
Období konce roku bývá spojeno s hodnocením. Letošní rok byl v mnoha ohledech výjimečný. Netradiční 
byl i Atlet roku 2020. V důsledku nekonání halového mistrovství světa, olympijských her, mistrovství Evropy 
i  většiny mítinků Diamantové ligy a  World Athletics Tour jsme nevyhlásili desítku nejlepších atletů roku. 
Přesto jsme „Atleta roku“ podobně jako většinu ostatních atletických akcí uspořádali. Nesmírně mě potěšil 
přístup našich nejlepších atletů minulosti i  současnosti a  jejich snaha motivovat nás všechny k dalšímu 
tréninku či práci pro atletiku. I přes přetrvávající omezení způsobené pandemií Covid 19 proběhla formou 
videokonference schůze Výboru Českého atletického svazu. Schválila rozpočet roku 2019 i strukturu soutěží 
Českého atletického svazu. Termínová listina 2021 je připravena a věříme, že se nám akce v ní obsažené 
podaří zrealizovat. Je před námi nelehké období, kdy se musíme pokusit atletiku v rámci rozvolnění opět 
vrátit do standardního režimu či do režimu v  povolených mezích vládních opatření. Nejen vrcholovým 
a výkonnostním sportovcům, ale i děvčatům a klukům z přípravek, se musíme pokusit najít cestu k návratu 
k pravidelným tréninkům a závodům. 

Národní sportovní agentura vypsala pro kluby a oddíly nejen program VIII s alokací 1,5 miliardy Kč, ale 
i program Provoz a údržba s alokací 400 milionů Kč. Věřím, že se atletickým oddílům a klubům podaří 
v žádostech uspět.

Přeji Vám krásný adventní čas.

Libor Varhaník 
předseda Českého atletického svazu

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU | 52. ROČNÍK | 2020 | 5

OBSAH:   SLOVO PŘEDSEDY |s. 1|   PŘEDSEDNICTVO |s. 2|   TÉMA |s. 3|   Z JEDNÁNÍ KAS |s. 3|   KALENDÁRIUM |s. 4|

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní páté číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá tentokrát 
galavečerem Atlet roku 2020. Z jednání KAS vám přinášíme Plzeňský. 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•



Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Výbor ČAS schválil návrh rozpočtu ČAS na rok 2021. * 
Výbor ČAS schválil návrh na výši členského příspěvku pro rok 2021 v členění na pevnou částku 500 Kč 
a na pohyblivou částku 100 Kč/evidovaného člena. * Výbor ČAS schválil Strukturu mistrovských soutěžní 
družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2021. * Výbor ČAS schválil Strukturu mistrovských soutěží 
družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 
2021. * Výbor ČAS schválil Strukturu mistrovských soutěží jednotlivců ČAS od roku 2021. * Výbor ČAS 
vzal na vědomí obsahovou a organizační přípravu zasedání Valné hromady ČAS v roce 2021. * Výbor ČAS 
schválil termín jarní schůze Výboru ČAS v roce 2021 na den 10. 4. 2021 v Pardubicích s tím, že stěžejními 
body pořadu schůze budou projednání Výroční zprávy ČAS za rok 2020, včetně výsledků hospodaření ČAS 
za rok 2020, projednání zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS v roce 2020 a příprava zasedání Valné 
hromady ČAS v roce 2021 konaného dne 17. 4. 2021 v Nymburce. *

VÝBOR ČAS•
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P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * P ČAS zhodnotilo vystoupení výpravy na MS v půlmaratonu 
(Gdyně) jako uspokojivé. * P ČAS schválilo návrh provozního rozpočtu na rok 2021, návrh rozpočtu investic 
a  financování ČAS na rok 2021, návrh na výši členského příspěvku pro rok 2021 a  uložilo předsedovi 
ekonomické komise předložit návrhy jménem Předsednictva ČAS ke schválení Výboru ČAS. * P ČAS vzalo 
na vědomí informaci o  vývoji rozpočtu ČAS k  30. září 2020.  * P ČAS vzalo na vědomí, že vzhledem 
k nouzovému stavu vyhlášenému Vládou ČR platnému do 20. listopadu 2020 včetně, se jednání schůze 
Výboru ČAS uskuteční formou videokonference. * P ČAS schválilo obsahovou a  organizační přípravu 
zasedání Valné hromady ČAS v roce 2021 a uložilo předsedovi organizační komise ČAS předložit ji Výboru 
ČAS na schůzi konané dne 20. listopadu 2020. * P ČAS schválilo překonané a vyrovnané rekordy ČR v roce 
2020. * P ČAS schválilo návrh pořadatelů na republikové finále Štafetového poháru 2021, republikové finále 
Poháru rozhlasu 2021, MU U 18, MU U 16. * P ČAS schválilo po připomínkách návrh termínové listiny 2021 
a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS, aby průběžně doplňoval o  termíny dalších závodů. * P ČAS 
schválilo návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších 
žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2021 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS předložit tento 
návrh jménem Předsednictva ČAS Výboru ČAS. * P ČAS schválilo návrh struktury mistrovských soutěží 
družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2021 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS předložit tento 
návrh jménem Předsednictva ČAS Výboru ČAS. * P ČAS schválilo návrh struktury mistrovských soutěží 
jednotlivců řízených ČAS pro rok 2021 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS předložit tento návrh 
jménem Předsednictva ČAS Výboru ČAS. * P ČAS schválilo po připomínkách plán metodické komise ediční 
činnosti, školení a  seminářů trenérů pro rok 2021. * P ČAS schválilo pilotní projekt atletické akademie 
„Krajská atletická akademie Ostrava“ a  pokračování pilotního projektu atletické akademie „Atletická 
akademie Plzeňského kraje a města Plzně při AK ŠKODA Plzeň.“ * P ČAS schválilo směrnici ČAS, kterou 
se mění směrnice ČAS č. 10/2015 – Jednací řád valných hromad KAS. * P ČAS schválilo přijetí nového 
oddílu DDM Vracov (Jihomoravský kraj) za člena ČAS. * P ČAS rozhodlo o změně schváleného provozního 
rozpočtu ČAS pro rok 2020. * P ČAS schválilo změnu konání M ČR v přespolním běhu na 12. 12. 2020. 
* P ČAS zhodnotilo vystoupení českých reprezentantů na mezinárodním mítinku EA v Poděbradech jako 
uspokojivé. *

Karolína Farská

PŘEDSEDNICTVO•
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Z JEDNÁNÍ KAS•

PLZEŇSKÝ KAS, 5. LISTOPADU
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.6/20. * Světelná tabule objednána – záloha zaplacena. 
Větroměr je v řešení – úkol trvá. Zodp. Sladký. * VV řešil způsob vyhlášení Ankety o nejlepší atlety PKAS 
a  zároveň nejúspěšnější závodníky BP mládeže Plzeňského kraje. Během měsíce prosince proběhne 
hlasování v anketě. V otázce samotného vyhlášení se počká na vývoj epidemie COVID-19 a poté bude 
zvolena forma a termín předání ocenění. * Předseda soutěžní komise pan Pšajdl seznámil výbor s návrhem 
soutěžní brožury pro rok 2021. * Pan Pšajdl informoval, že je připravena přihláška do soutěží družstev, 
pořádaných PKAS. * Manažer PKAS pan Neuwirt oznámil, že veškerá plánovaná školení byla zrušena. 
* Ing. Bastl seznámil VV s průběžným stavem hospodaření PKAS.

NETRADIČNÍ ATLET ROKU
Atletický rok 2020 byl zásadně postižen koronavirovou krizí, kdy byla řada vrcholů královny sportu zrušena 
nebo odložena. To se však netýkalo Atleta roku, který se letos uskutečnil, i  když v  trochu netradičním 
formátu. 
Letos totiž Atlet roku neproběhl jako vyhlášení Ankety Českého atletického svazu, ale jako připomínka 
největších úspěchů našich reprezentantů za posledních 50 let. Právě padesátileté jubileum od svého 
založení totiž slaví Evropská atletika. V  sále Hotelu Ambassador – Zlatá Husa se vzpomínalo za účasti 
legend minulých i současných na vrcholné momenty české atletiky v uplynulém půlstoletí.
Na jednom pódiu se tak sešly dvojice Barbora Špotáková a  Jan Železný, Helena Fibingerová a  Tomáš 
Staněk, Jarmila Kratochvílová a Lada Vondrová či Zuzana Hejnová a Pavel Maslák. Veleúspěšnou českou 
vícebojařskou školu pak zastupoval první muž, který v  desetiboji překonal 9000 bodů Roman Šebrle 
a diskařským legendám Ludvíku Daňkovi a Imrichu Bugárovi vzdal čest jejich mladý talentovaný nástupce 
Michal Forejt.
Pořadem tradičně provázel Aleš Háma a vystoupení atletů se prolínala s písněmi interpretů, jako byli Jelen, 
Slza, Olga Lounová, Anna K. nebo Sebastian.
Celý program byl pak uzavřen songem s názvem Nikdy to nevzdám, který společně zazpívali ve spodní části 
Václavského náměstí všichni zúčastnění. „Byl to zvláštní Atlet roku, ale všichni jsme měli myšlenku, abychom 
dali signál lidem, že život jde dál. Moc rádi jsme se tu sešli. Když si zazpíváte společně s Romanem Šebrlem, 
Jarmilou Kratochvílovou a  dalšími, je to něco, na co budete vzpomínat celý život,“ řekla devítinásobná 
vítězka ankety Barbora Špotáková. „Byl to zvláštní pocit stát na pódiu a  nevidět nikoho v  hledišti, ale 
bylo hezké, že se ocenili nejlepší atleti posledního půlstoletí,“ dodala dvojnásobná mistryně světa Zuzana 
Hejnová.

TÉMA•



KALENDÁRIUM•
Bartoničková Jitka, *22. 12. 1985 Benešov u Prahy; sprinterka. Držitelka bronzové medaile z HMS 2010 
a z ME 2012 ve štafetě 4x400 m. Začínala v ASK Slavia Praha (2000-06, trenéři V. Vebr a P. Novotný), 
poté USK Praha (od 2007, trenérka M. Blažková). Účastnice MEJ 2003 (400 m rozb., 4x400 m 8.), MSJ 
2004 (4x400 m rozb.), ME 22 2007 (400 m rozb., 4x100 m 7.), ME 2006 (400 m rozb., 4x400 m rozb.), 2010 
(400 m rozb., 4x400 m rozb.) a 2012 (400 m smf., 4x400 m 3.), HMS 2008 (4x400 m 4.) a 2010 (4x400 m 3.), 
MS 2011 (4x400 m 7.) a OH 2012 (4x400 m 7.). Mistryně ČR 2005 a 2007 (400 m), 2008 (400 m, 4x100 m 
a 4x400 m), 2010-12 (400 m) a 2011 (4x400 m), v hale 2004 a 2006 (400 m). Držitelka 2 rekordů ČR v odd. 
štafetě 4x400 m 3:29,95 a 3:26,01 (2011). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních. Os. rekordy: 100 m 12,12 
(2006), 200  m 24,05 (2009), 400 m 52,72 (2012).
Bláha Václav, Ing., *6. 12. 1980 Uherské Hradiště; sprinter. Závodil za ASK Slavia Praha (1995-2006, 
trenér P. Novotný). Mistr ČR 2003 (4x200 m v hale, 400 m a 4x400 m), 2004-06 (4x400 m). Reprezentoval 
ve 4 mezist. utkáních (2002-06). Po ukončení závodní činnosti předseda správní rady ASK Slavia Praha 
(2007-2011). Os. rekordy: 100 m 10,93 (2003), 200 m 21,34 (2003) a 400 m 46,42 (2003).
Hedvičák Jaroslav, *13. 12. 1990 Pardubice; vícebojař. Držitel stříbrné medaile z MS 2007 do 17 let 
v osmiboji. Začínal v ŠAK ZŠ Pardubice (2005-06, trenér J. Hedvičák), poté AC Pardubice (2007-10, trenér 
M. Skřivánek), Dukla Praha (od 2011, trenér J. Karas). Účastník MS 17 2007 (2.). Reprezentoval ve 2 mezist. 
utkáních (2005-08). Os. rekordy: 100 m 10,73 (2009), 400 m 47,65 (2010), 110 m př. 14,86 a 14,45w 
(2012), tyč 480h a 460 (2012), dálka 739 (2008), desetiboj 7330 (2010).
Klimešová Jana, roz. Švejdová, *31. 12. 1970 Turnov; běžkyně. Začínala ve Slovanu Liberec (1986-89, 
trenéři E. Pazderská a M. Gräf), poté VŠ-USK Praha (od 1990, trenéři M. Bureš, od 1995 Peter Klimeš). 
Účastnice ME 1995 v krosu (38.) a 1996 (60.), MS 1996 v krosu (72.), MS 1996 v silniční štafetě (14.), 
MS 2000 v  půlmaratonu (34.). Mistryně ČR 1989 (4x 400 m), 1990 (800 m v  hale a  1500 m), 1996 
a 1997 (kros), 1997 a 1998 (silniční běh Běchovice), 1998 (10 000 m), 1999 (půlmaraton). Reprezentovala 
v 6 mezist. utkáních (1990-97), z toho 1x v EP. Manžel Peter Klimeš-viz heslo.Os. rekordy: 800 m 2:08,36 
(1990), 1500 m 4:21,20 (1996), 3000 m 9:28,94h (1997) a 9:37,12 (1998), 5000 m 16:39,98 (1995), 10 000 m 
34:00,0 (1995), půlmaraton 1:14:17 (2000), maraton 2:39:21 (2000).
Kolář Karel, *16. 12. 1955 Jindřichův Hradec; sprinter. Halový mistr Evropy 1979 (400 m), držitel stříbrných 
medailí z ME 1978 (400 m) a z HME 1980 (400 m), bronzové medaile z ME 1978 (4x400 m). Začínal jako 
fotbalista (1962), s atletikou v Nové Včelnici (1971, trenéři J. Jelínek a P. Skřipský), poté RH Praha (1975-76, 
trenéři M. Písařík a od 1976 M. Hutter), LIAZ Jablonec (1977-82, trenér V. Zelinka). Účastník ME 1978 (400 
m 2., 4x400 m 3.), HME 1978 (400 m smf.), 1979 (400 m 1.) a 1980 (400 m 2.), OH 1980 (400 m smf., 
4x400 m 7.). Mistr ČR v hale 1977 (300 m), 1979 a 1980 (400 m), na dráze 1976 (4x400 m) a 1978 (400 m 
a 4x 400 m). Čs. mistr 1978-80 (400 m v hale i na dráze), 1979 a 1980 (200 m), člen mistr. štafety 4x400 m 
(1975). Držitel 2 českých rekordů na 400 m 46,13 a 45,77 (1978), 2 čs. ve štafetě 4x400 m 3:04,0 (1978) 
a 3:03,5 (1980). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1977-81), z toho 4x v EP. Os. rekordy: 200 m 21,16 
(1980), 400 m 45,77 (1978).
Neckář Jan, Ing., *10. 12. 1945 Borek u Rokycan; oštěpař, vícebojař. Začínal ve Spartaku Plzeň (1962-63, 
trenér K. Gemov), poté Sparta ČKD Praha (1964-66, trenér P. Staněk), Škoda Plzeň (1967-71), Dukla Praha 
(1972, trenér M. Vlček), Škoda Plzeň (1973-74, trenér od 1967 F. Neckář), VŠ Praha (1975-76), Škoda 
Plzeň (1977-84). Účastník EHJ 1964 (oštěp 6.), ME 1969 (desetiboj 16.). Mistr ČR 1972 (desetiboj). Čs. 
mistr v desetiboji 1969 a 1973. Držitel českého rekordu 7540 (1969). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních 
(1973-75), z toho 3x v EP. Bratr Františka Neckáře-viz heslo. Os. rekordy: 110 m př. 14,6 (1974), oštěp 
73,80 (1971), desetiboj 7421 (1972).
Prouzová Jitka, roz. Kostková, *5. 12. 1950 Hradec Králové; diskařka. Začínala ve Spartaku Hradec 
Králové (1966-70, trenéři F. Dunda, od 1968 V. Lajbner), poté RH Praha (1971-85, trenéři Z. Čihák, od 1976 
L. Daněk). Účastnice ME 1978 (8.). Mistryně ČR 1975-76, 1980-81 a 1983-84. Čs. mistryně 1976 a 1978-80. 
Držitelka 2 českých rekordů 63,36 (1972)-64,04 (1978). Reprezentovala v 19 mezist. utkáních (1972-83), 
z toho 4x v EP. Manželka Karla Prouzy-viz heslo. Os. rekordy: koule 15,72 (1980), disk 64,04 (1978).
Rus Vít, *19. 12. 1975 Kladno; vícebojař. Začínal v  Poldi a  Kablo Kladno (1987-98, trenéři L. Stehno 
a H. Větrovcová), poté Dukla Praha (1999), AC Kablo-Tepo Kladno (2000-06). Reprezentoval ve 2 mezist. 
utkání (2000-01). Po ukončení závodní činnosti pracovník ČAS, předseda komise mládeže (2006-11), trenér 
A.C. Tepo Kladno. Os. rekordy: tyč 460h (1999) a 460 (2000), desetiboj 7188 (1999).
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Schmidová Martina, *7. 12. 1990 Hodonín; sprinterka. Začínala v  AK Hodonín (2003-08, trenér 
Z. Lípa), poté ACP-AK Olymp Brno (2009-10, trenér P. Schmid), USK Praha (od 2011, trenéři J. Jílková 
a F. Ptáčník, od 2012 J. Ruda). Mistryně ČR 2012 (4x100 m). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (2005-12). 
Os. rekordy: 100 m 11,96 (2012) a 11,90w (2010), 200 m 24,12 (2010).
Štefková Eva, *30. 12. 1955 Ostrava; sprinterka. Závodila za VŽKG Vítkovice (1969-79, trenéři J. Kebrle, 
A. Kutscherauer). Účastnice MEJ 1973 (400 m smf.), ME 1974 (4x400 m 8.). Mistryně ČR 1975 (200 
a 400 m), 1972 (4x100 m) a 1975 (4x400 m). Čs. mistryně 1972 (4x100 m) a 1973 (4x400 m). Držitelka 
rekordů ve štafetě 4x400 m 3:35,6 (1974)-3:33,8 (1976). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (1973-76), 
z toho 2x v EP. Os. rekordy: 100 m 11,8 (1973), 200 m 24,2 (1974), 400 m 53,89 (1976).
Votočková Dagmar, provd. Novotná, *24. 12. 1975 Kyjov; překážkářka. Závodí za ASK Slavia Praha 
(od 1986, trenéři Sehnal, od 1987 P. Novotný). Účastnice ME 22 1997 (400 m př. 8.). Mistryně ČR 1995 
a 1999-2000 (400 m př.). Reprezentovala v 11 mezist. utkáních (1991-2000), z toho 1x v EP. Manžel Petr 
Novotný-viz heslo. Os. rekordy: 100 m př. 13,79 (2000) a 13,73w (1996), 400 m př. 58,05 (1999), sedmiboj 
5045 (2000).
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NEKROLOGY

V neděli 8. listopadu 2020 zesnul ve věku nedožitých 79 let PhDr. Miloslav Čermák, CSc
Zakladatel stovkařského hnutí a dlouholetý předseda TJ Liga stovkařů Olomouc byl do posledních dnů 
aktivním organizátorem mnoha akcí, zapáleným sportovcem a bystrým glosátorem věcí kolem sebe. 
Kdo se s  ním před měsícem viděl coby pořadatelem a  ředitelem jeho závodu Stará Ves – Alfrédka 
– Stará Ves, nemůže této zprávě věřit. S  Milošem se naposledy rozloučíme v  pátek 20. listopadu 
v 11.20 hodin v obřadní síni olomouckého krematoria.
Miloslav Čermák se narodil 17. prosince 1941 v Olomouci. Známý byl především jako přední český historik 
a  nakladatel. Zaměřoval se na hospodářské a  sociální dějiny města Olomouce a  středomoravského 
regionu. Roku 1965 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v  Olomouci (obor dějepis 
– čeština), o  tři roky později zde získal titul doktora filosofie a v  roce 1992 na Masarykově univerzitě 
v Brně v oboru československých dějin vědeckou hodnost kandidáta věd. Už od roku 1991 provozoval 
vlastní nakladatelství a vydavatelství Memoria zaměřené na historickou a vlastivědnou literaturu a vydával 
také vlastivědnou revui Střední Morava.
My sportovci jsme jej však znali především jako výborného běžce, zakladatele hnutí Liga stovkařů 
a klubu TJ Liga stovkařů Olomouc, který dlouhé roky vedl jako předseda a do posledních dní aktivně 
pracoval v jeho výboru. Stál za oblíbenými a vyhlášenými závody Bělkovická dvacítka, Běh na Praděd 
a Stará Ves – Alfrédka – Stará Ves i jinými populárními akcemi. Běžeckému sportu se aktivně věnoval 
i ve vyšším věku, který na něm do posledních dní nebyl nijak znát.

Blanenská atletika zaznamenala obrovskou ztrátu. Ve věku 61 let zemřel úspěšný trenér Jiří Ošlejšek. 
Atletice se věnoval od roku 1974. Jako závodník začínal s diskem u Karla Stloukala. Později zkoušel 
oštěp, běh na 400 metrů, desetiboj a hlavně 110 a 400 metrů překážek.
Jako trenér působil od roku 1978, v letech 1988 až 2002 atletiku pověsil na hřebík. V roce 2003 se vrátil 
do blanenského oddílu jako trenér.
Svoji práci zastával až do posledních dnů. Pod jeho vedením vyrostla spousta skvělých atletů, za svoji 
poctivou a obětavou práci získal také řadu ocenění na okresní i krajské úrovni.

V  pondělí 16. listopadu 2020 zemřela dlouholetá trenérka Spartaku Praha 4 Ivana Kubicová. „Po 
krátké nemoci odešel člověk, který zasvětil atletice celý svůj život. Nejdříve jako závodnice a pak 40 let 
jako dobrovolná trenérka a  rozhodčí pomáhala budovat atletický klub Spartak Praha 4. Její svěřenci 
získali 17 medailí z Mistrovství republiky,“ informoval na oficiálním webu Spartaku Praha 4 předseda 
oddílu Tomáš Nakládal. 

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


