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v zahraniční mnoho nebylo, a přece na 
MS v Telfes i na ME ve Val Tramontino
(obě v běhu do vrchu) získali naši běžci 
sedm individuálních medailí a pět me-
dailí v soutěži družstev. Úspěšná byla 
také skupina atletů na mezinárodním 
mítinku na Madeiře i v rakouském Linci. 
A výsledky na všech domácích závodech 
byly většinou velmi kvalitní, o čemž 
svědčí řada nových českých rekordů.  
O jednotlivých akcích se dočtete na 
dalších stránkách. Myslím tedy, že 
můžeme být s účastí v domácích 
soutěžích spokojeni, i když…
Tím se dostávám k naší dlouhotrvající 
bolesti, a tou je stav naší členské základ-
ny, která tak trochu stagnuje a přísun 
„mladé“ generace veteránů nestačí 
nahradit ty, kteří již odcházejí do atletic-
kého „důchodu“. Proto se obracím na 
vás na všechny: propagujte naši činnost, 
získávejte atlety „za zenitem“ jejich 
aktivní výkonnosti, aby věděli, že věkem 
35 let nic nekončí, ale začíná nová éra! 
Se vzrůstající možností pracovat z domo-
va je pohybová aktivita nutná. Najdeme 
vhodné cesty, jak získat pro veteránskou 
atletiku nové tváře? Věřím, že se o to 
pokusíme, členové našeho představen-
stva půjdou této snaze aktivně vstříc. Za je-
jich obětavou činnost jim patří dík nás všech. 
Velký díl práce odvedli pořadatelé 
našich mistrovství i dalších veteránských 
soutěží, a za to jim rovněž děkuji, zhostili 
se svých úkolů úspěšně. Děkujeme! 
V příštím roce jsou před námi snad už 
výzvy ze světa: HME v Braze v Portugalsku, 
MS na stadionu ve finském Tampere. 
A k tomu všechna obvyklá MČR a další 
soutěže. Proto vám připomínám: 
pečujte o své zdraví, pilně, ale s rozumem 
trénujte, abyste i v nové atletické sezoně 
byli úspěšní.
Přeji vám příjemné prožití vánočních 
svátků a dobrý vstup do roku 2022!  

Slávka Ročňáková
předsedkyně SV ČAS
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Milí přátelé a členové 
našeho Sdružení veteránů, 

letos počtvrté vás zdravím prostřednic-
tvím VA. Začnu dnes malým ohlédnutím 
za právě končící atletickou sezonou. Byla 
rozporuplná. Kladem bylo, že se nám vzdor
coronaviru podařilo uspořádat, až na halu, 
všechna mistrovství ČR, a to nás jistě 
těšilo. Na druhou stranu musíme konstato-
vat, že se nemohla konat evropská ani 
světová klání veteránů v hale ani na 
dráze. Riziko pořádání těchto vrcholných 
akcí bylo v daném období příliš veliké  
a ochrana zdraví byla na prvním místě.  
Na domácí půdě jsme si vše vynahradili. 
Kromě tradičních akcí se zrodilo mnoho 
nových, bylo vidět, že je chuť závodit,  
a hlavně našla se iniciativa nových pořa-
datelů. Na mistrovství ČR na stadionu
v Šumperku stanulo na startu 173 vete-
ránů a na vícebojařských mistrovstvích 
bojovalo 54 členů našeho Sdružení. 
Připočteme-li k nim přes 580 startujících 
na osmi MČR mimo dráhu, dostáváme se 
k celkovému počtu přes 800 závodníků na
našich mistrovstvích. Letos poprvé se usku-
tečnilo MČR v horském půlmaratonu v Jan-
ských Lázních v rámci světového poháru.
Účast na oblastních veteraniádách a mítin-
cích byla také značná, tradičně nejvyšší
v Praze (91), další pak v Plzni, na 
Libeňských veteraniádách, v Opavě, 
v Šumperku na „Šikulovi“. A vznikly 
nové akce vrhačských pětibojařů, ti se 
utkali hned na několika místech – kromě 
mistrovství v Rumburku ještě v Liberci, 
Klatovech, Kolíně a v Jičíně. Věřím, že 
v tom pořadatelé budou pokračovat a seriál 
závodů se stane tradicí.
Nový závod se objevil v Litomyšli – 
mezistátní utkání ČR-SR ve skocích. 
V Lovosicích se opět konal mezinárodní 
mítink MAELO za účasti 140 závodníků. 
Naši středotraťaři výborně propagovali 
veteránský běh na 1 500 m na Memoriálu 
Josefa Odložila v Praze. Možností startů 
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Dne 12. listopadu 2021 nás i celou českou veteránskou 
atletiku zasáhla smutná zpráva. Ve věku 92 let odešla 
legenda atletického veteránského hnutí v Evropě a za-
kladatel Sdružení veteránů Českého atletického svazu, 
mnohonásobný medailista z mistrovství světa i Evropy, 
čestný předseda našeho sdružení.
Karel vždy miloval a propagoval sport. Vždy tvrdil, že se 
dá dělat do nekonečna a sám byl toho důkazem – i letos 
se ještě účastnil našeho mistrovství. O veteránské atleti-
ce napsal krásnou knihu – Toulky historií veteránské 
atletiky. Až do svých posledních dnů připravoval další 
knihu o svých cestách za atletikou Do všech koutů světa.
Je v tisku.
Zásadním způsobem se zasloužil o rozvoj atletického 
veteránského hnutí a o jeho současnou podobu. Působil 
v letech 1994–2009 jako předseda Sdružení veteránů  
a účastnil se plenárních zasedání WMA a EMA. Jako 
čestný předseda SV vedl statistiku medailových umístění 
veteránů na mezinárodních soutěžích a shromažďoval 
podklady pro anketu Veterán roku. Byl mistrem světa 
na dráze, v hale i na silnici v disciplínách od 400 m do 
3 000 m, 2 000 m př., v půlmaratonu i v krosu. 
Spolu s manželkou Slávkou Ročňákovou byli členy komise 
Odznaku zdatnosti ČÚV ČSTV a autory jeho nové koncepce 
a bodovacích tabulek.
Karel nebyl pouze sportovec, ale byl i stavební inženýr – 
jako hlavní inženýr podniku Vodní stavby dokončil stav-
bu čtyř přehrad – Lipno, Nechranice, Želivka I., Vrchlice, 
působil také v Metrostavu jako vedoucí odboru realizace
pražského metra a technický asistent  generálního 
ředitele, v důchodu byl 12 let sekretářem České tunelář-
ské asociace a šéfredaktorem česko-anglického časopi-
su Tunel.
Karle, za všechno Ti moc děkujeme a slibujeme, že 
budeme pokračovat v Tebou započaté práci a sportovat, 
dokud nám to zdraví dovolí. Víme, že nás budeš z nebe 
pozorovat a držet nám palce.

Jiří Brychta jménem celého představenstva SV ČAS

Karel Matzner 
|*1929 – 2021|
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Krkonoše zažily 14. a 15. srpna 2021 nebý-
valý běžecký víkend. Konal se tu nejen 
tradiční závod v běhu do vrchu na trati 
Janské Lázně – Černá hora, ale den na to 
se na lázeňské kolonádě sešli i světoví 
běžci, aby se zúčastnili prvního závodu 
Světového poháru v horském půlmaratonu, 
který byl vypsán rovněž jako první MČR 
veteránů na této trati.
Vezměme to ale popořádku. Už v sobotu
nenechali pořadatelé z úpického Maraton-
stavu nikoho v Janských Lázních zahálet. 
Na trať se v 10.00 vydali jako první turisté 
a v pravé poledne si zaběhli běžci závod 
Buď fit na jeden kilometr. Ve 13.00 pak 
byl odstartován již po třicáté šesté hlavní 
závod s cílem vzdáleným 8 600 m  
a o 650 m výš na vrcholu Černé hory. 
Účastnilo se ho celkem 87 běžců – 59 mužů
a 28 žen (převážnou většinou veteráni, 
v neveteránských kategoriích startovalo 
jen 11 mužů a 5 žen). Závod byl vypsán 
v desetiletých kategoriích, muži od 40 let, 
ženy od 35 let. 

O medaile se na stupních vítězů podělili:
M40: 
1. J. Brychta, 2. P. Mazal, 3. F. Vagenknecht
M50: 
1. J. Žák, 2. R. Jánošík, 3. F. Buřil
M60:
1. M. Štoček, 2. V. Šolc, 3. F. Pechek
M70:
1. S. Pilík, 2. J. Javůrek, 3. V. Šír
Ž35: 
1. I. Milesová, 2. U. Riedel, 3. E. Kirschová
Ž45: 
1. J. Kábrtová, 2. M. Hampejsová, 3. R. Hájková
Ž55: 
1. J. Matyášová, 2. E. Klampflová, 3. M. Lukasová
Nedělní program byl obzvlášť slavnostní.
Vždyť to byla světová premiéra v horském 
půlmaratonu a současně i naše první 
veteránské mistrovství v tomto typu běhu. 
U startu v devět hodin se shromáždili nejen 
závodníci, ale i četní lázeňští hosté. 
Příjemnou atmosféru doplňoval orchestr 
přímo na kolonádě. A všude kolem se 
valilo „oranžové tsunami“, jak byla 
pojmenována záplava pořadatelů převážně 
z řad úpické mládeže v oranžových 
tričkách, od startu až zpátky do cíle. 
Na půlmaratonské 22 km dlouhé trati 
vytyčené převážně v terénu museli
závodníci překonat výškový rozdíl 1 220 m. 
Při úmorném vedru si každý sáhl až na 
dno svých sil. Po oba dny bylo slunečné 
počasí, které bylo příjemné pro všechny 
návštěvníky, méně už pro závodníky, 
kteří vystoupali na Černou horu a pokra-
čovali po vzorně vyznačených stezkách
vinoucích se v okolních lesích. 

Odpoledne pak proběhlo na kolonádě v blízkosti startu a cíle všech závodů vyhlášení 
výsledků včetně MČR veteránů v horském půlmaratonu:
 zlato   stříbro   bronz
M40  J. Petr  1:42,18  T. Blaha  1:51,52  J. Král  1:52,21
M50  M. Cupák  1:53,38  V. Ožana  2:01,07  B. Jančík  2:10,58
M60  W. Tillmann  2:07,17  P. Škrabánek  2:08,17  J. Pudil  2:16,47
M70  O. Šmída  2:38,29  S. Pilík  2:45,14  J. Javůrek  2:54,11
Ž35  P. Matyášová  1:52,45  M. Horká  2:00,59  H. Stružková  2:03,02
Ž45  T. Metelková  1:58,01  D. Fišerová  2:04,18  J. Kábrtová  2:32,10
Ž55  L. Slabáková  2:46,16  E. Jirásková  2:51,45  H. Budinská  3:24,20
Ž65  B. Paulů  2:26,44  Š. Pechková  2:38,42  M. Šlechtová  3:20,25
Na udělování medailí a cen se podíleli zástupci Královéhradeckého kraje, starostové 
Úpice a Janských Lázní, zástupci Českého atletického svazu, Sdružení veteránů ČAS 
a hlavních sponzorů. Kompletní výsledky hlavních běžeckých závodů najdete na 
www.atletika.cz (Pro členy > Veteráni > Výsledky).
Na závěr mi dovolte vyzdvihnout dvě mimořádné skutečnosti, které rozhodující 
měrou přispěly ke zdaru obou akcí: výtečná organizace pod taktovkou Karla Šklíby  
a obdivuhodný výkon komentátora Jana Rýdla, jenž po oba dny neúnavně provázel 
celé dění a doplňoval aktuální komentář svými sportovními znalostmi.
 Karel Matzner delegát SV ČAS

Světový i český mistrovský 
víkend v Janských Lázních
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Že nevíte, kde je Kozubová? Také jsem to 
netušila, když jsem s Karlem Šklíbou vy-
bírala pořadatele pro loňské veteránské 
mistrovství ČR v běhu do vrchu. Ale už vím, 
že je v krásném kraji Beskyd, že se tam 
dostanete z obce Dolní Lomná a že je to 
téměř u hranic s Polskem a Slovenskem. 
Právě tam se s ročním odkladem v neděli 
1. srpna 2021 sešlo 186 skalních vrchařů. 
V sobotu bylo ještě krásné letní počasí, 
ale večer začalo ne pršet, ale rovnou lít 
jako z konve. Neděle snad byla přímo 
aprílová, ráno poprchávalo, na startu nám
bylo ještě hej, ale na trati na Kozubovou 
opět lilo, že nebylo vidět na 10 metrů. 
V cíli po pěti kilometrech na nikom 
nebyla suchá nitka. A dolů zpět k muzeu 

V neděli 22. srpna 2021 se v Třebíči uskuteč-
nilo Mistrovství ČR veteránů v chůzi na 
silnici. Závod byl perfektně připraven 
pořadatelským týmem Spartaku Třebíč 
v krásném prostředí Libušina údolí jen 
kousek od nově zrenovovaného větrného 
mlýna a Židovského starého města 
(zapsaného mezi památky UNESCO).
Pro hlavní závod veteránského republiko-
vého mistrovství na desetikilometrové 
trati se bohužel sešlo pouze osm českých 
mužů a čtyři ženy. Účast zachraňovali 
zahraniční účastníci z Německa, Rakouska 
a Slovenska a přijelo také několik dětí 
z Vyškova a ze slovenského Borského 
Mikuláše. Stojí za zvážení, zda pro počet-
nější účast napříště nepřidat veteránský 
šampionát k nějakému chodeckému 
závodu, který se počítá do bodování 

BĚH NA KOZUBOVOU 
aneb MČR v běhu do vrchu 2021

VÍTĚZKY ŽEN VETERÁNEK:
Ž35  Kaniová Eliška 33:35
Ž40 Böhmová Michaela 37:32
Ž45 Kolínková Hana 38:45
Ž50 Pachtová Iva 37:07
Ž55 Klampflová Eva 40:00
Ž65 Pechková Šárka 39:29
Ž70 Cupalová Eva 1:15:30
Ž75 Ročňáková Miloslava 53:51

VÍTĚZOVÉ MUŽŮ VETERÁNŮ:
M35  Wurst Milan 26:54
M40  Vagenknecht František 28:06
M45 Blaha Tomáš 27:43
M50 Vacek Martin 29:22
M55 Buřil František 30:20 
M60 Stránský Aleš 30:30
M65 Kolínek František 35:22
M70 Sviták Stanislav 38:00 
M75 Trombik Emil 49:07
M80 Holý Josef 1:00:37

do Dolní Lomné to pěkně klouzalo. Přesto 
to všech 186 závodníků zvládlo a doběhli 
všichni. Na náročnou trať s převýšením 
500 m se vydalo 29 juniorů, 43 mladých 
mužů a žen a 114 veteránů, z toho 24 žen
a 90 mužů. Absolutní vítězkou se stala 
Zuzana Ožanová (1991) časem 31:38, v mu-
žích pak celkovým vítězem Bartosz Misiak 
(1987) časem 25:59.
Při vyhlášení výsledků už zase svítilo 
sluníčko a všem bylo veselo. Pořadatelé 
ocenili první tři veterány v každé kategorii, 
vyhlásili výsledky závodu v rámci Českého 
poháru v běhu do vrchu a navíc proběhla
tombola. Závodníkům gratulujeme a pořada- 
telům děkujeme za perfektní organizaci.

Slávka Ročňáková delegát SV ČAS

ligových atletických soutěží.
V celkovém pořadí zvítězil Miloslav Lapka 
(M60) v čase 50:45 (jinak mezinárodní 
rozhodčí chůze), druhý byl Ondrej Malík 
(M60) ze Slovenska za 53:58 a třetí Tomáš 
Vojtíšek (M45) za 57:37, republikový bronz 
si za celkově čtvrté místo odvezl Karel 
Konečný (M50) za 1:01:09. 
Mezi ženami zvítězila Alexandra Urminská 
(Ž40) ze Slovenska časem 59:36, druhá 
došla první Češka Lenka Slabáková (Ž55) 
za 1:01:16 a třetí pravidelná účastnice všech 
veteránských soutěží Lenka Borovičková 
(Ž45) za 1:04:20. Na stupních vítězů v pořadí 
MČR je doplnila Ivana Vránková (Ž45) za 
čas 1:05:52. Závody proběhly v příjemné 
přátelské atmosféře a všichni závodníci 
si akci pochvalovali.

Jiří Brychta delegát SV ČAS

Okolo Máchova jezírka
Mistrovství ČR v chůzi na silnici

9
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Tradiční víceboje v Litomyšli se letos 4.–5.
září konaly poprvé jako Mezinárodní více-
boje veteránů, jejichž součástí byl i 6. ročník
Mistrovství ČR veteránů ve vícebojích. Na 
startu se sešlo 18 veteránů a 7 veteránek,
z toho byli dva muži a jedna žena ze Sloven-
ska, mimo soutěž startovali ještě tři 
junioři a tři dorostenky. Počasí závodníkům
tentokrát po oba dny přálo, proto není divu, 
že závodníci dosahovali velice kvalitních 
výkonů. Svědčí o tom i fakt, že bylo vytvo-
řeno šest veteránských rekordů, z toho 
pět českých a jeden slovenský.
Celkovým vítězem se stal domácí Ivo 
Strnad, který zvítězil již pošesté v řadě 
za sebou, tentokrát dokonce v novém 
českém rekordu kategorie sedmdesátníků, 
s celkovým součtem 7 269 bodů a drtivým 
náskokem 1 247 bodů. Za svůj nejhodnot-
nější výkon ve skoku o tyči 322 cm obdržel
úctyhodných 1 051 bodů. Stříbrný stupínek 
v pořadí starších veteránů M60+ obsadil 
již popáté Bohumil Hovorka s 6 022 body, 
bronzový pak Peter Sládek s 5 891 bodem 
(nový slovenský rekord). Na třetím místě 
se zaslouženě umístil Petr Ronovský 
výkonem 4 664 body, když jeho bodové 
zlepšení proti loňsku bylo ze všech 
závodníků nejvýraznější. V kategorii 
mladších veteránů do 60 let po zásluze 
zvítězil Josef Král s 5 643 body, když 
se mu podařilo zvítězit hned v šesti 
disciplínách. Na dalších dvou místech se 
zopakovalo loňské pořadí – druhý skončil 
Jiří Tomešek s 5 467 body a třetí Pavel 
Bulva s 5 229 body.

V sobotu 5. září 2021 se uskutečnil již 9. roč-
ník Havlíčkobrodského půlmaratonu. Letos 
se stal zároveň veteránským mistrovstvím 
ČR v této disciplíně, proto se do Brodu 
sjeli borci prakticky ze všech koutů naší 
vlasti. Za krásného slunečného počasí se 
závodu zúčastnilo téměř 500 závodníků  
a společně s jejich doprovodem se v areá-
lu Plovárenské sešlo více než tisíc osob. 
Velmi potěšující byla účast 133 dětí. 
Velký zájem byl i o štafety – do závodu 
nastoupilo 30 týmů. Na hlavní závod si 
trouflo 176 závodníků.
Startérkou a tváří závodu se tentokrát stala 
mnohonásobná mistryně ČR a reprezen-
tantka v bězích Moira Stewartová, 
překvapil ale i její bratr Gerron, který 
se předvedl jako zpěvák a skladatel při 
hodinovém vystoupení. 

Celkovou vítězkou ženského sedmiboje 
se stala vítězka kategorie Ž60+ Zuzana 
Pumprlová za český rekord kategorie Ž60 
a výkon 5 201 bod. Další dva národní rekor-
dy v této kategorii ještě přidala na 80 m
překážek výkonem 14,95 s a ve výšce 
výkonem 131 cm. Na celkovém druhém 
místě skončila vítězka mezi veteránkami 
do 60 let Jana Česáková výkonem 4 300 
bodů. I ona vytvořila ve své kategorii Ž50 
nový český veteránský rekord. Celkově 
třetí a druhá mezi mladšími veteránkami 
skončila Martina Beránková výkonem 
3 980 bodů, když se po nevydařeném 
začátku svými velice dobrými výkony 
postupně probojovala až na stupně 
vítězů. Třetí mezi mladšími veteránkami 
skončila Klára Úlehlová výkonem 3 892 
body, poté co sváděla během celého 
sedmiboje velice vyrovnaný souboj se 
svými soupeřkami, které skončily těsně 
za ní – Danou Dvořákovou a Slovenkou 
Katarínou Sanitrovou.
Závěrečné vyhlášení nejlepších proběhlo 
ve velice přátelské atmosféře. Nejlepším 
závodníkům republikového mistrovství 
byly předány medaile, diplomy a drobné 
ceny. Prvním třem v celkovém pořadí jak 
u mužů, tak i u žen, byly předány finanční 
ceny. Každý ze závodníků obdržel i něko-
lik pozorností věnovaných pořadateli.
Všichni závodníci, a zejména ti ze Slovenska, 
oceňovali perfektní přípravu a organizaci 
pořadatelů. Ti na oplátku přislíbili, že 
příští ročník bude ještě lepší. Všichni se 
už těšíme.                Josef Vonášek

6. ročník MČR veteránů ve vícebojích

Mistrovství ČR 
v půlmaratonu
Havlíčkobrodský 
půlmaraton

Pro celkové vítězství si doběhl Jan Kohut
(M35) z týmu Fénix Sport Blansko 
(1:12:02), který svým časem zároveň 
stanovil nový traťový rekord a zvítězil 
také v MČR kategorie M35. V ženách se 
nejvíce dařilo čáslavské vytrvalkyni Janě 
Pilařové (1:23:57), která však nemá ještě 
veteránský věk; nejlepší čas mezi veterán-
kami tak dosáhla druhá v celkovém 
pořadí žen Denisa Kozáková (Ž40; 1:35:33) 
z Hvězdy Pardubice. Cenu za nejhodnotnější 
výkon si ale mimo jakoukoli pochybnost 
zaslouží Václav Valíček, vítěz kategorie 
M70, který v 71 letech zaběhl půlmaraton 
za 1:36:15, v absolutním pořadí skončil 
na 52. místě a nechal za sebou mnoho 
borců, kteří by mohli být jeho vnuky. 
Velký dík patří partnerům akce a všem 
dobrovolníkům (na zajištění akce se 
podílelo 70 osob), kteří skvěle pomáhali
na trati, a rovněž všem divákům a fanouš-
kům za výbornou hlasovou podporu. 
Motto pořadatelů „Děláme sport srdcem“ 
došlo plného naplnění.

s využitím www stránek pořadatele
Jiří Brychta
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ženy do 60 let
1. Olga Krejčová (Ž35; AK Most) 3 172 b.
2. Jana Jandová (Ž50; TJ LIAZ Jablonec n. N.) 3 113 b.
3. Jana Čapková (Ž45; Atletika Stará Boleslav) 2 860 b.
4. Milena Mikešová (Ž45; AC TJ Jičín) 2 217 b.

ženy nad 60 let
1. Alexandra Adlerová (Ž65; AK Bílina) 3 789 b.
2. Zuzana Pumprlová (Ž60; TJ Šumperk) 3 393 b.
3. Zuzana Vaňačová (Ž60; TJ TŽ Třinec) 2 954 b.

muži do 60 let
1. Pavel Peňáz (M50; TJ Sokol Kolín) 4 217 b.
2. Jan Bakala (M55; AC Slovan Liberec) 3 280 b.
3. Jiří Táborský (M55; AK Most) 3 147 b.
4. Libor Bařtipán (M40; AK Bílina) 3 064 b.
5. Martin Heinl (M45; TJ LIAZ Jablonec n. N.) 2 996 b.
6. Jiří Matura (M50; TJ LIAZ Jablonec n. N.) 2 938 b.
7. Jan Košťál (M50; TJ Lokomotiva Beroun) 2 690 b.
8. Petr Zelinka (M50; AC TJ Jičín) 2 522 b.

muži nad 60 let
1. Pavel Taibr (M65; AC Slovan Liberec) 3 831 b.
2. Jiří Šolar (M65; TJ Kavalier Sázava) 3 596 b.
3. Pavel Veleba (M65; SOS Štětí) 3 528 b.
4. Bedřich Řechka (M70; AK Domažlice) 3 363 b.
5. Václav Sosna (M70; AT Písek) 3 189 b.
6. Josef Kužel (M70; AC TJ Jičín) 3 138 b.
7. Zdeněk Kašpar (M70; AC Slovan Liberec) 2 874 b.
8. Josef Pour (M80; ) 2 548 b.
9. Petr Filip (M70; TJ Slavoj BANES Pacov) 2 442 b. 

Pokud byste si náhodou mysleli, že pět disciplín je 
dost „pohybu“, tak pro některé účastníky tomu tak není 
a ihned po pětiboji navázali doplňkovými disciplínami, 
jako hod antickým diskem nebo hod balvanem. To sice 
nejsou mistrovské disciplíny, ale nic nebránilo tomu, 
aby i u nich panovala dobrá nálada a kupa smíchu. A to 
i v takovém případě, kdy vám omylem pod ruce místo 25kg
balvanu přijde balvan o 12 kg těžší a vůbec to netušíte…
Závěrem bych ráda poděkovala Honzovi Reinovi za skvělou 
organizaci – připravil pro naše vrhače skvělý a profesionál-
ně zorganizovaný závod, který si všichni navýsost užili. 
 Jana Čapková delegát SV ČAS

Mistrovství ČR ve vrhačském pětiboji 2021
Po mnoha otaznících ohledně možnosti 
konání sportovních soutěží z důvodů 
opatření proti šíření covidu se v létě 
obavy proměnily v naději, a tak jsme 
začali hledat pořadatele, který by tradiční 
závod, kterým se republikové mistrovství 
ve vrhačském pětiboji za poslední roky 
stalo, pro naše vrhače uspořádal. 
Všem, kteří nabízeli a přišli s ochotou 
tento závod uspořádat, moc děkuji.
Je skvělé cítit a vědět, že je tolik ochotných
pro druhé kamarády-atlety „něco udělat“. 
Z několika kandidátů na pořadatelství
jsme se nakonec dohodli s Honzou 
Reinem a Mistrovství ČR se uskutečnilo 
26. 9. 2021 v Rumburku. A tak se naši nejsil-
nější atleti vydali mnohdy i přes celou 
republiku do severních Čech.
Vedle hezkého stadionu s kvalitními 
sektory a příjemné atmosféry vytvořené 
zkušenými pořadateli čekalo na soutěžící 
nádherné, skoro až letní, teplé a slunné 

počasí. Možnosti poměřit své dovednosti 
v pěti vrhačských disciplínách využilo 
celkem 24 atletů – dvanáct vrhačů  
a vrhaček do 60 let a stejný počet v kate-
gorii nad 60 let. 
K vidění byla spousta skvělých výkonů. 
Za vyzdvihnutí rozhodně stojí výkon 
kolínského Pavla Peňáze v kategorii do 
60 let s celkovým počtem 4 217 bodů. 
Ve stejné věkové kategorii mezi ženami 
se těšila z vítezství letos nově přibyvší 
„veteránka“, ale stále skvělá atletka, 
Olga Krejčová díky zisku 3 172 bodů. 
Mezi zkušenějšími atlety v kategorii 
60+ vystoupil na zlatý stupínek zkušený 
Pavel Taibr s celkovým ziskem 3 831 
bodů, mezi ženami pak jedna z našich 
dlouhodobě úspěšných reprezentantek 
Alexandra Adlerová s celkovým ziskem 
3 789 bodů. Všem účastníkům gratulujeme 
ke skvělým výkonům a věřím, že si tuto 
akci užili.
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Druhý den po mistrovství v klasickém 
pětiboji se na stejném místě (opět také 
po dvou letech) konal oblíbený závod ve 
víceboji smíšených dvojic. Pro ty, kteří 
nevědí, co to obnáší, jde o jednodenní 
závod, při kterém si prvních šest disciplín 
z ženského sedmiboje libovolně rozdělí 
po třech dvojice žena – muž. Jak, je pouze 
na nich. Poslední osmistovka se pak běží 
jako štafeta 2x400 m. Pro veterány nad 
35 let se používají koeficienty, a ty se 
pak obodují dle vícebojařských tabulek. 
Tím je to docela zamíchané, řady závod-
níků doplňují ještě zdatní, rychlí, mladí 
dorostenci a junioři, a jen obtížně se dá 
kalkulovat, kdo má kde na koho šanci.  
Po každé disciplíně se výkony přepočítají 
a obodují, ale do poslední chvíle jsou 
tyto závody tak napínavé, že se všichni 
musí snažit vyždímat ze sebe, co to jde,  
i v posledních metrech ve štafetách. 
Letošní ročník byl oproti minulým letům 
co do účasti slabší, ale i tak to byly 
pěkné a napínavé závody do poslední
chvíle. Zúčastnilo se pouze deset závodníků,
tedy pět dvojic, poděkování opět patří 
Kotlářce a týmu Jitky Fialové i za připrave- 
né drobné ceny pro každého účastníka.
 Dana Dvořáková
 delegát SV ČAS

V sobotu 17. října se na havířovském Náměstí
republiky sešlo téměř tisíc běžkyň a běžců,
aby se statečně poprali s tratí Havířovské
desítky, která byla v tomto roce současně
veteránským mistrovstvím ČR v silničním 
běhu na 10 km. Akce měla tradičně i charita-
tivní podtext – pro havířovský Handicap
sport club se podařilo vybrat na 70 000 Kč.
V programu jako obvykle figurovaly katego-
rie a délky tratí od dětských (na všechny 
malé běžce čekala medaile) až po veterán-
ské, počasí bylo k účastníkům milosrdné 
a nálada na trati i mezi diváky skvělá.

VÍTĚZOVÉ VETERÁNSKÝCH KATEGORIÍ:
 ŽENY
Ž35  Eliška Kaniová 39:39 min
Ž45  Kateřina Mazuchová 41:03 min
Ž55  Jana Matyášová 41:29 min
Ž70  Dagmar Dvořáčková 55:22 min
Ž75  Miloslava Ročňáková 63:49 min
 MUŽI
M35 Aleš Miko 34:17 min
M40  Jakub Šumpich 36:42 min
M45  David Hartig 35:56 min
M50  Radim Šesták 36:54 min 
M55  Petr Jornícek 41:05 min
M60  Pavel Kratochvíl 40:11 min
M65  Vítězslav Funiok 49:48 min
M70  Lubomír Bartál 40:51 min

Všem pořadatelům děkujeme a přejeme 
jim, aby jim vyšlo jejich přání přivítat 
za rok na startu ne „tisíc“, ale „tisíce“ 
startujících.
 Petr Suchomel
 s využitím webu pořadatele

Mistrovství ČR 
v běhu na 10 km 
na silnici

Mistrovství ČR v klasickém 
pětiboji a smíšený víceboj
Po dvouleté pauze se 16. října 2021 
veteránky a veteráni opět sešli v Praze 
na Kotlářce, aby si změřili své síly na 
úplném konci sezony v pěti disciplínách. 
Bohužel tuto příležitost využilo jen 
deset mužů a jedna žena, podpořena ale 
dvěma mladými závodnicemi. Účast byla 
nízká – možná proto, že loni nám situace 
nedovolila tento závod uskutečnit, 
možná, že už to pro mnohé atlety bylo 
dost pozdě a závodní sezonu ukončili. 
Počasí se na tuto pozdní dobu docela 
po ranní mlze vybralo a vylezlo nám 
sluníčko, které nás alespoň trochu hřálo. 
Vyhlašování proběhlo tradičně ve dvou 

kategoriích, a to do 59 let a nad 60 let, 
kategorie mladších veteránek nebyla 
tentokrát zastoupena. Z jednotlivých 
výkonů dosáhli u mužů nejvyššího 
přepočteného bodového zisku 729 bodů 
hned dva závodníci – Bohumil Hovorka 
v dálce skokem dlouhým 409 cm a Ota 
Čech na trati 200 m časem 29,47 s. Oba 
se ale museli sklonit před výkonem naší 
aktuálně nejlepší vícebojařky Zuzany 
Pumprlové, která dolétla do písku do 
vzdálenosti 394 cm a získala po přepočtu 
750 bodů. Navíc Zuzka vytvořila velmi 
kvalitní rekord ČR v kategorii Ž60 výkonem
2 699 bodů. Gratulujeme!

  VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ:
  SOBOTA 16. ŘÍJNA 2021
  ženy 60+ let
 1. Zuzana Pumprlová (TJ Šumperk) 2 699 b.
  muži 35–59 let
 1.  Jiří Tomešek (TJ Spartak Přerov) 2 784 b.
 2.  Pavel Bulva (ASK Děčín) 2 531 b.
 3.  Václav Toman (Sokol Hradec Králové) 1 850 b.
  muži 60+ let
 1.  Bohumil Hovorka (FK Drevníky) 2 657 b.
 2.  Štěpán Michalovič (1. FC Žamberk) 2 563 b.
 3.  Oto Čech (TJ Neratovice) 2 503 b.
 4.  Jaromír Buksa (AC Praha 1890) 2 430 b.
 5.  Jiří Volný (Slezan Opava) 1 584 b.
 6.  Josef Vonášek (Bohemians Praha) 1 428 b.
 7.  Petr Ronovský (AC Praha 1890) 1 210 b.

  VÝSLEDKY DVOJIC:
  NEDĚLE 17. ŘÍJNA 2021
 1.  Dana Dvořáková a Kamil Vrátný 4 166 b.
 2.  Aneta Ambrožová a Ondřej Kříž 4 148 b.
 3.  Michaela Kovandová a Jan Exner 3 968 b.
 4.  Eliška Onderková a Martin Macháček 3 297 b.
 5.  Aneta Šrámková a Václav Moldan 2 465 b.

Víceboj dvojic
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O víkendu 18. a 19. září 2021 se v ital-
ském údolí Valtramontina konalo 
mistrovství Evropy v běhu do vrchu (styl 
nahoru-dolů) a nově v nordic trail walk-
ing. Celkem zde startovalo 468 závod-
níků z celé Evropy, Českou republiku 
reprezentovalo 14 odvážných horských 
běžkyň a běžců.
Čeští závodníci se ve výsledkových 
listinách rozhodně neztratili – získali 
jsme dva tituly mistra Evropy, konkrétně 
Jaroslav Vítek v běhu do vrchu v katego-
rii M45 a Václav Dostalík v nordic walk-
ing v kategorii M80, bronzovou medaili 
přidala v běhu do vrchu ještě Helena 
Vavrušková v kategorii Ž60. V soutěži 
družstev vybojovaly stříbrné medaile 
týmy mužů v kategoriích M45 (Vítek, 
Brychta, Marek) a M60 (Urban, Šťástka, 
Kratochvíl), bronzovou medaili přidal 
tým žen v kategorii Ž55 (Slabáková, 
Vlachyňská, Brožová).
V sobotu byl na programu běh do vrchu 
stylem nahoru-dolů o délce 9,5 km  

a převýšení 450 m. Startovalo 279 běžců 
(81 žen a 198 mužů). Start byl na stadio-
nu, ale hned po 50 metrech se vběhlo do 
terénu, brzy přišel první prudký výběh  
a zúžení tratě, kde se nedalo moc před-
bíhat. Do 4. kilometru jsme stále nabíra-
li výškové metry, abychom se mohli 
kozí stezkou spustit prudce dolů. Velmi 
náročné technické seběhy byly na trati 
celkem čtyři. Za odměnu pak byl doběh 
posledních tří kilometrů, který vedl po 
horských loukách, vyschlým korytem 
řeky a nakonec kolem stadionu do cíle. 
Celá trať v duchu rčení „Zážitek nemusí 
být pozitivní, ale musí být intenzivní“.
Ohromně si na trati počínal náš orien-
tační běžec Jarda Vítek, který seběhy 
přímo proletěl a vybojoval s přehledem 
titul mistra Evropy v kategorii M45 
(doběhl absolutně 2.). Skvělá byla  
i Helena Vavrušová (Ž60), která získala 
bronzovou medaili. Zajímavostí závodu 
byla účast Lornah Kiplagat (4x mistryně 
světa v půlmaratonu a krosu, osobní 

rekord na půlmaraton 1:06:25, maraton 
2:22:22). Tato 45letá původem Keňanka 
nyní startující za Holandsko byla tváří 
závodu. Trasu dopředu neznala a notně 
se podivila, když se dostala k seběhům, 
kde se držela stromů a dolů šla. 
V závodě doběhla na 45. místě z 81 žen, 
naše bronzová medailistka z kategorie 
Ž60 Helena Vavrušová jí nadělila téměř 
10 minut!
V neděli se konaly dva závody. V sever-
ské chůzi s holemi (nordic walking) na 
trati dlouhé 10 km startovalo 79 závod-
níků (42 mužů a 37 žen). Závody v sever-
ské chůzi se v rámci ME v běhu do vrchu 
uskutečnily teprve podruhé (premiéru 

měly loni na Madeiře). Tento závod se 
chodí s holemi na trailovém mírně zvl-
něném okruhu. Rozhodčí kontrolují, zda 
závodníci dodržují kontakt se zemí, pro-
pnuté koleno i správné používání holí. 
Osobně v těchto závodech vidím příleži-
tost pro naše chodce a všechny spor-
tovce, kteří hledají možnost, jak závodit 
v disciplíně, při níž šetříte pohybový 
aparát, a která je vhodná například i po 
zranění. Nás nejvíce potěšil nestárnoucí 
Václav Dostalík, který pro Českou repub-
liku došel v osmdesáti letech pro titul 
mistra Evropy.
V trailovém běhu na 43 km (převýšení 
1 800 m stylem nahoru a dolů) startova-
lo 110 závodníků, ani jeden z ČR. Téměř 
celý závod běžcům propršel a absolutní 
vítěz Francouz Roger Guilaime zaběhl 
čas 3:55:05. O náročnosti trasy v dešti  
a klouzavém terénu svědčí rozdíly  
v čase, kdy poslednímu klasifikovanému 
běžci naměřili čas 8:37:25, tedy téměř  
5 hodin delší než vítězi.
Celkově se Italům povedlo zorganizovat 
velmi pěkné závody v krásném pro-
středí. Navíc jsme si mohli ještě 
odskočit 100 km jižněji do Caorle a po 
závodech si zaplavat v moři.
 Jiří Brychta 
 vedoucí týmu ČR

Mistrovství Evropy v běhu 
nahoru a dolů a v nordic trail walking

veteránská ATLETIKA16
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Po roční pauze způsobené pandemií Covid-19
jsme se 30. října 2021 opět vrátili do Vel-
kých Bílovic s již 6. ročníkem Vinařského 
maratonu. Ten byl v tomto roce současně 
veteránským mistrovstvím ČR na maraton-
ské trati.
Poslední říjnová sobota byla chladná a větr-
ná. Později sice vysvitlo sluníčko a počasí 
bylo nádherné, nicméně foukající silný 
vítr závodníky na trati mezi vinicemi řád-
ně potrápil. Na start mistrovské maraton-
ské trati se v 9 hodin postavilo 25 žen  
(z nich 5 do 35 let), 101 mužů (z nich 8 
do 35 let) a početné pole štafetových 
týmů. V 10.30, kdy maratonci vbíhali do 
druhého kola, se k nim připojilo početné 
pole závodníků na půlmaratonské trati. 
Trať závodního okruhu se line mezi 

Mistrovství ČR v maratonu
Vinařský maraton Velké Bílovice

vinařskými obcemi Velké Bílovice, Čejkovice 
a Vrbicí, po cyklostezkách mezi vinicemi, 
které jsou na konci října vždy zbarveny 
do všech barev podzimu. Maratonská dis-
tance čítá 700 m převýšení, což na jižní 
Moravě málokdo očekává, ale zároveň 
kopcovitá trať potěší oko běžcovo nád-
hernými výhledy. Cílová rovinka naopak 
potěší běžcovy znavené nohy – je sice 
dlouhá 800 m, ale celá z kopce. Do cíle 
tedy přibíhají všichni vysmátí a spoko-
jení, každý dostane účastnickou „medaili“-
skleničku a láhev vínka od místních 
vinařů, aby byla do medaile i lahodná 
náplň. Ocenění zasluhují všichni, kdo se 
na trať závodu vydali a zdárně ji dokončili, 
zejména pak ale vítězové jednotlivých 
kategorií:

ženy
Ž35 Eva Kollertová (Jezdecká stáj Luisa) 4:33:03 h
Ž40 Zuzana Měřínská (Brno) 3:39:40 h
Ž45 Lenka Beinhauerová (Opava) 3:48:39 h
Ž50 Iva Pachtová (MK Seitl Ostrava) 3:51:59 h
Ž55 Martina Kurková (Srnky v běhu) 4:33:12 h
Ž60 Jana Selníková (Extreme sport club) 4:39:20 h
muži
M35 Tomáš Krátký (Herbalife Nutrition) 3:17:57 h
M40 Michal Hořínek (SK Oceláci Ostrava) 3:13:12 h
M45 Jan Šunka (Moravan Louňovice) 2:58:24 h
M50 Pavel Ehrlich (JČ klub maratonců) 3:04:56 h
M55 Zbyněk Jelínek (TJ Liga 100 Olomouc) 3:24:42 h
M60 Wolfgang Tillmann (GTC Čáslav) 3:19:23 h
M65 Jan Hamerník (Přelouč) 4:04:57 h
M70 Karel Rouča (Triatlet Karlovy Vary) 4:50:34 h
Kompletní výsledky:
https://gitima.cz/vinarsky-maraton/2021/vysledky   
Fotogalerie: 
https://www.vinarskymaraton.cz/index.php/fotogalerie
Absolutní obdiv pak patří především závodnicím a závod-
níkům v nejvyšších věkových kategoriích – vždyť absolvovat 
maratonskou trať po šedesátce je pro běžného smrtelníka 
nepředstavitelná věc. Smekáme!
Pro pořádající spolek Báječné ženy v běhu je čest, že 
Vinařský maraton mohl být pro veterány mistrovským 
závodem, a těšíme se se všemi na viděnou za rok na 
startu dalšího ročníku našeho běhu.
 za pořadatele Karolína Jeníková

veteránská ATLETIKA18



veteránská ATLETIKA20 21

jednou týdně plavání. Kolo jen občas a jen
v rámci regenerace. 
Co děláš pro regeneraci, aby tělo zvládlo 
tuto zátěž?
Postavil jsem si vlastní wellness (sauna, 
bazének, vířivka), pravidelně obden 45 minut 
poctivě protahuju. Jednou týdně chodím na 
masáž, jednou za 3 týdny k fyzioterapeutovi.
Především se ale snažím spát 8 hodin den-
ně. Ve spánku tělo odpočívá nejlépe.
Hlídáš si speciálně i stravu?
Ne. Sportuji pro radost, jím pro radost.

  Josef    
SMOLA

Pepo, kdy jsi začal sportovat a kdy jsi 
objevil kouzlo závodní chůze?
Sportovat jsem začal ve svých dvanácti 
letech, závodní chůzi se věnuji od roku 
1980, takže od šestnácti let. Už víc než 
40 let. Letí to.
Můžeš nám prozradit, komu bys chůzi 
doporučil ze zdravotního hlediska?
Všem, kdo mají nohy, ruce a hlavně hlavu!
Je to relativně přirozený, šetrný pohyb.
Kterých svých výkonů si nejvíce ceníš?
Celkově asi osobáků na 50 km pod čtyři 
hodiny (3:59:44 h) a taky na 100 km 9:40:17 h
v českém rekordu. Ve veteránech asi čes-
kého rekordu v kategorii M50 na 30 km 
2:49:32 h z mistrovství Evropy v Alicante 2018.
Kde všude jsi závodil?
V Číně, Austrálii a v Evropě snad všude, nej-
více a nejraději ve Švýcarsku a v Německu. 
Vím, že podporuješ chodecké závody  
i sportovní kluby. Které akce probíhají  
s tvou účastí a co tě vede k tomu 
zapojovat se i do atletických klubů?
SMOLA CHŮZE nemá vlastní tréninkovou 
skupinu, protože v Praze se počet chodců 
bohužel dá spočítat na prstech jedné ruky. 
Proto se zapojuji do různých klubů – pod-
poruji chůzi v oddílech AC RUMBURK  
a Spartak Vrchlabí SMOLA KONSTRUKCE. 
Vedle toho podporuji třeba chodecké 
mítinky Poděbrady Walking, mítink v Rum-
burku a pořádám Pražskou chodeckou 
hodinovku (letos už 8. ročník).
Sám máš úspěšnou firmu. 
Jak jde sladit podnikání se sportem?
Pokud člověk chce, tak si čas na sportování
vždycky najde, pouze je nutné brzo ráno vstá-
vat a večer jít brzo spát. Sportování unavu-
je, ale ve vztahu k podnikání je to relaxace.
Jak často trénuješ a jaké složky do 
tréninku zařazuješ?
V přípravném období 4–5krát týdně, v závod-
ním období méně. Zařazuji intervalové 
tréninky úseků, obecnou vytrvalost (delší 
chůze), vychození a občas výklus. Pestrost 
je důležitá.
Chůze asi není jen o chození. Posiluješ,
běháš, jezdíš na kole? Co všechno 
zařazuješ do přípravy?
Tak jednou týdně posilování ve fitcentru, 

věk 57 let
rodina: životní přítelkyně 

(skoromanželka) a s ní dvě 
sportující děti 

(syn 13 let, dcera 18 let), 

klub
SMOLA CHŮZE PRAHA z. s. 

www.smolachuze.cz

Absolutní osobní rekordy
20 km 1:29:42 h (Olomouc 1990)

50 km 3:59:44 h (Békéscsaba 1990)
5 km 20:27 min (Strahov 1989)

100 km 9:40:17 h (Rivera Lugano 1990)

Veteránské osobní rekordy
3000 m 13:56,50 min (Jablonec n. N. 2017)

5000 m 23:51,88 min (Aarhus 2017)
10 km 49:39 min (Chiasso 2017)

20 km 1:41:30 h (Poděbrady 2017)
30 km 2:43:29 h (Thionville 2011)
hodinovka 11 925 m (Praha 2017)

Na jaké mezinárodní závody se v roce 
2022 chystáš?
V květnu bych rád na Mistrovství Evropy 
na silnici v Grossetu chůzi na 30 km. Na 
Mistrovství Evropy na stadionu v Tampere 
bych se chtěl zúčastnit závodů na 5000 m 
na dráze a 10 km a 20 km na silnici.
Jak se udržet v kondici i po padesátce? 
Upravoval jsi nějak trénink?
Od 45 do 55 let jsem postupně hodně 
přidával, takže v 56 letech jsem musel 
trošku ubrat, protože jsem měl vyhřezlou 
ploténku. Nyní zase postupně navyšuji, ale 
uvidíme, kam mě tělo pustí.
Pepo moc děkujeme za podporu atletiky 
a přejeme hodně zdraví.

jménem redakce se ptal Jiří Brychta



Mistrovství Evropy v běhu do vrchu Telfes im Stubai 
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V sobotu 4. září 2021 se v rakouském 
Telfes im Stubai uskutečnilo už dvacáté 
mistrovství světa v běhu do vrchu. Sešla 
se zde výborná konkurence s účastí 
převážné většiny evropských států, ale 
i závodníků z USA, Japonska nebo Jižní 
Afriky. Celkově se prezentovalo 615 
závodníků. Z České republiky jsme měli 
hojné zastoupení – reprezentovalo nás 
31 závodníků (8 žen a 23 mužů).
Závodníci ve věku do 54 let vybíhali přímo
z centra městečka Telfes a čekala na 
ně trať dlouhá 11,5 km, na níž museli 
zvládnout převýšení 1 150 výškových 
metrů. Ženy a muži nad 55 let startovali 

z mezistanice lanovky a čekala je trasa 
v délce 7,4 km s převýšením 774 metrů. 
Cíl pro všechny byl u konečné stanice 
lanovky Kreuzjoch ve výšce 2 109 metrů 
nad mořem. Skvělým zážitkem byl 
průběh kolem jezírka Panoramasee, kde 
se pásly krávy s typickými alpskými 
zvonci. Výživných bylo i posledních 50 
metrů, kde byl sklon svahu už takový, 
že všechny běžce proměnil v chodce,  
a často jste zaznamenali i pohyb vpřed 
po čtyřech. Startovalo se od nejstarších 
kategorií po dvaceti minutách, což 
zajistilo výbornou průchodnost trati  
i přehled o soupeřích z kategorie. 

Česká výprava získala celkem šest 
medailí – čtyři individuální a dvě 
týmové. V jednotlivcích s velkou 
převahou vyhrála kategorii Ž65 Blanka 
Paulů (naše nestárnoucí olympijská 
medailistka ze Sarajeva v běhu na 
lyžích), stříbro získaly v kategorii Ž55 
Jana Matyášová a v kategorii Ž35 Hana 
Stužková-Švestková (do poslední chvíle 
bojovala o zlato a v cíli jí chybělo jen  
5 sekund na zlatou Rumunku), bronzovou 
medaili si odvezla Miloslava Ročňáková 
v kategorii Ž75. V soutěži družstev 
vybojoval v kategorii M45 stříbro tým 
mužů ve složení Brychta, Král, Marek 
a bronz tým mužů v kategorii M70 ve 

složení Šmída, Pilík, Kopeček.
Celý závodní víkend báječně vyšlo 
počasí, pořadatelé připravili pro závodníky 
den předem večerní pasta party a velmi 
pozitivně hodnotím i to, že po vstupní 
kontrole negativního testu či absolvo-
vaného očkování každý dostal náramek 
a poté již akce probíhala bez jakýchkoli 
Covid-19 omezení. I vyhlášení vítězů 
probíhalo velmi důstojně – s hymnou, 
tyrolskou kapelou, občerstvením a bez 
roušek. Doufejme, že tento závod byl 
prvním krokem k normálu a příští rok 
již proběhnou všechny mezinárodní 
veteránské akce.
 Jiří Brychta vedoucí týmu ČR
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V sobotu 21. 8. se na šumperském stadionu
za ideálního atletického počasí konal 
již 21. ročník Šumperského Šikuly. Tento 
závod je specifický tím, že závodníci 
absolvují tři až čtyři disciplíny z víceboje 
a v přímém souboji spolu soutěží muži i 
ženy. Letos se sešlo 24 vícebojařů a více-
bojařek, kteří uskutečnili 83 startů. 
Sošku Šikuly potřetí za sebou získala
Zuzana Pumprlová, letos se ziskem 
2 580 bodů, druhé místo vybojoval Oto Čech
za 2 478 bodů, Jana Česáková s 2 399 body 
obhájila loňský bronzový stupínek. O vy-
rovnanosti soutěže svědčí i to, že rozdíl 
mezi závodníky na 4. a 7. místě byl jen 
31 bodů a mezi 9. a 12. místem dokonce  
pouhých 10 bodů. Kvalitu závodu dokládá 
hned sedm výkonů nad 900 bodů – Oto 

V sobotu 2. října se na stadionu AC Praha 
1890 konala Libeňská běžecká veteraniáda,
která byla letos v pořadí již čtvrtou akcí
pro atletické veterány pořádanou veterány 
AC v čele s Petrem Ronovským. Počasí 
bylo velmi příznivé a přálo atletickým 
výkonům. Účast atletů byla poměrně 
značná (téměř 30 závodících). Nejvíce 
obsazeny byly sprinty, v nichž vynikali 
zejména Jana Česáková, Oto Čech, Josef 
Král, Michal Randa a Josef Česák. Velkou 
pochvalu si zaslouží všichni, kteří zvládli 
celý sprintérský trojboj – nejlépe Josef 
Král, Michal Randa a Jiří Tomešek, z žen 
Markéta Vaňásková. Nejhodnotnější 
výkony (přes 800 bodů) podali Oto Čech, 
Josef Král, Michal Randa, Josef Česák  
a z žen Jana Česáková – všichni na nejkrat-
ším sprintu (60 m).
Dařilo se i na krátkých překážkách. Slabá 
byla účast v bězích na 2 000 m a na 
1 000 m – v každém se představilo pouze 
po dvou účastnících. Pěkný výkon předvedl 
na 1 000 m Václav Šejbl. Obecně malá 
byla účast žen – pouze tři veteránky  
a dvě mladé posily z rodiny Michala Randy. 
Celkově vládla na závodech příjemná 
pohoda a kamarádská atmosféra. Rozlou-
čení s atletickou sezonou se vydařilo! 
Moc za to děkuji pořadatelům z AC – 
Petrovi Ronovskému, Kamilovi Vrátnému 
i dalším za jejich obětavou a příklad-
nou práci a aktivitu. Těšíme se na další 
Libeňskou veteraniádu na jaře 2022.
 Helena Fanturová

Šumperský Šikula 2021
Čech 964 b. (60 m př.), Jirka Urban 958 b. 
(60 m), Vašek Svak 919 b. (1 000 m), Pepa 
Česák 907 b. (60 m), Jarka Klimešová 
923 b. (oštěp), Zuzka Pumprlová 918 b. 
(60 m př.) a Jana Česáková 910 b. 
(60 m př.). Všem blahopřejeme!   
Poděkování patří organizátorům, rozhod-
čím i těm co přišli „jen“ fandit a postarali
se o příjemnou atmosféru. Na závěr 
nechybělo již tradiční společenské 
vyhlašování Šikulů s pohoštěním, takže 
poděkování patří i pekařům a pekařkám, 
kteří přinesli košíky a krabičky vynikají-
cích dobrot.
Užili jsme si další příjemný atletický den 
a nezbývá než se těšit, že se sejdeme  
i příští rok. 
 Zuzana Pumprlová

Libeňská 
běžecká 
veteraniáda

25
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Podzimní počasí atletickým kláním poměr-
ně přálo, po dlouhém soutěžním půstu
způsobeném Covid19 byla touha zazávodit 
si nemalá, a tak není divu, že akcí s různě
početnou účastí atletických veteránů 
se uskutečnila celá řada. Některé tradiční,
jiné třeba prvně ale s ambicí zařadit se 
natrvalo do naší veteránské termínovky. 
Urodily se závody ve vrhačském pětiboji
– to je tím spíš potěšující, že jinak obecně 
je závodů pro vrhače a zejména pro kladiváře 
a břemenáře jako šafránu. 

Liberec 28. srpna
Už poslední srpnový víkend (28. 8.) se jed-
no z vrhačských klání odehrálo v Liberci 
za účasti deseti borců. Nejvíc bodů 
(3 538 b.) nasbíral Jiří Šolar (TJ Kavalier 
Sázava) a jen těsně v celkovém pořadí 
předstihnul domácího Pavla Taibra (AC 
Slovan Liberec, 3 509 b.). I bronzový 
stupínek patřil domácím zásluhou matadora
pětibojařských klání Jana Bakaly (AC Slovan
Liberec, 2 908 b.). Na dalších místech se 
umístili Martin Heinl (LIAZ Jablonec n. N.,
2 859 b.), Zdeněk Kašpar (AC Slovan Liberec,
2 770 b.), Jiří Matura (LIAZ Jablonec n. N.,
2 743 b.), Josef Kužel (AC Jičín, 2 661 b.), 
Vít Zákoucký (AC Slovan Liberec, 2 604 b.),
Petr Zelinka (AC Jičín, 2 339 b.) a Karel 
Šebelka (AC Slovan Liberec, 1 943 b.). 

Klatovy 9. října
Další pětibojařský závod se uskutečnil 9. 10. 
v Klatovech. Tady se k deseti mužům 
připojily i dvě ženy, na druhou stranu jen 
čtyři muži měli sílu a odvahu absolvovat
všech pět disciplín (zbylých šest vynechalo
kladivo i břemeno). Vítězem se stal domácí
Arnošt Boldan (Atletika Klatovy) ziskem 
2 490 b., z těch, kdo absolvovali kompletní
program, jej následovali Vlastimil Vonášek
(TJ Blatná, 2 275 b.), Jiří Klečka (Atletika 
Klatovy, 2 267 b.) a Miroslav Pour (Atletika
Klatovy, 2 155 b.). Václavu Sosnovi (Atletika
Písek) by 2 309 bodů z jím jen tří absolvova-
ných disciplín stačilo na druhé místo. 
V ženách patřilo prvenství domácí Ireně 
Stahlové (Atletika Klatovy) za 3 227 bodů, 
za ní se umístila nejvzdálenější účastnice 
Irena Vaňáčová (TJ Třinec) s 2 820 body.

Jičín 17. října
Hned o týden (17. 10.) později si dalo dva-
náct vrhačů a jedna vrhačka dostaveníčko
v Jičíně. Vítězství tentokrát patřilo Pavlu
Taibrovi (AC Slovan Liberec) za 3 842 bodů, 
na stupně vítězů jej doprovodili Pavel 
Veleba (SOU Štětí, 3 493 b.) a Bedřich 
Řechka (Sokol Domažlice, 3 348 b.). I na 
dalších místech se umístili ostřílení těžcí 
pětibojaři: Josef Kužel (AC Jičín, 3 159 b.), 
Václav Sosna (AC Písek, 3 117 b.), Jan 

Bakala (AC Slovan Liberec, 3 073 b.), Jiří 
Matura (LIAZ Jablonec n. N., 2 888 b.), 
Zdeněk Kašpar (AC Slovan Liberec, 2 718 b.),
Martin Heinl (LIAZ Jablonec n. N., 2 697 b.),
Petr Zelinka (AC Jičín, 2 525 b.), Bohumil
Hovorka (FK Drevníky, 2 321 b.) a Václav
Toman (TJ Sokol Hradec Králové, 1 462 b.). 
Jedinou ženou v soutěži byla Milena
Mikešová (AC Jičín), která soutěž dokončila
se ziskem 2 152 bodů.

Kolín 28. října
Už tradiční a jako každoročně početně 
silně obsazený pětibojařský podnik se 
28. října uskutečnil v Kolíně. Kolínské 
vrhačské soutěže mají pravidelně vysokou
úroveň nejen díky výkonům závodníků, 
ale i organizačně zásluhou týmu kolem 
Petra Sklenáře a kvalitnímu zázemí  
a sektorům na kolínském stadionu. Vedle 
osmnácti veteránů a dvou veteránek se 
závodu zúčastnila celá řada mladších 
závodníků, díky čemuž byly v některých 
disciplínách k vidění opravdu vynikající 
výkony (např. v hodu kladivem 60,47 m 
domácího Martina Buryana a 52,86 m 
staroboleslavské Terezy Holcové).

VÝSLEDKY MUŽI – VETERÁNI:
1. Pavel Peňáz (TJ Sokol Kolín) 3 950 b.
2. Pavel Taibr (AC Slovan Liberec) 3 666 b.
3. Jiří Šolar (Kavalier Sázava) 3 645 b.
4. Pavel Veleba (SOU Štětí) 3 556 b.
5. Bedřich Řechka (Sokol Domažlice) 3 387 b.
6. Jan Bakala (AC Slovan Liberec) 3 338 b.
7. Václav Sosna (Atletika Písek) 3 252 b.
8. Pavel Kuděj (Plzeňská sportovní) 3 199 b.
9. František Valíček (TJ S. Žabovřesky) 3 065 b.
10. Jiří Matura (LIAZ Jablonec n. N.) 2 949 b.
11. Josef Kužel (AC Jičín) 2 889 b.
12. Martin Heinl (LIAZ Jablonec n. N.) 2 871 b.
13. Josef Král (SVČ Ledeč/Sázavou) 2 803 b.
14. Petr Zelinka (AC Jičín) 2 565 b.
15. Tomáš Prajsner (TJ Sokol Kolín) 2 471 b.
16. Milan Fliegl (AC Praha 1890) 1 861 b.
17. Vratislav Pecka (TJ Nová Včelnice) 1 593 b.
18. Václav Toman (Sokol Hr. Králové) 1 452 b.

VÝSLEDKY ŽENY – VETERÁNKY:
1. Irena Vaňáčová (TJ Třinec) 3 030 b.
2. Jana Čapková (Atletika St. Boleslav) 2 797 b.
Všem závodníkům gratulujeme, pořadatelům
děkujeme a věříme, že se uvidíme i v příštím 
roce.                                Petr Suchomel

Vrhačské pětiboje na vzestupu
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Jako vždy na přelomu roku čeká všechny 
členy našeho sdružení povinnost uhradit 
členské příspěvky na další kalendářní 
rok. Na svém jednání dne 19. listopadu
2021 představenstvo SV ČAS schválilo výši 
příspěvků pro rok 2022 v nezměněné výši:  
n 400 Kč, pokud ti v roce 2021 je nebo  
 bude 60 a více let,
n 500 Kč, pokud v roce 2021 budeš celý  
 rok spadat do věkové kategorie 35–59 let.
Děkujeme všem, kdo ze svého rozhodnutí 
jako příspěvky posílají vyšší částku, než 
musejí. Vážíme si jejich pomoci a věříme, 
že nám zůstanou nakloněni a inspirují 
svým příkladem další.
Příspěvky by měly být uhrazeny 

Členské příspěvky pro rok 2022
do 28. 2. 2022 ve prospěch našeho 
běžného účtu vedeného u ČSOB: č. ú. 
175196236/0300, nejlépe bezhotovostně, 
případně přiloženou složenkou. Jako varia-
bilní symbol 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 zpracovávají strojovým čtením, 
a pokud píšete psacím písmem či ne 
zcela jednoznačně, je platba ze složenky 
špatně identifikovatelná, nebo dokonce 
neidentifikovatelná. Předem děkuji.
za představenstvo SV ČAS Jana Čapková

Představenstvo Sdružení veteránů ČAS 
na jednání 19. listopadu 2021 oficiálně 
přijalo rezignaci dlouholetého statistika
sdružení Petra Gybase z osobních důvodů.
Petře, děkujeme za to, jak jsi po dlouhá 
léta s mimořádným nasazením a úsilím 
pečlivě shromažďoval, třídil a evidoval
všechny veteránské výkony. Laťku jsi nasadil
vysoko a nám nezbývá, než se snažit pokra-
čovat se statistickou agendou v Tebou 
vytyčených kolejích. Ať se ti v osobním 
životě daří co nejlépe a těšíme se na 
viděnou na závodech.
Představenstvo současně kooptovalo
nového člena, Zdeňka Pecha, který 

Statistika veteránských výkonů
statistiku po Petrovi přebírá. Zdeněk již 
s Petrovou pomocí pronikl do „tajů“ této 
nejednoduché práce, takže kontinuita 
evidence veteránských výkonů je zajištěna. 
V příštím zpravodaji vyjdou Zdeňkem 
zformulované instrukce pro všechny 
pořadatele veteránských závodů i samot-
né závodníky, jak nejlépe zajistit, aby se 
dosažené výkony v evidenci objevily. Do 
té doby je možné Zdeňka Pecha s případ-
nými dotazy k zasílání výkonů a výsledků 
závodů kontaktovat prostřednictvím 
e-mailu zdenek.pech66@seznam.cz.

za představenstvo 
SV ČAS Petr Suchomel

Poslední zářijový víkend se v Linci uskuteč-
nilo mistrovství rakouských atletických 
veteránů. Vzhledem ke snadné dostupnosti
Lince z České republiky nepřekvapuje, že 
příležitost zazávodit si na mezinárodním 
mítinku využila také skupina českých 
atletů. A rozhodně se ve výsledkových 
listinách neztratili. Luboš Nováček (M45, 
Atletika Stará Boleslav), Josef Král (M50, 
SVČ Ledeč nad Sázavou) a Vladimír Srb
(M70, AC Praha 1890) ovládli své oštěpař-
ské soutěže, Zdeněk Pech (TJ Slavoj Banes
Pacov) a Josef Česák (AC Pardubice) 
ovládli v kategorii M55 běhy na 100 i 200 m,
Zdeněk navíc i běh na 400 m a Josef skok 
daleký. Petr Čech (M75, TJ Bohemians
Praha) zvítězil ve skoku vysokém. Obdob-
ně se dařilo také ženám. Martina Beránková
(Ž50, SK Kotlářka Praha) a Jana Česáková 
(Ž50, AC Pardubice) ovládly běhy na 100  
a 200 metrů i skoky vysoký a daleký, 
Martina navíc vrh koulí. Všem gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci.

V sobotu 9. října se v Opavě konala 
každoroční Moravská veteraniáda, jako 
každoročně zde veteráni tvořili většinu 
závodníků. Kompletní výsledky lze nalézt 
na www.atletika.cz, nicméně některé 
výkony zasluhují vypíchnout. Ludmila 
Sarofinová (Ž80, TJ Sokol Hodonín) v 83 
letech zaběhla 60 metrů za 17,68 s, 100 
metrů pak za 30,44 s. Květoslav Vykydal 
(M85, TJ Šumperk) zdolal o tyči 1,50 m, 
Zuzana Pumprlová (Ž60, TJ Šumperk) 
hodila diskem 22,01 m, oštěpem 22,36 m
a koulí vrhla 9,48 m. Řada dalších závodníků
podala výkony na úrovni letošních nebo 
dokonce osobních maxim.

Jiří Lesák
V sobotu 13. listopadu jako blesk z čistého 
nebe zaskočila všechny, kdo k opavské 
atletice neměli daleko, smutná zpráva. 
Dlouholetý organizátor Moravské veteraniády,
Jiří Lesák, ve věku 66 let odešel do atletic-
kého nebe. Děkujeme za všechno, co jste, 
Jiří, pro opavskou, českou i veteránskou 
atletiku udělal.
 Petr Suchomel

Krátce z dalších závodů

https://www.atletika.cz/clenska-sekce/veterani/
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Termíny veteránských závodů
domácí
12. 3. 2022 Halové Mistrovství ČR veteránů Ostrava-Vítkovice

7. 5. 2022 Mistrovství ČR veteránů v krosu  Třebíč - Hostákov

3. 7. 2022 Mistrovství ČR veteránů v běhu do vrchu  Lochovice - Plešivec

12.–14. 8. 2022 Masters Europa Lovosice Lovosice

mezinárodní
20.–27. 2. 2022 Mistrovství Evropy v hale Braga (Portugalsko)

Přihlášky do 9. 1. 2022 na https://www.emaci2022braga.com/en. Všechny halové disciplíny + venku 
kladivo, břemeno, disk, oštěp, kros na 8 km, chůze 5 km. Štafety 4x200 m, doplňkově půlmaraton 
(není součást ME jen veřejný závod). Pozor – povinnost startovat v národním dresu.

termín  závod místo    
12.–15. 5. 2022 Mistrovství Evropy v silničním běhu  Grosseto (Itálie)

  Přihlášky do 14. 1. 2022. Pozor – povinnost startovat v národním dresu.

21. 5. 2022 Mezistátní utkání CZE-CRO-AUT-HUN-SLO-CH Leibnitz (Rakousko)

29. 6.–10. 7. 2022 Mistrovství světa na stadionu  Tampere (Finsko)

8.–10. 7. 2022 Mistrovství Evropy v běhu do vrchu a trail  Chambery (Francie) 

2.–4. 9. 2022 Mistrovství světa v běhu do vrchu (nahoru-dolu) Clonmel (Irsko)

27. 3.–3. 4. 2023  Mistrovství světa v hale  Edmonton (Kanada)

květen 2023 Světové veteránské hry Kansai (Japonsko)

7.–9. 7. 2023       Mistrovství Evropy v běhu do vrchu a trail  Swiss (Švýcarsko)

2023 Mistrovství Evropy na stadionu – ve schvalování Catania (Itálie)

2024 Mistrovství Evropy v hale – ve schvalování Toruň (Polsko)

2024 Mistrovství Evropy v silničním běhu – ve schvalování Porto Santo (Portugalsko)

2024 Mistrovství Evropy v běhu do vrchu a trail – ve schvalování Madeira (Portugalsko)

2024 Mistrovství světa na stadionu – ve schvalování Göteborg (Švédsko)

Bližší informace podá Jiří Brychta, mezinárodní úsek, tel. 724 102 581, 
email: obytnak@seznam.cz. Sledujte náš web www.atletika.cz/clenska-sekce/veterani/, 
kde zveřejňujeme aktuality, najdete tam i archiv čísel Veteránské atletiky a ročenky ke 
stažení, výsledky veteránských závodů a termínovku. Kdo používá Facebook, může se 
přihlásit do naší skupiny ATHLETICS MASTERS 35+CZ.                                       Jiří Brychta

V roce 2022 vyprší čtyřletý mandát součas-
ným členům představenstva Sdružení 
veteránů ČAS a bude úkolem všech členů 
sdružení vybrat nové představenstvo. 
Závazné pokyny k volbám budou zveřej-
něny v příštím, únorovém zpravodaji 
zároveň s výzvou ke kandidatuře na 
jednotlivé funkce, nicméně některé 
základní parametry voleb jsou známy již 
nyní. Volby proběhnou současně s ven-
kovním mistrovstvím ČR (pravděpodob-
ně červen 2022), a to jak prezenčně 
(odevzdání hlasovacího lístku přímo na 
MČR), tak korespondenčně (odeslání 
hlasovacího lístku poštou předem). 
Hlasovací lístky obsahující jména
kandidátů ucházejících se o post v před-
stavenstvu na další čtyřleté období budou 
součástí květnového zpravodaje.
Aby tomu tak mohlo být, je třeba stanovit
základní parametry budoucího představen-
stva – především počet členů a úseky 
činnosti, které pak jednotliví členové 
budou zajišťovat. Současné představenstvo 
v souladu se statutem sdružení na jednání 
19. 11. 2022 rozhodlo, že počet devíti členů 
představenstva zůstane i v příštím období 

zachován. Předpokládáme i zachování
vymezení jednotlivých úseků činnosti, 
jejichž popis lze nalézt ve veteránské 
sekci webu atletika.cz. Je ale samozřejmě 
možné zvážit a rozhodnout se případně 
i pro posílení některých úseků nebo 
vytvoření nových, pokud by se objevil 
rozumný podnět ohledně činnosti, kterou 
by měl úsek pokrývat. 
Proto, pokud máte jakýkoli námět na to, 
co by představenstvo mělo zajišťovat nově 
nebo lépe, čemu by se mělo intenzivněji
věnovat, nebo co pro všechny členy 
připravovat, zašlete nám takové podněty, 
připomínky či požadavky e-mailem na 
adresu jirkabrychta@seznam.cz. Náměty 
se mohou týkat čehokoli souvisejícího 
s veteránskou atletikou – zajišťování 
pozice sdružení v rámci ČAS, činnosti 
v rámci evropské a světové asociace, 
organizace domácích i mezinárodních 
soutěží, obsahu a distribuce zpravodaje 
apod. Každý námět bude zvážen, případně 
využit při vymezení úseků v novém předsta-
venstvu. Předem děkujeme.

za představenstvo SV ČAS 
Petr Suchomel

Volby do představenstva 
SV ČAS v roce 2022

PŘEDSTAVENSTVO SV ČAS
PhDr. Miloslava Ročňáková předsedkyně SV ČAS, zajišťování MČR mimo dráhu
Mgr. Helena Fanturová zajišťování MČR na dráze a v hale
Ing. Zdeněk Pech statistik-evidence výkonů a rekordů
RNDr. Jan Zedník zpracování přihlášek a výsledků MČR, webu SV  ČAS
Alexandra Adlerová účetní SV ČAS
Jana Čapková místopředsedkyně SV ČAS, hospodářka, sekretářka SV ČAS
Dana Dvořáková vedení matriky členů SV ČAS
Petr Suchomel komunikace s medii, sponzoring, redakce VA zpravodaje
Ing. Jiří Brychta zahraniční úsek, styk s EVA, WMA
Jan Rein grafika zpravodaje Veteránská atletika
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31. otevřené halové Mistrovství ČR veteránů v atletice 2022 
předběžné propozice

Pořadatel: Z pověření SV ČAS – Atletický klub SKK Vítkovice
Datum: Sobota 12. března 2022 od 10.00 hodin
Místo: Atletická hala Ostrava - Vítkovice
Ředitel závodů: Oldřich Zvolánek
Organizační delegát: Helena Fanturová
Kancelář: Jan Zedník
Přihlášky: Do 9. března 2022 do 24.00 hodin – elektronicky přes webový 
 formulář na adrese mistraky.unas.cz nebo poštou na adresu  
 RNDr. Jan Zedník, Žateckých 1258/15, 140 00 Praha 4 
 (Ne doporučeně!).
 Uveďte údaje: jméno a příjmení, celé datum narození, kategorii,  
 adresu, e-mail, telefon, oddíl, maximálně 3 disciplíny a odhado- 
 vané výkony, výškaři a tyčkaři uvedou skupinu.
Startují: Muži a ženy od 35 let. Výsledky budou přepočteny dle jednoročních  
 koeficientů WMA. Pro určení koeficientu rozhoduje věk k 12. březnu  
 2022. Závodníci i doprovod se prokáží potvrzením o bezinfekčnosti  
 podle platných epidemiologických nařízení.
Disciplíny: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m, 3 000 m chůze, 
 60 m překážek, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, kladivo, disk,  
 břemeno, smíšená štafeta 4x200 m.
Prezence: V závodní kanceláři od 8.00 do 12.00 hodin, později nelze! 
Startovné: Předem přihlášení členové SV 150 Kč za první disciplínu, 100 Kč  
 za druhou a 100 Kč za třetí. Maximálně 3 disciplíny + štafeta,  
 více nelze. Přihláška na místě znamená dvojnásobné startovné!
Startovní čísla: Budou vydávána 20 minut před startem běhů nad 400 m.
Rozcvičování: V hale při maximálním respektování probíhajících soutěží. Vstup  
 do haly pouze po přezutí. 

Dlouhé vrhy: Uskuteční se v případě příznivého počasí na nedaleké vrhačské  
 ploše. Upřesněno bude 10. března do 12 hodin na stránkách  
 pořádajícího oddílu www.atletikavitkovice.cz
Vyhlašování: Slavnostní zahájení a vyhlášení veterána/veteránky roku 2020 ve  
 12.45 hod., vyhlašování výsledků  průběžně po skončení disciplíny  
 v hale, dokončení vyhlašování od 17.30 hod. na společenském  
 večírku s možností objednat večeři (ještě i u prezence).
Občerstvení: V průběhu závodů v bufetu na balkonu.
Výsledky: Budou zveřejněny na webových stránkách ČAS.
Vyhodnocení: První tři závodníci v disciplíně v kategoriích 35–59 let 
 a 60+ obdrží medaili a diplom.
Ubytování: Hotel Puls, hotel Vista, nedaleké penziony.

ČASOVÝ PROGRAM
10.00   koule Ž + M60+   kladivo M35–65
11.00  3 000 m chůze Ž + M  výška skupina B
11.40  3 000 m Ž + M skupina A
12.00  3 000 m Ž + M skupina B   kladivo Ž + M70+
12.20 3 000 m Ž + M skupina C  dálka Ž + M60+  koule M 35–55
12.45 Slavnostní zahájení a vyhlášení Veterána a Veteránky roku 2021
13.00  60 m př. Ž + M70+  výška skupina A
13.15  60 m př. M   disk Ž + M70+
13.30  60 m Ž
13.40  60 m M  tyč skupina B
14.00  1. slavnostní vyhlašování    disk M35–65 
14.10  800 m Ž  dálka M35–55
14.20  800 m M
14.30  200 m Ž  tyč skupina A
14.40  200 m M   břemeno Ž + M70+
15.15  1 500 m Ž + M70+  trojskok Ž + M
15.40  1 500 m M   břemeno M35–65
16.00  400 m Ž
16.10  400 m M
16.25  smíšená štafeta 4x200 m
17.30  Slavnostní vyhlašování na společenském večírku

Technická ustanovení: Závodí se podle pravidel atletiky, pravidel WMA a tohoto  
   rozpisu. Každý závodník startuje na vlastní odpovědnost.  
   Hala má umělý povrch, dráha 200 m, max. délka hřebů 
   6 mm. Všechny běhy a chůze se konají jako finále. Základní 
   výšky ve skoku vysokém – skupina A 138 cm, skupina B 98 cm,
   zvyšování po 4 cm. Základní výšky ve skoku o tyči určí  
   technický delegát po dohodě se závodníky na místě.

Slávka Ročňáková předsedkyně SV ČAS, Oldřich Zvolánek ředitel závodu

Halové Mistrovství ČR 2022 
Ostrava-Vítkovice
Už v tomto kalendářním roce byla pro 
uskutečnění halového mistrovství repub-
liky domluvena krásná, stále poměrně 
mladá atletická hala v Ostravě-Vítkovicích. 
Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci 
se nakonec domácí halový šampionát 
nemohl uskutečnit a my jsme jen doufali,
že pořadatelé v čele s Oldřichem Zvolán-
kem budou ochotni stejný závod připravit 

i pro jaro roku 2022. A podařilo se. Halové 
republikové mistrovství tak poprvé zavítá 
do Moravskoslezského kraje.

Přinášíme předběžné propozice, které by 
ale na 90 % už měly zůstat nezměněny. 
Jejich definitivní podobu společně s potvr-
zením instrukcí k přihlašování zveřejníme 
v příštím zpravodaji.
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 40 Ing.  Lukáš  Kvapil Praha 5
 45  Libor  Bařtipán Bílina
 45  Lenka  Topinková Brno
 45 Mgr.  Vlastimil  Chadim Kobylnice
 45  Zuzana  Reinová Rumburk
 50  Dana  Dvořáková Praha 5
 50  Milan  Ředina Prostějov
 50  Miloš  Dušek Krásná Lípa
 55  Filip  Klepl Praha 10
 60  Zdeněk  Oršový Hradec nad Moravicí
 60  Miloš  Kohoutek Svitávka
 60 Ing.  Jaroslav  Fic Praha 15
 60  František  Vyzina Frýdek Místek – Sviadnov
 65  Karel  Hadrava Jihlava
 65  Miroslav  Dressler Kunštát
 75  Emil Trombík Český Těšín
 80  Zdeněk  Gonsiorovský Praha 15 | Arizona USA
 80 MUDr.  Václav  Holý Praha 9 
 80  Ivo  Řezáč Litvínov – Janov

 45  Tomáš  Blaha Přerov – Předměstí
 45 Ing.  Martina  Coganová Nová Paka
 50  René  Novák Otrokovice
 50  Jaroslav  Smělý Lovosice 
 50  Ondřej  Vojáček České Budějovice
 50  Marcela  Bečvářová Cheb
 50  Jana  Kakáčová Blansko
 55  Petr  Bičan Brno
 55 Mgr.  Roman  Pekárek Kolín
 55  Alena  Rychnová Jablonec nad Nisou
 55  Zdeněk  Jakoubek Praha 5
 55 Ing.  Zdeněk  Pech Jindřichův Hradec
 60  Ivan  Růžička Potštejn
 60  Josef  Slabý Sedlec – Prčice
 60  Jiří  Vrabec Plzeň
 60 Ing.  Wolgang  Tillmann Čáslav
 65  Karel  Suchý Náměšť nad Oslavou
 65 Mgr.  Věra  Mikešová Praha 4 – Kamýk
 65  Jarmila  Slavíčková Šlapanice
 70 Ing.  Karel  Binter Trutnov
 70  Jiří  Janoušek Otrokovice
 75 Ing.  Miroslav  Helia Ivančice
 75  Jaroslav  Málek Chotěboř
 75 Mgr.  Jiří  Kovanda Beroun – Zavadilka
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C  40 Bc.  Šťěpánka  Matoušková Praha 5 – Zbraslav
 45  Dagmar  Aissi  Turnov
 50  Valter  Pilch Třinec
 50 Ing. Ph.D.  Milan  Polívka Květnice
 50  Stanislav  Vobnášil Děčín
 55  Eva  Burdová  Dačice 
 55  Jana  Kalová  Brno
 55 Ing.  Jiří  Koupílek  Praha 10 – Kolovraty
 55 Ing. Bc.  Eliška Anna  Kubičková  Praha 5 – Hlubočepy
 55  Jiří  Smetana  Chotoviny
 55  Martin  Šilhán  Praha 3
 55  Pavel  Fišer  Praha 5
 60  Hana  Tovaryšová  Přerov
 60  Jana  Nozarová  Plzeň
 60  Jaroslav  Pudil  Strakonice
 65 Mgr.  Jan  Šrajer  Opava
 70 Ing.  František  Drbohlav  Příšovice
 70  Antonín  Hadinger  Jablonec nad Nisou
 70  František  Hájíček  Jistebnice
 70  Jaroslav  Krsek  Damníkov
 70 Ing.  Karel  Schestauber  Praha 5
 70  Antonín  Karas  Šumperk
 70  Josef  Ulman  Doksy
 75  František  Kubíček  Březí
 85 Mgr.  Milan  Mikula Jablonec nad Nisou

Všem jubilantům přejeme k jejich významným narozeninám vše nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí i pohody.

PF2022

Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví! 
Hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních 
a vše nejlepší v novem roce přejí... atleti, atletům



Ostrava - Vítkovice
31. otevřené halové

Mistrovství ČR veteránů 
v atletice 2022

sobota 12. března 


