
Milí kolegové,
nedávno jsem atletické hnutí oslovil se svým vyjádřením, ve kterém jsem se snažil popsat konání Českého 
atletického svazu ve složitém období koronavirového prostředí.
Vyjádřil jsem své poděkování a  obdiv všem, kteří se aktivně podíleli na tréninkovém procesu v  omezených 
podmínkách defi novaných Vládou ČR a krizovým štábem, a ocenil virtuální projekty Pohybové gramotnosti: 
Cvičíme doma s dětmi, Hýbeme se s atlety. Deklaroval jsem víru, že karanténní opatření se budou rozvolňovat 
a že se nám brzy podaří naše atlety vrátit do soutěžního režimu.
Jsem rád, že vše nasvědčuje tomu, že se tak stane a že náš ambiciózní projekt „Spolu na startu“ napříč Českou 
republikou odstartuje 1. června 2020 atletickou sezónu. Propojení centrálního mítinku ze stadionu na Sletišti 
v Kladně za účasti našich nejlepších atletů (B. Špotáková, T. Staněk, P. Maslák) se 100 mítinky na stadionech 
napříč Českou republikou v přímém přenosu České televize bude, věřím, vítanou motivací nejen pro atlety všech 
věkových kategorií a nás, kteří v atletice pracujeme, ale i pro všechny fanoušky atletiky a sportu obecně.
Věřím, že k robustnímu nastartování atletických soutěží se přidá co nejvíce atletických oddílů a klubů.
Vyzývám Vás, připojte se a pomozte nám připravit startovní příležitosti na co nejvíce místech České republiky. 
Prokážeme tím sílu atletiky v ČR, koherenci a kreativitu atletického prostředí a pochopení základního principu, že 
atleti trénují, aby závodili a my konáme tak, abychom jim to umožnili.
Věřím, že se nám projekt „Spolu na startu“ vydaří a že sérií dalších připravovaných mikromítinků přemostíme 
období k tradičním atletickým soutěžím až k Mistrovství ČR, i kdyby se musela konat v modifi kované formě.
Těší mě, že i ve složité době se nám podařilo zadministrovat žádosti ve vypsaných programech MŠMT a zajistit 
tak potřebné fi nance k zajištění činnosti Českého atletického svazu.
Apeluji na Vás, naše členy, všechny oddíly a kluby, abyste zodpovědně refl ektovali případné požadavky MŠMT 
při akceptaci žádosti ve vypsaném programu Můj klub (dříve program VIII), ve kterém je alokováno 1,5 miliardy 
Kč. Musíme udělat vše proto, abyste i přes zákonem změněné podmínky dodání údajů pro rejstřík sportu se 
svými žádostmi uspěli a získali jste pro atletiku maximum možných fi nančních prostředků. Sekretariát Českého 
atletického svazu je připraven Vám přirozeně v případě potřeby poradit a pomoci. 
Přeji Vám příjemné jarní dny a těším se, že už brzy budeme „Spolu na startu“.

Libor Varhaník 
předseda Českého atletického svazu
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Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní druhé číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá tentokrát 
smutnou událostí, a to odchodem legendární Dany Zátopkové do atletického nebe. 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

SLOVO REDAKCE
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SLOVO PŘEDSEDY•



Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Předsednictvo ČAS schválilo: a) Pravidla pro 
stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a  kluby za zajištění účasti družstev dospělých v  soutěžích 
extraligy mužů a žen, I. ligy mužů a žen a II. ligy mužů a žen v roce 2020. b) Kritéria pro rozdělení finančních 
příspěvků z darů přijatých od Českého olympijského výboru mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky 
jejich přiznání a použití pro rok 2020 c) Pravidla pro stanovení finanční úplaty za účast v soutěžích družstev 
mládeže mezi atletické kluby a oddíly v roce 2020. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí dopis auditora 
vedení účetní jednotky. * Předsednictvo ČAS schválilo rozpočet projektu E-atletika (unikátní online 
komunikační a pracovní platformy Českého atletického svazu) a uložilo předsedovi Českého atletického 
svazu Liboru Varhaníkovi začít realizovat jednotlivé fáze projektu E-atletika. * Předsednictvo ČAS schválilo 
nominační kritéria a výkonnostní požadavky, jejichž splnění je podmínkou pro nominaci a účast závodníka 
na MS v půlmaratónu v roce 2020. * Předsednictvo ČAS schválilo nominační kritéria na Mistrovství světa 
v horském maratonu. * Předsednictvo ČAS schválilo nominační kritéria na WMRA Mezinárodní U18 pohár 
v běhu do vrchu. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí odložení níže uvedených soutěží ČAS z důvodu 
nouzového stavu a v návaznosti na situaci ohledně koronavirové pandemie: 18. 4. 2020 - 20 km chůze pro 
1. kolo extraligy mužů  -  Olomouc, 10 km chůze pro 1. kolo extraligy žen -    Olomouc, 20 km chůze pro 
1. kolo I. ligy mužů – Olomouc, 10 km chůze pro 1. kolo I. ligy žen     - Olomouc, 10 km chůze pro 1. kolo 
II. ligy mužů a žen -  Olomouc, 25. 4. 2020 Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10000 
m -  Slavkov u Brna, 3. 5. 2020 Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen – Praha, 8. 5. 2020 10 km chůze 
pro 2. kolo I. ligy mužů a žen - Milovice, 5 km chůze pro 2. kolo II. ligy mužů a žen – Milovice, 16. 5. 2020 
1. kolo extraligy mužů a žen -  Kladno, 16. 5. 2020 1. kolo I. a  II. ligy mužů a žen - podle rozlosování,   
24. 5. 2020 - 10 km chůze pro 2. kolo extraligy mužů a žen – Praha, 10 km chůze pro 3. kolo I. ligy mužů 
a žen – Praha, 10 km chůze pro 3. kolo II. ligy mužů a žen – Praha,   Mezikrajové utkání družstev starších 
žáků a starších žákyň -  Svitavy, 27. 5. 2020 Štafetový pohár - republikové finále   - Vlašim,  30. 5. 2020 
2. kolo I. a II. ligy mužů a žen - podle rozlosování,  5.–7. 6. 2020 MČR ve vícebojích mužů, žen, juniorů, 
juniorek, dorostenců, dorostenek, staršího a mladšího žactva -  Praha. * Předsednictvo ČAS souhlasilo se 
zrušením konání mezistátního utkání dorostenců a dorostenek, které se mělo konat 4. 7. 2020 ve Zlíně 
a souhlasilo s uspořádáním v roce 2021. * Předsednictvo ČAS schválilo záměr pořádání 6 závodů pro členy 
reprezentace s ohledem na opatření proti koronavirové pandemii stanovené Vládou ČR. * Předsednictvo 
ČAS schválilo projekty předložené místopředsedou ČAS J. Přibáněm pro financování zlepšení infrastruktury 
dle předloženého materiálu. *

Karolína Farská
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VÝBOR•
Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Výbor ČAS schválil Výroční zprávu Českého atletického 
svazu za rok 2019. Výbor ČAS schválil účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAS za rok 2019 podle 
českých účetních předpisů. Hospodaření vykazuje zisk 503.521,69 Kč po zdanění. Výbor ČAS schválil 
zvýšení vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok 2019. Výbor ČAS schválil závěrečný 
účet ČAS. * Výbor ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS v roce 2019. * Výbor 
ČAS schválil odložení projednání návrhu struktury mistrovských soutěžní družstev dospělých řízených ČAS 
pro rok 2021. * Výbor ČAS schválil termín podzimní schůze Výboru ČAS, která se uskuteční 20. listopadu 
2020 v Praze. * Výbor ČAS schválil přesunutí pravomoci provádět změny ve schválené struktuře soutěží 
družstev ČAS pro rok 2020 do gesce Předsednictva ČAS. *

Karolína Farská
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SVĚT OPUSTILA OŠTĚPAŘSKÁ LEGENDA DANA ZÁTOPKOVÁ
V  pátek 13. března zasáhla nejen českou atletiku, ale celý český sport smutná zpráva. Ve věku 97 let 
zemřela olympijská vítězka v hodu oštěpem Dana Zátopková. 
Dana Zátopková se narodila 19. září 1922 na území dnešní Karviné, tedy ve stejný den, kdy přišel na svět 
její manžel a legendární běžec Emil Zátopek. Původně byla házenkářkou, ale postupem času ji učarovala 
královna sportu, konkrétně hod oštěpem. První úspěchy začala sbírat v dresu Slovácké Slavie Uherské 
Hradiště. Právě v barvách tohoto oddílu získala svůj první ze svých třinácti titulů mistryně republiky.
Její kariérní bilance je vskutku jedinečná. Startovala na čtyřech olympijských hrách. Poprvé se pod pěti 
kruhy představila na hrách v Londýně v roce 1948. Krátce nato se provdala za svou životní lásku Emila 
Zátopka a vytvořili tak jeden z neznámějších sportovních párů světa. Na olympijských hrách v Helsinkách 
1952 pak vystoupala na nejvyšší stupínek. Dalšího medailového úspěchu se pak dočkala na hrách v Římě 
1960, kdy si pověsila na krk stříbro. Kromě olympijských medailí dokázala také vybojovat dva tituly mistryně 
Evropy a sedmkrát překonala československý rekord. Navždy bude také do historie zapsána jako poslední 
držitelka světového rekordu v hodu dřevěným oštěpem.
Svou aktivní kariéru ukončila v roce 1962. U sportu však zůstala. Věnovala se trenérské činnosti. V letech 
1960-1972 byla členkou ženské komise Mezinárodní atletické federace. Až do pozdního věku se angažovala 
také v  olympijském hnutí a  nadále se zájmem sledovala atletické dění. Za svůj přínos českému sportu 
obdržela v roce 1998 Olympijský řád a o patnáct let později převzala z rukou prezidenta republiky Medaili 
za zásluhy.
Dana Zátopková zemřela v pátek 13. března v brzkých ranních hodinách v Ústřední vojenské nemocnici. 
„Pro českou atletiku je to bolestivá ztráta. Odešla nejen legenda našeho sportu, ale především žena, která 
se snažila kolem sebe rozdávat radost a motivovala aktivně celé generace atletů v  jejich úsilí k dosažení 
sportovní excelence. Odkaz skvělého olympijského páru Dany a  Emila bude zapsaný v  dějinách české 
i  světové atletiky zlatým písmem a  bude tu navždy,“ uvedl předseda Českého atletického svazu Libor 
Varhaník.
„Velmi mě to mrzí, Dana byla úžasná žena,“ sdělila v reakci na její skon Barbora Špotáková. „Každé setkání 
s ní bylo vždy velmi příjemné, měla ohromný zájem o to, co se děje, měla přehled, věděla o nás vše, kde 
a kdy jsme byli na závodech, měla zájem i o mladé atlety, hlavně oštěpaře a oštěpařky. Obdivovala jsem na 
ní její humor a také vztah k pohybu,“ píše její oštěpařská nástupkyně. „Velmi ráda jsem chodila k ní domů 
na návštěvu, byla ohromně vtipná a vždy dokázala pobavit a povzbudit,“ dodává Špotáková, která za ní 
docházela i do nemocnice, kde byla poslední měsíce svého života. „V poslední době jsem nemohla přijít, 
nechtěla jsem ji ohrozit kvůli virózám mých malých dětí, ale jsem ráda, že jsem měla informace, že alespoň 
v  rámci možností byla spokojená a měla se relativně dobře,“ dodává Špotáková, která obdivovala i  její 
schopnost udržovat se v kondici i ve vysokém věku. „Její kroužení rukama a nohama na nemocniční posteli 
bylo pověstné,“ uzavírá s úsměvem.

TÉMA•



KALENDÁRIUM•
Čeřovský Jiří, RNDr., *23. 5. 1955 Semily; překážkář. Začínal se sjezdovým lyžováním (1965-71), 
s  atletikou v  Koloře Semily (1965-69, trenéři Morávek a  Kolzert), poté LIAZ Jablonec (1970-78, trenéři  
M. Dajbych a J. Dostál), VŠ Praha (1979-80), LIAZ Jablonec (1981), Dukla Banská Bystrica (1982, trenér  
J. Šaffa), LIAZ Jablonec (1983-89, trenér J. Dostál). Účastník HME 1975 (60 m př. rozb.), 1976 (60 m př. 4.), 
1977 (60 m př. smf.), 1981 (50 m př. rozb.) a 1983 (60 m př. rozb.), ME 1978 (110 m př. rozb.). Mistr ČR 
v hale 1975-76, 1979 a 1981 (50 m př.), 1976 ve štafetě 4x100 m. Čs. mistr v hale 1975, 1977 a 1981-83, 
na dráze 1976 (110 m př.). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1976-82), z toho 2x v EP. Starosta Jablonce 
nad Nisou od 1994. Os. rekordy: 100 m 10,96 (1982), 10,90w (1975), 10,5 (1976) a 10,4w (1976), 110 m 
př. 13,94 (1980).
Dušek Rudolf, *13. 4. 1930 Beykoz (Turecko); činovník, mpř. ÚV ČSTV odpovídající za sporty (1973-87), 
přišel do Prahy z Ostravy, kde působil v oddíle v Porubě, pak byl členem sekce lehké atletiky ÚV ČSTV 
(1957-59) jako předseda org. komise, zároveň byl předsedou krajské sekce v Ostravě (1954-64). V letech 
1973-77 stál v čele čs. atletiky, byl členem ČSOV a předsedou org. výboru ME 1978. V letech 1974-87 
členem rady EAA, 1987-91 její mpř. Při ukončení funkce v roce 1991 byl jmenován čestným členem EAA. 
Vyznamenání: Veterán IAAF (1978).
Faist Jiří, *17. 5. 1990; sprinter. Závodí za AC Domažlice (od 2004, trenér P. Konop). Účastník MS  
17 (medley štaf. rozb.) a MEJ 2009 (200 m smf.). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (2005-10). Os. rekordy: 
100 m 10,76 (2009) a 200 m 21,39 (2009).
Hladká Blanka, provd. Henešová, *14. 5. 1965 Frýdlant v  Čechách; překážkářka. Závodila za  
TJ Gottwaldov (1976-89), poté Vítkovice (1990), Alfa Zlín (1991), v 1991 diskv. za doping. Účastnice HMS 
1991 (60 m př. rozb.). Mistryně ČR 1989 (50 m př. v hale a 100 m př.), 1990 (100 m př.), 1991 (50 m př.).  
Čs. mistryně 1989 a  1990 (100 m př.), 1990 a  1991 (50 m př.). Držitelka českého rekordu na 100 m 
př. 13,35 (1990). Reprezentovala v  6 mezist. utkáních (1989-91), z  toho 1x v  EP. Os. rekordy: 100 m  
11,9 (1990), 12,28 (1990) a 11,6w (1989), 100 m př. 13,35 (1990), dálka 586 (1989).
Holuša Miloš, *2. 5. 1965 Vítkov; chodec. Začínal jako fotbalista (1973), s  atletikou ve Slezanu STS 
Opava (1977-85, trenér P. Scholz, od 1979 J. Štindl), VTJ Kutná Hora (1986-89, trenér S. Mikeska), PSK 
Olymp Praha (1990-93, trenér P. Moravec), Czech Walk (1994, trenér od 1994 I. Piták), PSK Olymp Praha  
(1995-97), USK Praha (1998-2006) a  AK Kroměříž 2007-10). Účastník ME 1994 (50 km 16.), 1998  
(50 km 18.), 2002 (20 km 20.) a 2006 (50 km 21.), MS 1993 (50 km 24.), 1995 (50 km 19.), 1997 (20 km 29.,  
50 km 26.), 1999 (50 km 17.), 2001 (20 km 17., 50 km 18.), 2003 (50 km diskv.) a 2005 (50 km diskv.), OH 
1996 (50 km 27.), 2000 (50 km 16.) a 2004 (50 km 38.). Mistr ČR v hale na 5000 m (1989-90), na 20 km 
(1988 a 2003-08), na 50 km (1993, 2000, 2003 a 2007). Reprezentoval v 32 mezist. utkáních (1988-2009). 
Os. rekordy: 20 km chůze 1:21:58 (1997), 50 km chůze 3:49:08 (1996).
Kárský Ladislav, PaedDr., *1. 5. 1950 Litomyšl; překážkář. Začínal v  Jiskře Litomyšl (1964-68, trenér  
J. Coufal), poté Sparta Praha (1969-76, trenéři M. Novák a P. Kavan), RH Praha (1977-78), Sparta Praha 
(1979-82). Účastník ME 1971 (400 m př. rozb.) a 1978 (400 m př. rozb.), HME 1975 (800 m rozb.) a 1976 
(800 m rozb.). Mistr ČR 1971, 1972, 1980, 1982 (400 m př.), 1974 (800 m), 1975 (800 m v hale), 1971, 
1972 a 1981 (4x400 m). Čs. mistr 1972, 1975, 1977, 1980, 1982 (400 m př.), 1976 (800 m v hale), 1977 
(400 m v  hale), 1971, 1972, 1974, 1979, 1980 (4x400 m). Držitel 6 českých rekordů: 3 na 400 m př. 
50,6 (1971)-50,5 (1972), 1 na 200 m př. 23,3 (1972), 2 v  odd. štafetě 4x400 m 3:09,5 (1971)-3:08,4 
(1974). Reprezentoval ve 26 mezist. utkáních (1970-82), z  toho 2x v  EP. Metodik Sparta ČKD Praha  
1973-83, trenér z  povolání od 1983, šéftrenér SVS ČSTV Praha 1984-89, předseda odd. atl. AC 
Sparta Praha 1987-89, šéftrenér sekce sprintu TR 1990-95, v  letech 1994-95 odborný asistent FTVS 
UK. V současné době ved. tren. odd. OS MV ČR. Významní svěřenci H. Fuchsová, R. Oravec. J. Roun,  
S. Návesňák, Z. Machotková, P. Dlouhá, E. Kasalová a další. Publikoval v Atletice, Teorii a praxi TV a dalších 
časopisech. Os. rekordy: 400 m 47,9 (1972) a 48,08 (1974), 800 m 1:47,7 (1974), 400 m př. 50,2 (1972).
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Kubista Jan, *27. 5. 1960 Praha; běžec. Začínal ve Spartě Praha (1972-85, trenéři O. Jandera, Pelikánová, 
Hořejš, J. Odložil, J. Liška, J. Královec), RH Praha (1986), LIAZ Jablonec (1987, trenér A. Zálabák), Sparta 
Praha (1988-92, trenér J. Odložil). Účastník MEJ 1979 (800 m rozb.), MS 1983 (1500 m 10.), OH 1988 
(1500 m rozb.). Mistr ČR na 800 m 1981 a 1983, ve štafetě 4x400 m 1981-83. Čs. mistr 1981-83 (800 m), 
1986 (1500 m v hale). Držitel českého rekordu na 1500 m 3:34,87 (1983). Jako první český atlet zaběhl 
1500 m pod 3:35. Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1981-83), z toho 1x v EP. Syn Jan-viz heslo. Os. 
rekordy: 800 m 1:47,27 (1983), 1000 m 2:22,4 (1985), 1500 m 3:34,87 (1983), 1 míle 4:01,3h (1984).
Lesák Jiří, *5. 5. 1955 Opava; tyčkař. Začínal jako hokejista (1965), s  atletikou ve Slezanu Opava  
(1968-74, trenér otec Miroslav), poté VŠ Praha (1975-80, trenér P. Beran), Dukla Banská Bystrica (1981, 
trenér F. Vavrinčík), Vítkovice (1982-2000), Sokol Opava (2001-02). Účastník ME 1978 (kval.). Mistr ČR 
1976-78 a 1980, v hale 1977 a 1978. Čs. mistr 1977 a v hale 1976 a 1977. Držitel 6 čs. rekordů 515  
(1977)-537 (1981). Jako první český atlet překonal 520 cm (522 Ostrava 7. 6. 1978) i 530 cm (530 Praha 
10. 6. 1980). Reprezentoval v 17 mezist. utkáních (1976-81), z toho 3x v EP. Po ukončení závodní činnosti 
trenér, v  letech vedl 1982-2000 vedl tréninkovou skupinu ve Vítkovicích, 2001-02, předseda trenér. 
rady v Sokole Opava. Významní svěřenci: K. Baďurová, D. Bártová, M. Balner R. Havlásek, J. Kudlička,  
M. Kysela, A. Ptáček, Z. Šafář a další. Os. rekord: tyč 537 (1981).
Mastík Rudolf, *25. 5. 1960 Ústí nad Labem; trenér od 1988 ASK Slavia Praha, ved. trenér CTM Praha. 
Významní svěřenci: R. Navara, K. Nekolná a další. Členem Spartaku Ústí nad Labem, AC Praha 1890, 
Bohemians Praha, ASK Slavia Praha, externí učitel FTVS UK-katedra atletiky, zodpovědný trenér mládeže 
(koule, disk) v ČAS 1998. Rozhodčí I. tř., člen RR čas. Atletika 2000-05.
Pecen Vladislav, Ing., *30. 5. 1960 Košice (Slovensko); překážkář. Začínal v Dynamu Pardubice (1975-79, 
trenéři J. Záleský, Z. Košťálek, J. Náhlík), poté Slavia IPS Praha (1981-85, trenér J. Caha), RH Praha (1986), 
Slavia IPS Praha (1987-88). Účastník MS 1983 (400 m př. rozb.). Mistr ČR 1981 (400 m př.). Čs. mistr 1983 
(400 m př.). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1981-87). Os. rekordy: 400 m 48,45 (1983), 400 m př. 
50,39 (1983).
Putnová Eva, provd. Vykypělová, *28. 5. 1950 Brno; sprinterka. Držitelka stříbrných medailí z EHH 1967 
ve štafetě 4x1 kolo a z EHH 1968 ve štafetě 1+2+3+4 kola. Začínala ve VP Frýdek-Místek (1963-65, trenéři 
otec a  M. Brückner), poté Zbrojovka Brno (1966-74, trenér B. Bartušek). Účastnice EHJ 1966 (100 m 
rozb., 4x100 m 5.), EHH 1967 (50 m rozb., 4x1 kolo 2.), 1968 (50 m rozb., 1+2+3+4 kola 2.) a 1969 (60 m 
7.), HME 1971 (60 m smf.). Mistryně republiky 1969 (50 m a 100 m v hale), 1971 (60 m v hale), 1967-71 
(4x100 m). Držitelka 9 rekordů: 2 na 100 y 2x10,8 (1967), 1 na 100 m 11,5 (1967), 5 ve štafetě 4x100 m 
45,4 (1967)-45,1 (1972) a 45,80 (1974), 1 ve štafetě 4x200 m 1:39,9 (1968). Reprezentovala ve 20 mezist. 
utkáních (1966-74), z toho 4x v EP. Os. rekordy: 100 m 11,5 (1967), 200 m 24,0 (1969), 400 m 57,9 (1971).
Vitoulová Alena, *6. 5. 1960 Olomouc; koulařka. Závodila za VŽKG Ostrava a TJ Vítkovice (1974-90, 
trenéři otec Vladislav, od 1980 J. Šmíd). Mistryně ČR v hale 1986 a 1988, na dráze 1983-85 a 1987-88. 
Účastnice HME 1988 (6.). Čs. mistryně v hale 1984. Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1986-89). Otec 
Vladislav Vitoul (disk 47,22/1955). Os. rekordy: koule 19,30 (1987), disk 49,62 (1988).
Zrun Roman, *6. 5. 1960 Přerov; sprinter, tyčkař, vícebojař. Začínal v  Lokomotivě Olomouc (1973-77, 
trenér B. Jareš, od 1974 M. Hrabal), poté RH Praha (1978-79, trenér R. Tomášek), Univerzita Olomouc 
(1980-82), Dukla Praha (1983-85), LIAZ Jablonec n. N. (1986-95, trenér P. Vološčuk, od 1989 A. Hadinger). 
Účastník MEJ 1977 (100 m smf., tyč finále bez výk.), ME 1978 (tyč kval.). Mistr ČR 1979, 1981, 1983, 1990 
(tyč) a 1991 (tyč v hale), 1984 (dálka v hale) a 1985 (dálka). Čs. mistr 1980 (tyč) a 1982 (tyč v hale). Držitel 
českého rekordu v odd. štafetě 4x100 m 39,99 (1984). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1978-91). Os. 
rekordy: 100 m 10,66 (1983) a 10,4 (1977), 200 m 21,56 (1977), výška 205 (1981), tyč 530h (1982) a 520 
(1978), dálka 784 (1983), desetiboj 6873 (1981).
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NEKROLOGY

V úterý 7. dubna zemřel po krátké hospitalizaci v nemocnici ve věku 79 Pavel Šlehofer. V mládí byl 
výborným tyčkařem a výškařem v dresu pražské Dukly a svou vlastní sportovní kariéru ukončil jako voják 
v Lipníku nad Bečvou. Od 80. let prakticky do současnosti, jsme jej vídali jako aktivního trenéra pražské 
Slavie, kde mu prošly rukama desítky svěřenců. Byli mezi nimi výškaři Milan Pavlík, Vladimír Chmela, 
Tomáš Mariánek, Leo Zdráhal, dálkařky Jana Foltýnová, Martina Skružná, Lenka Vorlová, vícebojaři 
Petr Nárovec, Alexandra Princová, Jana Korešová, Petra Blovská či Jitka Vindušková nebo sprinterka 
Kateřina Burešová.

Dne 13. března zemřela ve věku 97 let Dana Zátopková. Paní Dana se původně věnovala házené, ale 
následně ji učarovala královna sportu a zalíbil se jí hod oštěpem. Během své kariéry se zúčastnila čtyř 
olympijských her. V Helsinkách 1952 vybojovala olympijské zlato. Na hrách v Římě 1960 pak přidala 
stříbro. V  letech 1954 a 1958 se stala mistryní Evropy. Celkem sedmkrát překonala československý 
rekord a  je poslední držitelkou světového rekordu dřevěným oštěpem. Po ukončení aktivní kariéry se 
věnovala trenérské činnosti, byla také členkou ženské komise Mezinárodní atletické federace a  do 
pozdního věku se angažovala v olympijském hnutí. Jejím manželem byl legendární běžec Emil Zátopek. 

Ve věku nedožitých 89 let (*17.10.1931) opustil naše řady dne 16.4.2020 pan Mgr. Bohumír Zháňal. 
Všichni, kdo jej znali, potvrdí, že to byl skvělý člověk a vynikající sportovec. „Bob“ – jak ho jeho blízcí 
přátelé nazývali – se narodil v obci Hrušky na Břeclavsku a v  Sokole Břeclav (1948-52) se také poprvé 
setkává s atletikou, která mu učarovala po celý jeho život. Poté závodí za Slavoj Brno (1953) a pak už 
pouze TJ Gottwaldov (1955-1967, trenér L.Fišer). Ve své hlavní disciplíně – 3kmpř. – reprezentoval na 
OH v roce 1960 a na ME 1958 a 1962. Byl 10x  mistrem republiky, vytvořil 2 československé rekordy 
v běhu na 3kmpř., reprezentoval ve 26 mezist.utkáních (1956-1965). Jeho osobní rekord v běhu na 
3kmpř. má hodnotu 8:39.8 min. (1963). Po skončení aktivní činnosti (1967) se ve Zlíně zapojil jako  
trenér (např. bratři Klimešové), byl členem výboru, dlouholetým vedoucím družstva mužů (1968 až 1980) 
a rozhodčím 1.třídy do roku 2015 včetně.  V roce 2003 obdržel Čestné členství v AK Zlín a v  roce 2004 
obdržel Cenu Emila Zátopka. Z dalších os.rekordů: 1500 3:51.4, 3km 8:09.4, 5km 14:11.2.

Dne 21. 4. 2020 zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 69 let Miroslav Hrabal. Olomoucký 
rodák (*21. 10. 1951) byl závodníkem-sprinterem, poté rozhodčím či trenérem - svěřenci Roman Lacko 
nebo Roman Zrun. Od roku 1991 byl předsedou Atletického klubu Olomouc, který se zasadil o umělý 
povrch na místním stadionu. Působil také jako předseda Krajského atletického svazu Olomouc. V dubnu 
2017 mu byl za jeho činnost udělen titul Čestný člen Českého atletického svazu (viz foto).

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


