
 

 

 

 

 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
INSTRUKTORŮ ROZHODČÍCH 

ATLETIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

                     1. Sumář za Zpráv HR, rok 2018 – část 2/2 
 



Sumář ze Zpráv HR, rok 2018, část  2/2  

 15. - 19. 05. 2018 Kladno, 1. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A, Veselý 

18. - 26. 05. 2018 Praha, 10 km chůze pro 3. kolo I. ligy mužů, sk. C, Buřilová   

21. - 06. 06. 2018 Ostrava, Malý kontinentální pohár, Pudilová 

25. - 10. 06. 2018 Zeleneč, 10 km chůze pro 3. kolo I. ligy mužů, sk. A, B,Tipka  

27. -16. 06. 2018 Vyškov, Mezistátní utkání ČR - Maďarsko - Polsko - Slovensko - Slovinsko juniorů a 

juniorek, Šálek 

31. - 30. 06. 2018 Mladá Boleslav, 3. kolo I. ligy mužů a žen, sk. B, Všetečka 

32. - 30. 06. 2018 Uherské Hradiště, 3. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C, Mojžiš 

 33. - 01. 07. 2018 Ostrava, 2. kolo extraligy mužů a žen, Roztočilová 

34. -14. 07. 2018 Nové Město nad Metují, 10000 m chůze pro 4. kolo I. ligy mužů, sk. A, B, 

35. - 28. a 29. 7. 2018 Kladno MČR M+Ž na dráze, Kubálek  

36. - 4. 8. 2018 MČR v běhu do vrchu M+Ž+ J, Vykydal   

37. - 11. 8. 2018 Přerov, 10 km chůze pro 4. kolo I. ligy M. sk. C, Hořínek 

38. - 25. 8. 2018 Stará Boleslav, 4. kolo I. ligy M+Ž  sk. A, Hoferek  

39. - 25. 8. 2018 Jablonec n/Nisou, 4. kolo I. ligy M+Ž, sk. B, Kudlička  

41. - 26. 8. 2018 Uherské Hradiště, MČR družstev M+Ž, Kovář 

42. -1. a 2. 9. 2018, Ostrava, MČR M+Ž do 22 let na dráze, Pudilová  

43. - 8. a 9. 9. 2018, Ostrava, IAAF Kontinentální pohár, Pudilová  

44. - 16. 9. 2018, Baráž o postup do extraligy M+Ž, Kňákal  

45. - 16. 9. 2018, Jablonec n/Nisou, Baráž o postup do I. ligy M+Ž v Čechách, Budínský 

46. - 22. A 23.2018 Jablonec n/Nisou, MČR žáků a žákyň na dráze, Budínský 

47. - 28. 9. 2018, Praha, MČR družstev juniorů a juniorek, Kňákal 

48. - 28. 9. 2018, Opava, MČR družstev dorostenců a dorostenek, Kovář 

49. - 29. 09. 2018, Baráž o postup do I. ligy M+Ž na Moravě a ve Slezsku,??? 

51. - 6. 10. 2018, Olomouc, MČR družstev starších žáků a žákyň, Machová 

52. -  6. 10. 2018, Kostelec- Alfrédov, MČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek, 

Linhartová 



 

Zprávy, které nebyly doručeny 

 13. - 06. 05. 2018 Praha, Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen, Simon   

26. - 13. 06. 2018 Ostrava, Mítink IAAF - Zlatá Tretra Ostrava, Novotný 

40. - 25. 8. 2018 Břeclav, 4. kolo I. ligy M+Ž, sk. C, Ošmera 

50. - 30. 09. 2018, Běchovice – Praha, MČR v silničním běhu M+Ž + J+ Jky, Simon 

 

Hodnocení práce rozhodčích u cílové kamery, startérů a vrchníků 

 15, 25, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 46, 47, 51, 52 – Bez problémů. 

39 – Výborná práce s menším zaváháním, které se vyřešilo již během samotného závodu, práce 

startérů bez chyb, pracovali velmi flexibilně, komunikovali s rozhodčím cílové kamery, vše dokázali 

vyřešit, všichni vrchníci pracovali výborně bez zřejmých chyb proti pravidlům. 

41 – Startérská skupina složená z rozhodčích z Opavy a Uh. Hradiště, pracovala výborně, ostatní 

vrchníci ze Zlína, Uh. Hradiště, Ml. Boleslavi, Hranic, Lipníku, Brna, pracovali výborně, bez chyb. 

43 – Jan Navrátil se zhostil svého úkolu bezchybně, záda mu kryla zkušená mezinárodní rozhodčí 

cílové kamery Krisztina Horvath. Startovací tým pod vedením Josefa Hanykýře pracoval bez 

problémů, ve složení (Šulcová, Trojanec, Matýsková a Kiszková). Všechny disciplíny vedeny bez 

problémů zkušenými vrchníky:  Šimkem, Vandrolovou, Veselým, J. Fialou, Hejnovou, Kopcovou, 

Formánkem. Také R. Pudilová jako jediný rozhodčí/vrchník ve svolavatelně pracovala velmi dobře a 

zjednala si potřebný respekt. 

48 – Rychlé a přesné zpracování výsledků, startéři  - jisté a bezproblémové starty, práce vrchníků ve 

všech sektorech byla výborná. 

 

 

 Hodnocení technické čety 

 15, 18, 25, 31, 32, 46, 51 – Pracovala dobře. 

33, 38, 48 – Práce rychlá a spolehlivá. 

39 – Technická četa fungovala pouze na úseku vyvěšování výsledků. Někde na disciplíně pracovali 

jako ukazatelé výkonů. Bohužel další technická četa nebyla v tento den zajištěna. 

41 – Velmi dobrá, spolehlivá, akční, bez problémů. 

42 – Připomínky ke stavbě překážek. 



 47 – S výjimkou hodu diskem, kde členkám TČ nebylo ještě 18 let, bez připomínek. 

52 – I přes nepříznivé počasí všichni plnili své úkoly dobře.  

 

 

Zajištění závodů pořadatelem a spolupráce s ním 

  15, 18, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 51, 52 – Vynikající. 

28, 46, 47 – Dobrá. 

 

Připomínky k časovému pořadu 

 15, 18, 31, 25, 32, 33, 34, 42, 47, 48, 52 – Bez připomínek.  

39 – Časový pořad byl sestaven dobře s ohledem na aktuální počet závodníků.  Ze začátku došlo ke 

zdržení běžeckých disciplín vlivem technické závady na cílovém zařízení.  Koule žen měla drobné 

zpoždění při svém zahájení z důvodů nedostačujícího počtu personálního zajištění (přesouvala se na 

tuto disciplínu komise od kladiva). 

41 – Drobná kolize A (Tyč - M – 10:40 a Oštěp Ž  - 11:05 ) 

                                           B (Disk – Ž – 14:45 a Trojskok M – 15:45) 

43 – Nebyly vhodně stanoveny časy pro svolavatelnu, vzhledem k představování atletů. Žádné jiné 

připomínky se neobjevily. 

46 – První den byl časový pořad dodržen. Výjimkou byl závěrečný běh na 4 x 60 m technický delegát 

měnil 4 x 60 D za 4 x 60 H, a to v okamžiku, kdy bylo na startu v poměrně chladném počasí již cca 60 

děvčat. Druhý den byl časový program zpožděn během štafet 4 x 300 m. Během 15 minut není možné 

realizovat zodpovědně 4 běhy. 

51 – Připomínky nebyly. 

 

Stav jednotlivých sektorů – závady 

 15, 31, 32, 42, 43, 51 – Všechny sektory i náčiní byly velmi dobře připraveny. 

33 – Sektory byly připraveny dobře, byly použity světelné ukazatele výkonů, hody byly měřeny po 

každém pokusu opticky, kontrolní měření před zahájením soutěží byla provedena. 

37 – Vhodně volená trať, jednotný povrch, rovina, dvě třetiny okruhu byly ve stínu stromů, 

v panujících vedrech hodnotili závodníci kladně. 



38 – Sektory dobře připraveny, výseč pro hod oštěpem pouze 40 m, soutěžící házeli přes 60 m. 

39 – Stadion byl připraven v rámci možností na pořádání závodů dobře. Všechny sektory byly předem 

připraveny. Problém byl u sektoru tyče, kdy jeden ze stojanů nejprve nešel vůbec povolit, pak se 

následně povoloval zcela bez vůle rozhodčích. Během soutěže nedostatky neovlivňovaly výkony 

soutěžících. Sektor v hodu kladivem (areál Srnčí důl) je dlouhodobě v katastrofickém stavu. Nicméně 

pořadatelé udělali maximum proto, aby soutěž probíhala dle Pravidel atletiky. V současné době 

probíhá značná rekonstrukce celého sektoru. 

41 – Ve všech sektorech bylo vše v naprostém pořádku, pouze připomínka k odrazovému prknu 

(deska) pro skok daleký a trojskok by měla být zhotovena z pevnějšího (odolnějšího) materiálu, neboť 

v neděli odpoledne (trojskok M) z něj létaly třísky (štěpky). 

46 – Stav klece u disku je nevyhovující, přístup osob ke kleci není ničím omezen, skluzy disku po trávě 

nebyly také ničím omezeny, klec je na jedné straně silně zdeformována. U sektoru koule musel 

rozhodčí vrhů a hodů zúžit prostor na 20 m o 30 cm. U sektoru oštěpu musela být výseč také 

upravena na 40 m zúžena o 60 cm, u sektoru tyče museli rozhodčí instalovat pásku vymezující rovinu 

stojanů včetně větrné stélky. 

47 – HR doporučuje vyměnit kabel ke startovní pistoli, který je už značně opotřebený. 

- U skoku o tyči sjížděla při kontaktu závodníků s laťkou podpěra pro laťku uchycená na levém 

stojanu. 

- U hodu diskem byla výseč pro dopad náčiní označena žlutými čárami, ačkoliv podle ustanovení 

pravidla 187 odst. 12 písm. a) Pravidel atletiky měla být označena čárami bílými. 

- U hodu kladivem nebylo možné ustavit síťový dílec široký 2,0 m uchycený na pravém předním okraji 

klece do polohy dané ustanovení m pravidla 192 odst. 4 POZN. 2 Pravidel atletiky. 

- Je nutno na několika místech pohyblivých síťových dílců širokých 2,0 m uchycených na předních 

okrajích klece přivázat síť ke konstrukci. 

51 – Všechny sektory i náčiní byly velmi dobře připraveny. 

 

Chyby v rozhodování 

 15, 18, 25, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 46 – HR neshledal žádné chyby v rozhodování proti Pravidlům 

atletiky. 

38 – Vrchník disku, nezajistil změření pokusu jednoho závodníka ve třetím pokusu – 

Po ukončení všech pokusů mu byly poskytnuty tři náhradní pokusy. Vrchník v soutěži ve vrhu koulí 

toleroval závodníky bez startovních čísel. 

42 – Při stavbě 4x400m byly kužely na seběh umístěny již během prvního úseku. 



 43 – Největší chybou bylo to, že při před programu byly 1. školní štafety odstartovány bez 

štafetových kolíků. Byly jim dodány až pro 2. úsek. Některé sporné momenty byly vyřešeny od 

videorozhodčího. Žádné očividné chyby nebyly zaznamenány. Trochu zamrzela pozornost rozhodčího 

v poli koule mužů (S. Kováře) upřená na vedlejší sektor – hod diskem, více než na vlastní sektor. Jako 

rozhodčí fungovali  ITO z IAAF a byli pojistkou, že soutěže budou probíhat bezchybně. Nutno 

podotknout, že zasahovali minimálně. 

47 – Nebyly, nezměření prvního rozběhu na 100 m juniorů cílovou kamerou bylo zapříčiněno chybou 

v její synchronizaci, pořadí závodníků bylo určeno podle cílové fotografie. 

48 – U skoku dalekého předčasné zvednutí bílého praporku, závodník ještě neopustil doskočiště, byl 

upozorněn, potom bez problému. 

Skok o tyči – svislá čára na doskočišti byla nakreslena křídou až na základě upozornění HR. 

51 – Ve skoku dalekém rozhodčí zvedal bílý praporek ještě před opuštěním doskočiště závodnicemi 
ve snaze urychlit soutěž, při velkém počtu závodnic – tato chyba s ním byla na místě probrána. Ve 
skoku o tyči byly povoleny boty jako značky na rozběhu, přestože byly k dispozici oficiální značky. Po 
upozornění, ještě během soutěže, byly boty nahrazeny značkami. 

 
 
Další připomínky hlavního rozhodčího 
 
25 – Přes upozornění ze strany HR jsou časy ve výsledcích uvedeny s přesností na desetiny sekundy 
(ačkoliv se jedná o soutěže pořádané mimo stadion – zaokrouhlit na celé sekundy). 
Trať nebyla na některých místech dostatečně obsazena pořadateli, v průběhu běžeckého závodu na 
10 km někteří závodníci zabloudili. Ve dvou případech došlo ze strany závodníků ke zkrácení trati (ne 
jejich vinou ), závodníci byli diskvalifikováni. Po dokončení běžeckého závodu na 10 km zkolaboval 
jeden závodník, byl převezen záchrannou službou do nemocnice k vyšetření. 
 
33 – V některých soutěžích bylo málo závodníků.  
Nevhodné zařazení 18 běžců na 1500m do jednoho běhu. 
 
37 – HR znovu upozorňuje na nevhodný formulář Zpráva hlavního rozhodčího pro závody v chůzi 
 
38 – V průběhu soutěži došlo ke dvěma zraněním. Pořádající nemá štafetové kolíky odpovídajícím 
pravidlům – běželo se s kolíky v průměru i 34,86 min. 
 
39 – Nejen při těchto závodech se vyplatilo umístění sektoru vrhu koulí na hlavní plochu stadionu. 
V případě sektoru hodu kladivem v Srnčím Dole je třeba promyslet odvoz zváženého náčiní (je zcela 
nedůstojné, aby rozhodčí odvážel náčiní v nákupním vozíku do 15 minut vzdáleného areálu) a 
zároveň svoz závodníků (zejména těch, kteří se vůbec v Jablonci na stadionu neorientují).  
 
41 - Rozhodčí byli včas na místech a řádně kontrolovali (bezpečně) všechna rozcvičení a cvičné hody. 
Byla prováděna měření (kontrolní) před zahájením disciplíny i po skončení. Pochvala všem vrchníkům 
jednotlivých disciplín. Součinnost s ostatními rozhodčími byla skvělá. Nálada v sektorech  - přátelská, 
kamarádská, profesionální. 
Skvělá práce skupiny – měření a vážení (Vacula, Gajdošík a Krista). 
Výborná spolupráce a součinnost HR Kovář a ZHR+I – Opavská.  
Nedostatek byl, že ČAS nedodal červené bundy pro startéry. 



V průběhu MČR byl vytvořen český rekord v chůzi žen na 5 km (Anežka Drahotová). Rekordní 
protokol vyplnil HR Kovář a osobně předal TD, Davidu Borovi. 
 
42 – Byl podán protest a následně i odvolání v rozběhu na 400m př. mužů proti diskvalifikaci za 
úmyslné sražení překážky – nedostatečně zvednutá švihová noha. 
Velmi dobrá spolupráce s ZHR Valčuhovou a Chalupou, také dobrá práce ve svolavatelně a vedení 
úsekových rozhodčích. 
 
 43 – Pravidla při této soutěži měla odlišný formát od „běžných pravidel“. Tento formát však mezi 
rozhodčími nenašel jediného příznivce mezi 27 účastníky neoficiální ankety. Hodnocení práce 
rozhodčích ze strany IAAF bylo velmi kladné. 
Z připomínek jednotlivých vrchníků: 
U skoku do výšky ITO nařídil odstranit část značky z lepicí pásky – přelepeno do kříže, prý z důvodů, 
že se jedná o 2 značky (nebo značku ze dvou částí, jak to HR vysvětloval technický delegát). 
U skoku do dálky byly připomínky pouze k organizačním záležitostem (nedostatek vody pro 
závodníky, zkušební závodění, vč. měření  před hlavními závody.) 
U běhů upozornil vrchník v cíli opakovaně na možné bezpečnostní riziko pro počítače kol během 
soutěže v blízkém sektoru pro vrh koulí a na zpoždění proti časovému programu díky režii závodů a 
rozhovory s kapitánů týmů. Upozornil také na nedostatečný počet „stálých“ úsekových rozhodčích, 
tzn. těch, kteří nebyli ustanoveni jako rozhodčí v cíli. 
Vrchní rozhodčí pro úseky jen potvrdila chybějící – minimálně 2 rozhodčí – pro odvádění 
eliminovaných závodníků do mix zóny, popř. odvádění závodníků na jednotlivé úseky štafet. Vrchníci 
pro skok o tyči, kouli, hod kladivem, diskem a oštěpem HR připomínky nepředali – vše probíhalo bez 
problémů. 
Ve svolavatelně nebyly dobře nastaveny časy pro příchod a odchod ze svolavatelny na stadión, proto 
někdy nebyla kontrola závodníků provedena dokonale. Díky tomu se stalo, že si jeden africký atlet 
odnesl na hlavní plochu kouli z rozcvičovacího prostoru. Konstruktivní připomínky vrchníka 
svolavatelny během schůzky po prvním soutěžním dni, vedly k tomu, že došlo k úpravě režie 
představování a druhý den probíhal už v klidnějším režimu.  
Ve svolavatelně chyběla vysílačka – není dostačující, by ji měla pouze osoba spojená s TIC, přispívá to 
i k nejasnému rozdělení kompetencí a otázkám, kdo se komu vlastně zodpovídá. Organizaci práci 
svolavatelny (i rozestavění) by měl mít na starost vrchník svolavatelny, který by měl mít k ruce 
dostatečný počet jazykově vybavených spolupracovníků, kteří se nestydí mluvit a fyzicky zkontrolovat 
tašky atletů. Kontrolu u běhů usnadnilo a urychlilo vysvléknutí atletů ve svolavatelně a odnesení 
jejich košíků s jejich oblečením a taškami do mix zóny. Svolavatelna byla také pouze neoficiálně 
informována o tom, že někteří vrhači nebudou mít týmový dres. Z pohledu HR byl nedostatečný 
počet úsekových rozhodčích. 
 
46 – Spolupráce s hlasateli a tzv. režií – vrchní rozhodčí běhů i vrchní rozhodčí vrhů a vrchní rozhodčí 
vrhů požadovali určité ztlumení rozhlasové aparatury. Ta byla pouštěna tak nahlas, že se rozhodčí 
v jednotlivých komisích neslyšeli nebo v technických disciplínách závodníci neslyšeli zapisovatele,  
kteří je vyvolávali k jednotlivým pokusům. Pracovník, který prováděl tzv. režii, nevešel vůbec 
v kontakt s rozhodčími. Těm byly rozdány pouze vysílačky bez jakýchkoliv instrukcí. 
Proveden každý den nulový test. Veškerá dokumentace k vytvořeným rekordům včetně podpisů 
odpovědných rozhodčích byly odevzdány.  
V průběhu MČR byla využita technika fy On-Line Service z Ostravy. 
 
47 – Běhy byly měřeny certifikovanou cílovou kamerou Timetronics, výrobní č. 4/4/80 u které byl 
před zahájením závodů proveden Gun test. 
- Rychlost větru byla měřena u běhů kalibrovaným digitálním větroměrem Timetronics, v.č. 3/1/882, 
A u skoku do dálky a trojskoku kalibrovaným mechanickým větroměrem C. T. M. Praha, WR3, 
v. č. 0612884. 



V průběhu závodů byla dvě zranění, ošetřena lékařem závodů, jedno zranění převezeno 
Zdravotnickou službou do nemocnice Královské Vinohrady. 
HR děkuje pořadateli za velmi dobrou organizaci a rozhodčím za kvalitně odvedenou práci, přičemž 
hlavně práci J. Hanykýře, který startoval všechny závody sám a dále 3 rozhodčím z Berouna,     
1 rozhodčího z Kladna a 3 rozhodčím z Kolína, kteří se zapojili na pozvání HR. 
 
48 – Ve funkcích vrchníků byli vždy zodpovědní a zkušení rozhodčí, kteří pracovali ve svých skupinách 
spolehlivě. Bezpečnost v sektorech byla důsledně dodržena. Provedeno kontrolní měření před a po 
ukončení disciplín (vrhy, hody) rovněž starty. 
 
51 – Úborování  pomocných rozhodčích nebylo zpočátku dobře koordinováno, během závodů došlo 
k nápravě. Nebyl delegován dostatečný počet rozhodčích na úseky+ běhy. Chyběli např. rozhodčí při 
steeplu u překážek. Pro štafety pak už bylo možné využít rozhodčí z ukončených disciplín. 
Je zarážející, že se v žákovské kategorii běhají „krátké „ překážky na 100m, ale sprinty pouze na 60m. 
 
 
 
 
Zlín, 5. 12. 2018                                                             Opavská Milena 


