
• SLOVO PŘEDSEDY

Hlavní atletická sezona 2018 začne co nevidět a přípravy jsou v plném proudu. Vrcholem letošního atletického léta bude 
mistrovství Evropy v Berlíně. Pořadatelé již prodali 170 000 vstupenek, ale vzhledem k velké kapacitě Olympijského sta-
dionu v Berlíně jsou vstupenky stále ještě v prodeji na www.berlin2018.info. Sofistikovaný prodejní systém ukazuje, kolik 
vstupenek se v dané zemi prodalo. Z České republiky se do Berlína chystá prozatím 870 fanoušků. Věřím, že si spousta 
příznivců atletiky nenechá mistrovství Evropy ujít a že velká česká výprava, se kterou počítáme, bude mít v hledišti silnou 
podporu. Pro ty, kteří se do Berlína nevydají, chystáme opět Českou televizí přímé přenosy s „českou stopou“ a jedná-
me i o možnosti studia podobného tomu, které bylo při loňském světovém šampionátu v Londýně. Srpen tu sice bude 
dříve než se nadějeme, ale nyní žijeme především soutěžemi pro naši mládež – Štafetovým pohárem a 50. ročníkem 
Poháru rozhlasu. Věřím, že obě soutěže budou atraktivní a že se nám podaří posílit pozici atletiky v základních školách 
a získat tak další možné talenty.

Přeji Vám krásné jarní dny

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 mezinárodním chodec-
kým mítinkem Poděbrady Walking 2018. Z jednání KAS přinášíme Plzeňský, Moravskoslezský a Olomoucký. 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 Kalendá-
ria, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace. Příjemné čtení přeje
 Redakce AL
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• ZPRÁVA Z VÝBORU ČAS 

Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Výbor ČAS schválil Výroční zprávu ČAS za rok 2017. • Výbor ČAS 
schválil účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAS za rok 2017 podle českých účetních předpisů. Hospodaření vykazuje 
zisk 2 462 453,58 Kč po zdanění. Výbor ČAS schválil zvýšení vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za 
rok 2017. Výbor ČAS schválil závěrečný účet ČAS. • Výbor ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady 
ČAS v roce 2017. • Výbor ČAS schválil Dušana Molitorise za náhradního člena Dozorčí rady ČAS. • Výbor ČAS schválil 
návrh struktury mistrovských soutěží družstev mužů a žen řízených ČAS pro rok 2019. • Výbor ČAS schválil změnu 
bodu A odstavce 4 (první odrážka) „Pravidel pro stanovení finanční úplaty pro krajské atletické svazy a Pražský atletický 
svaz v roce 2018.“ • Výbor ČAS projednal termín a návrh obsahu podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2018. Podzimní 
schůze Výboru ČAS se uskuteční 17. 11. 2018 v Praze. • Výbor ČAS vzal na vědomí informaci ředitele ČAS týkající se 
opatření GDPR. •
 Karolína Farská

• PŘEDSEDNICTVO 

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentantů na MS 2018 v půlmaratonu, 
konaném ve Valencii, jako uspokojivé. • P ČAS zhodnotilo celkové vystoupení reprezentace při MU v chůzi jako neú-
spěšné. • P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu pro MS chodeckých týmů 2018. • P ČAS vzalo na vědomí 
způsob nominace na EP na 10 000 metrů 2018. • P ČAS schválilo grafický layout Atletiky pro celou rodinu a vzalo na 
vědomí informace o realizaci projektu Pohybová gramotnost. • P ČAS vzalo na vědomí výsledky hospodaření ČAS za rok 
2017. • P ČAS projednalo Výroční zprávu ČAS za rok 2017 a pověřilo předsedu ČAS, aby ji projednal na Výboru ČAS. 
• P ČAS vzalo na vědomí informace o průběhu projektu Podpora činnosti a rozvoje regionů. • P ČAS vzalo na vědomí 
informaci o stavu příprav výstavby sídla ČAS. • P ČAS schválilo překonané rekordy ČR v halové sezoně 2017 – 18. •  
P ČAS navrhlo pro Plénum ČOV pana JUDr. Alexandera Károlyiho jako kandidáta na ombudsmana Českého olympijské-
ho výboru na další volební období. • P ČAS jmenovalo členem ekonomické komise Jana Rudu. • P ČAS vzalo na vědomí 
Návrh struktury mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2019 a uložilo předsedovi soutěžní komi-
se předložit tento návrh ke schválení Výboru ČAS. • P ČAS schválilo zrušení M ČR v chůzi na 50 km pro rok 2018, které 
se mělo konat v pražské Stromovce. • P ČAS schválilo po připomínkách metodické pokyny k problematice zpracování 
osobních údajů pro atletické oddíly a kluby v rámci nařízení Evropské unie (GDPR). •
 Karolína Farská

• TÉMA 

PODĚBRADY WALKING
Středočeské lázeňské město hostilo šestaosmdesátý ročník mezinárodního chodeckého mítinku Poděbrady Walking, 
který je zároveň i mistrovstvím ČR v chůzi na 20 kilometrů mužů a žen a mezistátním utkáním. Největší domácí nadějí 
byla Anežka Drahotová, které se ovšem nedařilo úplně dle jejích představ, když se nedokázala udržet hlavní favoritky 
Eleanory Giorgiové z Itálie a závod dokončila na pátém místě v čase 1:32:22. Mohla se tak aspoň těšit ze čtvrtého titulu 
mistryně republiky. Italka Giorgiová šla svůj vlastní závod a radovala se ze zaslouženého triumfu v novém rekordu mítinku 
1:28:49. Druhé Litevce Brigitě Varbalité-Dimšienéové nadělila téměř minutu a půl. Třetí skončila další zástupkyně italské 
chodecké školy Valentina Traplettiová. 
V závodě mužů prokázal Němec Christopher Linke, že mu poděbradská trať opravdu sedí. Loni zde zvítězil na Poděbra-
dy Walking i při Evropském poháru. První primát v Poděbradech zaznamenal ještě o dva roky dříve a papírové předpo-
klady potvrdil i letos. Po loňském suverénním vystoupení, letos zvolil jinou taktiku a po většinu trati se držel s mexickými 
soupeři, kterým ovšem dva kilometry před cílem nastoupil a s přehledem si došel pro vítězství v čase 1:21:55. Na stupně 
vítězů ho doprovodili právě chodci z Mexika. Druhý skončil Horacio Nava a třetí byl Richardo Ortiz. Nejlepším českým 
závodníkem byl Lukáš Gdula, jenž obsadil osmadvacáté místo za 1:31:04. Stal se tak počtvrté v kariéře republikovým 
šampionem na trati 20 kilometrů. 
Mezistátní utkání se stalo kořistí mužů z Francie a žen z Itálie. 

 Petr Jelínek
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• Z JEDNÁNÍ KAS 

OLOMOUCKÝ KAS | 10. DUBNA
KASO obdržel nabídku od Olomouckého kraje na možnost účasti na závodech Giochi del Tricolore ve městě Reggio 
Emilia, Itálie ve dnech 7. – 13. 7. 2018 . Po získání podrobností bude navržen vedoucí a případně schválen příspěvek 
z KASO. • Školení trenérů 3. třídy se uskuteční v Olomouci ve dnech 1.11. - 4.11 a 22.11.-25.11.  Vedoucím školení 
byla jmenována členka metodické komise ČAS Dr. Kováčová. • KP ve víceboji žactva a přípravek se uskuteční v Přerově 
10.10.2018. • Mezikrajové utkání staršího žactva se uskuteční 17.6. v Jihlavě. Nominace bude uzavřena dne 8.6. na 
základě průběžných tabulek. • Příští jednání se uskuteční  ve čtvrtek 10.5.2018 v 9,00 hod. v klubovně AK Olomouc. 

PLZEŇSKÝ KAS | 29. BŘEZNA
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.2/18. • VV provedl hodnocení Mistrovství Plzeňského kraje nejmlad-
šího žactva. Hnad na počátku závodu se vyskytly některé problémy v závodní kanceláři. Průběh byl také komplikován 
velkým počtem přihlášených dětí a tím i „našponovaným“ časovým pořadem. • ČAS zapůjčil PKAS soupravu pro mě-
ření náčiní, kterou následně převzala předsedkyně komise rozhodčích paní Linhartová. Měřící zařízení bude na základě 
potřeby klubů a osobní domluvy vydávat paní Linhartová rozhodčím proškoleným v oblasti měření a vážení. Sada bude 
umístěna na SG. • Předseda pan Konop podal informaci o semináři ke školním atletickým soutěžím. • Hospodář pan 
Bastl přednesl svoji zprávu o hospodaření. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 21. BŘEZNA
Proběhla volba komisí. Volba pracovního předsednictva - pracovní předsednictvo ve složení: Josef Nejezchleba, Oldřich 
Zvolánek, Miroslav Mařádek - delegát ČAS - bylo zvoleno jednohlasně. Mandátová komise: Oldřich Klepek – předseda, 
členové: Bohuslava Zvolánková, Hana Valčuhová – zvoleni bez připomínek. Návrhová komise: Ivo Polášek – předseda, 
Jana Kociánová - zvoleni bez připomínek. Zapisovatelem jmenován Oldřich Zvolánek. • Podrobnou zprávu o hospoda-
ření v roce 2017 přednesla hospodářka Bohuslava Zvolánková. • Zprávu revizní komise zpracovala a přednesla Hana 
Valčuhová. • Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení, usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

• KALENDÁRIUM 

Čado Ján, *7. 5. 1963 Trstená (Slovensko); trojskokan. Držitel stříbrné medaile z HME 1985. Začínal jako volejbalista 
(1974-78), s atletikou v ZVL Dolný Kubín (1979-82, trenér B. Üvegeš a F. Vavrinčík), Slavia IPS Praha (1983-87, trenér 
P. Nemšovský), po emigraci do USA ještě za ČSFR závodil v letech 1991-92, pak se stal občanem USA. Účastník MS 
1983 (6.) a 1991 (kval.), HMS 1987 (10.) a 1991 (kval.), HME 1983 (4.), 1984 (4., dálka 10.), 1985 (2.), 1986 (4.) a 1987 
(4.), ME 1986 (kval.), SHH 1985 (5., dálka 9.), druhý v GP 1990. Čs. mistr 1986, halový mistr ČR 1983 a 1987. Držitel 
českého rekordu 17,34 (1984). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1982-91), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,60 
(1984), dálka 809 (1984), trojskok 17,34 (1984).

Čadová Kateřina, *28. 5. 1988; oštěpařka. Začínala v AFK SKP Pardubice (2002-2007), dále A.C. Sparta Praha (2008) 
a Hvězda SKP Pardubice (2012). Účastnice MS 17 2005 (kval.). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (2002-07). Os. 
rekord 48,08 (2005).

Hamáčková Pavla, provd. Rybová, Mgr., *20. 5. 1978 Chomutov; tyčkařka. Halová mistryně Evropy 2000 a světa 
2001, držitelka bronzové medaile z MS 2005, vítězka univerziády 1999. Začínala jako gymnastka (1983), s atletikou 
v LIAZ Jablonec n. N. (1993-97, trenér F. Špoták), poté Dukla Praha (1998-2010, trenéři R. Černý, B. Patera), LIAZ 
Jablonec n. N. (od 2013). Účastnice MEJ 1997 (5.), ME 1998 (12.) a 2006 (10.), HMS 1999 (7.), 2001 (1.), 2006 (kval.), 
2008 (7.) a 2010 (kval.), ME 22 1999 (7.), MS 1999 (6.), 2001 (8.), 2005 (3.) a 2007 (kval.), HME 2000 (1.), 2002 (6.), 2005 
(6.) a 2007 (4.), OH 2000 (kval.) a 2004 (11.). Mistryně ČR v hale 1999-2002, 2005-06 a 2008, na dráze 1999, 2003 
a 2005-06. Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1998-2006). Os. rekord: tyč 464h (2007) a 460 (2003).

Lajbnerová Zuzana, provd. Valentová, *20. 5. 1963 Hradec Králové; vícebojařka. Začínala s gymnastikou (1969), 
s atletikou ve Spartaku Hradec Králové (1975-82, trenéři F. Makový, od 1977 otec Václav-viz heslo), poté VŠ Praha 
(1983-88, trenéři Jar. Jón, M. Kunc), AFK SKP Pardubice (1997-2005), Sokol Hradec Králové (2006-07). Účastnice 



MEJ 1981 (disk 4.), MS 1987 (sedmiboj nedok.), Univerziády 1987 (3.) a OH 1988 (9.). Mistryně ČR 1987 (sedmiboj). 
Čs. mistryně 1985 a 1986 (sedmiboj), 1990 (sedmiboj, dálka v hale i na dráze), 1987 (4x100 a 4x400 m). Držitelka  
3 českých rekordů v sedmiboji 6167 (1987)-6268 (1988). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1985-91), z toho 3x v EP. 
Manžel Věroslav Valenta-viz heslo. Os. rekordy: 200 m 24,86 (1986), 800 m 2:15,11 (1987), 100 m př. 13,63 (1988), 
výška 189 (1987), dálka 640 (1986), koule 15,35 (1988), disk 53,18 (1982), oštěp 44,80 (1984), sedmiboj 6268 (1988).

Moravčík Dušan, *27. 5. 1948 Bánov (Slovensko); běžec. Držitel stříbrné medaile z ME 1971 na 3000 m př. Začínal 
ve Zbrojovce Brno (1964-68, trenér J. Knespl), poté Dukla Praha (1969-76, trenér A. Zvolenský), RH Praha (1977-80). 
Účastník ME 1971 (2.), 1974 (10.) a 1978 (rozb.), OH 1972 (3000 m př. 5., 5000 m rozb.), 1976 (3000 m př. rozb.) a 1980 
(3000 m př. 10.). Mistr ČR 1972 (5000 m). Čs. mistr 1969 (4x 1500 m), 1971 (3000 m př.), 1976 (3000 m př., silniční běh 
Běchovice), 1980 (3000 m př.). Držitel 5 českých rekordů na 3000 m př. 8:36,8 (1971)-8:23,8 (1972). Reprezentoval ve 
23 mezist. utkáních (1971-80), z toho 5x v EP. Os. rekordy: 800 m 1:49,9 (1971), 1500 m 3:42,4 (1971), 3000 m 7:59,8 
(1976), 5000 m 13:40,27 (1972), 10 000 m 28:57,9 (1977), 3000 m př. 8:23,8 (1972).

Pichrtová Anna, roz. Baloghová, později Straková *19. 5. 1973; běžkyně. Držitelka zlatých medailí z MS 2007, ME 
2004 a 2006 v běhu do vrchu, stříbrných z MS 2001 a 2004, ME 2005 a 2007 v běhu do vrchu, bronzových z MS 2005 
a ME 2002 v běhu do vrchu. Závodila za Slávii UK Bratislava, poté Maraton Úpice (1999-2005, trenér F. Pechek), SK 
X-AIR Ostrava (2006-10). Účastnice MS 2000 do vrchu (7.), 2001 (1.), 2002 (12.), 2003 (10.), 2004 (2.), 2005 (3.), 2006 
(7.), 2007 (1.), 2008 (14.) a 2009 (5.), ME 2002 do vrchu (3.), 2003 (8.), 2004 (1.), 2005 (2.), 2006 (1.) a 2007 (2.), ME 
2002 (maraton 11.), OH 2004 (28.) a MS 2005 (27.). Mistryně ČR v běhu do vrchu 2000-01 a 2005-06. Os. rekordy: 
půlmaraton 1:14:02 (2002), maraton 2:32:39 (2002).

Pištěk Ivo, *9. 5. 1963 Karviná; sprinter, dálkař. Začínal ve VOKD Poruba (1977), poté Vítkovice (1978-82, trenér 
Moravec), Dukla Banská Bystrica (1983-84, trenér J. Solčány), Vítkovice (1985-90, trenér J. Slanina). Mistr ČR na  
100 m 1987. Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1986-90), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,35 (1987), 200 m 
21,4 (1989) a 21,76 (1987), dálka 756 (1983).

Štefko Róbert, *28. 5. 1968 Košice (Slovensko); vytrvalec. Od roku 1993 reprezentoval Slovensko. Občanem ČR od 
23. 4. 2004, závodil za AK Kroměříž (2004-11). Účastník (pouze jako občan ČR) OH 2004 (maraton 63.), MS 2005 
v krosu (96.), ME 2005 do vrchu (43.), MS 2005 v půlmaratonu (60.), ME 2006 v krosu (56.). Mistr ČR 2004 (10 000 m, 
půlmaraton, maraton, silniční běh Běchovice), 2005 (Běchovice), 2006 (5000 m, půlmaraton), 2007 (půlmaraton), 2008 
(10 000 m, půlmaraton, maraton, Běchovice), 2009 (10 000 m, půlmaraton), 2010 (půlmaraton). Čs. mistr 1990 (kros), 
1991 (5000 m, 10 000 m, kros, siln. běh Běchovice) a 1992 (10 000 m, Běchovice). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních 
(1989-2011), z toho ČR 2x. Trenér běžců v AK Kroměříž. Os. rekordy: 1500 m 3:40,35 (1995), 5000 m 13:19,40 (1995), 
10 000 m 27:42,98 (1997), půlmaraton 1:00:29 (2000), maraton 2:09:53 (1998).
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NEKROLOGY

Jiří Šrámek se narodil 17. dubna 1933 v Petrovicích u Karviné. Trenérem byl od roku 1957, z povolání od 1964,  
působil v brněnských oddílech Spartak ZJŠ Brno,  Zbrojovka Brno (1964-1991), AAC Brno (1991-2005) a AC 
Track & Field Brno (2005-2006). Trenérskou kariéru ukončil 11.9.2006. Byl také členem výboru Zbrojovky Brno 
(1965-99) čí předseda TMK v kraji, působil jako vedoucí trenér SVS Brno (1974-79). Mezi jeho významné svěřence 
patřili Miroslav Jůza, Miroslav Vítkovič, Josef Vedra, Paval Cigoš, Miroslav Zoubek, Miroslava Margoldová či Ludmila 
Marvánová. Jiří Šrámek zemřel v 84 letech po dlouhé a těžké nemoci.

Čest jeho 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

 6. 5.  MČR v maratonu mužů a žen ................................................................................................Praha
 19. 5.  1. kolo extraligy mužů a žen ..................................................................................................Praha
 29. 5.  Memoriál Ludvíka Daňka ..................................................................................................…Turnov
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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
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Kompletní tiskový
servis závodů:

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