 m 28:53.5 (1978), 3000 m př. 8:30.8
(1976), maraton 2:24:40 (1979). 

2. 1. 1892 Brno Václav Vohralík, (†1985 Sydney/Austrálie), běžec. Začínal v MTE Pest (1911-18 pod sport.
pseudonymem Vörös), poté AC Sparta (1919-24), SK Židenice (1925-28); náčelník Západomoravskáho okrsku
ČsAAU 1927. Mistr republiky 1923 (800 m), 1920-23 a 1927 (1500 m), 1920 (5000 m), 1927 (3x 1000 m).
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Držitel českých rekordů na 1000 m 2:38.4 (1923), 3 na 1500 m 4:13.8 - 4:06.2 (1920), na 1 míli 4:28.2
(1921), na 2000 m 5:48.2 (1920), na 3000 m 8:49.2 (1920), na 5000 m 15:42.4 (1925). Jako první český
atlet zaběhl 800 m pod 2 min (1:58.3/1921), 3000 m pod 9 min (8:49.2/1920). Reprezentoval v 8 mezist.
utkáních (1922-27). Účastník OH 1920 (1500 m 4., 800 m rozb.). Os. rekordy: 800 m 1:58.3 (1921),
1500 m 4:01.6 (1921), 3000 m 8:49.2 (1920), 5000 m 15:42.4 (1925). Po ukončení závodní činnosti tre-
nér, vytvořil z bratrů Strniš�ových a J. Slezáčka družstvo vytrvalců SK Židenice, které se stalo pětkrát mistry
republiky v letech 1926 - 1931. Od 1928 žil v Rumunsku, kde pracoval ve zbrojařském závodě. 1939 odjel
do Indie pracovat ve vedení filiálky brněnské Zbrojovky, později přesídlil za synem do Austrálie, kde zemřel.

3. 1. 1947 Znojmo Jiří Valíček, běžec. Závodil za TJ Znojmo (1961-65), poté Dukla Praha (1966-67), SK Slavia
Praha (1968). Účastník EHJ 1966 (800 m 6., 4x400 m 4.). Os. rekordy: 400 m 49.0 (1968), 800 m 1:51.2 (1967).

4. 1. 1982 Hodonín Lucie Škrobáková (Martincová), překážkářka. Začínala v AC Rentea Čejkovice (od 1997,
trenér P. Damborský), poté USK Praha (od 2001, trenérky Věra Müllerová a Jana Jílková). Reprezentovala v 8
mezist. utkáních (2001-10, z toho 1 do 22 let), 1 dorost. mezist. utkání (1999), 1. jun. mezist. utkání (2000).
Účastnice MS do 17 let 1999 (400 m př. rozb.), MSJ 2000 (100 m př. rozb.), MEJ 2001 (100 m př. 3.), MEJ
do 22 2003 (100 m př. sf), halového ME 2002 (60 m př. rozb), 2005 (60 m př. sf), 2009 (60 m př. sf), halo-
vého MS 2004 (60 m př. rozb.) a 2010 (60 m př. sf), ME 2002 (100 m př. rozb.), 2006 (100 m př. rozb.,
4x100 m dq), 2010 (100 m př. sf), MS 2005 (100 m př. DNS), 2009 (100 m př. sf), OH 2004 (100 m př. rozb.)
a 2008 (100 m př. rozb.). Mistryně ČR v hale na 60 m př. 2001-05 a 2007-11, na dráze 200 m 2009, 100 m
př. 2001, 2003-05, 2008-11 a 4x100 m 2005. Os. rekordy: 100 m 11.83 (2011), 200 m 23.95 (2009), 100
m př. 12.73 (2009), 400 m př. 61.46 (1999).

5. 1. 1977 Tamara Heroldová, chodkyně. Závodila za USK Praha (1994-97). Mistryně ČR 1996 a 1997 (10
km). Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních (1996-97). Os. rekord: 10 km chůze 49:19 (1997).

6. 1. 1937 Hořice u Blanska Ludvík Daněk (†16.11.1998 Hutisko-Solance/Horní Bečva), diskař. Olympijský
vítěz 1972, mistr Evropy 1971, držitel stříbrné medaile z OH 1964 a bronzové medaile z OH 1968, držitel
stříbrné medaile z ME 1974. Držitel 2 světových rekordů: 64.55 (Turnov 2. 8. 1964), 65.22 (Sokolov 12. 10.
1965) a evropských rekordů 62.45 (Vyškov 10. 5. 1964) a 66.48 (Long Beach 8. 6. 1969). Jako první diskař
na světě překonal hranici 65 m. Začínal jako skokan a běžec na lyžích, s atletikou ve Spartaku ČKD Blansko,
poté Spartak Brno ZJŠ (1956-70, trenér do 1966 J. Vrabel), Sparta Praha (1971-78), RH Praha (1979 - 1982).
Mistr ČR 1970-72, čs. mistr 1963-69, 1971-76. Držitel 9 českých rekordů 57.22 (1963) - 67.18 (1974). Re-
prezentoval ve 49 mezist. utkáních (1962-78), z toho 7x v EP. Účastník OH 1964 (2.), 1968 (3.), 1972 (1.),
1976 (9.), ME 1962 (9.), 1966 (5.), 1969 (4.), 1971 (1.), 1974 (2.), 1978 (nekv.), zvítězil v mezikontinentál-
ním utkání Evropa-Amerika 1967 a 1969. V letech 1963-76 patřil nepřetržitě k desítce nejlepších diskařů
světa. Os. rekordy: koule 15.29 (1969), disk 67.18 (Praha 10. 7. 1974). Po ukončení závodní činnosti trenér,
později hlavní trenér RH - Olymp Praha. mpř. ČAS v letech 1993-1998. V 90. letech se věnoval práci v Čes-
kém klubu olympioniků, byl zvolen jeho předsedou a zastupoval ho ve VV ČOV. 1995 mu byl udělen před-
sedou MOV J. A. Samaranchem Olympijský řád. V září 1998 převzal jako třetí český sportovec v pražském
Karolinu cenu Fair play Pierre de Coubertina za rok 1997.

6. 1. 1952 Považská Bystrica Dušan Hamar, koulař. Začínal v ZVL Povážska Bystrica (1966-70, trenér M.
Rožánek), poté Slávia SVŠT Bratislava (1971-76), trenéři P. a A. Ihring), Dukla Praha (1977, trenér J. Skobla),
ZVL Považská Bystrica (1978-79). Halový mistr ČR 1977 a čs. mistr 1974 v hale. Účastník MEJ 1970 (10.). Os.
rekord: 18.52 (1975).

8. 1. 1962 Hlinsko Helena Bidmonová, provd. Šediváková, běžkyně. Začínala jako lyžařka (1970), s atleti-
kou ve Spartaku Hlinsko (1977), poté Transporta Chrudim (1978-82, trenéři od 1977 B. Kuklík, od 1978 J.
Bláha), VŠ Praha (1983-86, trenér B. Müller), SK Slavia Praha (1993-95). Mistryně republiky 1983 (maraton).
Os. rekordy: 3000 m 10:13,4 (1979), 10 000 m 36:01.73 (1985), maraton 2:44:09 (1983).

11. 1. 1962 Veselí nad Moravou Zdeněk Hanáček, dálkař, trojskokan. Začínal ve Velké nad Veličkou (1973-
74), poté Slovan Hodonín (1975), Velká nad Veličkou (1976-78, trenéři od 1973 Nesrstová, od 1977 K. Ka-
lina), Sparta Praha (1979-80, trenér V. Ráž), Dukla Praha (1981-87, trenér V. Fišer). Mistr ČR 1983 (dálka),
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1986 (dálka v hale, 4x100 m). Čs. mistr v hale 1983 a 1984, na dráze 1986, člen mistrovské štafety 4x100 m
1986. Držitel 2 českých rekordů v odd. štafetě 4x100 m 39.99 (1984) a 39.60 (1985). Reprezentoval v 6
mezist. utkáních (1983-87). Účastník MEJ 1979 (8.), HME 1983 (10.), 1984 (6.), 1985 (10.), 1986 (6.), ME
1986 (8.). Os. rekordy: dálka 804 (1986), trojskok 16.02 (1987).

9. 1. 1952 Náchod Libor Šnajdr, trenér od 1971. Zakladatel atletického oddílu při TJ Spartaku Nové Město
nad Metují a v roce 1991 zakladatel SK Nové Město nad Metují. Předseda českého svazu tělesně postižených
sportovců od 1993, zakladatel Českého paralympijského výboru a jeho mpř. od roku 1993. Trenér běhů. Vý-
znamní svěřenci: V. Borůvka a další.

10. 1. 1982 Chrudim Lenka Ficková, sprinterka. Začínala ve Spartaku Slatiňany (1991-93, trenér Hanuš),
poté AFK a ŠAK Chrudim (1994-, trenéři K. Fiedler, od 1997 J. Jón). Mistryně ČR 2000 (100 m). Reprezen-
tovala v 1 mezist. utkání (2000), z toho 1x v EP. Účastnice MS do 17 let 1999 (100 m smf., 200 m 5.), MEJ
1999 (200 m 8.), OH 2000 (4x400 m 7.), MSJ 2000 (100 m smf.). Os. rekordy: 100 m 11.67 (2000), 200 m
23.72 (2000), 400 m 53.53 (2000).

11. 1. 1962 Veselí nad Moravou Zdeněk Hanáček, dálkař, trojskokan. Začínal ve Velké nad Veličkou (1973-
74), poté Slovan Hodonín (1975), Velká nad Veličkou (1976-78, trenéři od 1973 Nesrstová, od 1977 K. Ka-
lina), Sparta Praha (1979-80, trenér V. Ráž), Dukla Praha (1981-87, trenér V. Fišer). Mistr ČR 1983 (dálka),
1986 (dálka v hale, 4x100 m). Čs. mistr v hale 1983 a 1984, na dráze 1986, člen mistrovské štafety 4x100 m
1986. Držitel 2 českých rekordů v odd. štafetě 4x100 m 39.99 (1984) a 39.60 (1985). Reprezentoval v 6
mezist. utkáních (1983-87). Účastník MEJ 1979 (8.), HME 1983 (10.), 1984 (6.), 1985 (10.), 1986 (6.), ME
1986 (8.). Os. rekordy: dálka 804 (1986), trojskok 16.02 (1987).

11. 1. 1982 Dvůr Králové nad Labem Michaela Mannová, běžkyně. Závodila za TJ Dvůr Králové n/L. (1997-
2005, trenéři V. Pavlík, P. Shane). Mistryně republiky v běhu na 5000 n (2003) a na 3000 m př. (2004). Účast-
nice ME do 22 let (3000 m př. 2.). Vytvořila 4 čs. rekordy v běhu na 3000 m př. 10:09.3/2002 - 9:42.01/2003.
Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních, obě EP a 1 utkání do 19 let. 

12. 1. 1967 Písek Jana Petříková, překážkářka. Začínala v ZVVV Milevsko (1976-85, trenéři J. Fuka, od 1977
B. Petrák), poté RH Praha (1986-89). Mistryně republiky 1988 (100 m př.). Reprezentovala ve 4 mezist. ut-
káních (1984-85). Účastnice MEJ 1983 (100 m př. 8.) a 1985 (100 m př. 4.). Os. rekordy: 100 m 12.17
(1985), 200 m 24.27 (1983), 100 m př. 13.46 (1985), 400 m př. 61.64 (1987).

12. 1. 1982 Jana Šmídová, sprinterka. Závodila za AC Škoda Plzeň (1997-2005) a TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
(2006). Účastnice MS do 17 let 2001 (4x100 m dnf). Reprezentovala v 1 mezist. utkáni do 22 let (2002). 
12. 1. 1952 Kroměříž Karel Rozkošný, výškař. Začínal v Gottwaldově (1968-70), poté Sparta Praha (1971-82),
TJ Gottwaldov (1983-85). Reprezentoval v 1 mezist. utkání do 21 let (1973) a v 1 do 23 let (1975). Os. re-
kord: 215 (1977).

14. 1. 1927 Plzeň Miroslav Číhal, činovník a trenér, 1954 - 1959 Tatran Březnice, od 1960 Baník Příbram,
1960 - 1970 předseda Baníku Příbram, 1954 - 1959 předseda STK ZČ oblasti, od 1960 předseda, pak mpř.
STK ve StČ oblasti, 1971 - 1974 člen pléna ČAS.

14. 1. 1972 Jablonec nad Nisou Jan Pešava, běžec. Začínal v LIAZu Jablonec (1982-95, trenéři J. Kraus a R.
Rozmahel, I. Bláhová, od 1985 Moravec, od 1986 J. Drbohlav), poté Dukla Praha (od 1996). Mistr ČR 1992
(5000 m), 1993 (5000 m, kros), 1994 (10 000 m, Běchovice - Praha), 1995 (10 000 m), 1996 (10 000 m,
Běchovice - Praha, běh do vrchu), 1997 (10 000 m, Běchovice - Praha, půlmaraton, kros), 1998 (10 000 m).
Držitel českého rekordu na 3000 m 7:46.72 (1998), 2 na 10 000 m 28:10.73 (1994) a 27:47.90 (1998).
První český atlet, který zaběhl 10 000 m pod 28 minut. Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1992-98), z
toho 4x v EP, 2x v EP do 22 let. (1992 a 1994). Účastník MSJ 1990 (5000 m 7.), MEJ 1991 (5000 m nedok.),
MS 1992 (štafety 7.), 1993 (5000 m rozb., kros 40.), 1994 (kros 192.), 1995 (5000 m rozb., kros 108.), 1997
(půlmaraton 16.), ME 1994 (10 000 m 7.), 1998 (10 000 m nedok.). Os. rekordy: 1500 m 3:45.63 (1996),
2000 m 5:06.98 (1996), 3000 m 7:46.72 (1998), 5000 m 13:25.80 (1998), 10 000 m 27:47.90 (1998),
půlmaraton 1:01:31 (1997), 3000 m př. 8:56.92 (1996).
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15. 1. 1972 Ostrava Tomáš Karásek, překážkář. Začínal ve Vítkovicích (1984-86), poté VOKD Poruba (1987-
88), Vítkovice (1989-95, trenéři G. Šulc a P. Chasák). Reprezentoval ve 2 mezist. jun. utkáních (1990-91). Os.
rekord: 400 m př. 53.09 (1992).

Všechny doplňky posílejte prosím na adresu: skocovsky@seznam.cz
Milan Skočovský

NEKROLOGY

Z Liberecka dorazila smutná zpráva o úmrtí nestora tamní atletiky a kdysi věhlasného běžce Mirko Gräfa,
který si v době své aktivní kariéry připsal řadu vavřínů včetně cenného Zátopkova skalpu. „Svůj životní
závod doběhl dne 11. 11., zemřel náhle ve věku 83 let,“ píše se v oznámení.
Mirko Gräf se na narodil 20. 9. 1928 ve Zbraslavi nad Vltavou. Začínal jako fotbalista a tenista, do kontaktu
s atletikou přišel nejprve v SK Turnov, poté v ČSSZ, Tatranu, Lokomotivě a Stadionu Liberec. Za svou běže-
ckou kariéru vybojoval několik republikových titulů včetně toho ze slavného závodu Běchovice – Praha (1959),
v roce 1957 se spolupodílel na národním rekordu na 4x1 míli. V Anglii zaběhl výborný čas na 3 míle 13:32,8,
kterým zaostal za tehdejším nejlepším světovým časem Emila Zátopka o 1.8 vteřiny. Reprezentoval ve 13
mezistátních utkáních. Kariéru ukončil v roce 1964, poté působil jako organizátor, rozhodčí a trenér. Mezi jeho
svěřence patřili mj. M. Mader, J. Stehlík, J. Klimešová a T. Krutský. Založil atletický oddíl ABK Liberec.
Nejvíce Mirko Gräf vstoupil do všeobecného povědomí památným závodem při Memoriálu Evžena Rošic-
kého v roce 1956, kdy coby ryzí amatér ještě v cílové rovince běhu na 5000 metrů vedl, aby nakonec doběhl
jen těsně třetí za dvěma Ma�ary. Noviny tehdy psali o senzaci. Velký věhlas mu přinesla i porážka Emila Zá-
topka, což se mu povedlo jako prvnímu atletovi v Československu. Při tom pracoval v liberecké Textilaně a
běhat chodit čtyřikrát týdně v půl páté ráno. „Nemám rád řeči o tom, že atletika je dřina, jak tvrdí třeba
Jarmila Kratochvílová. Hlavně vás to musí bavit a pak jde všechno,“ ocitoval Gräfa článek Michaela Ha-
vleny pro MF Dnes, který vznikl u příležitosti jeho osmdesátých narozenin.
Poslední rozloučení s Mirko Gräfem se konalo 18. 11. v 11 hod. v kostele sv. Antonína Paduánského v Liberci
Ruprechticích.
---
Ve středu 23. listopadu zemřel ve věku 84 let dlouholetý zaměstnanec ČSTV a člen atletického klubu AK
Škoda Plzeň Ladislav Horáček. 
Do Plzně přišel v roce 1955 z Prahy, kde zastával na ÚV ČSTV pozici tělovýchovného instruktora. V Plzni poté
pracoval jako metodik na Městském výboru ČSTV. Vedle svého pracovního vytížení vedl v místě svého byd-
liště na Čechurově cvičení žactva a dorostu v tamější sokolovně. Později se stal trenérem a rozhodčím v at-
letickém oddílu Dynama ZČE Plzeň. V roce 1975 měl velké zásluhy na otevření Střediska vrcholového sportu
při TJ Škoda Plzeň, kterého se stal také vedoucím. Středisko pečovalo o nejlepší sportovce ze šesti sportů.
Kromě atletiky, dráhové cyklistiky, házené a tenisu, mělo pod sebou i detašovaná pracoviště vzpírání v So-
kolově a běhu na lyžích ve Vimperku. V SVS pracoval až do odchodu do důchodu.
V roce 1975 pak přešel také do atletického klubu TJ Škoda Plzeň, kde byl činný ve výboru klubu a jako roz-
hodčí. V osmdesátých letech dokonce jako předseda klubu. Po ukončení pracovního poměru vypomáhal
ještě jako učitel tělesné výchovy na ZŠ ve Chválenické ulici.
Plzeňská atletika tak ztratila v krátké době dalšího obětavého pracovníka. Pohřeb se na přání rodiny usku-
tečnil bez smutečního obřadu.

Čest jejich památce.
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STARTOVNÍ ČÍSLASTARTOVNÍ ČÍSLA
TYP ATYP A
-  bílá netkaná textilie
-  rozměr max. 21 x 18 cm
-  jednobarevné provedení
  pouze se startovním 
  číslem
-  číselná sada do 1000
-  černý tisk

9,50 Kč/ks

TYP BTYP B

14,80 Kč/ks od 15,40 Kč/ks ce
ny

  v
če

tn
ě D

PH

TYP CTYP C TYP DTYP D TYP ETYP E
-  bílá netkaná textilie
-  rozměr max. 21 x 25 cm
-  dvoubarevné provedení 
  s dotiskem sponzo rů,
  názvu závodu atd.
-  číselná sada do 1000
-  černý tisk číslic

-  bílá netkaná textilie
-  rozměr 21 x 25 cm
-  černý tisk číslic + 2 barvy
-  provedení s dotiskem    
  sponzorů,  názvu závodu
  a s barevným pruhem    
  pod číslem

-  tyvex - voděodolný,
  neroztrhnutelný       
  materiál
-  plnobarevné provedení
-  rozměr 21 x 19,8 cm
-  neomezené sady
-  vysoce kvalitní tisk
-  možný jakýkoli barevný  
  tisk,  personalizace

- papírové startovní číslo
- rozměr 14 x 21 cm (A5)
- plnobarevné provedení,
-  jakýkoli barevný tisk,
   včetně fotografie
- laminace + vrtané díry 
   po stranách startovního
  čísla

TISK OFSET a. s., Spojenců 282, 542 32  Úpice, tel./fax: 499 881 171, tiskofset@tiskofset.cz

w w w . t i s k o f s e t . c z

12 Kč/ks

ý

14 8888888800000000 KKč/ks

 pod číslem

od 11111111111555555 40 Kč/k

  tisk,  personalizace
  čísla

20 Kč/ks

INZERCE

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
9. leden – Akademické mistrovství ČR, Praha-Strahov

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