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Sumář ze Zpráv ZHR - I  2020 – 2. část  

Ze známých důvodů došlo k posunutí a k výraznému časovému nahuštění závodů v první 

části letošní atletické sezóny na dráze, proto tento Sumář vznikl, a k vám se dostává o něco 

později, než bývá obvyklé. Komise rozhodčích ČAS delegovala, vedle hlavních rozhodčích, i 

jejich zástupce ve funkcích instruktorů na následující závody: 

 

akce č. 17 – 4. 7. 2020 – 1. kolo extraligy M, Ž, Praha (ZHR-I – Dvořáková) – výměna - Houser 

č. 20 – 18. 7. 2020 – 2. kolo extraligy M, Ž, Kladno (Houser) – výměna - Dvořáková 

č. 24 – 24 – 26. 7. – MČR ve vícebojích všech kategorií, Praha (Hanykýř) 

č. 27 – 8 – 9. 8. – MČR M, Ž na dráze, Plzeň (Veselý)  

č. 30 – 22. 8. – MČR družstev M, Ž, Ostrava (Chalupa) 

č. 35 – 5 – 6. 9. – MČR juniorů a dorostu na dráze, Ostrava (Šimek)  

č. 36 – 8. 9. – Zlatý mítink WACT – Zlatá tretra Ostrava (Pudilová) 

K dnešnímu dni jsem obdržel zprávy všech delegovaných instruktorů.        

                                                                                                                                                           

Úroveň rozhodování 

17 – Jednotlivé komise byly složeny ze zkušených rozhodčích, problémy s rozhodováním se 

prakticky nevyskytly. Vzájemná komunikace mezi komisemi zvládnuta s přehledem, 

dostatečně bylo dbáno na bezpečnost. 

20 – Práce rozhodčích hodnocena jako dobrá, nicméně (běžně se opakující) nedostatky se 

vloudily. 

24 – Instruktorem konstatována celková spokojenost s prací rozhodčích. 

27 – Práce rozhodčích hodnocena jako velmi dobrá i s ohledem na vysoké teploty po oba dva 

soutěžní dny. V průběhu nebyl podán žádný oficiální protest. Drobné chyby v rozhodování 

neměly vliv na regulérnost soutěží a neovlivnily negativně výsledky. 

30 – Práce všech rozhodčích, ve velkém vedru, hodnocena instruktorem jako velmi dobrá, 

drobné chyby, neovlivňující výsledky se závodů, se přesto vyskytly – viz dále. 

35 – Všichni rozhodčí odvedli jak v sobotu (vedro), tak i v neděli (déšť, chlad) velmi dobrý 

výkon. Jmenovitě uvádím však pouze vrchníky (Sumář by se neúměrně natáhnul) – viz dále. 

Rekordní protokoly byly včas připraveny a okamžitě vyplňovány. 

36 – Práce rozhodčích byla na dobré úrovni, všechny soutěže měly díky dobré práci 

sehraných skupin u disciplín hladký průběh. 

Nedostatky 

20 – Rozdílný důraz byl kladen na bezpečnost (neřízené rozcvičování před soutěží ve vrhu 

koulí, někteří běžci využívali k rozcvičení i závodní ovál v průběhu jiných běžeckých závodů, 

naopak dobře byl zvládnut závod v hodu kladivem). Boty, jako rozběhové značky, při soutěži 

v hodu oštěpem, byly odstraněny až po upozornění 



24 – Drobné nedostatky byly vyřešeny před zahájením soutěží nebo ihned v jejich průběhu 

(použití bot jako rozběhových značek, z počátku špatně ukotvené stojany pro skok o tyči, 

špatně otevřená klec pro hod diskem, trochu chaotické nastavení časových limitů pro 

provedení pokusů). 

27 – V rozestavném běhu žen na 4x100 metrů byl změněn verdikt rozhodčích na předávce po 

shlédnutí televizního záznamu, v hodu kladivem žen se ochranná klec otevírala pouze 

částečně, v soutěži ve skoku o tyči mužů byly v jednom případě špatně nastaveny stojany 

(závodníkovi byl poskytnut náhradní pokus), při skoku do dálky nebyla vždy upravena 

dopadová plocha v doskočišti do rovna. 

30 – Na rozběžišti pro hod oštěpem se objevilo několik rozběhových značek malovaných 

křídou, na rozběžišti pro skok do výšky žen byla použita rozběhová značka přilnavou páskou 

složená ze dvou kusů (pravidla připouští pouze jeden kus), v doskočišti horizontálních skoků 

bylo málo rozhodčích pro úpravu písku. 

35 – Nedostatky v práci rozhodčích nebyly zaznamenány. 

36 – Mezi nedostatky lze zařadit opomenutí napomenutí tyčkařských trenérů, kteří se 

pohybovali mimo vyhrazený prostor, nekontrolování oštěpařek, které si braly oštěpy dlouho 

před vyzváním k pokusům, nezaznamenání rozhodčími trojskoku skutečnosti, že jeden 

závodník převzal od trenéra mobilní telefon a sledoval na něm záznam svého pokusu a 

neodstraňování písku z okraje doskočiště, čímž bylo obtížné sledovat první stopu závodníků 

při opouštění doskočiště. 

K pořadatelům 

17 – Instruktorem konstatována velmi dobrá práce technické čety. Průběžné požadavky na 

pořadatele byly operativně plněny. 

20 – Dvě závodnice v běhu na 3000 m překážek absolvovaly závod bez startovních označení, 

s košíky nebyla vždy včas a na potřebném místě. 

24 – Práce technické čety nebyla zcela stoprocentní – košíkáři zapomínali odnášet košíky od 

delších běhů, do pole byli přiděleni i členové TČ mladší osmnácti let (instruktorem byly 

vykázáni). 

27 – Některé sektory se připravovaly až za pochodu, např. chyběla jedna měrka. Stoličky pro 

rozhodčí byly k dispozici až po urgencích a v nedostatečném počtu. Vzhledem k vysoké 

teplotě bylo málo slunečníků. 

30 – Stadion dobře připraven, absentovalo však větší množství pracovníků technické čety a 

slunečníků. Horko mělo vliv i na vyčerpání některých rozhodčích, pro účastníky v běhu na 

5000 metrů byla zřízena osvěžovací stanice. Zdravotní služba fungovala, nebyl však přítomen 

lékař. 

35 – Stadion byl včas a řádně připraven, pořadatelé okamžitě reagovali na různé situace, 

které se v průběhu mistrovství vyskytly (instalace osvěžovací stanice a slunečníků v sobotu, 

v neděli pak dostatečného množství deštníků. Tentokrát však, na Ostravu nezvykle, skřípala 

práce technické čety. Její členové nebyli dostatečně řízeni (museli být mnohdy řízeni 



rozhodčími), často nevěděli, co mají dělat, apod. Poněkud déle trvala reakce na déšť 

v sektoru pro vrh koulí (menší množství hadrů a hub pro vysoušení kruhu). 

Počty rozhodčích 

17 – Na Julisce pracovalo 29 rozhodčích, dva byli omluveni. 

24 – Poměrně velké množství omluvenek nepřítomnosti rozhodčích, což způsobilo jistý 

problém HR při obsazování rozhodčími jednotlivých komisí. 

27 – Rozhodovalo celkem 59 rozhodčích. Pro příští akce podobného typu jako je MR 

doporučuje instruktor zvýšit počet vrchních rozhodčích (tak, aby vrchníci byli soustředěni na 

vlastní průběh soutěží a nebyli nuceni řešit „věci okolo“) a v jednotlivých komisích posílit 

počet rozhodčích o jednoho, který by odváděl závodníky mimo sektor. 

30 – Čas prázdnin a dovolených ovlivnil nejen počet členů, ale i rozhodčích – pracovalo jich 

celkem 36. 

35 – Po oba dva dny mistrovství pracovalo padesát rozhodčích. 

Technické vybavení 

17 – Technické vybavení stadionu na odpovídající úrovni, pouze měřidlo pro skok do výšky 

bylo poškozené a, z hlediska bezpečnosti, je nedobrý stav pevných překážek pro stýpl – 

dřevěné části překážek jsou rozlepené a mohou běžce zranit. 

20 – U sprintů chybělo označení drah, ukazatel času pro časový limit u disku byl nevhodně 

umístěný, takže vrchník na něj neviděl a neukázal červený praporek po vypršení časového 

limitu. 

27 – Při přípravě běžeckého oválu bylo opomenuto označení přechodu rovinky do zakřivení, 

stojany pro skok o tyči byly fixovány v poloze - 2,5 + - 82,5 cm místo 0 až 85 cm deska 

s plastelínou neodpovídala dosud platnému pravidlu 184, odst. a, nebyla dostatečně dlouhá 

a široká a rozhodčí ji museli fixovat dodatečným vkládáním distanční výplně. 

30 – Ke zdařilému průběhu závodů přispěla svým dílem firma OnLine Systém, která 

provozovala veškerou techniku (startovní zařízení, světelné ukazatele výkonů, časové limity, 

nastavení stojanů, optické měření výkonů ve vrhačských disciplínách a horizontálních 

skocích, větroměry, kamery včetně cílové čelní, ukazatele výkonů v bězích). K dispozici byla 

autíčka pro vracení náčiní. Soutěže ve vrhu koulí a hodu kladivem se konaly na tréninkovém 

hřišti, kde o výkonech informoval pouze přítomný hlasatel. 

35 – Technické zabezpečení mistrovství odpovídalo „předtretrovému“ stavu – tedy na vysoké 

úrovni. Soutěže ve vrhu koulí a hodu kladivem se odehrávaly na tréninkovém hřišti – viz dva 

řádky výše. Jinak lze uvézt např. vybavení: ukazatele výkonů, časových limitů, správné 

rozběhové značky, otevírání ochranné klece pro hod kladivem, vymezení prostorů pro 

trenéry a diváky, zajištění zdravotnické služby, atd. 

K pravidlům 

17 – Problémy s výkladem pravidel nebyly zaznamenány. 



30 – Někteří rozhodčí se teprve poprvé seznamovali s Protokolem o kontrole měřícího 

zařízení. 

35 – Protokoly o kontrole měřících zařízení byly včas připraveny a před každou soutěží vždy, 

po náležitém měření, vyplněny. Ve svolavatelně byla připravena měrka pro přeměření 

závodní obuvi. 

36 – Totéž. 

K soutěžní komisi 

17 – Časový pořad byl dobře sestaven a průběžně byl dodržován. 

Jmenovité (kladné) hodnocení práce rozhodčích 

HR – Kňákal (17), Linhartová (27), Kubalová (30), Matýsková (35) 

ZHR – Zajícová (17), Valčuhová (35) 

VR běhů – Simon (17), Šimek (27), Václavková (30), Kubalová (35) 

Start – Hanykýř (17, 27, 35, 36), Lebr (17, 24, 27), Hokisch (27), Šulcová, Trojanec (30, 35, 36), 

Kiszková (30, 35) 

Kamera – Fiala Fr. (30, 35) 

Úseky – Vandrolová (30, 35) 

Vrchník výšky – Horáčková (17), Baronová (27), Hudecová (30), Chýlek (35) 

V. dálky, trojskoku – Vondra (17), Bláhová, Běhounková (27), Kopcová, Roztočilová (30, 35) 

V. tyče – Tipka M. (17), Vondra (27), Fiala J. (30), Lesák (35) 

V. koule – Tipka V. (27), Scheuer (30) 

V. disku – Voňavka (17), Běhounková (27), Novotný A. (30), Vacula M. (35) 

V. kladiva – Bort (17), Voňavka (20), Nedbal (27), Novotný A. (35) 

V. chůze – Simon (35) 

Vrchník – Lébrová, Belzová, Veselý (24) 

MaV – Kubíček (17, 27), Kryštof (17), Klepek (35) 

Svolavatelna – Dedek (27), Šádková (35), Světlíková, Štefek (36) 

Další – Václavková, Šelongová (35) 

 

Jiné  

20 – Některá doporučení instruktorky: zavádět závodníky do sektorů technických disciplín až 

po ukončení předchozí soutěže (vyloučí se tím jistý nepořádek na místě a zvýší bezpečnost) a 

v zápisech uvádět všechna startovní označení závodníků v rozestavných bězích 

(přehlednost). 

24 – Trenér tyčkařů pan Patera byl napomínán (opakuje se). 

27 – Při soutěži ve skoku o tyči mužů přišli trenéři s informací, že je jim povoleno zdržovat se 

poblíž soutěžního sektoru (mezi doskočištěm a běžeckým oválem). Po zahájení soutěže se 

ukázalo, že tato informace je nepravdivá a trenéři byli vykázáni mimo soutěžní sektor. 



V soutěži žen se trenéři i závodnice dožadovali přemístění soutěže na opačnou stranu, což 

jim samozřejmě nebylo umožněno.  

36 – Opakující se problémy s trenéry tyčkařů. Jak vyplývá ze zprávy instruktorky, bylo by, do 

budoucna, vhodné instalovat mezi prostorem pro trenéry a závodištěm nějakou fyzickou 

bariéru. 

 

Havířov, 10. 9. 2020                                                                                                      Šimek 

 

 

 


