
• SLOVO PŘEDSEDY

Letní sezona běží na plné obrátky a my se můžeme těšit na její první vrcholy na Memoriálu Josefa Odložila a Zlaté 
tretře. V současné době ale nejen Český atletický svaz, ale celá Česká republika a vlastně i Evropa řeší nové nařízení 
o ochraně osobních údajů GDPR. Český atletický svaz se na vzniklou situaci dlouhodobě připravoval. Vyhodnotil jako 
nejvhodnější a uživatelsky nejpřátelštější postup vytvoření uceleného řešení pro členské oddíly a kluby, které jim zajistí 
naplnění požadovaných základních legislativních požadavků, a to nejen ve vztahu k vlastní činnosti atletického oddí-
lu/klubu, ale i vzhledem k členství oddílu/klubu v Českém atletické svazu s vazbami na IAAF, EA, ČOV, ČUS, Sokol 
a tělovýchovné jednoty. Chápu, že každý z nás by se nyní raději zabýval začátkem atletické sezony, ale vzhledem 
k tomu, že jsme nuceni naplnit schválenou legislativu EU, snažili jsme se pro atletické oddíly/kluby danou problema-
tiku maximálně zracionalizovat. Ačkoliv si o výše zmíněném nařízení, které platí stejně tak pro atletický oddíl/klub či 
svaz, můžeme myslet cokoliv, zákonnou normu dodržet musíme. 
Děkuji Vám, že se této problematice věnujete, věřím, že se s požadavky GDPR brzy vyrovnáme a přeji Vám úspěšnou 
atletickou sezonu 2018.

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní čtvrté číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá 1. kolem extraligy 
mužů a  žen. Z  jednání KAS přinášíme Plzeňský, Královehradecký, Liberecký 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 Kalendária, 
v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace. Příjemné čtení přeje

Redakce AL
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• PŘEDSEDNICTVO 

Předsednictvo ČAS řídil ředitel ČAS Tomáš Janků. • P ČAS zhodnotilo vystoupení Anežky Drahotové na MS chodeckých 
týmů 2018 jako velmi úspěšné. • P ČAS schválilo nominaci závodníků, vedení výpravy a doprovodu pro mezinárodní 
pohár mládeže v běhu do vrchu 2018. • P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na MS v horském maratonu 2018, 
způsob nominace pro MU U18 a MU U20. • P ČAS projednalo závěry z jarní schůze Výboru ČAS v roce 2018. • P ČAS 
vzalo na vědomí návrh hlavních termínů 2019. P ČAS uložilo vypsat výběrová řízení na pořádání M ČR 2019 a M ČR 
mužů a žen 2020. P ČAS vzalo na vědomí souhrnnou informaci o hospodaření krajských atletických svazů a Pražského 
atletického svazu v roce 2017. • P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji hospodaření ČAS k 31. 3. 2018. P ČAS vzalo 
na vědomí informaci o stavu výběru členských příspěvků. • P ČAS zhodnotilo organizaci mezinárodních chodeckých 
závodů Poděbrady jako úspěšné. • P ČAS přijalo za své členy oddíly AK Sokol Nehvizdy a Laufen klub Brno z.s. • P ČAS 
schválilo reprezentační vyslání závodníků a doprovodu na vrhačský mítink Halplus-Werfertage 2018 do Halle. • Ředitel 
ČAS informoval P ČAS o výstavě IAAF Heritage, která se v rámci Kontinentálního poháru uskuteční od 5. června do 10. 
září v Ostravě. • P ČAS schválilo návrh termínů jednání Předsednictva ČAS na II. pololetí roku 2018. 
 Karolína Farská

• TÉMA 

1. KOLO EXTRALIGY MUŽŮ A ŽEN
Na pražské Julisce proběhlo první kolo extraligy mužů a žen. V soutěži mužů ho ovládli obhájci z Dukly Praha před Uni-
verzitou Brno a Olympem Praha. Mezi ženami posbíraly nejvíce bodů atletky USK Praha. Druhé skončily reprezentantky 
Dukly Praha, které jsou nováčkem v nejvyšší soutěži a třetí příčku obsadila AK Škoda Plzeň. 
Hned šesti atletům se podařilo splnit výkonnostní požadavek A, který je nutný pro start na evropském šampionátu 
v Berlíně. V nejkratším sprintu na 100 metrů mužů se to již v rozběhu podařilo Dominiku Záleskému, jenž prolétl rovinku 
v čase 10.29, čímž se zařadil na dělené šesté místo našich historických tabulek. Ve finále pak zaběhl 10.32 a podlehl 
pouze Jánu Volkovi (10.25). Svého tréninkového kolegu ze skupiny Jakuba Uhra pak napodobila Klára Seidlová, když si 
dokázala vylepšit osobní rekord na 11.46 a i ona se může těšit na ME. 

Na dvoustovce testoval svou rychlost Pavel Maslák a byl z toho čas 20.77. I on prohrál pouze s Volkem (20.63). Na 
čtvrtce překážek se dařilo Vítu Müllerovi, jenž přesvědčivě zvítězil v čase 50.35. Nominační kritéria A pro start na ME pak 
ještě splnily koulařka Markéta Červenková (16.76) a výškařka Lada Pejchalová (190). 

Jen těsně pak unikl „áčkový limit“ dalším čtyřem závodnicím. Jednalo se o kladivářku Kateřinu Šafránkovou (68.78), dis-
kařku Elišku Staňkovou (56.20), tyčkařku Amálii Švábíkovou (437) a překážkářku Kateřinu Cachovou (13.29). 

O nejkvalitnější výkon prvního extraligového kola se postarala již jistá účastnice ME oštěpařka Nikola Ogrodníková, která 
poslala své náčiní do vzdálenosti 64.19. Kvalitní hod 59.25 předvedla i druhá Irena Šedivá. Dálkař Radek Juška zvítězil za 
781 centimetrů a v mužském koulařském sektoru byl nejlepší Ladislav Prášil za 19.27.
 

 Petr Jelínek

• Z JEDNÁNÍ KAS 

OLOMOUCKÝ KAS | 10. KVĚTNA
Proběhlo hodnocení jednání valné hromady – projednání diskuse na VH. • Krajská representace žactva a dorostu se zú-
častní závodů Giochi del Tricolore ve městě Reggio Emilia, Itálie ve dnech 7. – 13. 7. 2018 . Organizaci dopravy, pobytu 
a programu zajišťuje  Olomoucký kraj. Upřesnění sportovní reprezentace zabezpečí vedoucí výpravy. • Kontinentální po-
hár na nečisto – závody dorostu se uskuteční 6.6.2018. • Schválen fi nanční příspěvek na Malou cenu Olomouce ve výši 
5000 Kč – kvalifi kační závody na mezikrajové utkání. • Mezikrajové utkání staršího žactva se uskuteční 17.6. v Jihlavě. 
Nominace bude uzavřena dne 8.6. na základě průběžných tabulek. Dopravu a dresy zajistí R. Kopecký. • Předsedkyně 
komise rozhodčích L. Pudilová informovala o zpracovávání aktualizace databáze rozhodčích olomouckého kraje. Podala 
Informace o Kontinentálním poháru a „Kontinentálním poháru nanečisto“ Informovala o vydání aktualizovaných atletic-
kých pravidel v elektronické podobě, které jsou umístěny na stránkách ČASu.
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PLZEŇSKÝ KAS | 3. KVĚTNA
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.3/18. • Zpracování plánu školení rozhodčích: Na konci listopadu 
proběhne školení a doškolení rozhodčích III. třídy. • Pan Sladký informoval o dalším závodě BPM, který proběhl (Litice). 
• VV se dále zabýval přípravou mezikrajového utkání st. žactva (17. 6. Jihlava). • PKAS přijal informaci od ČAS o nové 
edici aktuálních atletických pravidel. Pravidla budou rozdělena po jednom výtisku na každý klub v rámci PKAS. • VV 
PKAS doporučuje klubům, aby věnovaly potřebnou pozornost problematice GDPR. • Hospodář pan Bastl přednesl svoji 
zprávu o hospodaření, a vyčíslil zůstatek na účtu PKAS

LIBERECKÝ KAS | 24. DUBNA
Proběhla kontrola úkolů – průběžně plněny. • Proběhlo předběžné hodnocení sezóny. • Projednána příprava letní sezó-
ny. • LKAS podal žádost na příspěvek z dotačního fondu na sportovní akce z programu 4.23, ale do návrhu na přidělení 
dotace se nedostala z důvodů nízkého bodového ohodnocení. LKAS bude žádat o individuální dotaci z Libereckého 
kraje na krajské soutěže. • Výbor LKAS schválil nákup pravidel atletiky v počtu 60 kusů a příspěvek ve výši 3000 Kč na 
KP ve štafetách v Turnově. 

KRÁLOVEHRADECKÝ KAS | 11. DUBNA
VH zahájil předseda L. Šnajdr, přivítal delegáty i hosty. Dále jednání řídil O. Veverka. Všichni delegáti obdrželi Ročenku 
2017, Rozpisy soutěží na rok 2018 a oddíly, které jsou pořadateli KP, také medaile a diplomy. • Předsedou zasedání byl 
zvolen O. Veverka. • Do mandátové komise byli zvoleni: J. Brych, K. Ettler, P. Musil. • Skrutátorem byl zvolen P. Metelka.. 
• Do návrhové komise byli zvoleni: M. Musilová, J. Němec, D. Šnajdr. • Zprávu o činnosti KAS za období od posledního 
zasedání VH KAS přednesl předseda KAS L. Šnajdr, dílčí zprávy členů výboru jsou zahrnuty ve Výroční zprávě, kterou 
delegáti obdrželi před zahájením Valné hromady. • Valná hromada projednala Výroční zprávu KAS za rok 2017 a schválila 
ji s úpravami. Zprávu o účetní uzávěrce přednesl J. Brych a podal návrh usnesení o naložení s výsledkem hospodaření 
KAS. • J. Brych předložil Valné hromadě návrh rozpočtu KAS na rok 2018.

• KALENDÁRIUM 

Břečka František, *21. 6. 1958 Gottwaldov; sprinter, překážkář. Držitel bronzové medaile z  ME 1978 (4x400 m). 
Začínal ve Slezanu Opava (1967-76, trenéři otec František, Vlček a Augustin), poté Vítkovice (1977, trenér O. Jurák), 
RH Praha (1978-85, trenér A. Litera). Účastník MEJ 1977 (400 m př. 7.), ME 1978 (4x400 m 3.) a 1982 (200 m smf., 
4x400 m 5.), OH 1980 (200 m mzb. 4x400 m 7.). Čs. mistr 1981-82 (200 m), 1984 (200 m, 4x100 m), mistr ČR 1980 
(100 a 200 m), 1982-83 (400 m), 1984 (400 m, 4x100 m). Držitel českých rekordů na 200 m 20,61 (1984) a 4 ve štafetě 
4x400 m 3:04,0 (1978)-3:02,82 (1982). Reprezentoval ve 13 mezist. utkáních (1978-84), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 
100 m 10,42 (1984), 200 m 20,61 (1984), 400 m 46,69 (1982), 400 m př. 51,55 (1979).
Dzurňák Ján, *1. 6. 1953 Levoča (Slovensko); chodec. Začínal v Tatranu Spišská Nová Ves (1968-71, trenér Vančura), 
poté Slávia Košice (1972, trenér T. Rimai), RH Kutná Hora (1973-74), VŠ Praha (1975-78, trenér J. Nezbeda), RH Praha 
(1979-81, trenér L. Fišer), LIAZ Jablonec (1982-83), SKU Junior Plzeň (1998-2004). Účastník ME 1978 (50 km 14.). Čs. 
mistr 1976 (50 km), mistr ČR 1978 (50 km), 1981-82 (20 km). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1977-79). Držitel 
českých rekordů: 30 000 m 2:19:58,4 (1978) a 50 000 m 4:08:19,0 (1979). Os. rekordy: 20 km 1:27:30 (1980), 50 km 
4:04:03 (1979).
Jimramovská Ludmila, Mgr., *5. 6. 1958 Vyškov; sprinterka, dálkařka. Začínala jako košíkářka (1970), s atletikou 
v Metře Blansko (1971-73, trenérka O. Oldřichová), poté Zbrojovka Brno (1974-89, trenéři B. Bartušek, od 1979 Z. 
Odehnal). Účastnice ME 1978 (100 m rozb., 4x100 m rozb.) a 1982 (dálka kval.), HME 1983 (dálka 7.). Mistryně ČR 
1978 (50 m v hale), 1978 (100 m), 1982 (dálka v hale i na dráze), 1984-86 (dálka v hale), 1986 (dálka). Čs. mistryně 
v hale 1977 a 1978 (50 m), 1982 a 1986 (dálka), na dráze 1975 a 1981 (4x100 m), 1977 (100 m), 1982 (dálka). Držitelka 
českého rekordu v odd. štafetě 4x100 m 45,03 (1978). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1977-86), z toho 2x v EP. 
Ved. trenérka TSM Brno (1989-91), členka výboru TJ Zbrojovka-AAC Brno. Os. rekordy: 100 m 11,5 (1978) a 11,91 
(1978), 200 m 23,9 (1978) a 24,33 (1978), dálka 662 (1982).
Kottas Jiří, *15. 6. 1958 Ostrava; běžec. Začínal v NHKG Karviná (1973), poté Slavia Havířov (1974), TŽ Třinec (1975-
77), Sparta Praha (1978-84), Slavia Havířov (1985). Mistr republiky ve štafetě 4x400 m (1980). Mistr ČR 1979 (4x400 m). 
Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1976). Os. rekord: 800 m 1:50,0 (1978).



Nováček Vladimír, *23. 6. 1968 Praha; oštěpař. Začínal s vodním lyžováním (1974), s atletikou v Bohemians Praha 
(1978-87, trenéři Z. Horáček, od 1981 J. Severa, od 1984 J. Segeťová), poté Šumava Klatovy (1988-89), PSK Olymp 
Praha (od 1990, trenér J. Šilhavý). Mistr republiky 1995. Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1986-95). Os. rekord: 
oštěp 78,64 (1992).
Olbrichová Marta, *7. 6. 1948; sprinterka. Závodila za TJ Gottwaldov (1961-73), poté Sparta ČKD Praha (1974-77). 
Mistryně ČR 1975 (100 m), 1975 a 1977 (4x100 m). Účastnice EHJ 1966 (100 m rozb., 200 m 8., 4x100 m 5.). Čs. 
mistryně 1974 (4x100 m). Držitelka českého rekordu ve štafetě 4x400 m 3:43,7 (1970) a v odd. štafetě 4x100 m 48,17 
(1974). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1971-72). Os. rekordy: 100 m 11,7 (1971), 200 m 24,4 (1971) a 25,45 
(1974).
Ševčík Miroslav, Doc., Ing., CSc., *15. 6. 1958; překážkář, činovník. S atletikou začínal v TJ Gottwaldov, poté Bohe-
mians ČKD Praha (1978-86). Od 1996 předseda disc. komise ČAS, předseda OV Memoriálu Josefa Odložila. Ekonom, 
děkan Národohospodářské fakulty VŠE, ředitel Liberálního institutu. Os. rekord: 400 m př. 52,94 (1986).
Šneberger Michal, *23. 6. 1978 Stod; běžec. Začínal jako fotbalista (1987), s atletikou v TJ Dobřany (1993, trenér Ing. 
Lobovský), poté SKU Junior Plzeň (1994-97, trenéři J. Dzurňák, od 1996 M. Krásný), Dukla Praha (1998-2008, trenér 
V. Kučera), AK Kroměříž (2009-10). Účastník MS 1997 v krosu (junioři 127.), ME 22 1999 (1500 m 9.), HME 2002 (1500 
m 5.) a 2005 (1500 m roz.), HMS 2003 (1500 m rozb.) a 2004 (1500 m rozb.), MS 2003 (1500 m smf.), OH 2004 (800 
m rozb., 1500 m smf.), ME 2006 (1500 m 12.), armádní MS 2002 (1500 m 5., 4x400 m 2.). Mistr ČR 2000-02 (1500 
m v hale i na dráze), 2003 (1500 m v hale), 2004-05 (3000 m v hale, 800 m), 2006 (800 m), 2008 (1500 m v hale). 
Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1999-2000), z toho 8x v EP. Os. rekordy: 800 m 1:46,63 (2004), 1500 m 3:36,50 
(20004). Os. rekordy: 800 m 1:48,21 (2000), 1500 m 3:43,30 (1999).
Zábršová Anna, provd. Harantová, *12. 6. 1938 Praha; překážkářka. Závodila za RH Praha (1954-68, trenér Z. Holler). 
Účastnice EHH 1967 (50 m př. rozb.). Mistryně republiky 1959 (80 m př.), 1960 a 1962 (4x100 m). Držitelka čs. rekordů 
na 100 m př. 14,8 a 14,7 (1968), 5 v odd. štafetě 4x100 m 49,1 (1955)-47,8 (1965). Reprezentovala v 21 mezist. utká-
ních (1956-68). Os. rekordy: 80 m př. 10,9 (1967), 100 m př. 14,5 (1968), pětiboj 4091 (1967).
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NEKROLOGY

V neděli 20. května v ranních hodinách zemřel Jaroslav Brabec, atletický reprezentant a později trenér. Český atle-
tický svaz vyjadřuje rodině a blízkým pozůstalým Jaroslava Brabce upřímnou soustrast. 
Jaroslav Brabec se narodil 27. července 1949 v Litoměřicích, s atletikou začínal v SCHZ Lovosice, poté působil 
dlouhá léta v Dukle Praha. Český reprezentant ve vrhu koulí vybojoval v roce 1973 zlatou medaili na halovém mis-
trovství Evropy, bronz si přivezl z evropských halových šampionátů 1972 a 1974. Desáté místo obsadil na olym-
pijských hrách v roce 1972 a jedenácté v roce 1976. Byl držitelem pěti českých rekordů a prvním koulařem, který 
překonal hranici 21 metrů. Osobním rekordem ve vrhu koulí bylo 21,04 metru z roku 1973 a 54,80 v hodu diskem 
z roku 1971. Další významná umístění: HME 1971 (11.), 1975 (4.), 1978 (6.), 1979 (6.)., ME 1971 (kvalif.), 1974 (7.) 
a 1978 (8.), mistr ČR 1971 - 73, 1976-77, 1979 a 1981, v hale 1975 a 1978-79, čs. mistr v hale 1971, 1973, 1975 
a 1978-79, na dráze 1971-73, 1975-76, 1979 a 1981-82. Od roku 1987 působil jako trenér vrhačů v Dukle Praha, 
mezi významné svěřence patřili Remigius Machura, František Vrbka, Robert Změlík, Vladimír Maška, Pavel Sedlá-
ček, Vladimíra Racková a také Jan Železný. 

Alois Havlovič (* 9. září 1931) pocházel z Hornobřízska. Jeho atletický talent objevil na gymnáziu ve Stříbře učitel 
tělesné výchovy Jaroslav Císler, Havlovič reprezentoval školu ve sprintech a dálce. Vystudoval v Plzni pedagogiku 
(obor biologie, zeměpis, chemie), a když nastoupil jako učitel na základní školu v Nýřanech (1957), začal zde praco-
vat na vzniku oddílu, jemuž pak po tři desetiletí - 1959 až 1989 - předsedal. Zdejší atletiku intenzivně rozvíjel - zasadil 
se o vybudování tréninkových prostor, vyhledával a vychovával talenty. Jím vedená mládež dosáhla řadu úspěchů 
i na úrovní celého Československa. V roce 1971 spoluzaložil přespolní závod na 10 km, který se koná do součas-
nosti jako Běh města Nýřany (letos 12. května se 751 účastníky, z toho 107 v hlavním závodě). Havlovič působil také 
jako rozhodčí, na ME 1978 v Praze byl vrchníkem technických disciplín ve vícebojích. Pečlivě také zaznamenával 
historii oddílu. Mezi jeho koníčky patřilo cestování, kterému se mohl více věnovat až po politických změnách roce 
1989, kdy kvůli tomu také odstoupil z vedení klubu. Havlovič zemřel ve středu 16. května.

Čest jejich památce
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 4.6.  Memoriál Josefa Odložila ....................................................................................... Praha - Juliska
 7.6. Praga Academica .................................................................................................. Praha – Strahov
 13.6. Zlatá tretra .........................................................................................................................Ostrava
 16.6. Mezistátní utkání do 19 let (CZE-SLO-SVK-POL) .................................................................Vyškov
 16.-17.6. MČR ve vícebojích mužů a žen ........................................................................................... Kladno
 18.-19.6. České akademické hry ........................................................................................................... Brno
 23.-24.6. MČR juniorů a dorostu ............................................................................................Praha – Juliska

POZVÁNKA NA MEMORIÁL JOSEFA ODLOŽILA

Zveme Vás na jubilejní 25. ročník Memoriálu Josefa Odložila, který se bude konat 4. června 2018 na pražské 
Julisce. Jedná se o prestižní meeting Evropské atletické asociace s účastí domácích i zahraničních atletických 
hvězd. V  rámci předprogramu proběhnou také národní závody Dukla mítink, závody žáků a předžákovských 
kategorií a závody handicapovaných sportovců. Hlavní program začíná v 17.20 hodin, předprogram ve 13.20 
hodin. 

Josefa Odložila
Memoriál

světová atletika 
v Praze

4. června 2018
wwwwwwwww..mmmeeemmmmoooririaalla --ooooddlloozzziil.cczz
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e-mail: skala@ranck.cz
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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
pamětní samolepky

INZERCE


