
„Slovo předsedy“ nemohu tentokrát začít jinak než konstatováním, jak mě těší, že na rozdíl od jiných zemí, 
atletické dráhy v České republice ožily množstvím závodů.
Naše společné úsilí vrátit atletiku do závodního režimu se na dráze naplňuje a podobně se také snažíme 
pomoci rozběhnout i běhy mimo dráhu.
Vzhledem k  tomu, že se jedná o  masové akce, je situace složitější a  v  rámci předepsaných opatření 
a restrikcí musíme přistupovat k úpravám a k hledání netradičních řešení.
Podařilo se nám uspořádat MČR v půlmaratonu, spolupořádali jsme Runway Run na letišti v Praze Ruzyni, 
kde jsme se snažili prolnout běžce na dráze s běžci mimo dráhu a pevně věřím, že se nám podaří uspořádat 
i  tradiční běžecký závod Běchovice - Praha tak, aby se stal po zrušení maratonu v americkém Bostonu 
nejstarším nepřerušeným běžeckým závodem na světě. Nyní ale před sebou máme vrchol domácí atletické 
sezóny MČR mužů a žen na dráze v Plzni. Pro české atlety je termín mistrovství republiky vždy pevným 
bodem jejich plánované závodní sezony a  letos, kdy jsme bohužel svědky přesunování či rušení většiny 
mezinárodních atletických závodů, to platí dvojnásob. Užijme si společně atmosféru MČR mužů a žen na 
dráze v této složité době přímo na plzeňském atletickém stadionu, anebo prostřednictvím přímého přenosu 
na ČT sport. Výkony a souboje našich atletů budou jistě stát za to.

Přeji Vám krásné letní dny a hodně zdraví.

Libor Varhaník 
předseda Českého atletického svazu
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Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní třetí číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá tentokrát 
projektem Českého atletického svazu Spolu na startu. Z jednání KAS vám přinášíme Moravskoslezský, 
Plzeňský 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

SLOVO REDAKCE
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SLOVO PŘEDSEDY•



P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * P ČAS schválilo s úpravami plán práce pro jednání P ČAS na 
II. pololetí roku 2020. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o hospodaření dceřiných společností ČAS za rok 
2019. * P ČAS schválilo Zásady zpracování návrhu rozpočtu ČAS pro rok 2021. * P ČAS schválilo 
navržené Změny ČPTM 2021 – 2024 a Zásady ČPTM 2021 – 2024. * P ČAS schválilo směrnici ČAS        
č. 5/2020 – Soutěžní řád družstev. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí zprávu o změně realizace 
společných mistrovství v chůzi na 20 km a 50 km mužů a žen, v běhu na 10 000 m mužů, žen, juniorů     
a juniorek a MČR ve víceboji mužů a žen. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí způsob organizace         
a financování republikového finále Štafetového poháru 2020.  * Předsednictvo ČAS schválilo doplnění 
Trenérské rady ČAS o vedoucí trenérku chůze Kateřinu Čermákovou a změnu v podmínkách čerpání 
finančních prostředků na přípravu reprezentantů. *

Karolína Farská

PŘEDSEDNICTVO•
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SPOLU NA STARTU
Spolu na startu, to byl název projektu, který zorganizoval Český atletický svaz a  byl jakýmsi oficiálním 
zahájením letní atletické sezóny na našem území. Česká republika se tak stala jednou z prvních zemí, kde 
se po pandemii koronaviru začalo závodit. Úvodní myšlenkou předsedy Českého atletického svazu Libora 
Vahraníka a  jeho spolupracovníků bylo uspořádání atletických závodů všech kategorii na sto stadionech 
v jeden jediný den, a to 1. června 2020. Zájem byl enormní, a tak se konečné číslo míst, kde se v tomto 
termínu uskutečnily atletické závody vyšplhalo na 173 stadionů. 
Hlavní mítink za účasti našich nevětších hvězd v čele s Barborou Špotákovou, Tomášem Staňkem a Pavlem 
Maslákem, kteří se stali ambasadory projektu, se konal v  Kladně. Na stadionu Sletiště padaly parádní 
výkony hlavně zásluhou oštěpařů Jakuba Vadlejcha, Barbory Špotákové a  Nikoly Ogrodníkové. Dařilo 
se také Tomáši Staňkovi nebo Ladě Vondrové na třístovce. Další elitní reprezentanti se představili také 
na mítincích v Plzni a Kolíně, kde se blýskli například diskař Marek Bárta nebo Filip Šnejdr v závodě na  
1000 metrů. 
Na 173 stadionech napříč celou Českou republikou si 1. června zazávodilo více než 17 000 atletů. 
Projekt spolu na startu však nebyl pouze o jednom závodním dni. Na něj navazovalo dalších pět mikromítinků 
Českého atletického svazu. Jeden se uskutečnil v Ostravě, další dva v Praze, následoval závod v Kolíně 
a vše uzavřel vícebojařský mítink v Plzni. 

TÉMA•
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Z JEDNÁNÍ KAS•

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS, 22. ČERVNA
Delegáti schválili program VH s  připomínkou, aby byl do programu zařazen bod „určení počtu členů 
výboru MSKAS na příští volební období, navrženo 9 členů výboru“. Připomínka byla přijata všemi hlasy.  
* Výroční zpráva předsedy o činnosti MSKAS v roce 2019. Ve své zprávě předseda MSKAS zhodnotil krátce 
a výstižně činnost výboru MSKAS. * Podrobnou zprávu o hospodaření přednesla hospodářka Bohuslava 
Zvolánková. Ve své zprávě uvedla plnění rozpočtu zejména čerpání financí na pořádání Mistrovství Moravy 
a Slezska jednotlivců v hale i na dráze. * Zprávu revizní komise zpracovala a přednesla Hana Valčuhová  
– revizor MSKAS, VH vzala na vědomí.

PLZEŇSKÝ KAS, 18. ČERVNA
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.3/20. * Úkol řešení počtu startů započitatelných do 
dotací – trvá. Zatím proběhly konzultace s vedoucí komise mládeže paní Vébrovou. * VV zhodnotil dosavadní 
proběhlé akce: Mistrovství PK žactva – Uspokojivý průběh bez problémů. VV PKAS děkuje pořadateli Baníku 
Stříbro za kvalitní zajištění soutěže, Víceboj ml. Žactva (Stříbro), Víceboj ml. Žactva (Stříbro). * Předsedkyně 
komise mládeže paní Prokopová představila návrh formy soutěží mládeže. * VV pověřil pana Sladkého 
řešením problému zajištění světelné tabule a větroměru. * Předsedkyně komise rozhodčích paní Linhartová 
seznámila VV s počty evidovaných rozhodčích v rámci PKAS: 3. třídy – 97, 2. třídy – 41, 1. třídy – 8, ústřední 
– 3. * Ing. Bastl seznámil VV s průběžným stavem hospodaření PKAS.

OLOMOUCKÝ KAS, 17. ČERVNA 
Valná hromada připravena včetně návrhů členů jednotlivých komisí. VH se zúčastní jako host předseda ČAS 
L. Varhaník. Vytvořením zápisu a  jeho publikací pověřen krajský manažer. * TJ Spartak Přerov pokračuje 
včinnosti. Členské příspěvky ČAS již zaplatil. Funkci předsedy oddílu atletiky převzal M. Brdíčko, který se 
zúčastnítaké VH KAS Olomouc. Votázkách problematiky fungování klubuatd.kdispozici krajský manažer.  
* Z investice ČAS pro Krajské svazy byly zakoupeny steeple překážky a závodní tyče. Materiál je zapůjčován 
schváleným uživatelům. * Probíhají přípravy na Hry X. letní olympiády dětí a  mládeže, které proběhnou 
v Olomouckém kraji v roce 2021 (22. – 24.6.). Koordinátorem za ČAS byl jmenován Z. Rakowski. Atletické 
soutěže proběhnou na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc v  režii AK Olomouc. * Byl navržen a schválen 
rámcový plán práce VV KASO na II. pol. 2020.  



KALENDÁRIUM•
Horáková Hana, roz. Škarková, *8. 7. 1950 Brno; běžkyně. Začínala jako lyžařka (1976), s  atletikou 
v Univerzitě Brno (1983-85), poté Vítkovice (1986-87, trenér od 1984 B. Müller). Mistryně ČR 1984 (10 000 m) 
a 1986 (maraton), čs. mistryně 1984 a 1986 (maraton). Os. rekordy: 10 000 m 36:02,78 (1986), maraton 
2:38:35 (1986).
Jón Jiří, *21. 7. 1945 Hradec Králové; trojskokan, trenér od 1968. Začínal ve VŠ Praha jako dobrovolný 
trenér mládeže, 1973-77 řed. Sportovní školy při RH Praha, VŠ Praha 1978-91, 1981-91 odpovědný trenér 
reprezentace v sedmiboji, 1991 ředitel Správy tělovýchovy a sportu FMV, 1992-99 ved. sportovního centra 
MV. Významní svěřenci: Z. Lajbnerová, H. Otáhalová, M. Koblasová, J. Vyštejnová, D. Urbánková a další. 
Články v Atletice a v publikacích vrcholového sportu. Bratr Jaroslava Jóna-viz heslo. Os. rekord: trojskok 
15,31 (1968).
Klesnil Jiří, *17. 7. 1960 Kladno; běžec, trenér. Začínal jako fotbalista (1976), závodil za Poldi SONP-AC 
Kablo Kladno (od 1978, trenér do 1992 A. Kamenský). Účastník MS 1994 v silniční štafetě (10.). Mistr ČR 
1985-87 a 1989 (1500 m), 1984 a 1988 (3000 m v hale), 1990 a 1992 (5000 m). Reprezentoval v 6 mezist. 
utkáních (1988-94). Dlouholetý předseda KAS a  STK Středočeského kraje. Os. rekordy: 800 m 1:52,1 
(1986), 1500 m 3:45,53 (1984), 5000 m 14:01,00 (1988), 10 000 m 29:58,72 (1990).
Kodejš Miroslav, Ing., *7. 7. 1950 Praha; překážkář. Začínal ve Spartě ČKD Praha (1958-75, trenéři  
J. Kulhánek, od 1961 Kubica, 1962 otec, 1965 J. Kovář a Z. Fator, 1967 M. Novák, 1973 J. Nezbeda), poté 
Dukla Praha (1976-77, trenér A. Poděbrad a 1977 J. Demeč), Sparta Praha (1978-83). Účastník ME 1974 
(400 m př. smf., 4x400 m rozb.), 1978 (400 m př. rozb.). Mistr ČR na 200 m (1974), na 400 m (1977), na 
400 m př. (1973 a 1975), ve štafetě 4x400 m (1971, 1972 a 1982). Čs. mistr 1970, 1973, 1974,1978, 1979 
a 1981 (400 m př.), člen mistr. štafet 4x400 m (1971, 1972, 1974 a 1979). Držitel evropského rekordu na 
440 y př. 49,4 (Praha 29. 6. 1974). Držitel 13 českých rekordů: 7 na 400 m př. 50,0 (1973)-49,34 (1974),  
2 na 440 y př. 52,5 (1973) a 49,4 (1974), 2 ve štafetě 4x400 m 3:06,6 (1973) a 3:06,3 (1974), 2 v odd. 
štafetě 4x400 m 3:09,5 (1971) a 3:08,4 (1974). Reprezentoval v 25 mezist. utkáních (1970-82), z toho 7x 
v EP. Os. rekordy: 200 m 21,2 (1977) a 21,57 (1979), 400 m 46,4 (1974) a 47,13 (1981), 400 m př. 49,1 
(1974) a 49,34 (1974).
Kraus Jan, *4. 7. 1965 Jablonec nad Nisou; běžec. Začínal v LIAZ Jablonec (1975-85, trenéři otec Jan, 
od 1984 Pavel Moravec), poté RH Praha (1986), LIAZ Jablonec (1987-94, trenéři otec Jan, od 1989  
A. Zálabák), AC Turnov (1995). Účastník HME 1986 (1500 m 8.), 1988 (1500 m 9.). Mistr ČR na 800 m 
(1987), na 1500 m v hale (1987, 1989, 1991), na dráze (1988). Čs. mistr na 1500 m (1986 a 1987), v hale 
(1988 a 1989). Reprezentoval v 10 mezist. utkáních (1985-91). Os. rekordy: 800 m 1:48,27 (1987), 1000 m 
2:21,81 (1986), 1500 m 3:40,15 (1987), 1 míle 3:59,41 (1988), 2000 m 5:09,52 (1987), 3000 m 7:59,20h 
(1987), 5000 m 14:23,94 (1986).
Machura Remigius, *3. 7. 1960 Rychnov nad Kněžnou; koulař. Juniorský mistr Evropy 1979, dvojnásobný 
halový mistr Evropy 1985 a 1988, vítěz SHH 1985, vítěz univerziády 1985, držitel stříbrné medaile z HME 
1982, bronzových medailí z  ME 1982 a  MS 1983, vítěz GP 1988. Začínal ve Spartaku Rychnov nad 
Kněžnou (1974-77, trenéři V. Hamáček a J. Paštika, od 1976 J. Friedrich), poté VŠ Praha (1978-85, trenér 
M. Kunc), Dukla Praha (1987-90, trenér J. Brabec), AC Sparta Praha (1991-2006). Účastník MEJ 1977 
(14.) a 1979 (koule 1., disk 5.), HME 1980 (4.), 1981 (5.), 1982 (2.), 1983 (8.), 1984 (4.), 1985 (1.), 1988 (1.) 
a 1990 (6.), ME 1982 (3.), MS 1983 (3.) a 1987 (4.), OH 1988 (5.). Mistr ČR 1982, 1987, 1990 a 1991, v hale 
1982, 1985, 1990, 1991 a 1993. Čs. mistr 1983-85, 1987-90, v hale 1982, 1984-85, 1988 a 1990. Držitel  
2 českých rekordů ve vrhu koulí 21,74 (1982) a 21,93 (1987). Reprezentoval v 18 mezist. utkáních (1982-94), 
z toho 3x v EP. Při EP 1985 diskv. pro dopink. Po ukončení závodní činnosti trenér v AC Sparta Praha, člen 
trenérské rady ČAS pro vrhy a hody. Významní svěřenci: M. Jačková, R. Machura, A. Matějková, A. Žalský 
a další. Bratr Martin Machura-viz heslo. Os. rekordy: koule 21,93 (1987), disk 60,30 (1982).
Pašiak Adam, *18. 7. 1990 Zlín; tyčkař, vícebojař. S atletikou začínal v AK Zlín (2004-09, trenér P. Utíkal), 
poté USK Praha (od 2010, trenér Z. Lubenský). Účastník MS 17 (2007 tyč 11., dálka kval.), MEJ 2009 
(desetiboj 7.), ME 22 2011 (tyč 12.). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (2006-09). Os. rekordy: tyč 545h 
(2012) 540 (2012) a 546ex (2012), dálka 769 (2009), desetiboj 7241 (2010).
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Souček Lukáš, *10. 7. 1975 Jihlava; překážkář. Mistr Evropy a držitel stříbrné medaile z ME do 22 let 
1997 na 400 m př. a ve štafetě 4x400 m. Začínal ve Spartaku Jihlava (1988-91, trenéři M. Šmahel, od 1990  
F. Slavotínek), poté SK SŠ Brno (1992-93, trenér S. Joukal), PSK Olymp Praha (1994-2001, trenér  
R. Černý), Atletika Jihlava (2004). Účastník MEJ 1993 (400 m př. rozb., 4x400 m rozb.), MSJ 1994 (400 m př. 
smf.), HME 1995 (400 m 6.), MS 1997 (400 m př. smf.), ME 22 1997 (400 m př. 1., 4x400 m 2.), univerziády 
1997 (400 m př rozb.). Mistr ČR 1995-96 (400 m v hale na 400 m př.). Držitel 2 českých rekordů na 400 m př. 
49,08 (1997) a ve štafetě 4x400 m 3:03,05 (1997). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1993-97), z toho 
4x v EP a 1x v EP do 22 let. Os. rekordy: 200 m 21,43 (1997), 400 m 47,12 (1997), 400 m př. 49,08 (1997).
Špaček Petr, *23. 7. 1975 Praha; tyčkař. Držitel bronzové medaile z ME 1997 do 22 let. Začínal ve VŠ-USK 
Praha (1986-95, trenéři J. Hegyes, od 1989 B. Patera, od 1991 P. Sluka), poté Dukla Praha (1996, trenér 
B. Patera), USK Praha (1997-2001, trenér P. Beran). Účastník ME 22 1997 (3.), MS 1999 (kval.), HME  
2000 (kval.). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1996-97), z toho 1x v EP. Os. rekord: tyč 565h (2000), 
560 (1999) a 570ex (2000).
Wastl Miroslav, *4. 7. 1960 Praha; běžec, trenér od 1986, začínal v Bohemians ČKD Praha, od 1984 
v Transportě-AFK Chrudim, od 1987 předseda TMK a od 1999 mpř. oddílu. Trenér CTM východočeské 
oblasti, učitel TV na ZŠ. Os. rekordy: 5000 m 14:35,18 (1986), 10 000 m 31:23,77 (1993).
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NEKROLOGY

Dne 23. 6. zemřel ve věku 96 let Jiří Vlček, jenž byl pozoruhodným typem překážkáře. Patřil 
k  nejnadanějším překážkářům. Začínal u  prof. Klempy, překážkám ho vyučil prof. Friedl. Do klubu 
přišel na jaře 1939, kdy se na atletických středách seznamoval s atletikou. Začínal běhat 90 m přek. 
uvolněným stylem a snadným dodržováním tří kroků mezi překážkami, jako dorostenec běhal i 110 m 
překážek a doplňoval silné atletické družstvo MS v utkáních atletické ligy. Startoval v utkáních Praha-
Brno, Brno-Haná, přeborech Čech a Moravy. Na Mistrovství Protektorátu vybojoval druhé místo. Po 
konci svět. války nastoupil na vojenskou prezenční službu a jako voják vyhrál Armádní závody v Praze. 
Zemřel ve věku 96 let. 
Ve čtvrtek 14. května zemřel ve věku 92 let JUDr. Jan Decker. Jeho atletické působení bylo úzce 
spjato s oddílem Slavia Praha, jehož byl od roku 1942 členem. Na atletické dráze se věnoval sprintům. 
Po ukončení aktivní závodní kariéry se stal dlouholetým činovníkem a také rozhodčím. Osmnáct let byl 
členem Výboru ČAS. Za svůj přínos královně sportu byl také jmenován Čestným členem ČAS. Aktivně 
se zapojoval do Pražského povstání i protikomunistického odboje.
V noci z 10. na 11 května ve věku nedožitých 94 let zemřela jedna z největších legend vítkovické atletiky 
Oldřich Jurák. Dlouholetý trenér a atletický činovník patřil ke spoluzakladatelům mítinku, který je v celém 
světě znám jako Zlata tretra. Vychoval celou řadu reprezentantů. Rodák z Opavy (*23. 6. 1926) patřil 
k významným osobnostem ostravské atletiky a sportu vůbec. Během své závodní kariéry se věnoval 
běhům na střední tratě. Jako trenér začal v Krnově (1949), poté (od 1955) pracoval s dětmi a mládeží 
v atletickém oddílu TJ Vítkovice, řada jeho svěřenců vyrostla v reprezentanty. Patřili mezi ně běžci Ivan 
Uvízl, Pavol a Peter Klimešovi, Vladimír Černý, Jan Holberg, sprinteři František Břečka, Jiří Černošek, 
Lubor Chválek, Adolf Forman, výškař Josef Kašpar nebo chodci Alexander a Roman Bílkovi.Rukama mu 
prošlo mnoho dalších atletů, pracoval i v jiných sportech jako kondiční trenér – bude chybět tenistům, 
volejbalistům a dalším. Je autorem metodické publikace pro rehabilitační a relaxační cvičení po zátěži, 
kterou využívají sportovci i dalších odvětví.V roce 1961 patřil k zakladatelům Mezinárodních běžeckých 
závodů VŽKG, dnes světoznámého mítinku Zlatá tretra. V roce 2016 u příležitosti životního jubilea 90 let 
byl vyznamenán Cenou města Ostravy, kterou mu předal primátor města.
V pondělí 11. května zemřel ve věku 77 let Peter Nemšovský. Peter Nemšovský se narodil 6. ledna 
1943 v Bratislavě. Zde také začínal se sportem, nejprve s basketbalem (1954) a posléze s atletikou 
(1956), přičemž jeho prvním trenérem byl bratr Ľubomír. Další jeho působení bylo spojeno s pražskými 
kluby. Nejprve krátce ve Spartě (dobový název Spartak Sokolovo, 1959-60), kde se připravoval pod 
Oldřichem Staňkem. Jeho nejúspěšnější závodnické období spadá do Dukly Praha, kde v letech 1961 
až 1968 trénoval se Zdeňkem Melichárkem. Pod jeho taktovkou získal pět mistrovských titulů, z toho 
jeden halový (v dálce), čtyřikrát překonal československý rekord v trojskoku. Při tom prvním 22. května 
1965, tedy před 55 lety, jako první u nás překonal 16metrovou hranici – tehdy v Praze skočil se mu 
to povedlo o  4 cm. Dvakrát stál na stupních vítězů při Evropských halových hrách. V  létě 1966 na 
mistrovství Evropy skončil desátý poté, co začátkem roku při premiéře EHH v Dortmundu 1966 získal 
bronz. Rok nato hostila tohoto předchůdce halového ME Praha a Nemšovský zde úspěch domácích 
korunoval jediným zlatem. 12. března 1967 si pro něj doskákal svým absolutním osobním rekordem 
16.57.

Čest jejich památce
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

1. 8. MČR v běhu do vrchu ....................................................................................Domašov
8. – 9. 8 MČR mužů a žen na dráze................................................................................... Plzeň 
22. 8. MČR družstev mužů a žen ............................................................................... Ostrava
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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


