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Sumář ze Zpráv ZHR - I  2018 – 3. část  

Poznatky instruktorů delegovaných KR ČAS na nejdůležitější závody druhé poloviny hlavní 

atletické sezóny roku 2018 jsou obsahem následujícího Sumáře. Jmenovitě se jedná o 

následující akce: 

Akce č. 35 – 28 – 29. 7. 2018 – MČR M, Ž na dráze, Kladno (ZHR – I – Houser) 

č. 41 – 26. 8. 2018 – MČR družstev M, Ž, Uherské Hradiště (Opavská) 

č. 42 – 1 – 2. 9. – MČR M, Ž do 22 let, Ostrava (Chalupa) 

č. 43 – 8 – 9. 9. – IAAF Kontinentální pohár. Ostrava (Novotný) 

č. 46 – 22 – 23. 9. – MČR žactva, Jablonec nad Nisou (Hoferek) 

č. 47 – 28. 9. – MČR družstev juniorů a juniorek, Praha (Hanykýř) 

č. 48 – 28. 9. – MČR družstev dorostenců a dorostenek, Opava (Šimek) 

č. 51 – 6. 10. – MČR družstev staršího žactva, Hranice, pořadatel AK Olomouc ve spolupráci 

s SK Hranice (Boklažuk) 

č. 52 – 24. 11. – MČR v přespolním běhu M, Ž, juniorů a juniorek, Kostelec- Alfrédov 

(Dvořáková) – zastoupila Běhounková 

K dnešnímu dni jsem obdržel zprávy všech delegovaných instruktorů.    

                                                                                                                                                               

Úroveň rozhodování 

Vzhledem k tomu, že instruktoři byli delegováni na závody vyšší kategorie, bylo 

předpokládáno, že úroveň rozhodování bude rovněž na vysoké úrovni. Předpoklad se naplnil 

– viz dále. 

35 – Jednotlivé komise byly složeny ze zkušených rozhodčích, problémy s rozhodováním se 

nevyskytly. Mistrovství mělo velmi dobrou přípravu rozhodčích před vlastními závody, velmi 

dobře spolupracovali na stadionu, na dobré úrovni byla komunikace s režií, důsledně bylo 

dbáno na bezpečnost. 

41 – Úroveň rozhodování na odpovídající úrovni, chyby v rozhodování nebyly zaznamenány. 

42 – Práce všech rozhodčích byla na vysoké úrovni, drobné chyby neměly vliv na výsledky. 

Mistrovství bylo dobrou generálkou na Kontinentální pohár. 

43 – Práci všech rozhodčích lze hodnotit pozitivně, chyby v rozhodování nebyly 

zaznamenány. Všechny skupiny rozhodčích byly u jednotlivých disciplín doplněny i jedním 

ITO/IAAF včetně mezinárodního startéra a mezinárodního rozhodčího pro cílovou kameru. 

Vrchníci a koordinátor startů museli kromě samotného závodu sledovat i komunikaci s režií 

závodu, což rovněž zvládli bez problémů. Novinkou v Ostravě bylo využití VDM (Video 

Distance Measurment) – měření vzdáleností pomocí videozáznamu v horizontálních skocích 

a ve vrhu koulí. Obsluhu zařízení měli na starosti technici SEIKO ve spolupráci s domácím 

rozhodčím, který odsouhlasoval správnost určení dopadu závodníka a náčiní. Časový pořad 

závodů (a celého poháru) byl bez problémů dodržen. Stadion byl vzorně připraven, technická 

četa pracovala výborně. 



46 – Ze strany rozhodčích dobře provedená příprava (speciální seminář) a následně 

odvedená práce. 

47 – Práce rozhodčích na dobré úrovni, drobné nedostatky byly okamžitě odstraněny. 

48 – Celým opavským rozhodcovským sborem dobře odvedená práce při mistrovství včetně 

přísného dbaní na bezpečnost, použití rozběhových značek, kontroly náčiní před jednotlivými 

pokusy závodníků, ukazování časových limitů žlutými praporky. 

51 – Činnost rozhodčích proběhla bez závažnějších nedostatků. 

52 – Bez zásadních problémů provedené mistrovství, nedošlo k žádným chybám 

v rozhodování, které by ovlivnily průběh nebo výsledky jednotlivých běhů. 

Nedostatky 

35 – Drobné nedostatky, na které se v průběhu závodů přišlo, byly okamžitě odstraněny. 

Jistou závadou bylo použití bateriových autíček pro navracení oštěpů na rozběhovou dráhu 

pouze u vlastních závodů (nikoli při rozhazování). 

42 – Při závodu ve skoku o tyči byl závodníku bez zdařeného pokusu zaznamenán výsledek 

„0“ místo „NM“ (opraveno), rozhodčí v doskočišti při skoku do dálky neměl vždy optické 

měřidlo ve svislé poloze. 

46 – Lze vytknout pouze použití bot místo předepsaných rozběhových značek při soutěži 

v hodu oštěpem. Závažnější připomínky instruktora se týkají především technického stavu 

ochranných klecí pro hod kladivem a diskem – viz dále.  

48 – Mezi drobné nedostatky lze pouze uvézt z počátku předčasné signalizování zdařenosti 

pokusů při skoku do dálky a nahrazení pásky přes doskočiště skoku o tyči (značící úroveň 

zasouvací skříňky) křídovou čarou. 

51 – Za nedostatek lze považovat skutečnost, že v sektoru skoku o tyči se vyskytoval větší 

počet trenérů. 

K pořadatelům 

Pořadatelství bylo přiděleno většinou do míst, která mají bohaté zkušenosti s pořádáním 

obdobných akcí, takže k závažným pochybením s přípravou a provedením závodů nedošlo. 

35 – Sektory pro jednotlivé disciplíny byly včas a dobře připraveny, průběžné požadavky 

rozhodčích byly řešeny okamžitě, svých úkolů se velmi dobře zhostili i pracovníci technické 

čety. 

41 – Stadion vzorně připraven, vybaven novými překážkami, doskočištěm pro skok o tyči, 

novou klecí pro hod diskem a kladivem. Byly pořizovány elektronické i ruční zápisy, 

konstatována velmi dobrá spolupráce s ŘZ a TŘ. 

42 – Pořadatelsky bylo mistrovství připraveno na dobré úrovni, dobře pracovala technická 

četa, dobře pracovala zdravotní služba i hlasatelé. V propozicích bylo milně uvedeno místo 

svolavatelny, takže závodníci z počátku trochu tápali. 

46 – Pořadatelům lze vytknout velmi silné ozvučení stadionu do té míry, že se rozhodčí (v 

některých sektorech) neslyšeli.  



48 – Stadion a jednotlivé sektory byly dobře připraveny, pořadatel okamžitě reagoval na 

případné požadavky rozhodčích. Trenérům byly vymezeny sektory pro jednotlivé disciplíny a 

byly trenéry respektovány. Dobře pracovala technická četa. Úborování místních rozhodčích 

nebylo stoprocentní. 

51 – Závodní kancelář, hlasatelé – dobrá práce. 

52 – Jisté problémy se vyskytly při nástupu běžců do druhého až čtvrtého úseku štafet, neboť 

prostor mezi zábranami byl příliš daleko od předávacího území. 

 

Počty rozhodčích 

35 – Cekově bylo přítomno 35 rozhodčích, čtyři omluveni, jeden delegován dodatečně. 

42 – Přítomno 45 rozhodčích.  

46 – První den MČR rozhodovalo 43 rozhodčích, druhý den 40. 

48 – Na mistrovství rozhodovalo 45 rozhodčích, tři byli omluveni, nikdo neomluven. 

51 – Vzhledem k tomu, že závody byly z důvodu rekonstrukce povrchu v Olomouci pořádány 

v Hranicích n. M., byly jednotlivé komise složeny z rozhodčích obou oddílů. Rozhodčích tak 

bylo dostatečné množství. 

52 – Celé mistrovství zvládlo, kromě technických pracovníků, dvanáct rozhodčích. 

Technické vybavení 

35 – Technická zařízení, pro úroveň mistrovství republiky, bez nedostatků. 

42 – Sektory připraveny na patřičné úrovni s drobnými připomínkami – v soutěžích ve vrhu 

koulí a hodu kladivem, které se konaly na tréninkovém hřišti, nebyly použity ukazatele 

výkonů a časových limitů a v sektoru pro skok o tyči byla přes doskočiště použita pouze 

páska o šíři 2 cm. 

46 – Výseč pro soutěž v hodu oštěpem musela být před zahájením přemalována, neboť její 

parametry neodpovídaly pravidlům. Zvláštní kapitolu zasluhují klece! Klec pro hod kladivem 

(mimo hlavní stadion) neměla vůbec připevněnou síť ke sloupům otočných křídel. Takže 

kladivo hozené do křídel prolétávalo ven až skoro do prostoru pro diváky. Klec na hlavním 

stadionu je zdeformována. Jeden přední sloup je vychýlen dovnitř výseče a i regulérní hody 

do něj narážely. 

47 – Tradičně nastaly problémy s klecí pro hod kladivem – posunování pohyblivých dílů bylo 

nefunkční, laťka pro skok o tyči neustále padala z podpěr na stojanech. Špatná je slyšitelnost 

hlasatele na ploše i na tribuně. Je potřebné i doplnit zvukový přenos startovních povelů od 

startéra ke vzdálenějším blokům v drahách a vyměnit kabel ke startovní pistoli. 

48 – Nebyly použity elektronické ukazatele časových limitů, nebyly měřeny všechny pokusy 

dlouhých hodů, otočná křídla ochranné klece pro hod kladivem byla otočná pouze se 

značným úsilím rozhodčích. 

 

 



K pravidlům 

V souvislosti s některými aktuálními změnami pravidel se v práci rozhodčích problémy 

nevyskytly. 

K soutěžní komisi 

35 – Časový pořad byl připraven velmi dobře, intervaly mezi jednotlivými disciplínami byly 

odpovídající. Mírné zpoždění bylo zaznamenáno až u poslední soutěže – rozestavném běhu 

na 4 x 400 m mužů. 

42 – Pro soutěž v trojskoku žen bylo připraveno odrazové břevno ve vzdálenosti 11 metrů 

(údajně na pokyn vedoucího projektu), po reklamaci trenérů bylo břevno přesunuto na 

vzdálenost 9 metrů (v souladu s technickými ustanoveními pro MČR). 

46 – V závěru sobotního programu (štafety na 4x60 metrů) došlo zpočátku, oproti časovému 

rozpisu, k přehození běhů žáků a žákyň a následné opravě opravy na pořadí dle původního 

rozpisu. Na ploše se proto objevilo značné množství běžců a běžkyň. Takže zmatek. Závěrem 

nedělního programu byly štafety na 4x300 metrů. Družstev žákyň bylo tolik, že musely být 

rozděleny do čtyř běhů, což se nedalo za patnáct minut stihnout. 

48 – Časový pořad byl, bez problémů, dodržován. 

51 – Časový pořad byl dodržen s výjimkou závěrečných štafetových běhů, kterých se 

zúčastnilo značného počtu družstev. 

Ke Zprávám ZHR – I  

Ke Zprávám zástupců hlavních rozhodčích ve funkcích instruktorů nemám zásadních 

připomínek. Zprávy jsou navíc dodávány včas. 

Jmenovité (kladné) hodnocení práce rozhodčích 

HR – Kubálek (35), Kovář (41, 48), Budínský (46), Pudilová (51) 

Start – Hanykýř (35, 42), Lébr, Kamenský (35), Král (41, 48), Matýsková, Sabák (41), Šulcová 

(42), Šulc (46), Uhlíř, Frnka (51), Foerster,Hikish (52) 

VR běhů – Párys (46), Simon (52) 

VR skoků – Šembera (46) 

VR vrhů – Všetečka (46) 

Kamera – Bort (35), Mácha K. (47), Baran (48), Navrátil, Belfín (51), Linhartová (52) 

Úseky – Psůtka (35), Hoferek K. (41), Vandrolová (42), Košvancová, Simon (46) 

Pořadí – Belfínová (51) 

Vrchník běhů – Kervitcer (35), Svoboda (41), Šimek (42), Nohýnek (46), Simon (47) 

V. chůze – Lajčík (41), Brandejský (46) 

V. výšky – Mojžíšková (41), Hejnová (42), Budínská J. (46), Baron (48), Prudil (51) 

V. tyče – Vondra (35), Lesák (41, 42), Zemánek (46) 

V. dálky – Prokeš, Belzová (35), Kovářová (41), Kopcová (42), Lechner (46), Nemšovský, Holub 

(47), Kopecký (51) 



V. koule – Voňavka (35), Horák (41), Novotný A. (42), Vondra (47) 

V. oštěpu – Vondrová (47), Formánek (48), Kalas (51) 

V. disku – Veselý (35), Košvancová (41), Hlaváčková (46) 

V. kladiva – Jasanský (46), Matýsek (48) 

MaV – Nešvera (35), Vacula (41) 

Vítr – Neborovský (48) 

Svolavatelna – Uřičář (41), Budínská L. (46) 

Další – Žák (41), Morcinko, Novotný R. (51) 

 

Jiné  

41 – Hlavní rozhodčí i instruktorka se shodli, že poděkování patří i všem ostatním rozhodčím, 

jak z místa pořadatele, tak i ze Zlína, Vsetína, Otrokovic, Brna, Opavy, Mladé Boleslavi, Hranic 

a Lipníku. 

 

Havířov, 29. 11. 2018                                                                                                            Šimek 

 

 


