
Nelehké období, které nejen v  České republice způsobuje pandemie covid-19, ovlivňuje život v  naší 
společnosti, přináší nejistotu, často i pocity strachu a nervozitu. V turbulentní době nikdo z nás asi neumí 
odhadnout další vývoj událostí. Jsem přesvědčen, že konsistentní přístup, který Český atletický svaz od 
počátku pandemie zaujal, je správný a musíme v  započaté cestě pokračovat. Uvědomuji si, že to není 
lehké. Světové atletické soutěže se letos omezily na několik jednodenních mítinků a na Mistrovství světa 
v  půlmaratonu. Evropské atletické soutěže se v  roce 2020 nekonaly vůbec. Hlavní atletická sezona 
pomalu končí a rád bych poděkoval všem, kteří se zasloužili o to, že se nám podařilo zorganizovat většinu 
plánovaných mezinárodních i mistrovských soutěží. Podobně jako pan profesor Pirk (kardiochirurg a běžec) 
jsem přesvědčen, že naše imunita je tou nejlepší rouškou. Pravidelná pohybová činnost, kterou naše 
oddíly a kluby nabízejí, je důležitým faktorem pro pozitivní zvládnutí nelehké situace, ve které se naše země 
nachází. Nejen fyzické, kondiční ale i mentální zdraví jsou atributy, na kterých se naše činnost může pro 
společnost i nadále výrazně podílet. 
Transformace systému zabezpečení sportu z  MŠMT na Národní sportovní agenturu na nás bude klást 
nové požadavky. NSA již zveřejnila výzvu MŮJ KLUB 2021 na podporu sportovních klubů a tělovýchovných 
jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádosti je od 15. října 
do 9. listopadu. Apeluji na Vás, abyste žádost podali s vědomím její nové funkcionality v prostředí Rejstříku 
sportu. V případě dotazů je sekretariát Českého atletického svazu přirozeně připraven pomoci.
Musíme se snažit letošní atletickou sezonu dokončit, i  přes možná další restriktivní opatření Vlády ČR, 
přirozeně v souladu s nastavenými pravidly a současně udělat vše pro přípravu atletického roku 2021.
Věřím, že tímto nelehkým období projdeme. 
S přáním hezkého podzimu,

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  
124. ročníkem závodu Česká spořitelna Běchovice Praha. Z jednání KAS vám přinášíme Královehradecký, 
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
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SLOVO PŘEDSEDY•



P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. *  Předsednictvo schválilo pořadatele domácích republikových 
šampionátů pro rok 2021. Mistrovství České republiky ve vícebojích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, 
dorostenek, staršího a mladšího žactva se uskuteční v Třebíči. Pořadatelství se ujme TJ Spartak Třebíč. 
Hostitelem mistrovství České republiky mužů a  žen kategorie do 22 let bude Plzeň. V  západočeské 
metropoli se již v minulosti tento šampionát jednou konal, a to v sezóně 2009. Jeho pořádání zajistil AK 
Škoda Plzeň. Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze proběhne 
v Kladně. Pořádajícím oddílem je A. C. TEPO Kladno, z. s. Mistrovství České republiky staršího žactva 
bude hostit Mladá Boleslav. Pořádajícím oddílem je AC Mladá Boleslav, z. s. Mistrovství České republiky 
družstev se po dvou letech vrátí na jih Moravy, jelikož se uskuteční v  Břeclavi. Pořádajícím oddílem je  
TJ Lokomotiva Břeclav. Mistrovství České republiky v  přespolním běhu mužů, žen, juniorů, juniorek 
proběhne ve Valašském Meziříčí a jeho pořadatelem bude atletický klub SKM Valašské Meziříčí. Mistrovství 
České republiky v  běhu na 10 000 metrů na dráze bude pořádat Slovenský atletický svaz. Mistrovství 
České republiky v půlmaratonu se již tradičně uskuteční v Pardubicích. Mistrovství České republiky bude 
součástí PIM maratonu. Mistrovství České republiky mužů a žen v chůzi na 20 kilometrů pořádá Český 
atletický svaz v  Poděbradech. Silniční mistrovství České republiky na 10 000 metrů proběhne v  rámci 
závodu Běchovice – Praha. Termín mistrovství České republiky v běhu do vrchu nahoru/dolů se určí podle 
termínu konání mistrovství Evropy a mistrovství světa v běhu do vrchu. Halové mistrovství České republiky 
mužů a žen se bude konat atletické hale v Ostravě. Halové mistrovství České republiky juniorů, juniorek, 
dorostenců a dorostenek se uskuteční v atletické hale v Ostravě. V obou případech je pořadatelem SSK 
Vítkovice. Halové mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, staršího 
a mladšího žactva v hale proběhne v hale Otakara Jandery v Praze. Halové mistrovství České republiky 
žactva se uskuteční v hale Otakara Jandery v Praze. V obou případech je pořadatelem PSK Olymp Praha. * 
P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2020. *  
Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. červnu 2020. *  Předsednictvo 
ČAS podle čl. XX odst. 8 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 6/2016 rozhodlo o změně schváleného 
provozního rozpočtu a  investičního rozpočtu pro rok 2020. * P ČAS jmenovalo členy metodické komise 
PhDr. Petra Bahenského Ph. D. a Mgr. Zuzanu Hlavoňovou, Ph. D. * P ČAS schválilo s úpravami zveřejnění 
výzvy „Projekty atletické akademie.“ * P ČAS vzalo na vědomí předložení Memoranda KAAO a finální verze 
bude schválena per rollam. * Předsednictvo ČAS schválilo předložený návrh na uspořádání ankety „Atlet 
roku 2020“. * Předsednictvo ČAS schválilo změnu v Trenérských informací v podmínkách čerpání finančních 
prostředků na přípravu reprezentantů. * Předsednictvo ČAS schválilo vytvoření národního panelu rozhodčích 
a národního panelu specializací. * P ČAS schválilo podání žádostí pořadatelů českých halových, dráhových 
a mimodráhových mezinárodních mítinků do struktury mítinků WA a EA pro rok 2021. * P ČAS schválilo 
přijetí oddílu 2BWINNER TEAM za člena Českého atletického svazu. *

Karolína Farská

PŘEDSEDNICTVO•
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Z JEDNÁNÍ KAS•

OLOMOUCKÝ KAS, 23. ZÁŘÍ
Probíhají přípravy na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže, které proběhnou v Olomouckém kraji v roce 
2021. Termín byl z důvodu ubytování změněn na 27. 6. – 2. 7. 2021. Atletické soutěže proběhnou na 
stadionu TJ Lokomotiva Olomouc v  režii AK Olomouc. Po ukončení sezóny bude vytvořen širší výběr 
kandidátů na LODM 2021. * Pro Středoškolský atletický pohár byla vzhledem k situaci zrušena krajská kola. 
Proběhne pouze Republikové finále, které se uskuteční 14. 10. 2020 v Praze na Slávii. Na RF bylo pozváno 
8 nejlepších škol z  loňských účastníků finále. Z  Olomouckého kraje to jsou družstva dívek a  chlapců 
z Gymnázia Šumperk. Krajský garant čeká na oficiální zvací dopis z ČAS pro Gymnázium Šumperk, aby se 
mohlo rozhodnout, zda se RF zúčastní. Pozvaná družstva dostanou příspěvek na dopravu a mají zajištěno 
ubytování. * Probíhá tvorba a aktualizace krajských rekordů v mistrovských disciplínách na dráze mužských 
a  ženských kategorií. Případné úpravy směřujte na statistika V. Klvaňu. V nejbližší době by již mělo být 
dopracováno a rekordy zveřejněny na stránkách KASO. * Mezikrajové utkání staršího žactva se plánuje na 
19. 12. 2020 

KRÁLOVEHRADECKÝ KAS, 26. SRPNA
Valnou hromadu zahájil předseda L. Šnajdr, přivítal delegáty i hosty a provedl volbu předsedajícího VH. * 
Předsedou zasedání VH byl zvolen O. Veverka, který dále jednání VH řídil. Skrutátorem byl zvolen K. Ettler. 
Do mandátové komise byli zvoleni: J. Brych, M. Musilová a K. Krunka. Do návrhové komise byli zvoleni:  
L. Ovčarik, D. Šnajdr a O. Voňka. * Do volební komise byli zvoleni: J. Němec, M. Špicar a P. Musil. * Zprávu 
o  činnosti výboru KAS za období od posledního zasedání VH KAS přednesl předseda KAS L. Šnajdr. 
* Projednání Zprávy revizora KAS. * Projednání Výroční zprávy KAS. * Projednání Účetní uzávěrky KAS 
a rozhodnutí o naložení s výsledky hospodaření. * Projednání Návrhu rozpočtu KAS na rok 2020. *  Volba 
člena výboru KAS. Jediný navržený kandidát Adam Ovčarik s kandidaturou souhlasí. Valná hromada ho 
jednohlasně schválila.

124. ROČNÍK ČESKÁ SPOŘITELNA BĚCHOVICE – PRAHA
Letošní kalendář běžeckých akcí byl kvůli koronavirové krizi výrazně ovlivněn. Nespočet závodů byl zrušen 
nebo se jejich termíny neustále posouvají. Tento osud naštěstí nepostihl nejstarší evropský silniční běžecký 
závod Česká spořitelna Běchovice – Praha, jehož 124. ročník se uskutečnil v tradičním termínu, kterým je 
poslední zářijová neděle. 
Ani Běchovice se ovšem nevyhnuly určitým omezením, která přeci jen ovlivnila jejich tradiční podobu. 
Závodníci byly na trať vpouštěni ve vlnách, na startu museli mít roušky a vybíhaly se značek, které měly 
za účel dodržení dvoumetrových rozestupů. V cíli se pak sešla jen hrstka diváků a chyběl také klasický 
doprovodný program. 
V rámci závodu proběhlo také mistrovství České republiky v silničním běhu. Elita odstartovala v 11:15. Mezi 
muži se dlouho zdálo, že si to o celkové vítězství a mistrovský titul rozdají Viktor Šinágl a obhájce loňského 
zlata Vít Pavlišta. Oběma ovšem vypálil rybník vítkovický Jakub Zemaník, jenž předvedl v  závěrečném 
kilometru neskutečný finiš a doběhl si pro své třetí běchovické vítězství v čase 30:18. Pavlišta bral stříbro 
za 30:25 a na bronzový stupínek vystoupal Šinágl za výkon 30:33. Pod 31 minut se pak dostal ještě čtvrtý 
Jiří Homoláč (30:55). 
Závod žen byl o poznání jednoznačnější záležitostí. Jasně v něm dominovala Moira Stewartová. Svěřenkyně 
trenéra Václava Janouška si s přehledem doběhla pro prvenství v druhém nejrychlejším časem silničního 
MČR 33:49. Loňská vítězka Vendula Frintova na ni ztratila časem 35:18 téměř minutu a půl. Pro bronz si 
doběhla jen pět měsíců po porodu dcery Adélky Eva Vrabcová (35:52). 

TÉMA•



KALENDÁRIUM•
Barák Václav, *22. 10. 1990 Frýdlant; překážkář. Začínal v  AC Slovan Liberec (2002-10, trenéři  
D. Sečkářová, V. Zákoucký 2004-05, P. Jeřábek 2005-10), poté ASK Slavia Praha (od 2011, trenér  
P. Novotný). Účastník HMS 2012 (4x400 m rozb.) a ME 2012 (400 m př. smf.). Mistr ČR 4x400 m (2011), 
4x400 m v hale a 400 m př. (2012). Os. rekordy: 200 m 21,87 (2012), 400 m 47,67 (2012), 400 m př. 50,04 
(2012), desetiboj 6319 (2010).
Bradáčová Věra, *12. 10. 1955 Nový Bor; výškařka. Začala s během na lyžích (1963), s atletikou nejprve 
krosem (1964), skok do výšky v Dynamu ZČE Plzeň (1968-71, trenér otec Karel), poté Sparta ČKD Praha 
(1972-79, trenéři J. Kovář, od 1975 L. Plischke, od 1977 otec), Škoda Plzeň (1980), RH Praha (1981,  
1984-86). Účastnice MEJ 1973 (5.), HME 1975 (6.) a 1976 (4.), OH 1976 (kval.). Mistryně ČR 1976, v hale 
1975-76. Čs. mistryně v hale 1975. Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1973-76), z toho 2x v EP. Os. 
rekord: výška 190 (1976).
Frolík Josef, *9. 9. 1940 Praha; činovník. Dlouholetý organizátor atletiky na Lounsku. V roce 1962 převzal 
oddíl TJ Lokomotiva Louny s cílem rozšířit činnost oddílu. Vzniklo družstvo mužů. V historicky prvním utkání 
poráží TJ Baník Krupka na hliněné 200 m dlouhé dráze. 1966 zakládá tradici Jarního přespolního běhu 
v Lounech. 1984 byl u založení tradičního mezinárodního žákovského utkání, které přetrvalo dodnes.
Chytrá Klára, *1. 10. 1980 Most; vrhačka. Začínala v AC Poldi-Kablo Kladno (1995-2000, trenér J. Vávra), 
poté ASK Slavia Praha (2001), AC Sparta Praha (od 2002). Účastnice MEJ 2001 (kladivo kval.). Halová 
mistryně ČR 2004. Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních (2000 a 2002). Os. rekordy: koule 15,35 (2005), 
disk 44,32 (2006), kladivo 57,84 (2001).
Krchová Jindřiška, provd. Pluhařová, *15. 10. 1950 Otradovice; překážkářka. Závodila za Slavoj Stará 
Boleslav (1963), poté Slavia Brandýs nad Labem (1964-73), VŠ Praha (1974, trenérka od 1963 V. Millerová). 
Mistryně ČR 1971 (100 m př., 200 m př., 4x100 m), 1974 (4x100 m). Držitelka čs. rekordu ve štafetě 4x220 y 
1:48,0 (1966). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1970-74), z toho 1x v EP. Manžel Stanislav Pluhař-viz 
heslo.Os. rekordy: 100 m 12,1 (1973), 200 m 25,1 (1970), 80 m př. 11,2 (1967), 100 m př. 13,88 (1974).
Ptáček Adam, *8. 10. 1980 Ostrava; tyčkař. Držitel stříbrné medaile z HMS 2004 a bronzové medaile 
z MSJ 1998, stříbrný na armádním MS. Začínal ve VOKD Poruba (1991-95, trenér R. Pelán), poté AK SSK 
Vítkovice (1996-99, trenér J. Lesák), Dukla Praha (2000-07, trenér B. Patera), ASK Slavia Praha (2008-10), 
AK Kroměříž (od 2011). Účastník MSJ 1998 (3.), MEJ 1999 (kval.), HME 2000 (kval.) a 2007 (kval.), ME 22 
2001 (7.), ME 2002 (6.) a 2006 (kval.), HMS 2003 (kval.) a 2004 (2.), OH 2004 (kval.), armádní MS 2002 
(2.). Držitel rekordů ČR v hale 581 (2003) i na dráze 580 (2002). Halový mistr ČR 2000, 2003-04 a 2007, na 
dráze 2002-06. Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1996-2006). Os. rekordy: 100 m 10,4 (1998) a 10,91 
(1998), 200 m 21,63 (1998), tyč 581h (2003) a 580 (2002), dálka 749 (1998).
Skoumal Radomil, Mgr., *31. 10. 1955 Šumperk; kladivář. Začínal v  ČSAO Zábřeh (1967-71), poté  
TJ Gottwaldov (1972-74, trenér od 1967 otec Radomil-viz heslo), Dukla Praha (1975-93, trenéři J. Málek, 
od 1983 J. Brabec). Účastník ME 1978 (kval.). Mistr ČR 1981, čs. mistr 1978-79. Reprezentoval v 8 mezist. 
utkáních (1978-82), z toho 2x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér v Dukle Praha, významní svěřenci: 
A. Helcelet, Š. Janáček. Vedoucí ligového družstva Dukly Praha. Sestra Jana Skoumalová-viz heslo. Os. 
rekordy: koule 16,04 (1984), kladivo 72,00 (1982).

4

PLZEŇSKÝ KAS, 20. SRPNA 
V rámci úkolů vyplývajících z usnesení VH se VV zabýval delegací rozhodčích na soutěže pořádané PKAS. 
Předsedkyně komise paní Linhartová konstatovala, že delegace prostřednictvím garantů působících 
u jednotlivých klubů poměrně funguje. Dále byla pověřena, aby ve spolupráci s předsedou soutěžní komise 
připravila návrh na zkvalitnění delegací rozhodčích. Zodp. Linhartová + Pšajdl. * Hospodář pan Bastl 
byl pověřen vyfakturováním projektu ČOV. Zodp. Bastl. * Předseda soutěžní komise přišel s  podnětem 
vypracování dlouhodobé formy (trvalé znění) soutěžního řádu pro krajské soutěže. Termín - konec roku. 
Zodp. Pšajdl + soutěžní komise. * Ing. Bastl seznámil VV s průběžným stavem hospodaření PKAS. * Dne 
18. 11. 2020 proběhnou v Plzni oponentury všech článků péče o talentovanou mládež, včetně smluvních 
trenérů SCM a Sps.  



Stára Jaroslav, Mgr., *9. 10. 1950 Praha; vícebojař, trenér. Závodil za AC Praha 1890. Trenér od 1974, 
začínal v AC Praha 1890, později VŠ-USK Praha. Předseda TR oddílu, mpř. oddílu, ved. družstva mužů, 
ved. TSM VŠ Praha, ved. sekce atletiky SVS MŠMT ČR, šéftrenér skoku o tyči VAS ÚV ČSTV. Významní 
svěřenci: F. Jansa, B. Patera, P. Sluka, Z. Valentová a další. Os. rekordy: 110 m př. 15,7 (1969), desetiboj 
5910 (1971).
Tesárková Jitka, provd. Hýsková, *27. 10. 1965 Liberec; překážkářka. Závodila za LIAZ Jablonec n. N. 
(1975-89, trenéři R. Rozmahel, od 1981 J. Dostál). Účastnice HME 1984 (60 m př. 7.), 1985 (60 m př. smf.), 
1986 (60 m př rozb.) a 1988 (60 m př. smf.). Mistryně ČR 1984 (4x100 m), 1986 (50 m a 50 m př. v hale, 
100 m př.), 1988 (100 m př., dálka). Čs. mistryně v hale 1984-86 a 1988-89 (60 m př.), na dráze 1985  
(100 m př.). Držitelka českých rekordů na 100 m př. 13,38 (1985) a 13,35 (1988). Reprezentovala v 8 mezist. 
utkáních (1984-89), z toho 1x v EP. Manžel Pavel Hýsek-viz heslo. Os. rekordy: 100 m 12,28 (1982), 100 m 
př. 13,35 (1988), dálka 622 (1982).
Tylová Věra, *7. 10. 1960 Praha; sprinterka, běžkyně. Držitelka stříbrné medaile z ME 1982 ve štafetě 
4x400 m. Začínala ve Slovanu Mariánské Lázně (1974-81), poté Škoda Plzeň (1982-83), VŠ Praha  
(1984-88, trenér od 1974 K. Pivec). Účastnice ME 1982 (4x400 m 2.). Mistryně ČR 1980-81 (200 m),  
1981-82 (400 m), 1986 (4x100 m), 1987 (800 m v hale). Čs. mistryně 1981 (200 m), 1985-86 (4x100 m), 
1986 (4x400 m). Držitelka rekordů ve štafetě 4x100 m 44,89 (1979) a 44,85 (1980), 4x400 m 3:22,17 
(1982). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (1979-86), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 100 m 11,9 (1981) 
a 12,17 (1979), 200 m 23,74 (1984), 400 m 52,24 (1982), 800 m 2:05,26 (1987).
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NEKROLOGY

V  půlce září zasáhla atletický oddíl SC Radotína velká ztráta. Po krátké nemoci zemřel ve věku  
86 let Karel Winkler, poslední ze zakladatelů radotínského atletického oddílu. Pan Winkler byl hlavním 
tahounem a  srdcařem radotínské atletiky od jejího založení v  roce 1963. Trénoval nespočet atletů 
z Radotína a okolí. Mezi jeho nejlepší svěřence patřili mistři ČSSR Jindřich Slanina (1966, na 200 m) 
a Karel Blahovec (1973, 250 m překážek).V oddíle působil také jako funkcionář, rozhodčí a šéftrenér 
oddílu. V 60. a 70. letech také působil v trenérské radě Středočeského kraje, kde měl na starosti mladší 
dorost a  úsek sprintů. Byl několikrát oceněn za své trenérské úsilí, ke který, patří i  mimo jiné cena 
Otakara Jandery.
V úterý 8. září zemřel Dionýz Szögedi, bývalý český sprinter a člen bronzové československé štafety 
na 4x100 metrů na aténském mistrovství Evropy v roce 1969. Odchovanec košické atletiky a člen Síně 
slávy české atletiky, zemřel ve věku 75 let. 
Dne 31. 8. zemřel Karel Neuwirth, dlouholetý člen oddílu atletiky TJ Znojmo, kde působil jako závodník, 
poté jako trenér. Později jako vedoucí trenér TSM. Byl i rozhodčí, člen výboru a organizátor atletických 
soutěží.

Čest jejich památce
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

10. 10. Poděbrady Walking (mítink EA, MU v chůzi, MČR v chůzi na 20 km) ........... Poděbrady
24. 10. Mistrovství České republiky v maratonu .............................................................Třeboň
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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


