
• SLOVO PŘEDSEDY

Léto je u konce a s ním i hlavní atletická sezona. Byla to pro mne sezona plná kontrastů. Na straně jedné sezona plná 
radosti nad výsledky našich atletů, kteří překonali mnoho českých rekordů, vybojovali osmé místo v Superlize na ME 
družstev v Lille, především však sezona, které česká atletika přinesla medaile ze všech klíčových šampionátů – MS 17ti 
letých, ME do 19 let a ME 22 letých. Vše bylo nakonec podtrženo vynikajícím vystoupením na světovém šampionátu 
v Londýně, kde zlato Barbory Špotákové, stříbro Kuby Vadlejcha, bronz Petra Frydrycha, čtvrtá místa Zuzany Hejnové 
a Tomáše Staňka, páté místo Jakuba Holuši a osmé místo Katky Šafránkové katapultovali český atletický tým do první 
desítky zemí v medailovém hodnocení. Atletika je globální sport a v Londýně závodili atleti z 200 zemí, z nichž si 47 
odvezlo medaile. Atletika je otevřený sport, nejedná se o uzavřenou soutěž, a o to je naše umístění cennější.

Na druhé straně se Český atletický svaz musel a bohužel stále musí potýkat s prekérní finanční situací způsobenou 
nekonáním MŠMT v administraci vypsaných programů. Situace v oblasti financování ze strany MŠMT je naprosto tristní. 
Do dnešního dne jsme neobdrželi rozhodnutí k programům IV. Údržba a provoz sportovních zařízení, V. Činnost spor-
tovních svazů a X. Projekty pro sportování veřejnosti. Nikdo z nás netuší, zda programy vůbec budou administrovány či 
nikoliv. Natož, abychom mohli předpokládat finanční částky, které můžeme v jednotlivých programech obdržet. Před-
sednictvo svazu na svém červnovém zasedání rozhodlo, že i přesto, že finanční prostředky z MŠMT zatím neobdržel, 
nebude krátit schválený rozpočet. Takové rozhodnutí bylo možné pouze díky dostatečným finančním rezervám, kterými 
ČAS disponuje. Rozhodnutí bylo motivováno i tím, že stále věříme, že finanční prostředky z MŠMT nakonec přijdou. 

 
Libor Varhaník,  

předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní páté číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá medailovými 
úspěchy českých atletů na velkých mezinárodních akcích. Z jednání KAS přinášíme Olomoucký, Moravsko-
slezský 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 Redakce AL
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• PŘEDSEDNICTVO 

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. •  Předsednictvo ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentantů na MU U18 
2017, konaném v maďarském Miškolci, vzhledem k vítězství obou týmů a dosaženým výkonům jako úspěšné. • 
Předsednictvo ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na MU U20, konaném ve slovenské Trnavě jako úspěšné. 
• Předsednictvo ČAS zhodnotilo celkové vystoupení reprezentace na ME reprezentačních týmů jako úspěšné. • 
Předsednictvo zhodnotilo pozitivně solidní individuální výkony ženské části týmu na ME vícebojařských družstev 
2017, celkové vystoupení reprezentace na ME vícebojařských družstev 2017, konaném ve španělském Monzónu 
zhodnotilo jako neúspěšné. • Předsednictvo ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na MS U18 2017, konaném 
v keňském Nairobi, jako úspěšné. • P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na WMRA Světového poháru 
mládeže v běhu do vrchu 2017 jako úspěšné. • P ČAS zhodnotilo vystoupení českého týmu na ME v běhu do 
vrchu jako úspěšné v juniorské a ženské kategorii, u mužů částečně úspěšné a v juniorech jako neúspěšné. • P 
ČAS zhodnotilo celkové vystoupení reprezentace na MS v běhu do vrchu v italské Premaně jako úspěšné. • P 
ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na MS v horském maratónu 2017 jako úspěšné. • Předsednictvo ČAS 
zhodnotilo vystoupení reprezentace na ME22 2017 v polské Bydhošti díky zisku dvou cenných kovů, dalším sedmi 
finálovým a několika dalším kvalitním umístěním a dosaženým výkonům jako zdařilé. • Předsednictvo ČAS zhod-
notilo vystoupení reprezentace na ME U20 2017, konaném v italském Grossetu, díky zisku tří prvních míst, dalším 
šesti finálovým a několika dalším kvalitním umístěním a dosaženým výkonům, jako úspěšné. • Předsednictvo ČAS 
zhodnotilo vystoupení na MS 2017, konaném v Londýně/GBR, vzhledem k zisku tří cenných kovů a dalším pěti 
finálovým umístěním jako úspěšné. • Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu o průběhu Poháru rozhlasu v roce 
2017 a pověřuje předsedu komise mládeže přípravou koncepce, časového harmonogramu prací a předpokládaný 
rozpočet projektu Pohár rozhlasu 2018. • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí hodnocení mistrovství ČR za ob-
dobí 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017. • Předsednictvo ČAS přijalo za svého člena ČAS  nový atletický klub – Atletický klub 
Gomango Högner, z. s. • P ČAS zhodnotilo vystoupení atletické části reprezentace na EYOF 2017 v maďarském 
Gyoru jako úspěšné. • 

Karolína Farská

• TÉMA 

České medaile na velkých mezinárodních akcích 

Česká atletická reprezentace má za sebou velmi úspěšnou sezónu. Naši reprezentanti se představili na 
pěti velkých mezinárodních akcích a z každé z nich přivezli cenné kovy. 
Ten nejcennější získala na mistrovství světa do 17 let v keňském Nairobi Barbora Malíková, která dokázala překva-
pivě opanovat finálový závod na 400 metrů v čase 52.77, čímž vylepšila dorostenecký národní rekord. 
Téměř souběžně s tímto šampionátem se konal ME do 22 let v polské Bydhošti. I zde se česká atletika dočkala 
zlaté medaile, kterou vybojoval desetibojař Jiří Sýkora, jenž tak po třech letech navázal na svůj zlatý úspěch ze 
světového šampionátu juniorů. Druhým českým medailistou byl mílař Filip Sasínek, když si v taktickém finále na 
1500 metrů dospurtoval pro stříbro. 
Následovalo mistrovství Evropy juniorů v italském Grossetu, které lze považovat za veleúspěšné. Hned třem čes-
kým reprezentantkám se podařilo vystoupat na nejvyšší stupínek. Mistryněmi Evropy v  této kategorii se staly 
výškařka Michaela Hrubá, oštěpařka Nikol Tabačková a kladivářka Kateřina Skypalová. 
Absolutním vrcholem atletické sezóny 2017 byl světový šampionát, který proběhl v Londýně. O české medaile se 
postarali výhradně oštěpaři, když vyházeli kompletní sbírku medailí. Z té nejcennější se radovala Barbora Špotáko-
vá, kterou pak ještě doplnili stříbrný Jakub Vadlejch a bronzový Petr Frydrych. 
Poslední velkou mezinárodní akcí byla univerziáda. Vysokoškoláci poměřili své síly v Tchaj Pej. Univerzitním mistrem 
světa se stal dálkař Radek Juška, jenž navíc v kvalifikaci dokázal vylepšit vlastní národní rekord na 831 centimetrů. 
Na bronzový stupínek vystoupali Kristiina Mäki v závodě na 1500 metrů a štafeta čtvrtkařů ve složení Jan Tesař, 
Lukáš Hodboď, Filip Šnejdr a Vít Müller.

Michal Procházka
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• JEDNÁNÍ KAS 

KRÁLOVÉHRADEKÝ KAS | 31. SRPNA
J. Brych podal informaci o vývoji rozpočtu 2017. • K. Ettler podal informaci o průběhu Letní olympiády dětí a mlá-
deže, zhodnotil ji jako úspěšnou akci. Královéhradecký kraj se umístil na 3. místě v kategorii hochů a na 12. místě 
v kategorii dívek. • Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva bude uskutečněno 28. 9. 2017 v Jablonci nad 
Nisou. M. Musilová vypracuje ve spolupráci s místopředsedou O. Veverkou návrh konceptu webových stránek KH 
KAS v termínu do konce září 2017. L. Šnajdr podal informace z Valné hromady KH ČUS. • Výbor schválil rozdělení 
financí pro pořadatele společných krajských přeborů s PA KAS. • Výbor schválil rozdělení financí pořadatelům 
samostatných KPD a J

OLOMOUCKÝ KAS | 29. SRPNA 
LODM  - Získáno 8 medailí a 10 finálových umístění. Olomoucký kraj se umístil na 12. místě. • Mezikrajové utkání 
mladšího žactva proběhne v Olomouci ve středu 27.9.2017. • Připravuje se  školení trenérů přípravek.  
Na stránkách ČASu jsou zveřejněny informace ke školení a doškolení trenérů přípravek a trenérů 3. třídy pořáda-
ných Ostravou a Prahou. • Z Okresních kol Středoškolského poháru a atletického čtyřboje postoupí do krajského 
finále z jednotlivých okresů prvá 2 družstva a další 2 družstva s nejvyšším počtem získaných bodů. Krajské finále 
atletického čtyřboje proběhne 4.10. v Šumperku a  středoškolského poháru 3.10 v Olomouci

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 28. SRPNA 
Podzimní sezóna připravena, soutěže družstev se rozbíhají, zatím vše bez problémů. V září se koná mnoho akcí, 
jak ze strany atletiky, tak školní soutěže. Termínově velmi nabito. • O přípravě družstev MČR  juniorů a juniorek, 
které se koná v Ostravě Vítkovicích, podal informaci p. Zvolánek. Rozpis a propozice budou zaslány na ČAS, 
řídícím pracovníkům. • Školení trenérů 3.třídy se bude konat v termínech – 1.konzultace 2.-5.11 a 2.konzultace 
16.-19.11. v Ostravě. Vedoucí školení Dr. Vandrolová. Školení TAP a školení TŽ bude ještě termínově upřesněno, 
ale předpokládáme, že se  bude konat v měsíci říjnu. • P. Buzek požádal, aby při přípravě halové termínovky byly 
nejdříve uspořádány krajské přebory jednotlivců a následně víceboje MMaS. Dále spolu s p. Šuškou upozornili 
na testy SCM – obecné – musí být v kraji uspořádány v průběhu měsíce listopadu. P. Korbel upozornil, že ještě 
nejsou určeny termíny přespolního běhu pro školy (AŠSK), termín přespolního běhu MMaS 11.11. 2017 Hodonín.

PLZEŇSKÝ KAS | 24. SRPNA 
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.6/17. Bod 4: Oštěpy 400g byly rozděleny mezi kluby. Bod 3: 
VV PKAS žádal soutěžní oddělení ČAS o dozařazení míčku na mezikrajové utkání mladšího žactva. PKAS dopo-
sud nedostal odpověď. • VV řešil problém dovybavení el. časomíry o bezdrátovou startovací pistoli. Jelikož na 
tento materiál byl získán grant, rozhodl výbor o jeho objednání. • V dalším bodě jednání se VV zabýval přípravou 
slavnostního vyhlašování nejúspěšnějších atletů oblasti. Předmětem diskuse byl mimo jiné i rozsah vyhlašovaných 
kategorií. Předběžný termín akce byl stanoven na 1. 12. 2017. • Byly projednány detaily akcí, které proběhnou 
v podzimních termínech. Zároveň bylo konstatováno, že termín 26. 8. pro konání druhého kola družstev dorostu 
a juniorů je problematický.



• KALENDÁRIUM 

Březíková Miroslava, provd. Lupečková, *9. 10. 1947 Kostelec u Gottwaldova; vícebojařka. Začínala v TJ Gottwal-
dov (1962-74, trenéři D. Dočka a J. Siblík), poté Sparta ČKD Praha (1975-78). Účastnice ME 1971 (pětiboj 12.). Čs. 
mistryně 1971 (dálka), 1971-73 a 1975 (pětiboj), mistryně ČR 1971 (pětiboj), 1973 a 1975 (dálka), 1975 (4x100 m). 
Držitelka 2 českých rekordů v pětiboji 4499 a 4601 (1969). Reprezentovala ve 12 mezist. utkáních (1970-77), z toho 
2x v EP. Miss Atletika 1966. Os. rekordy: 200 m 25,0 (1968), 100 m př. 14,2 (1972), výška 171 (1971), dálka 634 
(1971), koule 12,85 (1972), pětiboj 4864/4270 (1971).
Dryeová Drahomíra, Mgr., *21. 10. 1957 Kroměříž; oštěpařka, vícebojařka. Držitelka stříbrné medaile v hodu oště-
pem z MEJ 1975. Začínala v TŽ Třinec (1970-77, trenér F. Slavotínek), poté VŠ Praha (1978-81, trenér M. Kunc), 
TŽ Třinec (1982), Slavia Praha IPS (1983-85). Účastnice MEJ 1975 (2.). Halová mistryně ČR 1980 (výška). Držitelka 
českého rekordu v hodu oštěpem 58,84 (1975). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1975-77). Po ukončení závodní 
činnosti trenérka. Významní svěřenci: J. Vyštejnová, M. Blažková a další. Os. rekordy: výška 182h (1980) a 181 (1981), 
koule 14,56 (1980), disk 49,84 (1980), oštěp 58,84 (1975), sedmiboj 5399 (1981).
Horecký Milan, *19. 10. 1922 Židlochovice; sprinter, běžec. Začínal v SK Hrušovany (1944-45), poté AC Sparta 
Praha (1946-47), Sokol Královo Pole (1948), Včela Brno (1949-50), Zbrojovka Brno (1951-55). Mistr republiky 1946 
a 1947 (4x400 m). Držitel čs. rekordu ve štafetě 4x200 m 1:28,9 (1947), 4 ve štafetě 4x400 m 3:20,7 (1948)-3:17,8 
(1949). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1947-50). Os. rekordy: 100 m 11,0 (1948), 200 m 22,8 (1947), 400 m 
49,5 (1947), 800 m 1:53,4 (1952), 1500 m 3:59,2 (1952).
Joukal Stanislav, PaedDr., *2. 10. 1947 Brno; výškař, trenér od 1974. Od 1977 šéftrenér SVS-M Brno, zást. ředi-
tele pro sport. přípravu na Sportovní škole a trenér na SG Brno. Významní svěřenci: L. Souček, S. Ton, Z. Hlavoňová 
a další.
Komrsková Lucie, provd. Dorazilová, Mgr., *24. 10. 1977 Klatovy; dálkařka. Začínala v AC Alfa-AK Zlín (1990-96, 
trenéři J. Siblík), poté USK Praha (od 1997, trenéři J. Jílková, od 1997 P. Sluka). Účastnice ME 22 1999 (9.), univerziá-
dy 1999 (kval.), 2001 (9.), 2003 (10.), HME 2002 (7.). Mistryně ČR 1999 (4x100 m) a 2000 (dálka v hale), 2001 (dálka 
v hale i na dráze, 4x200 m v hale), 2002 (dálka v hale i na dráze, 4x100 m), 2003 (dálka a 4x100 m) a 2006 (dálka). 
Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1999-2006), z toho 6x v EP. Os. rekordy: 100 m 12,00 (2000), 200 m 24,72 
(2000), tyč 370h (1999) a 360 (1999), dálka 657 (2004) a 664w (2001), trojskok 12,42 (2003).
Podmolík Josef, MUDr., *17. 10. 1942 Hostkovice; †12. 6. 2000; běžec. Závodil za Slavii Olomouc (1965-66), poté 
Jiskra Otrokovice (1967-73). Mistr ČR v maratonu 1970 a 1972. Čs. mistr v maratonu 1970-72. Reprezentoval ve 3 
mezist. utkáních (1970-73). Os. rekordy: 5000 m 14:48,6 (1972), 10 000 m 30:41,8 (1971), maraton 2:17:45 (1972).
Svoboda-Tuřanský Josef, *21. 10. 1902 Tuřany, †3. 10. 1940 popraven za protifašistickou činnost; všestranný at-
let, nejstarší a nejúspěšnější ze tří bratrů atletů. Začínal v Sokole Tuřany, poté SK Moravská Slavia Brno a Sokol Tuřany 
(1921-27). Mistr republiky 1924 (oštěp) a 1927 (disk). Držitel čs. rekordu v hodu diskem 43,13 (1927). 1926 dosáhl 
v desetiboji nejlepšího českého výkonu 6254,18, který pro spory ČsAAU a ČOS nebyl uznán za rekord. Reprezentoval 
ve 4 mezist. utkáních (1925-27). Otec Alois Svoboda, bratři Alois a Jiří-viz hesla. Os. rekordy: výška 175 (1925), tyč 
342 (1927), koule 13,36 (1925), disk 43,13 (1927), oštěp 56,80 (1925), desetiboj 5203 (1926).
Šišovský Miroslav, *7. 10. 1947 Nové Mesto nad Váhom (Slovensko); běžec. Začínal v Považanu Nové Mesto nad 
Váhom, poté VŠ a Slávia Trnava (1970-71, trenér J. Nagy), Dukla Banská Bystrica (1972-74, trenér R. Rozim), RH 
Praha (1975-79), Slávia PF Banská Bystrica (1989-91). Mistr ČR 1977. Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1975-
76). Bratr Ján Šišovský (800 m 1:47,2/1974, 1500 m 3:40,9/1976). Os. rekord: 3000 m př. 8:36,2 (1976).
Vodičková Františka, roz. Sládková, sport. pseudonym Vanda Vodičková, *16. 10. 1897 Praha, †19. 3. 1972 
Praha; vrhačka. Závodila za SK Smíchov (1923-33). Účastnice III. SŽH 1930 (koule 9., disk 13.). Mistryně republiky 
1927-31 (koule), 1927-29 a 1932-33 (disk), 1928 (koule obouruč), 1928-29 (disk obouruč). Držitelka 4 čs. rekordů ve 
vrhu koulí 10,40 (1928)-10,86 (1930), v hodu diskem 34,80 (1929). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1925-34). 
Os. rekordy: koule 10,86 (1930), disk 34,99 (1929).
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NEKROLOGY

V pátek 8. Září 2017 zemřela ve věku nedožitých 87 let po těžké nemoci Olga Matoušková z Prahy, učitelka 
tělesné výchovy a trenérka atletiky v SK Slavia Praha. V letech 1964-1969 se podílela se na realizaci experimentu 
A, B atletických sportovních tříd. Vychovala a ovlivnila řadu učitelů tělesné výchovy, trenérů a příznivců atletiky.

V neděli 27.8.2017 zemřel ve věku 92 let JUDr. Vladimír Zítko, rodák z Koryčan, dlouholetý člen oddílu atletiky 
ve Vítkovicích. Velmi aktivně pracoval ve výboru oddílu a zejména jako rozhodčí, pracoval v komisi rozhodčích 
Moravskoslezského kraje (Severomoravského kraje), od roku 1974 byl předsedou městského atletického svazu 
v Ostravě.

Ve věku 85 let zemřel Vladimír Poskočil, bývalý závodník Lokomotivy Děčín a LIAZ Jablonec, mnohonásobný 
československý reprezentant v hodu oštěpem (v šedesátých letech os.rekord 75,25m). Vladimír Poskočil byl též 
medailistou ze světových a evropských veteránských soutěží. 

Dne 27. července 2017 zemřela ve věku 83 let Vlasta Kašpárková. Paní Kašpárková byla dlouholetou ústřední 
rozhodčí ČAS a členkou AO TJ Zbrojovka Brno. 

Čest jejich památce
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 7. 10.  MČR družstev starších žáků a žákyň .............................................................. Jablonec nad Nisou
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zTYP A

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
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Kompletní tiskový
servis závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice
diplomy
plakáty
traťové šipky
infosáčky
mapy

INZERCE


