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taktovkou Pavla Zajíce  
a Ludvíka Tomana zajistili 
perfektní průběh všech 
soutěží. Dík patří také 
vám všem 198 účastníkům, 
kteří jste do Pacova přijeli 
a svými výkony i kázní 
k úspěchu mistrovství 
společně přispěli.
Nemohu se nezmínit 
o výkonu nejlepším, 
kterým se stalo překonání 
světového rekordu v hodu 
kladivem v kategorii M90 
výkonem 28,48 m. Postaral 
se o něj Zdeněk Vašata  
z Hradce Králové. Upřímně 
mu jménem vás všech 
ještě jednou gratuluji. 
Dosažena byla ale i řada 
dalších českých rekordů.
V létě jsme věřili, že se 
podaří uskutečnit  
i krajské veteraniády, byť  
v posunutých termínech,  
a hlavně také další republi-
ková mistrovství – ve více-
bojích v Litomyšli, v klasic-
kém pětiboji v Praze, 
silniční desítku na trati 
legendárních Běchovic,  
v krosu v Jaroměři, v mara-
tonu ve Velkých Bílovicích 
a soutěž krajských 
družstev v Třebíči. Leč 
podařilo se uskutečnit jen 
část z nich. Zářijový termín 
tentokrát slušel Pražské 
veteraniádě s účastí téměř 
sta závodníků. Za přísných 
hygienických opatření 
se konaly Běchovice – na 
trať jsme sice vybíhali ze 
značek jako o spartakiádě, 
ale atmosféra byla skvělá. 
Pořadatelé krosu a maratonu

závod již konat nemohli  
a hlásí se už o veteránské 
MČR na příští rok. Zprávy  
o uskutečněných závodech
najdete na dalších stránkách.
Perspektiva evropských 
a světových akcí zůstává 
také stále nejistá. Jen 
letošní ME mimo dráhu  
a ME v běhu do vrchu, obě 
na Madeiře, se konala  
v posunutém termínu na 
přelomu října a listopadu, 
účast nebyla nijak velká. 
Halové mistrovství
Evropy v Braze odložené 
původně na leden 2021 
bylo nakonec úplně zruše-
no a neuskuteční se ani MS 
v hale v Edmontonu.
Světové sportovní hry – 
World Masters Games, 
které se konají vždy po 
čtyřech letech, tentokrát 
v japonském Kansai, byly 
také odloženy. V červen-
covém termínu by se 
mělo uskutečnit venkovní 
veteránské MS  
v Tampere ve Finsku a ME  
i MS v běhu do vrchu  
v Itálii a Rakousku. Zatím 
nám nezbývá než se pilně 
připravovat a trénovat
v rámci možností, při 
dodržování všech 
hygienických pokynů  
a nařízení, byť nás nepří-
jemně omezují. Buďme 
trpěliví, dbejme o své 
zdraví a dobrou mysl, 
trénujme a udržujme se 
v kondici!

Slávka Ročňáková, 
předsedkyně SV ČAS
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Milí sportovní přátelé,
když jsem psala úvodní 
slovo k minulému – 
druhému – číslu našeho 
zpravodaje, věřila jsem, 
že už v druhém pololetí 
se situace s Covid19 natolik 
zlepší, že nás nebude 
omezovat v setkávání při 
našem koníčku – při atletice. 
Bohužel, dosud tomu tak 
není, ba právě naopak.
Druhá polovina sezóny 
slibovala nabitý program 
obohacený o odložené 
závody. Ale všichni víme, 
jaká je v podzimním období 
situace. To nás vedlo 
i k úpravě našeho zpravodaje
– místo samostatných 
čísel 3 a 4 vydáváme toto 
rozšířené číslo. 
Přes nepřízeň osudu se však
podařilo po úspěšném 
halovém mistrovství 
uskutečnit i mistrovství 
ČR na stadionu, a to opět 
pět minut před dvanáctou, 
tedy před restrikcemi 
druhé vlny pandemie. 
Chtěla bych za to poděko-
vat především kolektivu 
organizátorů z TJ Slavoje 
BANES v Pacově, kteří pod 
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Etika v atletice

V nedávné době došlo během atletických závodů opakovaně k událostem, které mě 
velmi nemile překvapily, ale i přiměly k zamyšlení o tom, čeho jsem si vždycky na 
atletice vážila, oceňovala a po léta považovala za samozřejmost: slušnost v chování, 
ohleduplnost jeden k druhému a potěšení z úspěchů nejen vlastních, ale i ostatních 
atletických přátel – byť soupeřů.
Atletika je individuální sport. Každý bojuje ve svých disciplínách sám za sebe, nikdo se 
nemůže vymlouvat na druhého, na družstvo, na spoluhráče, tak jak to někdy chodí  
v kolektivních sportech. Na druhé straně to přináší i daleko vyšší osobní odpovědnost 
za férové, slušné a společensky vhodné chování každého jednotlivce.
V průběhu let jsem přišla jako vysokoškolská pedagožka a trenérka mládeže do styku 
se stovkami atletických nadějí, kterým jsem tyto zásady sportovního vystupování  
a chování vštěpovala. A to, co platí pro mládež, by mělo být pro dospělé, a především 
pro ty nejzkušenější – pro atlety veterány – naprostou samozřejmostí.
Vůbec nemám chuť se shora zmíněnými případy zabývat. Smutné je, že se staly 
opakovaně.  Tím naléhavěji vás všechny prosím, dbejte o dobrou pověst našeho vete-
ránského hnutí. Děláme svůj oblíbený sport i do pozdního věku především pro zdraví  
a pro radost, a nedejme si ji kazit nevhodným chováním neurvalých jednotlivců. 
Nepatří do naší rodiny – do Sdružení veteránů ČAS.
 

PhDr. Miloslava Ročňáková, předsedkyně SV ČAS

A 
jdeme 
na 
stupně
vítězů
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Letošní atletická sezóna 
je silně ovlivněna korona-
virovou pandemií. Mnoho 
závodů bylo zrušeno nebo 
přeloženo, ty veteránské 
nevyjímaje. Mistrovství 
republiky na dráze bylo 
plánováno a připraveno na 
6. června v Pacově. Muselo 
být však odloženo a po-
dařilo se v Pacově zrealizo-
vat až 29. srpna. Přivodilo 
to pořadatelům menší 
komplikace, ale přesto se 

své role zhostili velmi zod-
povědně a vše proběhlo 
bez větších problémů.
Do Pacova přijelo 198 
účastníků – 153 mužů  
a 45 žen. Muži uskutečnili 
286 startů a postavili  
5 štafet, ženy 97 startů  
a 2 štafety. Všichni 
startující obdrželi drobné 
pozornosti a pamětní list 
od pořadatelského oddílu. 
Celkem bylo vytvořeno  
8 národních rekordů (2 muži 

a 6 ženy). Největší událostí 
bylo vytvoření světového 
rekordu v hodu kladivem 
v kategorii M90, jehož 
autorem a držitelem je 
stále svěží Zdeněk Vaša-
ta. Gratulujeme! Druhý 
mužský rekord (národní) 
vytvořil Bronislav Khýr na 
trati 400 m v kategorii 
M45. Hned tři národní re-
kordy vytvořila nestárnoucí 
Miloslava Ročňáková (Ž75), 
a to na 200 m, 400 m a 

v kouli. Za ní co do počtu 
rekordů z Pacova je Marie 
Polívková (Ž80) za 100 m  
a oštěp. Velmi kvalitní výkon 
podala a nový národní 
rekord vytvořila i Lenka 
Slabáková (Ž50) v chůzi na 
5 000 m.
Závody probíhaly podle 
plánovaného časového 
programu, počasí bylo 
vcelku vlídné, pořadatelé 
i rozhodčí se snažili o co 
nejlepší průběh. Drobná

nedorozumění se ke 
spokojenosti závodníků 
podařilo napravit. Všechna 
vyhlášení se uskutečnila 
přímo na stadionu, do-
brou práci odvedli i oba 
hlasatelé – Jirka Brychta 
a Jirka Uhman. Závěrečné 
posezení na zámku při 
dobrém jídle, pití i hudbě 
bylo velmi příjemné, po-
bavili jsme se a dokonce  
si i zazpívali.
Moc bych chtěla pořa-

datelům z Pacova v čele 
s Pavlem Zajícem a Lud-
víkem Tomanem poděko-
vat. Vím, jak náročné 
je pořádat závody pro 
veterány, a vám se to 
opravdu povedlo! Všem 
atletům a atletkám přeji 
pevné zdraví, hodně opti-
mismu, chuti a sil do další 
přípravy a těším se na 
příští MČR. 

Helena Fanturová
delegát SV ČAS

MČR ve veteránské atletice 2020 – Pacov 
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V sobotu 15. srpna 2020 se 
uskutečnila vrcholná
domácí soutěž ve vrhačském 
pětiboji. Vzhledem ke 
střídání místa konání 
v Čechách a na Moravě
připadlo tento rok uspořá-
dání republikového mistrov-
ství na Čechy, kde se 
pořadatelství ujal jeden 
z nejzkušenějších – osvědčený 
organizátor tohoto závodu, 
atletický oddíl TJ Sokol Kolín.
Jak už tomu v Kolíně 
obvykle bývá, počasí vyšlo 
na výtečnou. Slunečného 

Mistrovství České republiky 
ve vrhačském pětiboji 2020

dne využilo pro poměření 
svých sil i přes termíno-
vou kolizi s jinými závody 
28 atletů – 22 mužů a 6 žen
z celé České republiky. 
Obdobně jako při halovém 
či venkovním mistrovství 
ČR byl i tento šampionát 
vyhlašován s přepočtem 
v pětiletých kategoriích  
a ve dvou skupinách – 
mladší veteráni ve věku 
35–59 let a zkušenější 
atleti od 60 let výše.
K vidění bylo mnoho 
zdařilých a obdivuhod-

ných výkonů, ale za extra 
třídu lze jednoznačně 
považovat vystoupení 
našeho dlouholetého 
člena Zdeňka Vašaty, který 
letos oslavil 90 let. Zdeněk 
překonal nejen čtyři české 
rekordy, ale i dva rekordy 
evropské, a to v hodu
kladivem výkonem 26,07 m
a v celkovém součtu pětibo-
je ziskem 3 924 bodů.
Zdeňkovi moc a moc
gratulujeme – je nám oprav-
du ctí mít ve svých řadách 
takového atleta a věříme, 

že i meta světového rekor-
du mu bude reálnou výzvou.
Vedle nových rekordů stojí 
za zmínku i výkony dalších 
závodníků v pořadí. Mezi 
zkušenějšími si nejlépe 
vedli polský atlet Edward 
Zwolski, znojemský Miloš 
Gryc a Jiří Šolar ze Sázavy 
s výslednými zisky 3 896, 
3 844 a 3 741 bodů. Mezi 
mladšími kolegy se nejvíce 
dařilo domácímu Pavlu 
Peňázovi s výborným 
výsledkem 4 279 bodů, dále 
pak jabloneckému Martinu 
Heinlovi a plzeňskému 
Pavlu Kudějovi, kteří 
dosáhli shodného počtu 
3 117 bodů.
Mezi zralými ženami 
zvítězila vítkovická Ema 
Rycková se ziskem 3 668 
bodů, v těsném závěsu za 
ní se umístila Zdeňka Ple-

sarová z Otrokovic s 3 632 
body, bronz vybojovala
klatovská Irena Stahlová 
s 3 313 body. Mezi mlad-
šími ženami si medaile 
rozdělily Jana Čapková ze 
Staré Boleslavi za 2 842 
bodů a českolipská Alena 
Bouchnerová s 2 337 body.
Jak už bývá zvykem, soutěž 
ve vrhačském pětiboji do-
plnila v závěru i doplňková 
disciplína, hod balvanem  
o váze 50 kg v případě 
mužů a 25 kg v případě 
žen. Kolínští pořadatelé
zaslouží upřímné podě-
kování za profesionálně 
zorganizovaný závod  
s přátelskou atmosférou, 
který hodnotíme na výteč-
nou. Věřím, že si to všichni 
zúčastnění skutečně užili.
 Jana Čapková 

delegát SV ČAS
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Mistrovství ČR veteránů ve 
vícebojích se konalo o víken-
du 5. a 6. září 2020 celkově 
už popáté, z toho počtvrté
v řadě v Litomyšli. Zúčast-
nilo se ho 20 mužů a 3 
ženy (mimo soutěž star-
tovali ještě jedna vete-
ránka, dvě dorostenky  
a jeden dorostenec). 
Počasí závodníkům 
tentokrát přálo (až na pro-
tivítr v úvodním běhu na 
100 m), i tak celá jedna
čtvrtina mužů závod nedo-
končila; bylo to většinou 
druhý den kvůli zraněním 
na překážkách.
Absolutním vítězem se 
stal domácí závodník Ivo 
Strnad – vítěz kategorie 
M60+, který tak zvítězil již 

popáté v řadě, a to opět 
s velmi výraznou převahou 
1 752 bodů a s celkovým 
součtem 7 522 bodů. Za 
svůj nejhodnotnější výkon 
ve skoku o tyči (333 cm) 
obdržel úctyhodných 
1 080 bodů a už po osmi 
disciplínách byl jistým 
vítězem; podařilo se 
mu zvítězit hned v osmi 
disciplínách. Na celkovém 

druhém místě (stejně jako 
v kategorii M60+) stanul již 
počtvrté Bohumil Hovorka
s 5 770 body, třetí ve 
starší kategorii skončil 
Jiří Janouch výkonem 
5 641 bodů. Pořadí tak 
bylo úplně stejné jako 
v loňském roce. Tato kate-
gorie byla nejpočetnější  
a desetiboj v ní dokončilo 
12 závodníků.
Celkově jako třetí v absolut-
ním pořadí skončil vítěz 
kategorie mladších veteránů
Jiří Burda z Pacova, který 
získal 5 746 bodů a mezi 
mladšími veterány zvítězil 
v sedmi disciplínách.
Všichni první tři v celkovém
pořadí obdrželi od starosty 
města finanční prémii. 

Mistrovství České republiky ve vícebojích v Litomyšli
Mezi mladšími veterány do 
šedesáti let se na druhém 
místě za Jiřím Burdou 
umístil Jiří Tomešek 
z Přerova s 5 306 body  
a třetí skončil vyrovnanými 
výkony Pavel Bulva z Děčí-
na s výsledkem 4 885 bodů.
V ženském sedmiboji byla 
jen jedna kategorie Ž35–59. 
Již počtvrté zvítězila 

s výrazným náskokem 
Zuzana Pumprlová ze 
Šumperka s 5 284 body. 
Podařilo se jí zvítězit 
hned v šesti disciplínách 
a navíc vytvořila i nový 
národní rekord na 80 m 
překážek v kategorii Ž55. 
Druhá skončila Martina 
Beránková z SK Kotlářka 
Praha s 4 110 body a třetí 
byla Dana Dvořáková 
z Dukly Praha s 3 791 bodem.
Kategorii dorostenek 
startujících mimo soutěž 
vyhrála Terezie Kladivová 
z TJ Jiskra Litomyšl před 
svou oddílovou kolegyní 
Eliškou Kabrhelovou.
Závěrečné vyhlášení 
nejlepších proběhlo za 
přítomnosti starosty měs-

ta Litomyšle, který předal 
nejlepším medaile a diplo-
my a prvním třem v celko-
vém pořadí i finanční ceny.
Každý ze závodníků obdržel 
několik pozorností věno-
vaných pořadateli. Všichni 
pak na závěr zatleskali 
pořadatelům, kteří přislíbili, 
že příští rok bude MČR 
veteránů ve vícebojích 
opět v Litomyšli. Závodí 
se tu totiž ve velmi dobré 
pohodě, což je zapotřebí 
právě pro tak těžkou discip-
línu, jakou desetiboj je,  
a u veteránů to platí  
obzvlášť. Kompletní výsled-
ky závodu jsou k dispozici 
ve veteránské sekci na 
www.atletika.cz.
 Josef Vonášek



Mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km – Běchovice
Přes všechny překážky, které nám letos 
nachystal Covid19, se ČAS podařilo us-
pořádat mistrovství ČR v silničním běhu 
na 10 km na tradiční trati 
Běchovice – Praha, a to pro všechny 
kategorie, takže se stalo současně  
i veteránským MČR. Tím se tento závod 
stal svým 124. ročníkem nejstarším 
nepřerušeným silničním závodem světa 
před slavným Bostonským maratonem, 
který pořádání svého 124. ročníku musel 
letos na jaře vzdát! 
Běchovickým organizátorům se podařilo 
sjednat, a hlavně dodržet, mimořádné 
podmínky pro zajištění maximální ochrany 
před šířením nákazy. Patřilo k nim hlavně 
uspořádání prezentace a organizace 
startů. To spočívalo v rozmístění orouško-
vaných závodníků s rozestupy před star-
tem na značkách namalovaných přímo 
na silnici jako na spartakiádě – ti, co stáli 

na zadních značkách, měli na startovní 
čáru hodně metrů navíc. Nikdo ale nereptal 
a každý vyčkal v roušce až do startu – 
všichni jsme byli rádi, že vůbec můžeme 
vyběhnout na trať od slavného patníku 
nesoucího číslo 13. A kromě toho měření 
času bylo samozřejmě zabezpečeno čipy.
Jako první v 11 hodin odstartovali veteráni 
nad 65 let, muži i ženy, po půl hodině 
následovala kategorie mistrovská, a pak 
další a další věkové skupiny. Do cíle na 
Žižkově doběhlo celkem 1 578 závodníků, 
z toho 1 117 ve veteránských kategoriích 
(839 mužů a 278 žen). Trať desetikilo-
metrového závodu je tradiční, relativně 
náročná, kde zejména v poslední čtvrtině 
závodu dává zabrat dlouhé stoupání, 
pověstný „Hrdlořezák“. A i když se zlomí, 
zbývá pořád ještě dalších 500 m do cíle. 
Počasí tentokrát bylo milosrdné, běžecké 
– téměř bezvětří, teplota asi 15 °C. Čas 
v cíli viděl každý běžec na světelné tabuli 
a navíc přišel každému do mobilu. Krátké 

občerstvení a honem po doběhu opustit 
prostor cíle!
Bohužel vyhlášení výsledků se uskutečnilo 
jen pro mistrovskou kategorii; první tři 
v ostatních kategoriích obdrželi medaili 
dodatečně poštou. Také převoz věcí ze 
startu do cíle jsme museli oželet – to vše 
bylo důsledkem mimořádných opatření, 
aby se letošní Běchovice vůbec mohly 
konat. Pořadatelé ale vše zvládli a závod 
se běžel. Děkujeme!  
Za zcela výjimečný považujeme už 58. 
start Vladimíra Kříže z Příbrami, který od 
roku 1963 nevynechal ani jednou! Ve svém 
věku 77 let doběhl jako 11. v kategorii M75 
v čase 1:06:33. Gratulujeme! Kompletní 
výsledky všech kategorií najdete na 
www.onlinesystem.cz. Přehled vítězů 
veteránů – mistrů ČR připojujeme. 
Tak příští rok zase na startu Běchovic, 
tentokrát na 125. ročníku! 

Miloslava Ročňáková, delegát SV ČAS

Vítězové veteránských kategorií
M35 Vokrouhlík Michal  34:54
M40 Mocek Tomáš 36:48
M45 Brabec Antonín 36:36
M50 Rada Jan 36:26
M55 Kerlík Radovan 40:27
M60 Elischer Ivan 39:21
M65 Bartál Lubomír 42:36
M70 Mach František 44:25
M75 Říha Miroslav 52:03
M80 Rejent Jan 1:07:31
M85 Jantsch Vítězslav 1:06:49

Ž35 Luňáčková Michaela 41:15
Ž40 Spudilová Michala 43:49
Ž45 Dušková Jitka 43:58
Ž50 Jiřičná Dana 46:30
Ž55 Martincová Ivana 48:00
Ž60 Hartmanová Stanislava 52:22
Ž65 Grohová Jaroslava 54:18
Ž70 Dvořáčková Dagmar 56:42
Ž75 Ročňáková Miloslava 1:01:39
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Od 29. do 31. 10. 2020 se 
konalo na portugalském 
ostrově Madeira odložené 
silniční ME; původně se 
mělo konat začátkem dubna, 
ale kvůli Covid19 bylo 
přeloženo. Do poslední 
chvíle nebylo jasné, zda se 
i v novém termínu povede 
šampionát uskutečnit,  
a proto byla celková účast 
i účast z ČR nižší, než bývá 
běžné. Celkově na Madeiru
dorazilo 13 závodníků 
z ČR. Celkem startovalo 
268 veteránů z evropských 
států ze 458 původně 
přihlášených.
Závody probíhaly za 
přísných hygienických 
opatření. Starty jednot-
livých závodů probíhaly 
ve vlnách po kategoriích 
s dvoumetrovými rozestupy
mezi závodníky. Na start 
se muselo s rouškou  
a před vstupem do koridoru 
každému změřili teplotu. 
I na stupně vítězů bylo 
nutné jít v roušce a medaile 
byly předávány jen do ruky.
Závody v chůzi na 10 km se 
konaly na dvoukilometro-
vém okruhu, téměř celý 
závod se šel za umělého 
osvětlení. Skvěle si 
vedl Mirek Fliegl, který 
získal titul mistra Evropy 
v kategorii M65. Běžeckou 

silniční desítku tvořila 
dvě pětikilometrová kola. 
Na trati bylo převýšení 
200 metrů a čtvrtina tratě 
vedla po kostkách. V tomto 
závodě získal stříbrnou 
medaili v kategorii M45 
Jiří Brychta.
Krosové štafety se odehrá-
valy na náhorní plošině 
v Ekologickém parku 
v nadmořské výšce 1 500 
m n. m. Tým se musel 
skládat ze tří závodníků, 
z nichž každý běžel úsek 
2,1 km. Za ČR startoval 
pouze tým v kategorii M40 
ve složení Václav Krmaš, 
Víťa Malík a Jiří Brychta, 
kteří získali bronzovou 
medaili za Portugalci a Špa-
něly, ale před Brity a Rumuny.
Závod v chůzi mužů na 
30 km se odehrál za 
vysoké teploty kolem 25 °C
– to ale vůbec nevadilo 
Mirkovi Flieglovi, který 
získal druhé zlato z ME  
a tím se stal nejúspěšnějším 
členem naší výpravy. Svoje 
pocity z trati Mirek popisuje 
ve vyprávění v jednom 
z dalších článků v tomto 
zpravodaji.
Do závodu v půlmaratonu 
odstartovala naše počet-
ná skupina rozšířena o 11 
závodníků výpravy Karla 
Šklíby z Úpice. Závod měl 

netradiční trasu s osmi 
otočnými body a nepravi-
delnými úseky, přičemž 
zmatečný byl hlavně závěr 
závodu, kde se proběhlo 
kolem cíle a musel se 
běžet ještě tříkilometro-
vý úsek. Došlo zde také 
k několika problémům  
a závodníci byli vraceni na 
trať. Problematická byla  
i délka závodu; na silniční 
desítce a na půlmaratonu
vycházela všem závodníkům 
dle měření z GPS hodinek
trasa delší o 200 a 600 
metrů. Co je naopak třeba 
pochválit, bylo množství 
občerstvovacích stanic, 
které za dusna a horka 
závodníci rádi využili.
Z Čechů si v půlmaratonu 
vedl nejlépe Jiří Libra, 
který zvítězil v kategorii 
M80, dvě bronzové medaile 
získali Oldřich Šmída 
v kategorii M70 a Renata 
Hájková v kategorii Ž45.
Nejzajímavějším účastníkem
ME byl bezesporu 
španělský mistr světa  
a Evropy v maratonu z roku 
1994 a 1995 Martin Fiz, 
který vyhrál svou kategorii 
M55 výkonem 1:19:00.

Jiří Brychta
Team Leader ČR

ME Masters na silnici Madeira | Funchal |
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Závody v chůzi na ME - Madeira
očima Mirka Fliegla

Ráno normální, lehčí snída-
ně, o půl třetí krupičná 
kaše z asi čtvrt litru mléka, 
před čtvrtou káva se sladkým,
v 16:30 odchod na start. Do 
startu asi 2 litry různých 
tekutin, pak už jen svlažit 
ústa. Tradiční příprava. 
Těsně před startem 75gra-
mový energetický gel  
a 150 ml ionťáku. Celá orga-
nizace byla poznamenána 
opatřeními proti Covid19. 
Na start jsme nastupovali  
v rouškách. Na silnici byly 
označeny dvě startovní 
vlny s dvoumetrovými ro-
zestupy. První vlna muži 

do M60, druhá vlna M65+ 
a ženy. Po výstřelu odstar-
tovala první vlna, která si 
hned mohla sundat roušky. 
Na jejich místo postoupila 
druhá vlna, kterou odstar-
tovali s asi třičtvrtěminu-
tovým zpožděním. Čas se 
začal měřit po projití star-
tovní branou, protože jsem 
si naměřil čas o 2,5 vteřiny 
horší. Startoval jsem z první 
řady a hned to napálil, až 
jsem zapomněl na roušku. 
Tu jsem sundal asi po 50 
metrech, a protože mi 
nevadila a usoudil jsem, 
že se mi ještě bude hodit, 

nesl jsem ji celou dobu  
v levé ruce. Počasí bylo pří-
jemné. Osvěžovací stanice 
jsem využil až na začátku 
8. kilometru, kdy jsem si 
spíš vypláchl ústa, zbytek 
lahvičky jsem na sebe vylil. 
Prvních 5 km se mi šlo 
dobře – naměřil jsem si 
těsně pod 29 minut, pak už 
se trochu projevila únava, 
zvláště pod dojmem 
velkého náskoku a potřebě 
šetřit síly na třicítku. 
Zrychlil jsem až asi 300 m 
před cílem, závěrečný finiš 
100 m od otočky jsem si 
ale nemohl nechat ujít. 

ZÁVOD NA 10 KM CHŮZE

ZÁVOD NA 30 KM CHŮZE

Čím víc jsem po čtvrteční 
desítce zrelaxoval, tím víc 
jsem se na sobotní třicítku 
těšil. Také proto, že všichni 
přihlášení soupeři měli 
slabší výkonnost a mohl 
jsem jít podle sebe na 
pocit. Chtěl jsem jít tempo 
6:15, na pohodu, závodit, 
s kým se zrovna namane. 
Měřítkem byl pro mě 
Mirek Luniewski. Jenže 
jak se blížil start závodu, 
začal jsem být nervózní, 
což se stupňovalo až do 

odchodu. V 13:05 nám měl 
dorazit autobus, protože 
ale nepřijížděl, šli jsme 
raději se Sašou a Vítkem 
ty 2 kilometry pěšky. Slun-
ko notně pálilo, ke startu 
jsme došli hodinu před 
výstřelem. Závodníci, kteří
přišli dříve, se ukrývali 
před slunkem ve stínu 
budovy. Nikomu se nechtě-
lo v horku rozcvičovat – 30, 
respektive 20 km vyžadova-
lo šetřit silami. Protažení 
ve stínu stačilo.

Startovní procedura byla 
obdobná jako na desítce, 
jen všech asi 25 mužů  
a za nimi stojících přibliž-
ně 15 žen startovalo  
v jedné vlně. Startoval 
jsem ze zadní řady, takže 
jsem měl o soupeřích pře-
hled. Hned na začátku se 
vytvořila asi sedmičlenná 
skupina, ze které velmi  
rychle utekl Francouz  
David Durand-Pichard. 
Zřejmě mu chyběly 
zkušenosti z takového 

závodu, protože už po kilo-
metru měl 100 m náskok. 
Možná mu dělalo dobře, 
že byl hlavní hvězdou 
před ním jedoucí kamery. 
Bylo ale evidentní, že to 
přehnal. V druhém kole už 
zpomalil, v závěru 12. km 
jsem šel před něho, v cíli 
mu nadělil 3 okruhy. 
Již ve 3. kilometru jsem 
dostal od stejného 
rozhodčího jako při desítce 
napomenutí za koleno. 
Proto hlavně v druhé 
polovině závodu jsem se 
před ním vytáhl nahoru  
a šel maximálně uvolněně 
a švihově, čímž jsem na 
50 metrech znatelně 
zrychlil. Další příklad toho, 
jaký vliv má na sportovní 
výkon psychika. Lákalo 
mě jít v kontaktu s čelní 
skupinou, ale zvítězilo mé 
rozhodnutí jít uvolněně na 
pocit. I tak byla první dvě 

kola o téměř půl minuty 
rychlejší. Mirek chodil 50 m 
přede mnou, což oběma 
vyhovovalo, protože nás 
oba občerstvovala jeho 
manželka, a podle do-
mluvy měl přednost. Tím 
pádem vše v pohodě stíha-
la. Jenže v 5. kole zpomalil 
a kilometr před občerstvo-
vačkou jsem ho došel. Při 
vědomí, že nechci porušit 
domluvené, jsem se držel 
10 m za ním. Paní jsem 
řekl, co budu v příštím
kole chtít, a šel jsem před 
Mirka. Stále se mi šlo 
dobře. Pravidelně jsem 
se osvěžoval (vodou na 
obličej, ruce a stehna, 
zbytek do kšiltovky)  
a občerstvoval. 
Asi 8 km před cílem mě 
začala trápit pravá kyčel 
a závod začal bolet. 
Nicméně stále jsem byl 
schopen být rychlejší než 
soupeři, i ti, kteří nebyli 
o kolo zpět. Asi 4,5 km 
před cílem jsem došel 
Mirka Luniewského. Byl na 

ručník, už šel skoro jako 
turista. Povzbudil jsem ho, 
ať se sebere a nevzdává 
to. Došmajdal to téměř půl 
hodiny za mnou. V před-
posledním kole už jsem 
toho měl také dost, přesto 
jsem šel před Španěla Jose 
Fructuose Calva, který 
vypadal ještě dobře. Na 
začátku posledního kola 
mi hodně pomohlo, že na 
mě křičeli Němci Borsch, 
ať se narovnám, a Udo 
Schaeffer, ať zapojím víc 
ruce podél těla. V posled-
ním kilometru jsem sebral 
všechny síly, ani bolest 
kyčle jsem nevnímal, a 
těše se do cíle jsem zrych-
lil. Když jsem 300 m před 
cílem uviděl cílovou bránu, 
tak mě to nakoplo k pěknému
finiši, od otočky do cíle 
(80 m) už jsem letěl.
Nejvíce mě potěšilo že, 
ač čas 3:13:42 nebyl z těch, 
kterými bych se mohl 
chlubit, obsadil jsem 
3. místo v absolutním pořadí.
 Mirek Fliegl



ME Masters v běhu do vrchu 
- Madeira (Porto Moniz)

Týden po ukončení silničního 
ME Masters se konalo na 
severozápadní straně  
ostrova i mistrovství Evro-
py Masters v běhu 
do vrchu. 
Klasický běh do vrchu
z Porto Moniz na 
náhorní plošinu Fanal 
ve výšce 1 050 m n. m. 
měřil 8,5 km a na běžce 
čekalo převýšení 1 000 

metrů. Kvůli hygienickým 
opatřením se startovalo 
ve vlnách po deseti 
závodnících.
Trať závodu stoupala 
prvních 800 metrů zvolna 
mezi zahradami a políčky 
po betonových schodech  
a pěšinkách. Následovala 
kilometrová nejprudší 
pasáž bahnitými pěšinkami, 
kde se téměř nedalo běžet. 

Od druhého kilometru 
byla trať už běhatelná, ale 
těžká kvůli velmi podmáče-
nému terénu; místy jsme 
měli pocit, že běžíme 
potůčkem. Na trase byly  
i tři kratší seběhy. Poslední 
kilometr už vedl mírnějším 
stoupáním pastvinami 
kolem jezera, tráva však 
byla i tady velmi podmáčená.
Závod na několika místech 

snímala portugalská 
televize, reportáž z ME 
byla večer v TV hned po 
zprávách.
Na závod bylo přihlášeno 
185 závodníků, nakonec 
se ale zúčastnilo pouze 18 
žen a 48 mužů. Mezi nimi 
také naše početná skupinka 
8 běžců a běžkyň, kteří 
získali pět individuálních 
medailí (zlato R. Hájková 

Ž45, J. Brychta M45, stříbro 
E. Jirásková Ž55, O. Šmída 
M70, bronz J. Plecháček 
M75) a dvě týmové medaile. 
V neděli 8. 11. 2020 se 
konalo ještě zkušební ME 
Masters v trailovém běhu 
(nahoru – dolů) na 32 km. 
Tohoto závodu se zúčast-
nilo 8 žen a 23 mužů, 
žádní čeští reprezentanti 
nestartovali.

Všichni zúčastnění byli 
moc vděčni portugalským 
pořadatelům za to, že se 
jim v této nelehké době 
podařilo takovou akci 
zorganizovat. 
Věříme, že za rok snad 
bude lépe a zazávodíme 
si v normálním režimu.

Jiří Brychta 
Team Leader ČR

ME Masters v běhu do vrchu

Madeira Porto Moniz
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Když se vloni konalo utkání 
veteránských atletických 
družstev v Písku, byli jsme 
osloveni, zda bychom 
neuspořádali tuto soutěž 
v letošním roce v Třebíči. 
Souhlasili jsme. Vyšli 
jsme z loňského formátu 
a trochu jsme ho upravili, 
na což má jistě každý 
pořadatel právo. Určitě 
jsme nepřemýšleli, které 
disciplíny jsou pro nás ty 
nejlepší. Vzhledem k tomu, 
že jsme od začátku 
plánovali soutěž spojit 
se soutěží mládeže, tak 
jsme chtěli udržet rychlý 
spád soutěže a vynechat 
tak disciplíny, kterých se 

většinou nezúčastňuje moc 
lidí, nebo jsou organizačně 
náročnější. Chtěli jsme, 
aby atletika veteránů 
v konfrontaci s mládeží 
měla svou úroveň. 
Propozice byly zveřejněny 
s dostatečným předstihem,
vše bylo zajištěno. Těsně 
před závody však nastal
problém, protože se přihlá-
silo jen minimum závodníků. 
Nebudu tady na nikoho nic 
svádět a vést diskuse na 
dálku. Jako organizátory
nás to dost zamrzelo, 
ale co se dá dělat, je to 
každého volba. Závody 
jsme uskutečnili ve velmi 
komorním duchu 19 závod-

níků a závodnic. Za zmínku 
stojí výkon Jirky Pejpala, 
který zaběhl 3 000 m za 
24:22,14 a vytvořil tím nový 
český rekord v kategorii 
M85+. Vyhlašovat výsledky 
družstev při uvedených 
počtech účastníků dost 
dobře nedává smysl.
Věřím, že ti, co přijeli, si 
hezky zazávodili a nelitovali 
cesty k nám. A patří jim za 
to poděkování. A ostatní? 
Dali holt přednost něčemu 
jinému a tím zřejmě pokus 
o pravidelné pořádání 
soutěže družstev definitivně 
pohřbili. 

Petr Veleba
ředitel závodu

Soutěž veteránských 
družstev v Třebíči

Závod se v rámci 54. roč-
níku Olomoucké dvacítky
v chůzi konal v olomouckých 
Smetanových sadech 
1. srpna 2020. Počasí 
odpovídalo datu, teplota 
vystoupala přes 30 °C. 
Závodu se zúčastnilo 
celkem 133 chodců, z toho 
45 veteránů. V 10 veterán-
ských kategoriích startovalo 
34 mužů, nejstarším účast-
níkem byl osmdesátiletý 
Václav Dostalík z místního 
klubu. V pěti ženských 

veteránských kategoriích 
závodilo 11 žen. 
Závod zajistil oddíl AK 
Olomouc; bylo znát, že 
jsou to velmi zkušení 
organizátoři. Okruh měřil 
1 300 m, v každém kole 
bylo podáváno občerstvení 
i osvěžení. Závod byl 
měřen kamerou, všichni 
závodníci obdrželi čipy, na 
světelné tabuli si závodníci 
mohli přečíst mezičasy  
i upozornění na poslední 
kolo, aby věděli, že už jde 

o závěrečný spurt do cíle. 
Jak závodníky, tak i diváky 
perfektně informovali dva 
hlasatelé, jedním z nich 
byl i samotný ředitel 
závodu Drahoslav Dočkal. 
Do skupiny výborně 
fungujících funkcionářů 
patřili i rozhodčí, obsluha 
kamery a počítačů, včetně 
prezence a psaní diplomů 
podle výsledkové listiny. 
Podle mě závod neměl chybu. 
 Petr Gybas

delegát SV ČAS

Mistrovství 
ČR veteránů 
a veteránek 

v chůzi na 10 km

www.smolachuze.cz
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V netradičním a trochu 
magickém termínu, 10. 10. 
2020, se po odkladu z jara 
uskutečnil v Poděbradech 
další ročník tradičního 
závodu Poděbrady Walking
na okruhu lázeňské kolonády.
Výkony, zejména v závodě
žen a mužů na 20 km,
bohužel částečně pozname-
nalo nevlídné a deštivé 
počasí. Průběh celého 
mítinku byl samozřejmě 
také ovlivněn opatřeními 
v souvislosti s epidemií 
Covid19. Z důvodu obtížného 
cestování v době epidemie 
byla zejména omezena
účast zahraničních startu-
jících. Přesto jsme ale 
byli v závodě na 20 km 
žen i mužů svědky výkonů 

Poděbrady Walking 2020

světové úrovně. 
V závodě žen zvítězila 
italská reprezentantka 
Antonella Palmisano v čase
1:28:40 hod. Mezi muži 
byl nejrychlejší švédský 
chodec Perseus Karlström 
výkonem 1:19:43 hod. Závod 
byl současně i mistrovstvím 
ČR v chůzi na 20 km na 
okruhu. Mistry republiky 
se stali Tereza Ďurdiaková 
(AK Olymp Brno) časem 
1:33:54 a Lukáš Gdula 
časem 1:27:07 hod. Mezi 
startujícími v hlavním 
závodě stáli na startu 
i dva veteráni – Josef Smola 
(SMOLA CHŮZE Praha) a To-
máš Vojtíšek (AC Moravská 
Slavia Brno).
Již dopoledne se na start 

svého závodu postavili 
současně ti nejstarší a nej-
mladší účastníci mítinku. 
Společně tak na trať 5 km
vyrazilo celkem 29 veterán-
ských (10 veteránů a 2 vete-
ránky) i dorosteneckých 
chodců a chodkyň, kteří až 
do startovního výstřelu
museli mít nasazeny 
roušky. Jako každoročně 
mezi nimi byli i chodci  
z Německa, i když letos  
v menším počtu, než tomu 
bylo v předcházejících 
ročnících. Zcela chyběli 
chodci ze sousedního 
Slovenska, kteří zde jinak 
také pravidelně startují, 
i někteří z pravidelných 
domácích chodců. Přece 
jen kombinace věku, 

pandemie Covid19 a restrik-
tivních opatření zde určitě 
sehrála hlavní roli. 
Mezi veterány – muži do-
minovali na trati 5 km
podle očekávání ti nejmladší 
z nich. Bezpečně zvítězil 
Filip Hejkrlík (AC Ústí n/L.) 
v čase 24:26 min. před 
Josefem Smolou (SMOLA 
CHŮZE Praha) za 26:08 
min, za kterým zaostal 
necelých 20 vteřin na 
třetím místě Luděk Šolc 
(AC Mladá Boleslav) za 
26:26 min. Nejstarším na 
startu byl 78letý Stanislav 
Marek (Spartak Třebíč), 
který trať zdolal v čase 37:38 
min. Ze dvou veteránek, 
které stály na startu, byla 
rychlejší Miloslava Reinová 
(AC Rumburk) za 31:25 min. 
před Corou Kruse (MLV 
Magdeburg) 33:13 min. 

Pozitivně je třeba hodnotit 
to, že všichni veteránští 
startující dorazili do cíle 
bez diskvalifikací. Rozhodčí 
udělili jen pár žlutých 
varování za nedodržení 
pravidla o napnuté noze 
v koleně, což bývá u chodců 
veteránského věku již fyzi-
ologická záležitost.
Na závěr je možné říci, 
že se celý mítink i přes 
všechna omezení a prob-
lémy s nimi spojenými 
vydařil. Všichni chodci bez 
rozdílu věku tak dostali 
jednu z mála letošních 
příležitostí zúročit 
tréninkové úsilí. Nezbývá 
než věřit, že příští, již 89. 
ročník chodeckých závodů 
v Poděbradech bude opět  
v jarním termínu  
a tradičním rozsahu.
 Rostislav Kovář

Mladí
veteráni

Výsledky a foto na https://www.smolachuze.cz

Rosťovi v článku o chůzi  
v Poděbradech vypadli 
dva mladí veteráni bojující 
o velké medaile z MČR 
mužů na 20 km Martin 
Nedvídek a Tomáš Hlavenka, 
kluci došli v absotlutním 
pořadí MČR mladých na 
3. a 4. místě. Martin k medaili 
ještě zašel úžasný výkon  
a nový rekord ČR M45 1:33:33. 

Jan Rein



veteránská ATLETIKA26 veteránská ATLETIKA 27

Letošní rok byl bohužel  
i pro veteránské soutěže 
z důvodu omezování akcí 
hodně komplikovaný. 
Téměř žádná soutěž 
se nemohla uskutečnit 
v plánovaném termínu 
a také naši Pražskou 
veteraniádu se podařilo 
uskutečnit až na třetí 
pokus. Poprvé se nekonala 
kvůli zákazu konání akcí, 
podruhé z důvodu náhlé 
opravy dráhy a vyšlo to až 
napotřetí na konci září.  
I přes pozdní termín však 
počasí bylo teplé 
a slunečné.
Přestože předběžné 
přihlášky naznačovaly 
možnou rekordní účast, 
sílící pandemie v posled-
ních dnech vykonala své. 
Značná část přihlášených, 
hlavně těch starších, totiž 
na poslední chvíli svůj 
start odřekla. Přesto dora-
zilo 87 startujících, kteří 
uskutečnili 270 startů, což 

v průměru znamená 3,10 
startů na každého závod-
níka, a to je velmi vysoký 
průměr.
Nejvzdálenějším účastní-
kem byl Petr Bellan Novotný 
z kanadského města 
Whitehorse vzdáleného 
jen 100 km od Aljašky. 
Druhým nejvzdálenějším 
byl Antonis Katantona-
kis z řeckého ostrova 
Kréta ležícího necelých 
50 km od nejjižnějšího 
místa Evropy. Třetím 
nejvzdálenějším byla Irena 
Vaňáčová z Třince. Škoda, 
že se nemohli zúčastnit při-
hlášení závodníci ze Sloven-
ska a Rakouska, kteří se 
na jubilejní ročník těšili, 
ale preventivní opatření 
platící v jejich zemích jim 
účast neumožnila. 
Historicky nejstarším 
účastníkem se stal 94letý 
Václav Hejda z ASK 
Slavia Praha, který získal 
2 stříbrné medaile ve 

sprintu, mezi ženami pak 
81letá Gerta Doležalová 
z Prahy, která vytvořila 
nový český rekord v hodu 
oštěpem v kategorii osm-
desátiletých a startovala 
dokonce ve třech discip-
línách. Že šlo o poctivou 
veteraniádu, dokládá fakt, 
že startovalo celkem 8 
závodníků starších 80 let.
Vůbec nejhodnotnějšího 
výkonu v historii Pražské 
veteraniády letos dosáhla 
svěřenkyně Petra Novotného 
Michaela Kolcová z ASK 
Slavia Praha, a to v běhu 
na 1 000 m, když v kate-
gorii Ž50 zaběhla čas 
3:17,60 a získala za něj 
1 162 bodů. K tomu ještě 
přidala zlatou medaili za 
vítězství v běhu na 300 m. 
Celkově druhý se umístil 
92letý Josef Neček, jehož 
přepočtený výkon na 60 m 
6,51 snese srovnání s nej-
lepšími světovými výkony 
mladých sprinterů; vítězství 

pak přidal ještě v běhu 
na 50 m. Třetí skončil 
vítěz Memoriálu Zdeňka 
Karáska Václav Sosna 
z Písku výkonem 43,56 m 
v hodu diskem, za který 
získal 1 046 bodů. Tyto tři 
nejhodnotnější výkony 
byly po zásluze odměněny 
finančními cenami, které 
věnoval Ing. Jan Pospíšil, 
CSc. Také čtvrtý Miloš Gryc 
ze Znojma dosáhl v hodu 
diskem přes 1 000 bodů 
– tak vysoká byla letošní 
úroveň Pražské veteraniády.
Dalších pozoruhodných 
výkonů dosáhla především 
Zuzana Pumprlová ze 
Šumperka se šesti zlatými 
medailemi a pohárem za 
vítězství v ženské soutěži 
aktivity – i to je jeden 
z rekordů našeho klání. 
Čtyři medaile si odvezla 
Jana Česáková a tři medaile 

a ocenění v aktivitě Anna 
Klausová. U mužů byl 
nejúspěšnější Marek Volf 
z Tábora, který získal tři 
zlaté medaile, a to ve 
všech skokanských discip-
línách. V aktivitě mužů 
obhájil prvenství z loňska 
Václav Toman se 42 starty 
v posledních pěti ročnících. 
Nejúspěšnějším oddílem 
byl jako už tradičně 
AC Praha 1890.
Závodníkům se letos 
podařilo vylepšit 8 českých 
veteránských rekordů,  
o které se zasloužili na 50 m 
Zuzana Pumprlová  
a Josef Neček, na 60 m 
Anna Klausová, na 300 m
Miloslava Ročňáková, 
Veronika Kučerová a Pavel 
Fleischmann, v oštěpu 
Gerta Doležalová a ve 
štafetě 4x60 m AC Praha 
1890 v sestavě Luděk Urban, 

Vladimír Doboš, Emil Fuhr-
mann a Jaroslav Chaluš.
Po skončení závodů a již 
tradiční tombole proběhlo
vyhlášení nejlepších, kde 
díky sponzorům, kterými 
letos byli Josef Neček, 
Ing. Jan Pospíšil, CSc., 
Kamil Neužil, JUDr. Michal 
Frabša, Prof. MUDr. Pavel 
Kalvach, CSc. a Jakub Kurt 
Drabek, bylo rozdáno 83 
pohárů, 72 medailí a mno-
ho věcných cen. Byly také 
předány plakety těm účast-
níkům, kteří se v posled-
ních 15 ročnících zúčastnili 
nejvícekrát. Závěrem bych 
chtěl poděkovat i za
sponzorské dary do 
tomboly Janě Česákové 
a dalším, kteří věnovali 
drobné sponzorské dary při 
placení startovného.

 Josef Vonášek

PRAŽSKÁ
VETERANIÁDA

Praha – Eden
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Broňo, v letošním roce 
jsi překonal dva české 
rekordy v kategorii nad 
45 let – na 800 m časem 
1:59,88 min a na 1 500 m 
časem 4:08,40 min. To 
jsou v tomto věku vyni-
kající časy. Jak dlouho 
vlastně běháš a jaká je 
tvá sportovní minulost?
Chodil jsem na základní
škole čtyři roky do atletické
třídy, patnáct let jsem hrál 
amatérsky volejbal. Běhám 
od svých 38 let, tedy 7 roků, 
začínal jsem na půlmara-
tonech a desítkách. Postup-
ně jsem to zkracoval, až 
jsem se dostal na dráhu  
k běhům na 800 až 3 000 m. 
Vím, že máš i medaile  
z mistrovství světa Masters.
Mohl bys čtenářům 

představit své atletické 
úspěchy?
Mám tituly z mistrovství 
ČR veteránů, stříbrnou me-
daili MS Masters z Austrálie 
2016 a bronz z ME Masters 
z Itálie 2019.
Nahrála Ti v přípravě na 
rekordy korona krize  
a to, že se víc trénovalo 
a méně závodilo? Jak ses 
připravoval?
Při korona krizi jsem 
trénoval jako obvykle, ale 
bylo jasné, že veteránské 
mistrovství světa v Kanadě 
nebude. S Pavlem (trenér, 
pozn. redakce) jsme se 
domluvili, že zkusím 
překonat české rekordy v 
kategorii M45. Letos mám 
za sebou určitě víc závodů, 
ale jen na dráze distance 

od 400 m do 2 000 m.
Výhodou je, že tělo re-
generuje rychleji než při 
tratích na 10 km nebo po 
půlmaratonu. Běhal jsem 
skoro každý týden závod 
a bylo z toho 7 českých 
rekordů.
Jak často v tomto věku 
trénuješ? Prozradíš nám 
strukturu tréninku?
Trénuji šestkrát týdně, 
většinou jdu dvakrát kvalitu 
a v neděli delší pomalý 
běh okolo 20 km.
Kolik kilometrů měsíčně 
naběháš?
V přípravě naběhám 400 km
měsíčně, v závodním období 
asi polovinu. 
Máš nějakého sportovního
následovníka? 
Mám tři kluky. Všichni 
chodili do atletických 
přípravek. Nejstarší hraje 
volejbal a ti mladší fotbal. 
Jaké máš další sportovní 
cíle?
Určitě chci jet na meziná-
rodní závody. Pořádně 
si zazávodit se světovou 
konkurencí a zažít bezva 
partu české veteránské 
výpravy. 
Děkuji za rozhovor, pře-
jeme Ti hodně zdraví a ať 
si příští rok už zazávodíš 
i na mezinárodní scéně. 
S takovouto formou 
můžeš bojovat o medaile 
na MS i ME, tak ať se daří.

 Jiří Brychta

Rozhovor s novým
rekordmanem

ČR na středních
tratích kategorie 

M45

Rádi bychom Vám představili Broňu Khýra, vzhledem 
ke své výšce a výkonům nepřehlédnutelnou postavu 
současného českého běhu.
BRONISLAV KHÝR: ročník narození 1975, 
výška 198 cm, váha 78 kg, 
trenér: Pavel Novák, trenér techniky běhu: Adam Hurta, 
klubová příslušnost: AC Prostějov.

veteránská ATLETIKA28

BRONISLAV KHÝR
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Poslední červencovou 
neděli se na útulném 
šumperském stadionu sešlo 
a také závodilo 31 stálých  
i příležitostných vícebojařů 
a vícebojařek na jubilejním 
20. ročníku Šumperského 
Šikuly. Ten je specifický 
tím, že závodníci absolvují 
3 až 4 disciplíny z víceboje 
a v přímém souboji spolu 
soutěží muži i ženy.
Z celodenního zápolení lze 
vyzdvihnout dva napínavé 
souboje o „stupně vítězů“. 
V lítém boji Jana Česáková 
o pouhých 22 bodů ziskem
2 545 bodů uhájila bronzový
stupínek před Ivanou Jícho-
vou. Napínavý do poslední 
chvíle byl i souboj o sošku 
Šikuly mezi Zuzanou Pumpr-

lovou a Ivo Strnadem. 
Vítězství nakonec získala 
domácí Zuzana Pumprlová 
ziskem 2 686 bodů, když 
v její prospěch ve výsledkové 
listině hrálo jen 23 bodů. 
Cenami byly ohodnoceny  
i tři nejhodnotnější výkony 
a jak bylo pro tento ročník 
typické, i zde byly výsled-
ky velmi těsné: 978 bodů 
Zuzany Pumprlové za výšku, 
974 bodů Jany Česákové za 
překážky a 957 bodů Ivo 
Strnada za překážky.
Závod probíhal za ideálního
počasí, v přátelské, téměř 
rodinné atmosféře a nezbývá
než se těšit, že se sejdeme 
i příští rok.

Blanka Vykydalová

Jako každoročně začátkem 
července uspořádali atleti 
Sokola SG Plzeň-Petřín 
tradiční Západočeskou 
veteraniádu. Na tu letošní 
dorazilo celkem 33 atletů 
z 23 oddílů celé České 
republiky; nejmladšímu 
bylo 37 let, nejstaršímu 
úctyhodných téměř 94 let!
Závod ve vrhu koulí se 
konal současně jako 
Memoriál Josefa Špuláka, 
bývalého předsedy klubu. 
Po bodovém přepočtu 
výkonů všech pětiletých 
věkových kategorií zvítězil 
Bedřich Řechka z TJ Sokol 
Domažlice.
O nejhodnotnější výkony 
dne se přičinily mezi ženami 

ZÁPADOČESKÁ 
atletická veteraniáda 2020

Zuzana Petr Ernestová 
(Ž45) z SK Dolar Hajnice 
(60 m 8,9 s, 100 m 14,4 s, 
dálka 392 cm), Irena 
Stahlová (Ž60) z Atletika 
Klatovy (oštěp 27,37 m, disk 
22,17 m) a Vanda Marušová 
(Ž65) z TJ Sokol Praha
-Břevnov (oštěp 25,87 m), 
mezi muži se pak dařilo 
například Josefu Královi 
(M50) z SVČ Ledeč nad 
Sázavou (oštěp 42,04 m), 
Bohumilu Hovorkovi
(M65) z AC Ústí nad Labem 
(60 m 8,9 s, dálka 406 cm, 
oštěp 34,48 m), Bedřichu 
Řechkovi (M65) z TJ Sokol 
Domažlice (koule 11,83 m), 
Pavlu Velebovi (M65) 
z SOŠ Štětí (disk 44,12 m), 

Václavu Sosnovi (M70) z TJ 
Písek (koule 12,31 m, disk 
41,23 m), Václavu Šejblovi 
(M75) z ATK Písek (60 m 9,5 s) 
či Arnoštu Boldanovi (M85) 
z TJ Atletika Klatovy (koule 
7,07 m, disk 18,53 m).
Velké uznání pak zaslouží 
nejhodnotnější běžecký 
výkon dne dosažený 
třiadevadesátiletým 
Václavem Hejdou z ASK 
Slavia Praha v nemistrovské
disciplíně běh na 100 yardů 
– Václav trať „prolétl“ 
za 18,9 s v historicky 
nejlepším českém výkonu 
kategorie M90!

Václav ANTON 
Špelec – oštěpostřelec

Šumperský ŠIKULA 2020

Veteránský 
mítink 
v rakouském 
Welsu
Stejně jako v minulých 
letech, avšak letos 
vzhledem k pandemii 
Covid19 bez větší propagace,
proběhl 11. července 2020 
už 29. ročník veteránských 
atletických závodů ve 
Welsu. Byli jsme jedinou
českou výpravou (v sestavě
Josef Vonášek, Václav Hejda,
Anna Klausová, Petr Šíma, 
Václav Šejbl), zato však 
velice úspěšnou. Z našich 
třinácti startů jsme si 
domů přivezli jedenáct 
prvních a dvě třetí místa. 
Výkony však byly znehodno-
ceny celodenním vytrvalým
deštěm, který nepřestal, 
dokud nebylo po závodech.
A tak hlavně účast 
starších zahraničních 
závodníků byla sporadická.
 Josef Vonášek

31
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Za krásného slunečného 
počasí jsme si 8. srpna 
2020 v přátelské komorní 
atmosféře užili na stadionu 
Na Pekařce coby 16. díl 
Libeňského veteránského 
turné další veteránské 
závody zahrnující šest 
disciplín (dálka, výška,
trojskok, tyč, dle přání i 50 m
a koule). Samostatně 
vyhlašovaný skokanský 
trojboj se hodnotil dle 
součtu bodů z nejlepších 
tří skoků. Startovní listiny 
čítaly 3 ženy a 18 mužů, 
ty doplňovala skupina 
nezávodících přátel zastá-
vajících roli fanoušků. 
Za vynikající výsledky 
zaslouží vyzdvihnout: 
neúnavný nestor Pepa 
Vonášek, za nejlepší výkon 
v trojboji Zuzana Pumprlová
a za skvělou výšku Petr 
Čech. Také ostatní borci 
dosahovali velmi dobrých 
výkonů, zpravidla lepších

než vloni (kompletní výsledky
na www.ac1890.cz). 
O výbornou organizaci 
a dodržení časového 
programu se zasloužili 
zejména členové AC Praha 
1890, další rozhodčí i ostatní 
pořadatelé. Úspěšné 
setkání zakončili účastníci 
společným příjemným po-
sezením s občerstvením.
Už předtím, 6. června 
2020, se uskutečnila první 
letošní Libeňská veteraniáda,
trochu netradičně ve 
slávistickém Edenu. Hezké 
počasí umožnilo početným 
řadám závodníků zasoutěžit 
si, setkat se po nelehkém 
období nucené epidemiolo-
gické izolace s přáteli  
i kolegy. Také výsledky  
a fotografie z této akce 
jsou dostupné na interne-
tových stránkách pořa-
datele (www.ac1890.cz).

 Petr Ronovský

4. LIBEŇSKÁ 
skokanská veteraniáda

Za pěkného slunečného 
počasí se ve dnech 14. – 16. 
srpna 2020 konal již třetí 
ročník závodu Masters 
Europa Lovosice. Klání 
se zúčastnilo 282 atletů 
z celkem 21 zemí. Nejpočet-
něji byla zastoupena 
Česká republika, následo-
valo Německo a Polsko,
nechyběli však ani účast-
níci ze vzdálenějších zemí, 
jako jsou Řecko, Kazach-
stán, Skotsko, Hongkong, 
Jamajka či USA – mnozí 
z nich zde zůstali i déle, 
aby mohli navštívit i další 
místa naší krásné republiky.
Zahajovacího ceremoniálu 
se zúčastnily mimo jiných 
i dvě české legendy atletic-
kého sportu: světová re-
kordmanka a stále držitel-
ka světového rekordu na 
800 m Jarmila Kratochví-
lová a mistr světa v hodu 
diskem z roku 1983 Imrich 

Bugár. Oba popřáli všem 
závodníkům hodně 
úspěchů, s velkou ochotou 
a úsměvem odpovídali na 
dotazy, fotili se s každým, 
kdo měl zájem, a podíleli 
se i na předávání medailí 
a diplomů. Nechybělo 
ani úvodní slovo starosty 
Lovosic pana Ing. Milana 
Dianova, který popřál všem 
účastníkům příjemný pobyt 
v nádherném prostředí 
Českého středohoří.
Na organizaci a zajištění 
závodu se podíleli nejen
čeští pořadatelé, ale 
vypomohli například také 
němečtí rozhodčí. Celému 
širokému realizačnímu 
týmu patří poděkování 
za vstřícnost a obětavost 
při řešení běžných situací 
i drobných problémů před 
závodem a během něj. 
Hezkým gestem pořadatelů 
nejvěrnějším účastníkům 

závodu bylo předání 
knihy fotografií Českého 
Švýcarska, kterou dostal 
každý závodník, který se 
účastnil všech tří dosavad-
ních ročníků.
Během závodu byla 
dosažena řada velmi hod-
notných výkonů. V dálce 
v kategorii M45 zvítězil 
jamajský skokan James 
Beckford výkonem 667 cm, 
v hodu kladivem  
a hodu břemenem 
německý vrhač Ralf Jossa 
(M50) výkonem 62,47 m, 
resp. 20,67 m, v hodu 
diskem v kategorii M50 
Helmut Maryak výkonem 
52,69 m. Eva Šafaříková 
přeběhla 80 m překážek 
za 11,96 s, stejnou trať pak 
slovenský Milan Belianský 
(M75) za 14,92 s. Vítěznému 

oštěpaři Hubertu Gollerovi 
(M40) za 59,97 m zdatně 
sekundoval jeden z našich 
nejlepších oštěpařů Luboš 
Nováček (M45) výkonem 
58,70 m. Kompletní výsled-
ky závodu jsou k dispozici 
na www.maelo.cz.
Nejstaršími závodníky byli 
paní Ludmila Serafinová 
(ročník 1938) a pan Václav 
Hejda (ročník 1926). Oběma 
patří velké uznání za to, 
že i v tomto věku jsou 
aktivními sportovci a před-
vádějí až neuvěřitelné 
výkony. Jsou skvělým 
příkladem pro ostatní 
sportovce.
I když ne vždy bylo vše 
v nejlepším pořádku 
(problémy s vyhlašováním, 
překážkami, organizace 
závodu občas drhla), 
závody proběhly a po 
dlouhé pauze zaviněné 
mimořádnými opatřeními 
kolem Covid19 se opět 
setkali kamarádi, známí  
i soupeři z mnoha zemí, 
aby poměřili svoje síly 
a užili si sport. A nakonec 
si třeba i přes všechny 
nedostatky řekli 
“jo, bylo to prima“.

Alexandra Adlerová
delegát SV ČAS
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Od roku 2016 uděluje 
žďárská radnice vždy Cenu 
města Žďáru nad Sázavou, 
a to za zásluhy v oblasti
kultury, sportu, vědy, 
vzdělávání nebo veřejného 
života, případně za mimo-
řádný čin. Vlastnímu 
ocenění navržených osob-
ností předchází jednání 
s konečným rozhodnutím 
zastupitelstva města. 
Ocenění bývá předáváno 
starostou začátkem června 
na slavnostním ceremoniálu 
při oslavách Dne Žďáru.  
Vybraná osobnost je 
zapsána do kroniky města 
a obdrží pamětní list  
a speciální medaili.

Běžecký veterán 
Alois 

BRADÁČ
oceněn jako 

významná 
osobnost 

města 
Žďár n. S.

Historicky páté ocenění 
města Žďáru nad Sázavou 
obdržel (z deseti nomino-
vaných) pan Alois Bradáč 
za „aktivity v oblasti 
sportu, kterými úspěšně 
zastupoval město v ČR  
i zahraničí při celoživotní
sportovní činnosti a ve 
veteránské atletické 
reprezentaci, což je 
příkladem aktivního života 
naplňovaného 
i v seniorském věku“.
S během jako sportem 
začal Alois Bradáč až po 
čtyřicítce. Do té doby hrál 
volejbal a chodil dálkové 
pochody. Populární pochod 
Praha-Prčice šel několikrát. 

„Abych byl brzy zpátky, tak 
jsem to postupně běhal,“ 
popisuje pozvolný přechod 
od turistiky k vytrvalostnímu
běhu. Vrcholem pro 
vytrvalostního běžce je 
ale samozřejmě maraton. 
„Když mně bylo čtyřicet 
dva, tak jsem uběhl 
maraton za dvě hodiny 
padesát tři minut v Praze 
ve Stromovce,“ vzpomíná. 
Ještě po padesátce měl 
čas tři hodiny a čtvrt, což 
je v tomto věku slušný čas. 
Díky běhání viděl Alois 
Bradáč kus světa. Zúčastnil 
se mimo jiné světových 
her veteránů, kde se 
umístil na třetím místě. 
Běžecký styl piloval praxí. 
„Žádné kroužky ve škole, 
žádný tělocvik. Já vlastně 
tím, že jsem pobíhal do 
školy ze školy na pole  
z pole, tak tím jsem ten 
pohyb získal,“ vzpomíná 
na své dětství. Neměl 
trenéra, neměl nikoho, kdo 
by mu radil. „Když jsem 
pak začal běhat, tak mně 
říkali: seš moc přikrčený, 
začínáš moc rychle. Říkal 
jsem: dejte mi pokoj,“ říká 
s úsměvem. Jeho nabě-
hané kilometry by stačily 
na tři cesty kolem světa.
K ocenění i k významnému 
životnímu jubileu 80 
dožitých let gratulujeme  
a přejeme pevné zdraví.

 redakce, čerpáno 
také z vysocina.rozhlas.cz

Velká cena Třebíče 2020

V neděli 16. srpna pořádal 
oddíl TJ Spartak Třebíč 38. 
ročník Velké ceny Třebíče  
v běhu na 10 000 metrů. 

Na start závodu se 
postavilo šest běžců. Hned 
od startu se do vedení 
dostal Jakub Exner. Svůj 
náskok postupně na-
vyšoval a bez problémů 
si doběhl pro první místo. 
Na druhém místě cílem 
proběhl domácí závodník 
David Nezveda a třetí místo 
patřilo Davidu Vaňkovi.
Závod byl letos poprvé 
zařazen do veteránské ter-
mínovky jako Veteránská 
desítka. Možná to, že to 
bylo poprvé, možná kvůli 

 VÝSLEDKY
1. Jakub Exner 1983 TJ Nové Město na Moravě z. s.  34:05.94
2. David Nezveda 1998 TJ Spartak Třebíč, spolek  34:43.08
3. David Vaněk 1990 Swoboda P-Team  35:02.85
4. Martin Bohuslav 1987 Athletic Třebíč  37:49.09
5. Petr Jičínský 1972 Orel Moravské Budějovice  41:44.34
6. Jaroslav Bohuslav 1959 Třebíč  50:18.53

poměrně vysokým letním 
teplotám, možná pro ne 
úplně oblíbenou trať na 
dráze, možná od každého 
něco, to vše se odrazilo 
na nízké účasti, se kterou 
organizátoři bojují už delší 
dobu. Ale tradice závodu, 
který kdysi běhal i sám 
Emil Zátopek (a stále zde 
drží rekord závodu), je 
zatím silnější. Nezbývá 
než věřit, že si v budoucnu 
závod najde širší okruh 
věrných příznivců. 
 Petr Veleba

Veteránské mistrovství 
Rakouska St. Pölten
O víkendu 19. a 20. září se 
v Sankt Pöltenu konalo 
Mezinárodní mistrovství 
Rakouska v atletice veteránů. 
Česká veteránská atletika 
na něm měla dva zástupce 
– Jiřího Burdu (závodícího 
ale v barvách rakouského 
LCA Umdasch Amstetten) 
a Ivo Strnada. Oběma se 
v tradičně silné konkurenci 

rakouských závodníků 
dařilo – Jirka vybojoval 
výkonem 360 cm vítězství 
ve skoku o tyči v kategorii 
M50, Ivo dosáhl nejlepšího 
výkonu 320 cm v kategorii 
M65. Oběma gratulujeme.
 Petr Suchomel



Zdeněk Vašata, jeden ze 
„služebně“ nejstarších 
českých veteránů, nepře-
hlédnutelný svými výkony, 
nenapodobitelný svým 
stylem, momentálně asi 
neporazitelný v kladivářském
kruhu. Ročník 1930, váha 
90 kg, výška 171 cm. Od 
konce srpna světový rekord-
man v hodu kladivem 
v kategorii M90. 
Jaké byly, Zdeňku, Tvoje 
sportovní začátky?
Opravdu první sportovní 
vystoupení bylo v roce 
1938 na 10. Všesokolském 
sletu v Praze. Nevím, zda 
ještě někdo ze cvičenců 
tohoto sletu vlastně žije. 
Mně bylo 8 let. V Sokole 

jsem cvičil na nářadí a v roce
1943 jsem začal s atletikou.
Povinně, v takzvaném Kura-
toriu pro výchovu české 
mládeže, a dobrovolně 
v klukovské partě. Byla 
válka, a tak jsme si nářadí 
museli vyrobit sami. Můj 
vzor byl Američan Warmer-
dam, který v roce 1942 skočil 
na bambusové tyči 477 cm. 
Já s dřevěnou holí 210 cm.
A co první sportovní 
úspěchy?
Už jako člen Spartaku 
Hradec Králové jsem vyhrál 
dorostenecké mistrovství 
ve skoku o tyči a utkání 
Čechy – Morava – Slovensko. 
Přišla vojna a na ní 2. místo 
na armádním přeboru 
za ATK Praha. Však jsme 
na to v Pacově s panem 
Tošnarem, který skákal 
také tyčku, vzpomínali. 
Možná je zajímavé, že 
osobní rekord s ocelovou 
tyčí 3,95 m jsem skočil 
v 37 letech.
Zdeňku, v letošním 
roce jsi překonal jeden 
světový, dva evropské  
a české rekordy v kategorii 
M90 v hodu kladivem  
a vrhačském pětiboji. 
Jak dlouho vlastně děláš 
veteránskou atletiku?
Začal jsem v 60 letech, 
přesvědčil mě bývalý 
reprezentant, diskař 
Vidrna. Vzhledem 
k pokročilé artróze jsem 
hledal vhodnou disciplínu. 
U kladiva se mi líbilo, že 

se dalo házet i v dešti 
a ve sněhu. A lítá pěkně 
vysoko. Víš, jak vznikl hod 
kladivem? Ve 14. století 
ve Skotsku. Anglický král 
Eduard I. zakázal nosit 
zbraně, protože se poddaní 
bouřili. Oni ale chtěli 
dělat vojenský výcvik, tak 
uvázali břemeno na řetěz 
a házeli. Pozdější program 
skotských her se prý stal 
příkladem pro olympijské 
hry. V 63 letech jsem měl 
kladivo poprvé v ruce. 
Neznal jsem otočku, a tak 
jsem házel jako diskem. 
A už mi to zůstalo.
Jakých veteránských 
úspěchů si nejvíce vážíš?
Samozřejmě je to světový 
rekord v kategorii nad 90 
let, evropský rekord ve 
vrhačském pětiboji, několik 
vítězství na mistrovství 
republiky, 3. místo ve vrhu 
koulí na mezistátním utkání 
v Záhřebu a 1. místo v Ptuji 
v hodu kladivem. Mnozí 
si jistě pamatují, že mi 
tam ukradli dvě vyhrané 
láhve vína a po zastávce 
v Pávově na hranicích 
republiky autobus odjel 
beze mne do Prahy. 
A možná ještě uvedení 
do Síně slávy hradeckého 
sportu a městská cena 
„Primus inter pares“ za 
celoživotní činnost 
v Hradci Králové.
Nahrála Ti v přípravě koro-
na krize a to, že se více 
trénovalo, než závodilo?

Správná otázka. Byla zavřená
posilovna i stadion. 
Vytvořil jsem si vrhačský 
sektor na zahrádce. Házel 
jsem hodně břemenem 
a těžším kladivem. To 
mně nahradilo posilování. 
Jelikož na „stadion“ jsem 
měl 5 kroků, házel jsem 
obden. U starších veteránů 
platí zásada málo ale často.
Jak často trénuješ  
a prozradíš nám strukturu 
tréninku?
Jsem sám sobě trenérem, 
nemám žádný tréninkový 
plán. Házím pro zdraví  
i pro výkon, podle dohovoru 
se svým tělem. Každý den 
krátká rozcvička, abych se 
vůbec rozešel. Mám nové 
kolenní klouby od pana 
doktora Ptáčka z havlíčko-
brodské nemocnice  
a šlachy okolo kolen 
tuhnou. Potom malá 
masáž zad a na „stadionu“ 
trénink. Např. 50 dřepů, 
10 hodů břemenem a 10 
koulí nebo na hřišti těžším 
kladivem a diskem. 
Často jezdím na kole do 
lesa s manželkou, která 
mě ve sportování podporuje 
a má velký podíl na mých 
výsledcích. Na tělesnou 
relaxaci mám 1x týdně 
bazén a saunu. Nesmím 
zapomenout – chodím 
jednou nebo dvakrát týdně 
s kamarády, bývalými 
atlety, na pivo. Psychická 
relaxace je pro vrcholné 
výkony důležitá.

Máš v rodině nebo 
v oddíle někoho, komu 
předáváš své zkušenosti?
Asi 15 let jsem dělal 
trenéra mládeže, v rodině 
mám bratra Václava (77 let),
veteránům známého 
vrhače. Můj syn (50 let) 
hází pro radost oštěpem; 
umí okolo 50 metrů, ale na 
závody ho nemůžu dostat.
Jaké jsou Tvé další 
sportovní cíle?
Neztrácet vůli k pravidelné-
mu cvičení, pokud to 
zdravotní stav dovolí. 
Občas si zazávodit se 
sympatickou partou 
veteránských vrhačů. Na 
každém tréninku také 
soutěžím sám se sebou. 
Mám radost, když si 
udržuji stávající výkonnost. 
Pacov je výjimkou – tak 
daleko jsem házel naposledy
před 5 léty. Touha zlepšovat 
se je hnací motor sportovce 
pro trénink. I když stárnutí 
nám dělá problémy.
Jakou radu bys dal ostat-
ním veteránům, jak si 
udržet takovou výkonost?
Sám to nevím. Je to asi 
směs vůle, vytrvalosti, 
životosprávy, soutěživosti,
odpoledního šlofíku, 
testosteronu a genetiky. 
Výsledkem je stabilita 
výkonosti bez ohledu na 
přibývající věk. A navíc 
koeficienty rostou!
Dávat rady? Na to jsem 
ještě moc mladý. Možná 
alespoň jednu: nezapomínat 

na harmonii těla a ducha. 
Stáří těla nezastavíme, 
ale být mladý duchem, to 
můžeme ovlivnit. Tělo to 
potěší a povzbudí. 
Vzpomeňme na Tyrše: 
„V zdravém těle zdravý 
duch“. 
Musím ale konstatovat, že 
výkonnostní veteránskou
atletiku bych nedělal, 
nebýt Sdružení veteránů 
Českého atletického svazu 
a obětavých lidí kolem 
Slávky Ročňákové. 
Važme si toho!
Nakonec nám řekni, co 
děláš, když nesportuješ.
Do 65 let jsem pracoval 
jako architekt, až do 
dnešní doby jako soudní 
znalec pro oceňování 
nemovitostí. V 61 letech
jsem se stal otcem dvojčat, 
v 72 letech jsem byl v Radě 
města Hradec Králové a 
předsedou Výboru pro 
územní plánování. Už třicet 
let jsem střídavě předse-
dou nebo místopředsedou 
Komory soudních znalců, 
stejně jako 1. místopředse-
dou a předsedou Komise 
politických analýz seniorů 
jedné politické strany. 
Takže jsem rád, když mohu 
chvíli sportovat. 
Zdeňku, díky. Ať se daří ve 
sportu i v životě, a hlavně 
přejeme pevné zdraví.

 Pro VA se ptala
Jana Čapková
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Ing. arch. 

Zdeněk 
VAŠATA
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Tradiční Moravská veteraniáda 
proběhla 17. října v Opavě 
a byla poznamenána nej-
prve karanténou rozhod-
čích a poté v posunutém 
termínu vyhlášeným 
omezením akcí. 
Rozdělením soutěží na tři 
venkovní sportoviště se 
nepřekročil počet 6 osob  
v sektoru a navíc hodně 
přihlášených atletů 
nepřijelo, takže nakonec 
závodili jen skalní příznivci 
veteránské atletiky. 
Běhů se účastnili jen 
mílaři. Martin Prusek 

Moravská veteraniáda Opava
z Hranic vyhrál 800 m 
časem 2:23,85 a 1 500 m 
časem 5:04,21, sekundovali 
mu kolegové z Maraton 
klubu Seitl Ostrava. Nejvíc 
byly obsazené tradičně 
vrhy. Čerstvá pětašedesát-
nice Ema Rycková absolvo-
vala čtyři vrhačské 
disciplíny – koulí 3 kg 
vrhla 9,22 m, kilogramovým 
diskem hodila 24,54 m, 
kladivem 3 kg 29,44 m  
a oštěpem 500 g 21,99 m. 
Ostatní vrhači toho tolik 
nezvládli, navíc chladné 
počasí, byť bez deště, 

výkonům moc nepřálo. 
Pravidelný účastník akcí 
na Tyršově stadionu, 
pětapadesátiletý Jan 
Hrabec z Frýdku-Místku, 
hodil diskem 1,5 kg 32,74 m 
a vrhl koulí 6 kg 10,12 m. 
Nejdelší cestu vážil do
Opavy Petr Suchomel  
z Aktisu Praha a limito-
vaný zraněním předvedl 
výkony 31,70 m v kladivu 
6 kg, 8,50 m v kouli 6 kg  
a 18,37 m v oštěpu 700 g.

 Ing. Jiří Lesák
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Vážení kamarádi, atleti
Před dvěma roky jsme se rozhodli ke změně v pojetí našeho zpravodaje, naší veteránské 
atletiky. Na záčátku to bylo trošku složitější, neboť nový “časopis” vyžaduje trošku víc 
práce. Vše se posunulo ve chvíli, kdy se redaktorské práce ujal Petr Suchomel. Postupně 
se nám daří charakter časopisu předělat, už zde nejsou výsledky, ty najdete na webu 
atletika.cz v sekci výsledky. Veliký dík patří vám všem, kteří do našeho časopisu dopi-
sujete. Obrovskou pochvalu zaslouží naši fotografové, bez obrázků, bez úžasných fotek by 
to nebylo tak hezké. Díky za spolupráci při prezentaci našich atletických výkonů. Jan Rein

S koncem roku se blíží 
nové platby pro nadcháze-
jící rok. Tato „nemilá“ 
povinnost čeká i vás, 
atlety veterány v našem 
sdružení. Představenstvo
odsouhlasilo výše příspěvků
pro rok 2021 ve stejné výši, 
jako tomu bylo v uply-
nulých dvou letech. 
Prosím vás tedy o splnění 
své povinnosti a uhrazení
ročního členského 
příspěvku pro rok 2021: 
• 400 Kč, pokud ti je 60  
a více let (pro určení 
hranice stačí oslavit 
v roce 2021 60. narozeniny),

Členské příspěvky pro rok 2021
• 500 Kč, pokud v roce 
2021 budeš spadat do 
věkové kategorie 35–59 let.

Příspěvky by měly být 
uhrazeny do 28. 2. 2021. 
Příspěvky lze nejlépe 
uhradit bezhotovostně ve 
prospěch našeho běžného 
účtu vedeného u ČSOB, 
č.  ú.  175196236/0300 
nebo přiloženou složenkou. 

Důležitá informace pro 
zpracování platby: 
do variabilního symbolu 
uveď své rodné číslo nebo 
alespoň datum narození 

ve formátu RRRRMMDD 
a do poznámky napiš své 
jméno a příjmení. Na ty  
z vás, kdo platíte složenkou, 
mám extra prosbu. Prosím, 
pište hůlkovým písmem. 
Složenky se dnes zpracová-
vají strojovým čtením, 
a pokud píšete psacím 
písmem, či ne zcela 
jednoznačně, je platba ze 
složenky špatně identifiko-
vatelná, nebo dokonce 
neidentifikovatelná.

za představenstvo 
Jana Čapková
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 45  Ing.  Michal  Randa  Praha 8    
   45    Jiří  Miler  Mladá Boleslav  
   45  Ing.  Jitka  Bočkayová  České Budějovice  
   45  Ing. PhD.  Jaromír  Čapek  Vyškov    
   50  Ing.  Milan  Štefl  Praha 4    
   60  Ing.  Aleš  Stránský  Česká Třebová  
   60  JUDr.  Ivan  Elischer  Praha 4    
   75  MUDr.  Otakar  Kučera  Přeštice

  45    Dušan  Švarcbach  Mariánské Radčice   
  60  PharmDr.  Hana  Budínská  Brno   
   60  Mgr.  Zuzana  Pumprlová  Šumperk     
  65    Ema  Rycková  Strahovice     
 70  Ing.  Dagmar  Dvořáčková  Brno-Komín    
  70  Mgr.  Petr  Filip  Humpolec    
  75    Břetislav  Jílek  Brno   
   80    Alois  Bradáč  Žďár nad Sázavou 4
   80    Karol  Petöcz  Bratislava 

 40  Ing.  Miroslav  Vinkler  Pardubice 3
   40    Václav  Krmaš  Rychnov nad Kněžnou
   50    Milan  Syrovátka  Lysá nad Labem
   55    Petr  Soukup  Příbram VII
   65  RNDr.  Pavla  Kováříková  Horažďovice
   70    Ivan  Jandora  Rožnov pod Radhoštěm
   70    Václav  Valíček  Strakonice
   80    František  Mahovský  Brno
   85    Antonín  Kábele  Praha 10 - Vršovice

 40    David  Skotnica  Ostrava
   45    Leona  Lukášová  Náchod
   50  MUDr.  Tomáš  Řádek  Lázně Bohdaneč
   55  JUDr.  Michal  Frabša  Praha 10
   60  Mgr.  Vojtěch  Roztočil  Česká Lípa

 40    Naděžda  Dušková  Krásná Lípa 
   45  Ing.  Marcel  Závorka  Praha 9   
   50    Luděk  Jursa  Lanškroun 
   55    Hynek  Strnad  Liberec 6
   60    Anton  Tomko  Praha 6
   70    Miloslav  Červ  Polička
   70    Karel  Šklíba  Úpice
   70  Mgr.  Ludmila  Špotáková  Unhošť
   70    Stanilav  Pilík  Rakovník
   80    Jiří  Brych  Hradec Králové 11
   80  Ing.  Miloš  Loužecký  Praha 3 - Žižkov
   85    Vítězslav  Jantsch  Jablonec nad Nisou

 55  Ing.  Milan  Kakeš  Řadovy
   55    Josef  Česák  Pardubice
   65  Ing.  Ladislav  Špacír  Olomouc
   70    Václav  Goldbach  Týniště n.Orlicí
   70    Bedřich  Řechka  Domažlice
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Vítězslav Jantsch Bedřich Řechka Antonín Kábele



Termínovka 
veteránských 
závodů 2021 | 2022
Vážení sportovní kamarádi, Covid19 nám letos zrušil všechny mezinárodní závody. 
Podívejme se aspoň, které další akce se v příštím roce budou konat. Halové ME v Braze 
bylo zrušeno, pořadatelé se budou ucházet o pořadatelství stejného závodu v roce 
2023. Světové veteránské hry v japonském Kansai byly prozatím posunuty na rok 2022. 
Podle mne se mezinárodní akce rozjedou až po zavedení vakcíny na Covid19. Předběžně 
se počítá s uvedením na trh v lednu 2021, účinnost se prokáže někdy v červnu 2021, 
takže pravděpodobně se začnou mezinárodní akce pořádat až od prázdnin 2021. 
To je ale jen můj osobní názor.

Termíny prozatím uvažovaných mezinárodních akcí v příštích letech: 
28. – 30. 5. 2021  ME vrch nahoru-dolů a trail  Val Tramontina (Itálie)

3. – 10. 7. 2021  MS na stadionu  Tampere (Finsko)

3. – 5. 9. 2021  MS v běhu do vrchu  Telfes im Stubai (Rakousko)

březen 2022  MS v hale  Edmonton (Kanada)

květen 2022  Světové veteránské hry (WMG)  Kansai (Japonsko)

20. – 22. 5. 2022  ME na silnici  Basilej (Švýcarsko)

léto 2022   ME na stadionu  Grosseto (Itálie)

léto 2023   MS na stadionu  Göteborg (Švédsko)

Bližší informace podá Jiří Brychta, mezinárodní úsek, tel. +420 724 102 581, 
email: obytnak@seznam.cz
Na červencové MS do Tampere připravuje Studio Sláva zájezd.
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