
• SLOVO PŘEDSEDY

V současném Slovu předsedy bych rád informoval o změnách, které nastávají v oblasti vyhlašování dotačních progra-
mů. Začátkem srpna vznikla Národní sportovní agentura a od 1. ledna přebírá od státu koncepci sportu a vyhlašování 
dotačních programů pro rok 2021. Pro rok 2020 bude tedy naposledy vyhlašovat dotační výzvy MŠMT. 
Od 31. května 2020 bude díky přijatému zákonu o sportu uveden do provozu rejstřík sportovních organizací, sportovců, 
trenérů a sportovních zařízení. Dochází tedy k zásadní změně, kdy od 31. července 2019 jsou povinni údaje do rejst-
říku zapisovat nikoliv nadřízené sportovní organizace (Český atletický svaz), ale pouze jednotlivé sportovní organizace, 
v našem případě atletické kluby a oddíly, pokud jsou žadately o dotace ze státního rozpočtu. Jde o novou zákonnou 
povinnost a ČAS nabízí oddílům a klubům maximální součinnost. 
Proto na tuto záležitost upozorňujeme všemi možnými komunikačními kanály. ČAS bude situaci v rámci legislativních 
změn monitorovat, niterně se dotýká základního financování atletické činnosti v naší zemi. 

Libor Varhaník,  
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři, dostává se k  vám letošní třetí číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá projednáním kan-
didatur k pořádání domácích šampionátů v  roce 2020 a MČR mužů a žen 2021. Z  jednání KAS přinášíme Pl-
zeňský, Moravskoslezský a Olomoucký. Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své ob-
sahové 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 schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2019, která se usku-
teční 22. listopadu 2019 v Dříteči. •  P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. červnu 2019. • P ČAS 
schválilo nominaci závodníků a doprovodu na mistrovství světa v Dauhá. • P ČAS schválilo kandidaturu Maratonstavu 
na MS v horském běhu v roce 2020. • P ČAS zhodnotilo vystoupení výpravy na ME reprezentačních týmů 2019, konané 
v polské Bydhošti, jako solidní, nicméně se nepodařilo při změně regulí soutěže pro rok 2021 udržet superligu tohoto 
ME. • P ČAS zhodnotilo vystoupení dorostenecké reprezentace na IMRYC 2019 jako uspokojivé. •  P ČAS zhodnotilo 
vystoupení atletických reprezentantů na LSU 2019 pozitivně a jako úspěšné. • P ČAS schválilo způsob nominace pro MU 
U16 a pro MS v běhu do vrchu a MS v dlouhém horském běhu. • P ČAS vzalo na vědomí zprávu o průběhu Štafetového 
poháru v roce 2019 a Poháru rozhlasu v roce 2019. • P ČAS schválilo předložený návrh na uspořádání ankety Atlet roku 
2019. • P ČAS schválilo s úpravami záměr pilotního projektu Sportovní/Atletické akademie při AK Škoda Plzeň. • P ČAS 
vzalo na vědomí informace o uspořádání MČR mužů a žen v Brně ve dnech 26. – 27. 7. 2019 a zhodnotilo uspořádání 
M ČR jako úspěšné. • P ČAS podle čl. XX odst. 8 Stanov ČAS a čl. Směrnice ČAS č. 6/2016 rozhodlo o změně schvá-
leného provozního rozpočtu pro rok 2019. • P  ČAS schválilo nominační kritéria a výkonnostní požadavky, jejichž splnění 
zaručuje nominaci a účast závodníka na ME v přespolním běhu v roce 2019. • V roce 2019 došlo podle ustanovení čl. 
III odst. 13 Stanov ČAS k zániku členství v ČAS těchto atletických oddílů a klubů: AK Temelín (Jihočeský KAS), ŠSK ZŠ 
Borotín (Jihočeský KAS), Všestranný sportovní klub Mladá Boleslav (Liberecký KAS), Batt klub Nové Město na Moravě 
(KAS Vysočina), Laufen klub Brno z. s., EPS aktivity (Zlínský KAS). •  
 Karolína Farská

• TÉMA 

BYLI URČENI POŘADATELÉ MČR PRO ROK 2020 A MČR MUŽŮ A ŽEN 2021
Mistrovství České republiky mužů a žen se bude v roce 2021 konat ve Zlíně. Ten byl letos hostitelem domácího republi-
kového šampionátu ve vícebojích. Národní mistrovství mužů a žen proběhne ve Zlíně poprvé ve své historii. Pořádajícím 
oddílem je Atletický klub Zlín, z. s.

Jablonec je velezkušeným pořadatelem domácích mistrovství. V příštím roce se na severu Čech sejdou ke svému mis-
trovskému měření sil atleti kategorie do 22 let. Pořádajícím oddílem je TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. Mistrovství České re-
publiky do 22 let proběhne v Jablonci již potřetí v krátké historii tohoto šampionátu. Konalo se zde v letech 2007 a 2014.
Mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mlad-
ších žáků a mladších žákyň ve vícebojích se po třech letech vrací do pražského Edenu. Naposledy se zde konalo 
v olympijském roce 2016. Jeho pořadatelem je ASK Slavia Praha.
Česká juniorská a dorostenecká špička změří své síly v rámci MČR v Ostravě, kde tento atletický svátek uspořádá SSK 
Vítkovice. Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek se naposledy na vítkovickém stadionu uskutečnilo 
v roce 2015.
Nejmladší mistrovská kategorie, kterou je starší žactvo, bude mít svůj šampionát v Třinci a pořádajícím oddílem bude TJ 
Třineckých železáren, spolek.
Nejvyšší týmová soutěž vyvrcholí v příštím roce při mistrovství České republiky družstev na pražské Julisce. Jeho pořa-
datelem bude mnohonásobný šampion TJ Dukla Praha.

Mistrovství České republiky v přespolním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek se v příštím roce uskuteční v Běchovicích, 
kde ho uspořádá Český běžecký klub, z. s.
Domácí republikový šampionát v  přespolním běhu dorostenců, dorostenek, staršího a mladšího žactva bude hostit 
jihočeský Tábor. Jeho pořadatelem je TJ VS Tábor, z. s.
Pořadatelem mistrovství ČR v běhu na 10 000 metrů bude Atletika Slavkov u Brna, z. s.
Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu do vrchu uspořádá TJ Šumperk, z. s.
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• Z JEDNÁNÍ KAS 

PLZEŇSKÝ KAS | 29. SRPNA
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.6/19. • VV se seznámil s návrhem AK Škoda k problematice ome-
zení startů na krajských přeborech  žactva. • VV pověřil Mgr. Josefa Pšajdla výkonem místopředsedy PKAS, kterou tak 
přebírá po zesnulém RNDr Jiřím Hostýnkovi. • Výbor PKAS zhodnotil vystoupení závodníků PKAS na MČR dospělých. 
• Předsedkyně komise rozhodčích paní Linhartová seznámila VV se stavem zajištění zbývajících závodů v sezoně 2019 
z pohledu komise rozhodčích. • Hospodář pan Bastl přednesl zprávu o průběhu hospodaření PKAS v roce 2019.

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 26. SRPNA
p.Černý připravil návrh termínové listiny pro halu Ostrava 2020, po diskusi byla schválena, bude rozeslána na kluby. • 
T.Kopecký informoval o Olympiádě mládeže- MS kraj byl suveréně nejlepší v atletických soutěžích, dík patří trenérům zá-
vodníků,samozřejmě závodníkům samým. • Stanislav Šuška – zrekonstruovaná dráha a sektory na ZŠ Porubská,velmi 
kvalitně,zlepšení podmínek pro trénink a závody, vrhačský pohár probíhá- po odřeknutí pořadatelství kola v Opavě,po-
řadatele zastoupila Atletika-Poruba. • Miroslav Mařádek podal informaci o situaci s dovybavením stadionů. • P.Černý 
informoval o úspěších závodníků z MS kraje – Evropské hry Minsk, ME do 22 let Gavle, ME juniorů Boras, ME družstev 
Bydhošť a v neposlední řadě účast a výsledky na Universiádě v Neapoli. 

OLOMOUCKÝ KAS, 23. SRPNA
Valnou hromadu zahájil předseda L. Šnajdr, přivítal delegáty i hosty a provedl volbu předsedajícího VH. Předsedou zasedání 
byl zvolen O. Veverka, který dále jednání  VH řídil. Do mandátové komise byli zvoleni: J. Brych, A. Žďárský, K.Kuklová. Zprávu 
přednesl  A. Žďárský. Pozváno bylo 20 delegátů, přítomno 14 delegátů  tj. 70% - VH je usnášeníschopná. Valná hromada 
projednala Výroční zprávu KAS za rok 2018 a schválila ji s úpravami. Zprávu o účetní uzávěrce přednesl  J. Brych a podal  ná-
vrh usnesení  o naložení s výsledkem  hospodaření  KAS. J. Brych předložil Valné hromadě návrh rozpočtu KAS na rok 2019. 

• KALENDÁRIUM 

Čížek Ivan, *11. 10. 1959 Praha; překážkář. Začínal jako fotbalista a plavec (1968), s atletikou v RH Praha (1971-72, 
trenér A. Litera a Singer), poté AC 1890-Atletik Praha (1973-78, trenér Šimon), Sparta ČKD Praha (1979-84, trenér M. 
Novák), RH Praha (1985), Sparta ČKD Praha (1986-87), AC Praha 1890 (1988). Účastník MEJ 1977 (400 m př. rozb.). 
Mistr ČR 1978 (400 m př.) a 1979 (4x400 m), čs. mistr 1979-80 a 1985 (4x400 m). Držitel českého rekordu v odd. štafetě 
4x400 m 3:06,95 (1985). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1980-84). Po ukončení záv. činnosti trenér od 1988 v AC 
Praha 1890, A.C. Sparta Praha a SK Aritma Praha, ved. trenér CTM Praha 1995-98. Os. rekordy: 400 m 47,77 (1984), 
400 m př. 51,30 (1984).

Jílek Jaroslav, *22. 10. 1989 Nové Město na Moravě; oštěpař. Začínal v Schmier klubu N. Město na Moravě (2003-05, 
trenérka V. Holubová), poté Hvězda SKP Pardubice (od 2006, trenér P. Studnička). Účastník MEJ 2007 (11.). Reprezen-
toval v 6 mezist. utkáních (2004-09). Os. rekord: oštěp 73,24 (2009).

Králová Tereza, *22. 10. 1989 Brno; kladivářka. Začínala v AC Moravská Slavia Brno (2002-05, trenéři P. Punčochář 
a J. Bartoněk), poté Hvězda SKP Pardubice (2006-12, trenér P. Studnička), USK Praha (od 2013, trenér L. Plášilová). 
Účastnice MSJ 2008 (12.), ME 22 2011 (7.), ME 2012 (12.). Mistryně ČR 2012. Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních 
(2007-10). Os. rekordy: koule 13,39 (2012), kladivo 69,20 (2012).

Mohaplová Michaela, provd. Dlouhá, *26. 10. 1964 Frýdek-Místek; vícebojařka. Začínala jako volejbalistka (1981), 
s atletikou v Novém Jičíně (1981-82, trenér P. Svoboda), poté RH Praha (1983-86, trenér J. Jón), VŠ-USK Praha (1987-
91). Mistryně ČR 1984 a 1986 (sedmiboj). Čs. mistryně v hale 1987 (pětiboj). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1986). 
Os. rekord: sedmiboj 5289 (1984).

Nejedlý Michael, *1. 10. 1969 Moravský Krumlov; běžec. Začínal 1986 v Moravské Slavii Brno (1986-90, trenér F. 
Nemetz), poté Dukla Praha (1991), AK SSK Vítkovice (1992-94), AC Moravská Slavia Brno (1995-97), AC Kablo-Tepo 



Kladno (1998-2007). Účastník ME 1995 v krosu (44.) a 1998 (69.), MS 1996 v krosu (244.). Mistr ČR 1995-2000 (3000 
m př.), 1998 (1500 m v hale), 1999 (3000 m v hale), 2000 (5000 m). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1995-2000), 
z toho 4x v EP. Os. rekordy: 800 m 1:51,30 (1995), 1500 m 3:43,12 (1997), 5000 m 14:10,13 (1996), 10 000 m 30:14,52 
(1998), 3000 m př. 8:27,60 (2000).

Ondraschková Lucie, *12. 10. 1989 Opava; dálkařka, sedmibojařka. Začínala v Sokole Opava (2004-09, trenér M. 
Buzek), poté AK SSK Vítkovice (od 2010), od 2010 při studiu hlavně závodí v USA. Účastnice MEJ 2007 (dálka kval.), 
MSJ 2008 (sedmiboj 17.), ME 22 2011 (17.). Reprezentovala v 7 mezistátních utkáních (2004-11). Os. rekordy: 200 m 
25,03 (2012), 800 m 2:14,28 (2012), 100 m př. 14,24 (2011), výška 175 (2008) a 176h (2009), dálka 619 (2007), koule 
12,13 (2012), oštěp 42,24 (2012), sedmiboj 5467 (2010).

Ostravská Lenka, *4. 10. 1979 Gottwaldov; sprinterka, překážkářka. Začínala v AK Zlín (1995-98), poté USK Praha 
(1999-2006). Mistryně ČR 1999, 2004-05 (4x100 m), 2001, 2004 (4x200 m v hale), 2005-06 (4x400 m v hale), 2006 
(4x400 m). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních, z toho 1x v EP. Os. rekordy: 100 m 12,05 (1998) a 11,85w (2006), 200 
m 23,98 (1998), 400 m 55,62 (2006), 100 m př. 13,78 (2003).

Šorm Jiří, *27. 10. 1964 Jičín; chodec. Začínal v Sokole Nová Paka (1998-99), USK Praha (2000-02, trenér I. Piták). 
Mistr ČR 2002 (50 km). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (2001-02). Os. rekordy: 20 km 1:28:22 (2000), 50 km 
4:11:19 (2001).

Zvoníčková Drahomíra, roz. Fuxová, *24. 10. 1954 České Budějovice; běžkyně. Začínala ve Škodě České Budějovi-
ce (1968-74, trenér K. Jirava, od 1971 L. Uhlíř), poté Slavia VŠ Praha (1975-77, trenér M. Bureš), RH Praha (1978-80, 
trenér M. Písařík). Účastnice ME 1978 (1500 m rozb.). Mistryně ČR 1975 (800 m v hale), 1976 (4x400 m), 1980 (800 
m). Čs. mistryně 1975 (800 m v hale i na dráze, 4x400 m), 1976 (800 m), 1978 (4x400 m). Držitelka rekordů ve štafetě 
4x400 m 3:33,8 (1976) a v odd. štafetě 4x400 m 3:44,0 (1978). Reprezentovala ve 12 mezist. utkáních (1973-80). Man-
žel Martin Zvoníček-viz heslo. Os. rekordy: 100 m 12,3 (1973), 200 m 24,6 (1976), 400 m 54,2 (1976) a 55,09 (1976), 
800 m 2:02,8 (1977), 1500 m 4:13,9 (1978). 
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NEKROLOGY

Jaroslav Váňa
Jaroslav Váňa působil v klubu AC Slovan Liberec aktivně jako trenér mládeže a později jako funkcionář a rozhodčí. 
Mnoho let se podílel na výchově mladých atletů. Svým osobitým přístupem dovedl svěřence zaujmout a nadchnout. 
Jeho trenérskou specializací byly sprinty, překážky a dálka. Jeho svěřenci bojovali na mistrovstvích republiky o nej-
vyšší umístění.

Roman Zrun
Ve věku 59 let zemřel po dlouhé nemoci 14. srpna 2019 Roman Zrun, jenž vyrůstal v Olomouci, kde získal atletické 
základy od trenéra P. Čecháka. Roman Zrun byl všestranným závodníkem a držitelem československých doroste-
neckých rekordů ve skoku o tyči výkonem 506 cm a v běhu na 200 m 21,56. 

Rudolf Černý
Ve věku 88 let zemřel 27. července 2019 Ing. Rudolf Černý. V AK Litvínov a později v AK Bílina působil jako ústřední 
rozhodčí, instruktor a rozhodčí chůze. Chůzí se zabýval i jako trenér. V této disciplíně dovedl k medailím z mistrovství 
ČR své tři dcery Pavlínu, Milenu a Ilonu. Všichni, kdo jste jej znali, věnujte, prosím, tichou vzpomínku.

Jiří Hostýnek
Dne 24. 7. 2019 zemřel Jiří Hostýnek. K atletice jej přivedli kamarádi a spolužáci na střední škole ve druhé polovině 
sedmdesátých let. „Jirka zkoušel běžecké disciplíny středních a delších tratí,“ cituj v profilu Deník členové výboru 
klatovské atletiky. „Nakonec jej ale přivábila chůze a té se věnoval po celou dobu aktivní kariéry. Zajímal se také 
o práci ve výboru tehdejšího oddílu atletiky v TJ Klatovy. V roce 2006 byl zvolen předsedou oddílu. V roce 2010, kdy 
nastalo vyčleňování jednotlivých oddílů z TJ Klatovy, byl u založení občanského sdružení Atletika Klatovy, kde byl 
také zvolen předsedou. Následně v roce 2014 v souvislosti se změnou legislativy pracoval spolu s ostatními členy 
výboru na přeměně Atletiky Klatovy na zapsaný spolek. Jirka, jako člen výkonného výboru, se podílel na rozvoji 
členské základny, zejména z řad předškolní a školní mládeže. Přičinil se o rozšíření trenérské základny, čímž byla za-
jištěna péče právě o nově příchozí členy. Atletický klub v Klatovech se mu stal velkým koníčkem. V historii klatovské 
atletiky zanechal svojí znatelnou stopu.“

Karel Kozák
PaedDr. Karel Kozák se narodil 22. března 1930 v Kladně. Ve zdejším klubu (názvy měnícím - TJ Baník, SONP, Poldi 
a AC Kablo) působil takřka půl století, v letech 1990-98 jako sekretář. Trenérem se stal již v roce 1953 a záhy začali 
sbírat první úspěchy jeho svěřenci, mezi ty nejvýznamnější patřili Jiřina Lamačová (7. na MEJ 1977 na 100 m př.) 
a Michal Škvára (7. na MEJ 1997 se 4x400 m). Byl odborným asistnentem katedry TV lékařské fakulty UK Praha 
(1955-62), dále profesor na SPŠ (1962-87) a na SG Kladno (1987-90). V letech 1955-63 byl předseda krajské tre-
nérské rady středočeské oblasti, krátce také ústřední TR. Napsal odborné publikace: "Skripta k tréninku atletických 
disciplín", "Průprava posilovacích cvičebních skoků" (1958), "K elementárnímu nácviku stredla" (1960), přispíval do 
časopisu Atletika a odborného tisku. Napsal také dvě knihy o historii kladenské atletiky („První a druhé půlstoletí 
kladenské atletiky“). Zemřel 10. července. 

Petr Mazour 
V pondělí 1. 7. zemřel ve věku 73 let Petr Mazour. 
Pocházel z Modřic, kde se již jako dorostenec zajímal o sport. Otec z něho chtěl mít vrhače, ale syn chtěl být běžec. 
Patřil záhy mezi nejlepší v Československu. Závodil za Zbrojovku Brno, Duklu Bánskou Bystrici i  Uherské Hradiš-
tě, Lokomotivu Břeclav. Jako učitel zakotvil ve Valticích, kde byl velmi aktivní tělocvikář. Založil zde Běh Valtickým 
parkem (1974-1991). Po konci aktivní kariéry se stal trenérem. Velké trenérské úspěchy měl v blízké Lokomotivě 
Břeclav /Chlumecký, Lánský, bratři Petrjanošové, Petr Dominik, Kopuletý, Grzyb, Sajler, Hodaňová a další). Věnoval 
mnoho času funkcionářské a organizátorské činnosti. Byl předsedou oddílu Lokomotivy Břeclav (1992-2001), poz-
ději okresního a krajského atletického svazu, měl funkce v Českém atletickém svazu, v předsednictvu OV ČSTV. 

Čest jejich památce
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• dodávky veškerého atletického náčiní a nářadí
• dodávky disků od firmy Denfi Sport ApS

• kompletní vybavení hřišť a stadionů
• poradenské služby

RANCK, s. r. o.
Opatovická 17, 110 00  Praha 1, ČR

e-mail: skala@ranck.cz
mobil: +420 602 374 251

VÝHRADNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE FIRMY POLANIK

NABÍZÍ

we help to win

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 29. 9.  123. Běchovice – MČR v silničním běhu ..................................................................... Běchovice
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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

ííííí plplplplplp nnnon bbabababababbabarerereeevnvnvnvnvnýýýýý

llliii

Kompletní tiskový
servis závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice
diplomy
plakáty
traťové šipky
infosáčky
mapy
pamětní samolepky

INZERCE


