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Abstrakt 

Historie atletiky v Čáslavi 

Práce je svým podáním zaměřena na vznik a vývoj čáslavské atletiky od jejích 

začátků do současnosti. V jednotlivých kapitolách lze nalézt přehled o historii stadionu 

ve Vodrantech, činnosti atletického klubu a úspěších čáslavských atletů v soutěžích 

družstev. 

Historie čáslavského oddílu je plná zvučných jmen, o kterých se práce 

zmiňuje, ale hlavním cílem bylo celistvé pojetí atletiky v čáslavských Vodrantech. 

Práce si klade za svůj další cíl časově uspořádat významné události královny sportu 

v Čáslavi. 



Precis 

The history of athletics in Caslav 

The thesis is focused on inception and development of Caslav's athletics from its 

beginning till the present. The review about history of the stadium in Vodranty, athletic 

club activity and Caslav's athletes sucesses in team contests is shown in particular 

chapters. 

Caslav's athletic club history is full of well-known personalities, of which is this 

thesis speaks about too, but the main aim of the thesis is to introduce the athletics in 

Vodranty overall. The other aim is to put the most important athletic events in Caslav 

into the right chronological order. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

br. - bratr 

ČAAU - Česká amatérská unie 

ČsAAU - Československá amatérská unie 

ČAS - Český atletický svaz 

ČOS - Česká obec sokolská 

GP - Grand Prix 

HME - Halové mistrovství Evropy 

IAAF - Mezinárodní asociace atletických federací 

MČR - Mistrovství České republiky 

MČSR - Mistrovství Československé republiky 

MČSSR - Mistrovství Československé socialistické republiky 

MČSFR - Mistrovství Československé federativní republiky 

ME - Mistrovství Evropy 

MS - Mistrovství světa 

L O S K - Lehkoatletický oddíl Sokola Čáslav 

OH - Olympijské hry 

SP - Světový pohár 



1 Úvod 

Atletika bývá nazývána královnou sportu. Pojem atletika pochází již ze 

starověkého řeckého slova áthlon. To ve volném překladu znamená cena, o níž se 

závodí. Atlet již v helenistickém období označoval závodníka z povolání. Atletika jako 

sport se postupně vyvíjela. Prošla několika různými období vzestupu i úpadku, až se 

ustálila v životě každého člověka.54 

Atletika patří mezi základní sportovní odvětví. Její součástí jsou přirozené 

pohyby jako chůze, běhy, skoky nebo hody. Má své místo již ve školní tělesné výchově. 

O tom, jakou popularitu atletika má, svědčí i to, že mezinárodní atletická federace je 

nejsilnější sportovní federací. Obliba atletiky roste zejména díky televizním přenosům. 

Pokud se řekne atletika, neznamená to pouze vrcholový sport, ale i kondiční a rekreační 

odvětví atletiky pro volný čas, která se dá provozovat prakticky všude. Jedná se 

zejména o venkovní sportoviště pod širým nebem nebo ve volné přírodě. Dá se 

provozovat na čerstvém vzduchu za každého počasí.54 

Vyrůstala jsem v Čáslavi, v menším městě ve středních Čechách, kde není příliš 

mnoho možností pro sportovní vyžití. Do sportů, které se dají provozovat na čerstvém 

vzduchu, patří v našem městě hlavně fotbal, tenis a právě atletika. Všechna tři sportovní 

odvětví mají svá střediska na společném mistě, v čáslavských Vodrantech. I já jsem ve 

14 letech propadla kouzlu atletiky. Na stadionu ve Vodrantech jsem trávila každou 

volnou chvilku. Parta, scházející se tam každé odpoledne kolem trenérky Jany 

Červenkové, vytvořila neuvěřitelnou atmosféru, která na mě dýchá ještě teď, když 

čáslavským lesoparkem procházím. 

Atletika v Čáslavi má dlouhou a bohatou minulost a doufám, že i stejně krásnou 

budoucnost. Když jsem se na jednom atletickém ovále setkávala s držitelkou světového 

rekordu Jarmilou Kratochvílovou a dvojnásobnou mistryní světa Ludmilou 

Formanovou, chtěla jsem dozvědět víc o začátcích královny sportu v našem městě. 

Zjistila jsem, že neexistuje žádný ucelený dokument, který by mi odpověděl na všechny 

mé otázky. Zejména z tohoto důvodu vznikla tato práce. 
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2 Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem této práce je zmapování a zhodnocení historie a současnosti 

čáslavské atletiky. Bakalářskou práci zaměřím na vznik a vývoj atletického oddílu AC 

Čáslav. Chtěla bych zhodnotit výsledky družstev a zároveň vyzdvihnout největší 

osobnosti atletického oddílu. Dále bych se chtěla zaměřit na sportovní areál ve 

Vodrantech, na jeho stavbu i pozdější přestavby a jeho celkový význam pro čáslavské 

sportovce. 

Úkoly související se zadanými cíli: 

1. Nalézt a shromáždit materiály o vzniku a vývoji české atletiky. 

2. Vyhledat a shromáždit všechny dostupné materiály o čáslavské atletice. 

Toho lze dosáhnout - návštěvou archivu, muzeí a knihoven 

- prostudovat dobový tisk a kroniky města Čáslavi 

vyhledat pamětníky a současné hlavní představitele 

čáslavské atletiky 

požádat je o informace a studijní materiály jako jsou 

kroniky a výroční zprávy oddílu 

prostudovat internetové stránky zabývající se 

čáslavskou atletikou. 

3. Získané materiály zhodnotit a sestavit chronologický přehled. 
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3 Metody práce52 

Indukce 

Metoda empirického studia jevů, která postupně přechází od jednotlivých faktů 

k obecnějším údajům. V bakalářské práci jsem použila hlavně tzv. neúplnou indukci, 

kdy nejsou k dispozici všechny informace, ale všechny dostupné údaje mají společnou 

vlastnost a tu jsem zobecnila. 

Dedukce 

Způsob tvorby vědeckého zobecnění, kdy se obecné tvrzení odvozuje z jednoho 

nebo několika jiných tvrzení. Metodu jsem aplikovala pomocí pravidel formální logiky, 

je dáno výchozí tvrzení, pomocí logického usuzování a odvozování se formuluje 

výsledný názor. 

Přímá metoda 

Zkoumané období jsem poznávala a popisovala prostřednictvím jednoho či více 

pramenů. Je to prostý popis daných skutečností. 

Nepřímá metoda 

Při nedostatku pramenů v určitém časovém období, které by mi pomohlo 

odpovědět na danou otázku, jsem využila obecnější známé informace a z těch jsem 

usoudila konkrétní údaje. 

Diachronní metoda 

Daný jev byl zkoumán v závislosti na časovém vývoji. 

Synchronní metoda 

Sledovala jsem jev odehrávajícího se na několika místech současně. Jedná se o 

zobecněný pohled zkoumaného materiálu. 
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Progresivní metoda 

Zachycení sledu událostí tak, jak po sobě následovaly od minulosti do 

současnosti. 

Retrospektivní metoda 

Použita při nedochování částí informaci. Doplnila jsem zpětně některé 

informace vyplývající z údajů, které v časové posloupnosti navazovaly na chybějící 

materiál. 

Obsahová analýza 

Získávání informací z primárních a sekundárních pramenů. Jednalo se o 

prameny osobního charakteru, dobový tisk, výroční zprávy, odbornou literaturu a 

internetové zdroje. 
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4 Historie české atletiky 

4.1 Počátky atletiky na českém území50 

Atletické disciplíny byly známy už ve starověku, v době kdy se konaly 

v Olympii olympijské hry. V Cechách jsou první záznamy datovány na přelomu 13. a 

14.stoletíPrvní zmínky o sportovním dění na území Cech jsou ve Zbraslavské kronice 

psané v období mezi 1316-1338. Opat Petr Žitavský uvádí v Kronice Zbraslavské, že se 

po korunovaci krále Václava II. dne 2.června 1297 na břehu Vltavy mezi Petřínem a 

Zlíchovem, přibližně v místě dnešního Smíchova, konala hostina. Jednou z radovánek 

bylo závodění v běhu. 

Jiné doklady o závodění v běhu jsou uvedeny v pražských viničních knihách 

z roku 1449. Hovoří se o cestě, po které se běhá na závod. Vinice i cesta patřila Hynku 

Krušinoví a nacházela se za Olšany směrem k nynějšímu vlakovému nádraží na 

Žižkově. 

Další prameny hovoří o tom, že čeští občané se bavili zábavnou hrou zvanou 

vrhání toušem, podle dnešního atletického názvosloví by touš znamenal disk. 

Atletika byla doporučována ze zdravotních důvodů. Například lékař krále 

Ferdinanda I. v 16.stol. vydal „Regiment zdraví", kde píše, že tělesná cvičení jako 

„skákati, choditi a běhati po schodech rychle vzhůru a dolů je zdravá". Podobně i 

Christian Gurarinonius, lékař krále Rudolfa II., uvádí ve svém spise, že „běh je zdravý, 

rozehřeje břicho a vypustí všechny větry v něm uzavřené." Čech Jan Ámos Komenský 

ve svých spisech Brána jazyků a Orbis pictus zmiňuje, že „chlapci se cvičí v běhu". 

Jedny z prvních známých a dodnes konaných běžeckých soutěží jsou závody 

nazvané „Barchan", které se konali v Jemnici (okres Třebíč). Jiné, dochované záznamy 

hovoří o závodech v moravském městě Tovačov, kde se konaly běžecké závody o 

urostlého vola 2x do roka v době jarmaku na popud moravského hejtmana od roku 

1475. Dalšími doloženými závody je konání běhu mladých svobodných žen o kožich ve 

Vratislavi od roku 1554. 

V 18. století měla šlechta své běžce, tzv.laufry. Měli za úkol běhat před kočáry 

svých pánů a doručovat zprávy. Tím nahrazovali tehdy ještě neexistující poštu. 
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Vzájemně poměřovali své síly. Nejstarší známý běžecký závod uspořádali pražští laufři 

17.dubna 1781 na trati od Poříčské brány (nynější Těšnov) do Libně a zpět. 

Začátkem 19. století se běhání stává zdrojem obživy pro muže i ženy. K tomu 

byl potřeba souhlas pražského magistrátu. Magistrát se k tomuto činu stavěl spíše 

odmítavě a v roce 1835 dokonce běhání zakázal s tím, že běžci jsou líní pracovat. 

4. 1. 1 Atletika a sokolské hnutí 

Pojetí atletiky se lehce změnilo po založení Sokola v roce 1862, kdy do 

cvičebního programu sokolové začali zařazovat zejména skoky do dálky a do výšky. 

Prvními doloženými sokolskými závody, kde byl na programu i skok do dálky, se stalo 

veřejné cvičení ze dne 17.ledna 1867 v tělocvičně Sokola Pražského. Vítězem se stal 

Jan Kahovec výkonem 553 cm. Další závody měly na programu běh a skok do dálky. 

Později byly vypsány i disciplíny skok do výšky a skok o tyči. 

Na Moravě se první atletické závody v rámci sokolské turnérské slavnosti 

pořádaly 21.prosince 1871 v Brně. Atletika se poté stala součástí sportovního života i na 

Moravě. 

4.1. 2 Sportovní kluby a atletika 

Kromě atletiky, která se v sokolských jednotách prováděla pod názvem „tělocvik 

prostý", se atletické soutěžení začíná pomalu rozvíjet i ve sportovních klubech. 

Dne 23.dubna 1882 vzniká historicky první český Athletic Club Roudnice 

zásluhou rodáka Maxmiliána Švagrovského. Hlavní atletické dění se ale odehrávalo 

především v Praze. Tam se o rozvíjení atletických disciplín zasloužili především bratři 

Malečkové. Scházeli na ostrově Nové Benátky (dnešní Štvanice) a napodobovali 

atletické soutěže, o kterých četli v zahraničních, zejména anglických, časopisech. Běhali 

různě dlouhé tratě a házeli 5-6 kg těžkou koulí. 

Dne 9.dubna 1884 uspořádali na Štvanici první atletické závody, ve kterých 

zvítězil Oskar Lažňovský v čase l:02min. Poté se na tři roky odmlčeli, aby dne 

17.července 1887 uspořádali v Maninách (dnešní Libeňský most) interní závod o 

mistrovství Manin na 150 kroků. Vítězem se stal O. Maleček. 

První veřejné závody byly uspořádány 5.května 1888, které pořádal 

Klub velocipedistů na své domácí půdě na Malé Straně v Jezuitské zahradě (dnešní 
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sídlo vlády ČR). Dne 27.května 1888 se na Maninách konali první atletické závody o 

mistra Čech na 200 kroků. Z vítězství radoval O. Lažňovský. Od roku 1889 se místo 

kroků začali běhy měřit po vzoru zahraničních sportovců na metry. 

Posíleni několika úspěšně uspořádanými závody se O. Lažňovský, F. Malý a 

K. Reisner rozhodli založit pražský atletický klub. Klubové stanovy byly schváleny 

26.května 1891 a valná hromada nového klubu AC Praha s 25 členy se uskutečnila 

25.června 1891. Nový klub začal pracovat systematicky. Založil nejstarší uspořádaný 

chodecký závod z Karlina do Brandýsa nad Labem, jehož 1. ročník se uskutečnil 

23.dubna 1893 na trati dlouhé 18,3 km. S malými přestávkami se tento závod pořádá 

doposud. Historicky prvním vítězem se stal F. Hron. 

V roce 1892 po vzoru AC Praha vznikali další atletické kluby-AC Humpolec, 

Athletic Club Královské Vinohrady (odnož AC Praha, později přejmenovaný na 

AC Sparta, který dodnes patří mezi nejvýznamnější atletické kluby v ČR), Sportovní 

klub Slavia, AC Plzeň. Na Moravě byl 1. atletický klub založen teprve v roce 1897 

v Brně s názvem AK Hellas. 

V květnu roku 1897 se konal první ročník slavného závodu Běchovice-Praha, 

který je zapsán v termínových listinách dodnes. Běhá se 10 km dlouhá silniční trať a 

zvláštností je, že závod byl uspořádán i v období světových válek. Historicky prvním 

vítězem se stal Jakub Wolf z Plzně.50 

4. 2 Založení České atletické amatérské unie50 

Velký zájem o atletiky na konci 19. století vedl přední představitele jednotlivých 

klubů k založení jednotné organizace, která by sjednotila všechny sporty, kromě 

velocipedistů a cyklistiky, které své ústředí již měly. Po vzájemné dohodě klubů byla 

svolána schůze dne 8.května 1897 do Choděrovy restaurace na Národní třídě, kde byla 

ustanovena Česká atletická amatérská unie v čele s předsedou PhDr. Jiřím Guth-

Jarkovským a místopředsedou Josef Rósslerem. 

ČAAU měla za úkol sjednotit řízení sportů. Atletika zahrnovala všechny sporty, 

kromě veslování a cyklistiky. Postupně se některé sporty (např. kopaná, lední hokej, 

lyžování, bruslení, tenis) oddělily a vznikaly další sportovní unie. Atletikou, jak ji 

známe dnes, zůstala pouze „lehká atletika". Dva roky po založení ČAAU byl ustanoven 
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Český olympijský výbor, který byl podmínkou pro účast na olympijských hrách v roce 

1900. 

Závodníci se na přelomu století začali připravovat také v prostorách hal. Prvními 

doloženými prostorami, když nepočítáme sokolská cvičení, byla Meissnerova jízdárna 

v Panské ulici v roce 1900. V březnu 1901 uspořádala AC Sparta první kryté závody 

právě v Meissnerově jízdárně. Později, od roku 1904, se tréninky i závody konaly ještě 

v Nosticově jízdárně na Malé Straně. 

Výkony našich závodníku se dostávali na evropskou úroveň, zejména ve 

vrhačských disciplínách. Výborné výkony podával František Janda - Suk a 

Alois Svoboda. Po založení ČOY se mohli čeští reprezentanti účastnit olympijských her 

v Paříži v roce 1900. Úspěšným medailistou se stal František Janda-Suk, který v závodě 

hod diskem získal stříbro. Dalších olympijských her se čeští závodníci z finančních 

důvodů neúčastnili z finančních. Až v roce 1912 se do Stockholmu vydalo devět 

českých atletů, bohužel účast byla spíše neúspěšná, většina atletů byla vyřazena již 

v rozbězích nebo v kvalifikaci. 

Před založením ČAAU bylo zvykem, že mistrovství Čech nebo Moravy 

vypisoval každoročně klub, který danou disciplínu vypsal pro mistrovství poprvé. 

Mnoho se nezměnilo ani po založení ČAAU, až v roce 1902 bylo zveřejněno 

rozhodnutí, že mistrovství Čech, Moravy nebo Slezska bude zcela v kompetenci 
v # 

CAAU. V roce 1907 se konalo I. Mistrovství zemí Koruny české v lehké atletice na 

stadionu Slavie na Letné, společné pro všechny disciplíny a od následujícího roku se 
n 

mistrovství stalo mezinárodními závody. 

V neděli 12.října 1913 se uskutečnily první závody žen v atletice v českých 

zemích. Stalo se tak na stadionu Laudonka v Žabovřeskách (dnešní Táborská ulice)v 

Brně při mezinárodních závodech uspořádaných klubem SK Moravská Slavia. 

Z vítězství se radovala Marie Divíšková. 

4. 3 Česká atletika po první světové válce50 

První světová válka ochromila celý sportovní svět. Nekonaly se olympijské hry 

v Berlíně v roce 1916 a mezinárodní vztahy byli na nulové úrovni. Přesto byla 

v Čechách snaha alespoň o částečné zachování sportovních ideologií. Pravidelně se 

konal běh Běchovice - Praha a také Válečná atletická mistrovství Čech. 
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Po skončení války v květnu 1919 byla do ČAAU organizačně začleněna i 

slovenská lehká atletika. Změnil se název svazu na ČsAAU. První poválečné závody 

uspořádala Slavia dne 20.dubna 1919 a 22.června téhož roku bylo uskutečněno 

mistrovství republiky. Na začátku 20. let vzrostl zájem o atletiku i v Sokole a začaly 

hojně vznikat atletické kluby při Sokole. 

Ženy se v roce 1922 zúčastnily II. ženské olympiády v Monte Carlu a v srpnu i 

I. ženských světových her v Paříži. V říjnu tohoto roku se uskutečnila první mistrovství 

dorostu. Dne 7.října 1923 se konalo I. mistrovství žen na dráze. V roce 1928 ČsAAU na 

valné hromadě odsouhlasilo převést ženskou atletiku ze Svazu házené a ženských sportů 

pod hlavičku ČsAAU. 

Nejvýznamnějšími osobnostmi 20.let byli sprinteři Skoka, Linka, Vykoupil a 

Flescher, mílaři Viktor a Jindřich Strniště, Vohralík a Drozda, vytrvalci Koščák, 

Nedobitý, překážkář Jandera, dálkař Sobotka, vrhač F. Hoplíček a chodci Plichta a Pěta. 

Rozvoji atletiky napomohlo velkou měrou uzavření smlouvy mezi ČsAAU a 

ČOS v dubnu 1932 o vzájemné spolupráci. Tento pakt umožňoval vynikajícím atletům 

z řad Sokola, aby mohli závodit za sokolskou obec a nemuseli přestupovat do 

sportovních klubů. Brzy následovalo uzavření podobné smlouvy mezi ČsAAU a Orlem. 

Dalším významným krokem v roce 1932 se stalo ustanovení Československé chodecké 

federace a vznik Trampského atletického oddílu, což znamenalo příslib pro rozvoj 

zejména dlouhých tratí a chůze. 

Stát se rozhodl vystavět na strahovské skále sportovní komplex, který byl tvořen 

stadionem pro sokolské a další slety, atletickým stadionem se škvárovou dráhou 

dlouhou 400 m a vojenským stadionem. První atletické závody, XII. utkání Praha -

Brno, se konaly na Masarykově státním stadionu na Strahově dne 30.května 1935.9 

V této době ve světě stupňuje politické napětí. Olympijské hry se konaly v roce 

1936 v Berlíně, úspěch československých atletů nebyl takřka žádný, i přesto, že do 

Německa odjela takřka kompletní atletická špička. 

Nejúspěšnějšími atlety 30. let se stali sprinteři Engel a Heyduk, běžci Kněnický, 

Fišer, Novotný, Rošický,Hron, Slezáček, Bena, překážkáři Polamek, Friedl, dálkař 

Hofman, tyčkař Koreis, vrhači Douda, Zikmund, Vítek, oštěpař Klásek a další. 
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Po zabrání Sudet v září 1938 došlo k omezení veškeré sportovní činnosti, týkalo 

se to i atletiky. Mezinárodní kontakty se omezovaly na minimum, nekonaly se dvoje 

olympijské hry ani mistrovství Evropy. 

V nebývalé míře se ovšem zvýšil zájem mládeže o atletiku. Nemohlo se 

cestovat do zahraničí a omezily se veškeré kulturní akce a to způsobilo, že mládež se 

začala scházet ve sportovních klubech a v sokolských jednotách. Po násilném zavření 

vysokých škol v listopadu 1939 zanikly vysokoškolské kluby VS Praha a VS Brno. 

V dubnu roku 1941 byl z nařízení protektorátní vlády rozpuštěn Sokol a následně i Orel. 

Zvýšila se aktivita mládeže ve sportovních spolcích. 

4. 4 Vývoj atletiky od roku 194550 

Konec války byl ve znamení obnovy všech zařízení zničených za války i všech 

organizací zrušených od nacistů. Problémy nastaly se spojením české a slovenské 

atletiky. Na Slovensku v dubnu 1939 vznikl Slovenský 1'ahkoatletický zváz, s jehož 

zánikem po druhé světové válce se Slováci nechtěli smířit. Existoval až do roku 1948 i 

přesto, že od března 1947 byla schválena Československá amatérská atletická unie. 

Na prvním poválečném mistrovství Evropy v Oslu se zaskvěli čeští atleti. 

Nečekaného úspěchu dosáhli bronzoví David, Bém, Řihoška a štafeta 4x100 m ve 

složení Páráček, Láznička, Řihošek, David. Na kongresu IAAF se stal poprvé členem 

rady Čech JUDr. Bohumil Kopal a členkou ženské složky IAAF byla zvolena Věra 

Kalibová. 

V roce 1947 navrhl sportovní redaktor deníku Práce Karel Marek uspořádat 

Memoriál Evžena Rošického, významného atleta Slavie, k 5. výročí jeho popravy 

nacisty. První ročník pořádaný ve dnech 24. - 25.června 1947 měl velký úspěch. Dalším 

velkým počinem bylo založení atletického časopisu s názvem Lehká atletika, později 

ATLETIKA, který od roku 1950 vychází dodnes. 

Dne 31.března 1948 bylo vyhlášeno sjednocení tělovýchovy do Československé 

obce sokolské a činnost ČSAAU byla v květnu 1948 ukončena. To způsobilo dočasné 

zbrzdění dalšího rozvoje atletiky u nás. Politické síly zasáhly i do sportu. Toto 

zakročení atletiku poškodilo a atleti byli přesunuti do celků u továren. Přes politické 

nátlaky se atleti zúčastnili XIV. olympijských her v Londýně, kde Emil Zátopek získal 

vůbec první olympijské zlato pro českou atletiku. 
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Světlým aspektem politického zasahování do sportu bylo založení Sportovních 

her dělnické mládeže v roce 1950. Tento spolek přilákal k atletice mládež ze škol a 

továren. Druhým kladem bylo zřízení ATK (dnes Dukla Praha) v armádě a atletika 

bezpečnostních složek soustředěná v Rudé hvězdě Praha (dnes Olymp), které významně 

ovlivnily další atletické dění v Československu.9'53 

Zásahy politiky do sportu nabývaly stále větší intenzity. Koncem roku 1952 

rozhodly politické orgány, že se ruší ČOS a od roku 1953 řídil sport a tělesnou výchovu 

bez výhrady stát. Při Ústředním výboru dobrovolné sportovní organizace (ÚV DSO) 

byly zřízeny sekce lehké atletiky, které měly své ústřední a krajské orgány. Tato 

organizace velmi poškodila dobře se rozvíjející atletickou činnost. Jediným kladem v té 

době se stala výstavba nových atletických drah a stadionů v mnoha městech naší 

republiky, někdy i tam, kde nebylo žádné atletické zázemí. Od l.březnal957 bylo ÚV 

DSO změněno na Československý svaz tělesné výchovy, který měl pomoci rozvoji 

sportovní činnosti. 

V 50. letech se čeští atleti zařadili mezi elitní sportovce. Dařilo se jim na ME i 

na OH. Trojnásobným olympijským vítězem v Helsinkách 1952 se stal Emil Zátopek. 

Z dalších atletů se blýskli Dana Zátopková, Josef Doležal, Jiří Dadák, Olga 

Modrachová. Do atletického dění však stále více zasahovala politika a čeští atleti 

nedostávali povolení k výjezdům na mezinárodní závody. Konec 50. let se nesl ve 

znamení sportovního úpadku. Medaile do Československa přivezli Olga Fikotová, Dana 

Zátopková, Josef Odložil a Ludvík Daněk. 

Své organizátorské schopnosti předvedla československá atletika poprvé 

11.srpna 1962, kdy Praha z pověření IAAF hostila rozřazovací závody mezi NDR a 

SRN pro společné německé družstvo na ME v Bělehradě. 

Čelní představitelé československé atletiky se nechali inspirovat zahraničním 

trendem stále populárnějších halových závodů a v roce 1964 poprvé do termínové 

listiny zařadili přes zimu halovou sezonu. První evropské halové hry uspořádaly 

funkcionáři ve Stuttgartu v roce 1966. Od roku 1968 se konají pravidelná mistrovství 

republiky v hale. 

V 70. letech se střídali atletické úspěchy s neúspěchy. ME v roce 1971 patřilo 

k úspěšným v československé historii, atleti zde získali 2 zlaté a 2 stříbrné medaile. Na 
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OH v následujícím roce zvítězil diskař Ludvík Daněk. Následující léta byla opět ve 

znamení výsledkového nezdaru.54 

Začátek 80. let ukázal nástup nové generace atletů, která se blýskla světovými 

výkony. Imrich Bugár, Helena Fibingerová a Jarmila Kratochvílová dokázali vzkřísit 

upadající československou atletiku. Z politických důvodů neodcestovali sportovci na 

OH 1984 do Los Angeles. NA následujících hrách se ovšem potvrdila stoupající forma 

československých atletů, Josef Pribilinec získal v chůzi na 20 km zlato a oštěpař Jan 

Železný stříbrnou medailí naznačil začátek své úspěšné kariéry.54 

v 

4. 5 Atletika od vzniku České republiky do současnosti 

V červnu 1992 se konaly parlamentní volby a jejich důsledkem byla dohoda o 

rozdělení státu na Českou republiku a Slovensko. V tomto důsledku došlo i k rozdělení 

atletiky. Na valné hromadě dne 12.prosince 1992 vzniká Český atletický svaz (ČAS), do 

jehož vedení byl zvolen ing. K. Pilný. V následujícím roce byl na kongresu IAAF přijat 

ČAS i Slovenský svaz za řádné členy IAAF. Po vzájemné dohodě vydává česká 

organizace dohromady se Slovenskem časopis ATLETIKA, který informuje o české i 

slovenské atletice do roku 1995 než Slovensko začalo vydávat svůj vlastní atletický 
v . <0 

časopis. 

V evropském měřítku patřili a stále patří čeští atleti mezi nej lepší. Na 

mezinárodní scéně pak do dnešních dnů uchvacuje světový rekord oštěpaře 

J. Železného, který 25.května 1996 hodil 98,48 m. V 90. letech se k Železnému 

výkonům přidal desetibojař Robert Změlík, později i Tomáš Dvořák, trojskokanka 

Šárka Kašpárková, tyčkařka Daniela Bártová, čtvrtkařka Helena Fuchsová, půlkařka 

Ludmila Formanová. 

Na úspěchy desetibojařů světové úrovně v novém tisíciletí navázal Roman 

Šebrle, který jako první muž v historii prolomil hranici 9000 bodů a stal se olympijským 

vítězem i mistrem světa a Evropy. Čerstvou držitelkou světového rekordu a mistryní 

světa v roce 2007 se stala oštěpařka Barbora Špotáková. Z dalších vynikajících atletů 

současnosti lze jmenovat výškaře Jaroslava Bábu, překážkáře Petra Svobodu, diskařku 

Věru Pospíšilovou-Cechlovou, tyčkařku Pavlu Hamáčkovou-Rybovou.134 
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5 Historie čáslavské atletiky 
v 

5.1 Sportovní hnutí na Cáslavsku do roku 1918811 

Revoluční rok 1848 se stal velkým mezníkem v životě českých občanů 

Rakouska -Uherska. Češi se začali zajímat hlavně o vlastenectví. Touto myšlenkou se 

zabývali i Miroslav Tyrš a Jindřich Fugner. Založení Sokola v roce 1862 z velké části 

dalo podnět celému českému národu k probuzení a utváření nového veřejného života. 

Brzy se myšlenka sokolství rozšířila z Prahy na venkov. Čáslavská jednota vznikla záhy 

po založení Sokola Pražského. 

Čáslavští sokolové se začali scházet v srpnu 1862 v zahradním pavilonu hostince 

U růže na čáslavském předměstí. Cvičili v neděli odpoledne. Sokolské stanovy byly 

podepsány dne 3.srpna 1862. U zrodu stáli hlavně čáslavští učitelé a vlastenci, kteří 

v sokolství spatřovali možnost pro zlepšení rozvoje národní společnosti ve všech 

směrech. Největší zásluha o založení jednoty je připisována učiteli čáslavské školy Janu 

Ladislavu Maškovi. Byl organizátorem mnoha kulturních a hospodářských akcí na 
v 

Cáslavsku a působil v mnoha čáslavských spolcích, např. působil jako sbormistr 

v pěveckém spolku Kovář a stal se spoluzakladatelem muzejního spolku Včela 

čáslavská. Před příchodem do Čáslavi studoval v Praze. Tam se dostal do kontaktu se 

soukromým tělocvičným ústavem Jana Malypetra, jedním z předchůdců Sokolské 

jednoty. 

J. L. Mašek se stal prvním starostou Sokola a prvním cvičitelem jednoty byl 

Josef Kuthan. Začátkem března 1863 schválilo místodržitelství stanovy čáslavského 

Sokola a jednota se stala oficiální součástí Sokola. Cvičenců se v této době scházelo 33 

a to na dvoře staré školní budovy, kde si postavili primitivní hrazdu a bradla. Ještě na 

jaře roku 1863 se novým starostou jednoty stal br. Ferdinand Falbrecht a sokolové se 

začali scházet na zahradě Falbrechtova předměstského domu na Chrudimského 

předměstí čp. 132. Nadále cvičení vedl br. Josef Kuthan, cvičilo se nepravidelně, 

nejvýše však 2x týdně. Bohužel se velmi rychle ztrácel zájem o tělesná cvičení. Po dvou 

letech aktivní činnosti přestali sokolové veřejně vystupovat a rozptýlili se do jiných 

oblastí vlastenecké činnosti. 

Několik dalších let se čáslavští patrioti věnovali jiným aktivitám. Roku 1864 byl 

založen muzejní spolek Včela čáslavská, roku 1867 se začalo stavět Dusíkovo divadlo. 
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Tyršovy myšlenky se do podvědomí čáslavského obyvatelstva dostali znovu v roce 

1870. Přispěla k tomu nejspíš i politická situace v rakouské monarchii, kdy české země 

neměly žádný vliv na dění kolem sebe. Sokolské spolky se stávaly středisky setkávání 

vlastenců. Jedním takovým centrem, kde se potkávali stoupenci Tyršovy ideologie 

s představiteli kulturního a politického hnutí ve městě, se stala znovu založena Jednota 

sokolská v Čáslavi. 

Bývalý starosta jednoty br. F. Falbrecht poslal pozvání na schůzi 

k znovuzřízení Sokola dne 15.května 1870. Dne 9.srpna téhož roku se sešlo 53 

účastníků na valné hromadě ve Čtenářské besedě, kde došlo ke schválení stanov 

jednoty. Starostou se stal opět br. F. Falbrecht. Novým jednatelem se stal br. Josef 

Skoda, který přichystal první cvičení na 17.srpna 1870. Cvičení vedl učitel Hynek Fettr 

z Kutné Hory. Čtenářská beseda se stala téměř na 40 let sokolskou společenskou 

místností a zčásti i cvičebním sálem. 

O činnost sokolského spolku se starali místostarosta Leopold Želina a náčelník 

Josef Vacata. Pořádali výlety do čáslavského okolí, do Německého Brodu a do Kutné 

Hory. Prvního veřejného cvičení se čáslavská jednota zúčastnila dne 28.září 1871 

v Kutné Hoře. Čáslavští sokolové uspořádali své vlastní veřejné cvičení v roce 

následujícím, konkrétně 9.června 1872 na zahradě Čtenářské besedy. 

Významnou osobností čáslavského sokola se v 70. letech stal br. JUDr. Antonín 

Špinar, který za studií v Praze cvičil pod br.M.Tyršem a na konci 60.1et 19.stol.se 

zasloužil o založení Sokola v Českých Budějovicích. Po svém návratu do rodné Čáslavi 

v roce 1873 se postaral o rozkvět jednoty. Za dobu svého působení vychoval spoustu 

dobrých cvičitelů, zavedl pravidelné, programově připravené, cvičení a podílel se na 

organizaci výletů a plesů. V roce 1880 byl slavnostně na dnešním Žižkově náměstí 

odhalen pomník Jana Žižky z Trocnova, jehož autorem na doporučení M. Tyrše je 

sochař J. V. Myslbek. 

Čáslavští sokolové se velmi úspěšně účastnili i 1. všesokolského sletu v Praze, 

ačkoliv neměli vhodné prostory pro nácvik. Již v 80. letech 19.století přijal výbor 

jednoty návrh o postavení vlastní sokolské tělocvičny. Bylo vybráno i vhodné místo, 

hned vedle Čtenářské besedy, ale pro nedostatek financí byl projekt o několik let 

odložen. Zatím se sokolové scházeli na zahradě Čtenářské besedy a v sále hostince u 

Riegrových. Mezi lety 1883-95 měli cvičenci k dispozici tělocvičnu gymnázia a v letech 
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1895-1911 našli útočiště v chlapecké škole. V létě sokolové cvičili v prostorech kasáren 

Prokopa Holého. Teprve 6.srpna 1911 jednota slavnostně otevřela svoji vlastní 

sokolovnu, která je dnes chráněnou kulturní památkou. Stala se velkým kulturním 

přínosem pro celé město. V souvislosti s otevřením nové tělocvičny byly pořádány 

sokolské dny. 

Čáslavská jednota se v prosinci 1886 stala součástí sokolské Havlíčkovy župy, 

která byla dne 5.prosince 1886 ustavena. Dne 3.září 1893 se prvně konal župní slet 

(celkově V.župní slet) v Čáslavi a to na louce ve Vodrantech pod Rusalkou. Sokolové 

zamýšleli postavit letní cvičiště, které by sloužilo lépe pro jejich účely než doposud 

kasárny Prokopa Holého, a toto místo bylo jedním z uvažovaných. Veškeré úsilí na 

přelomu století bylo věnováno výstavbě sokolovny. Po odstoupení starosty Sokola 

br. JUDr. A. Špinara se novým čelným představitelem stal br. MUDr. Karel Tesař. 

Především jeho zásluhou se v roce 1926 Čáslavská jednota sokolská dočkala svého 

letního sokoliště ve Vodrantech. 

Dalším, významným čáslavským sokolem, který se zasloužil o rozvoj kultury a 

sportu ve městě, byl br. Jaromír Jirásek. Nadšený ochotník, který přišel z pražského 

Sokola na Malé Straně, založil v roce 1922 loutkové divadlo. V době působení Jiráska 

v čáslavské jednotě se výraznou osobností cvičitelského sboru stal br.Karel Příhonský. 

V Čáslavi působil mezi lety 1923-1941, do doby než byl zatčen a následujícího roku 

zahynul v Osvětimi. Nadšeným sokolem byl i kronikář br. Karel Tyller, který se také 

podílel na výstavbě sokoliště, koupaliště a sokolských lázní ve 20. letech 20. století. 

Br.Tyller se věnoval cvičení mládeže, zejména žáků. 

Sokolská jednota se již od svého opětovného vzniku podílela na řadě závodů, 

organizovala veřejná cvičení a se svými svěřenci navštěvovala přebory sokolských 

jednot v rámci Havlíčkovy župy. Zde vznikl základ pro lehkoatletický odbor, který se 

utvářel v rámci čáslavského sokola po první světové válce. 

5. 2 Čáslavská atletika v prvorepublikovém období 

5. 2. 1 Počátky čáslavského oddílu 

Po skončení první světové války se v Čáslavi začal nejen sportovní život vracet 

do svých kolejí. Sokolové se do své jednoty vrátili dne 15.ledna 1919. Sportovní klub 
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Čáslav, který byl součástí Sokola, oficiálně obnovil svoji činnost 19.1edna 1919, kdy 

byli valnou hromadou zvoleni předseda F. Frič a další členové výboru SK Čáslav. Na 

této schůzi byly ustanoveny odbory sportovního klubu a to fotbalový, tenisový, 

turistický, bruslařský a lehkoatletický oddíl. V osobním archivu Aloise Marušky byla 
v c 

ovšem objevena fotografie atletů SK Čáslav z roku 1918. 

Prvními poválečnými závody lehkoatletického oddílu SK Čáslav byl běh 

pořádaný na Krchlebské silnici na 2000 metrů, který se uskutečnil 27.dubna 1919. 

Do roku 1920 veškerá cvičení probíhala na sletovém hřišti za kasárnami 

Prokopa Holého. To však přestalo svým stavem vyhovovat. Od roku 1923, kdy 

Sokolové získali do pronájmu plochu ve Vodrantech, začala výstavba nového stadionu. 

Ten byl dokončen a do užívání slavnostně předán v květnu 1926. 

Po otevření letního cvičiště se sportovní život odehrával především ve 

Vodrantech. Od roku 1927 se na hřišti ve Vodrantech konalo každoročně několik 

sportovních závodů. Spolek pro pěstování her byl založen v dubnu 1927 a svoji činnost 

zahájil na sokolišti 13.května. 

Každoroční akcí se stal tělovýchovný kurz, který obsahoval praktickou výuku 

prostého tělocviku, hry a plavání pro učitele a přihlášené zájemce.44 

5.2.2 Ligové boje v období první republiky 

Od roku 1918 se Čáslav účastnila řady atletických utkání. Dne 20.srpna 1922 se 

konalo v Přelouči konalo trojutkání mužů mezi ATK Přelouč, SK Čáslav a Slavia Praha. 

Za Čáslav nastoupil Čadil, Čálek, Popek, Votava, Maruška. Na domácím stadionu 

hostili atleti sportovce z okolních atletických oddílů, ale i ze Sparty a Slavie.5 

V roce 1928, zejména na přelomu jara a léta, se v areálu odehrál velký počet 

fotbalových a tenisových zápasů. 

Ve 30. letech byl na sokolišti čilý ruch. Atletika se prováděla hlavně v rámci 

Sokola jako tělocvik prostý. Sokolové pořádali 4.září 1932 atletické závody žen za 

účasti družstev SK Smíchov, SK Slavia s Koubkovou z Brna. Závodilo se ve skoku 

dalekém, vysokém, v běhu, ve štafetě, hodu diskem, vrhu koulí a hodu oštěpem. 

Závodnice dosáhly velmi kvalitních výsledků.43 

Dne 18.srpna 1935 byly pořádány sokolské atletické závody, kdy se mezi sebou 

utkaly jednoty Čáslavi a nedaleké vesnice Vrdy. Až do roku 1940 jednotlivé čáslavské 
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sportovní kluby (atletický nebyl výjimkou) pořádaly cvičení a vzájemné zápasy mezi 

sebou a dalšími nedalekými sokolskými jednotami.44 

V roce 1938 zvítězilo družstvo dorostenců ve složení J.Oliva, J.Chvoustovský, 

O.Svoboda na předsletových závodech ve víceboji. Do dalšího sportovního dění 

zasáhla blížící se druhá světová válka.44 

5.3 Atletika v letech 1939-1959 

5.3.1 Lehkoatletický oddíl v Čáslavi 

Během druhé světové války se sportovní spolky na Čáslavsku staly místy pro 

vzájemná setkání. I přes trvající hrozbu konfliktu v roce 1939 čáslavské oddíly a kluby 

v okolí pokračovaly ve cvičení i v meziklubových utkáních se značným zájmem 

diváků.45 V témže roce Národní souručenství rozhodlo, že jednoty Sokol, Orel, 

Dělnická tělocvičná jednota a Junáci budou spojeny v jeden spolek. 

V následujícím roce se Sokolové velice aktivně zapojovali do sportovního a 

kulturního života v celém okolí Čáslavi. Dne 11.října 1941 ovšem německá vláda 

nařídila, že sokolské jednoty budou rozpuštěny a jejich majetek bude odebrán. Po 

celorepublikovém rozpuštění Sokola dne 11.října 1941 jeho činovníci přešli do 

jednotlivých sportovních klubů. Nejinak tomu bylo i v Čáslavi. 

Velká většina sportovců se začala angažovat v lehkoatletickém oddílu 

Sportovního klubu Čáslav. Pod vedením p. Zdenka Valchy do lehkoatletického oddílu 

přešli Jiří Mrázek, Josef Kunášek, Jiří Pipek, Josef Vébr, Jaroslav Oliva, Vlastimil 

Málek, Jiří Valcha, Mirek Večera, Miroslav Červinka aj. Všichni byli vynikajícími 

závodníky a pracovitými funkcionáři, kteří čáslavskou královnu sportu pozvedli mezi 

sportovní elitu v Čechách. Od roku 1944 stál v jejím čele Josef Kunášek. Předsedou 

čáslavského oddílu atletiky byl až do roku 1988.6 

Po uzavření Sokola vznikl díky nadšení čáslavských mužů a dorostenců 

lehkoatletický odbor SK Čáslav. Po svém vzniku byl LOSK Čáslav zařazen k oddílům 

do Polabské oblasti, k níž patřil AFK Kolín, Respo Kutná Hora, Sparta Kutná Hora, 

Poděbrady, Nymburk, Český Brod, Lysá nad Labem, Stará Boleslav, Mladá Boleslav, 

Nová Paka a Turnov. Závodilo se především mezi sebou. Během války se čáslavské 

atletické družstvo zařadilo mezi nejlepší oddíly v Polabí. Svoji práci pak sportovci 

zachytili v prvních samostatných ročenkách z válečných let 1943, 1944, 1945.46 
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Skončení druhé světové války znamenalo pro čáslavský sportovní svět návrat 

pod Sokolskou jednotu, to ovšem neměnilo nic na dalším rozvoji a oblibě atletiky. 

Právě naopak. Velkých úspěchů dosahují zejména dorostenci a muži. Dorostenky ani 

ženy neměly svá družstva. Čáslav se opět stala součástí Havlíčkovy župy a po rozpadu 

Pobalské divize, v roce 1947, závodila s celky Havlíčkův Brod, Kutná Hora, Humpolec, 

Žďár nad Sázavou, Krucemburk aj. I přesto atleti z Čáslavi získávali především vavříny 

nejvyšší.3 

Od roku 1950 Čáslav díky změně rozlohy krajů spadala pod Pardubický kraj. Až 

do roku 1960 atleti závodili na Přeborech Pardubického kraje spolu s dalšími kluby: 

Ústí nad Orlicí, Pardubice, Slatiňany, Vysoké Mýto, Choceň, Přelouč, Litomyšl, Golčův 

Jeníkov. Další změna se udála v roce 1953, kdy zanikl TJ Sokol Kosmos Čáslav a oddíl 

čáslavské atletiky přešel pod TJ Slavoj Čáslav.3 

Významnou osobností, která v 70.1etech ukázala, že čáslavská atletika se může 

měřit se světovými atlety, je ing.Miroslav Kváč. Členem TJ Slavoj Čáslav se stal v roce 

1958.100 Jako závodník se účastnil mnoho pohárových i přátelských utkání až do roku 

1965, kdy se plně začal věnovat trénování. 

Registrace nových členů byli v roce 1959, to znamenalo i to, že po tomto roce 

směli závodit jen ti sportovci, kteří měli platnou registraci.16 

5.3.2. Závody a ligové boje 

V lednu roku 1940 pořádala Čáslavská jednota přebor 5 žup. Župní dorostenecké 

závody vyhrála Orlická župa, Havlíčkova župa byla poslední.45 Aktivita sokolů, 

zejména starších dorostenců během války neustávala, spíše naopak. Mladí nadšenci 

provozovali řadu kulturních a sportovních akcí. Dne 27.dubna 1940 Sokolové pořádali 

1. ročník Jankovcova lesního běhu, nazvaného podle zakladatele závodu profesora 

Vyšší hospodářské školy ing. Jankovce. 

Na začátku června roku 1940 se konaly ve Vodrantech závody, kdy každý člen 

jednoty podle hesla: „Ukaž, co umíš", předvedl svoji tělesnou zdatnost. Nejúspěšnějším 

závodníkem se stal J.Glira.45 

Ve dnech 30.března a ó.dubna 1941 se konal I. ročník lesního běhu Sady 

Vodranty. Závodu se účastnili nejen čáslavští sokolové od nejmladších žáků po 
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veterány, ale i okolí. Z běhu Sady Vodranty se stala tradice, která dodnes trvá. 

Každoročně se závody konají pod záštitou AC Čáslav. 

V témže roce se Reálné gymnázium Čáslav spolu se školami z Kutné Hory a 

Kolína utkalo v atletickém pětiboji o stříbrný pohár na stadionu v Kutné Hoře. Zvítězilo 

družstvo kutnohorské Vyšší hospodářské školy.45 

Po uzavření Sokola se stal LOSK Čáslav součástí Polabské divize. Meziklubová 

utkání se pořádala hlavně mezi spolky Polabské divize. Čáslavští muži měli velmi 

dobrou výkonnost a velmi brzy se zařadili mezi první mužstva v této divizi. Např. dne 

16.května 1943 pořádali čáslavští atleti utkání proti celku AC Sparta Praha.46 

Velkou změnu přinesl konec 2. světové války a znovuotevření Sokola, atletika se 

stala jeho součástí. Závody byly pořádány v rámci Havlíčkovy župy, které byl Sokol 

součástí před válkou. 

Sezona 1946 byla zahájena 6. ročníkem lesního běhu Sady Vodranty. Závodilo 

se v mužské kategorii v běhu na cca 4 400 m, v dorostenecké kategorii na cca 2 000 m a 

v mladších dorostencích v běhu na cca 1 200 m a závod byl nazván Memoriálem tří 

Sokolů. Jednalo se o Karla Příhonského, Miloně Micku a Otu Šťovíčka, kteří padli 

během 2. světové války. 

Dne 5.května 1946 se konaly závody v rámci květnových oslav. Nebylo zde 

dosáhnuto žádných velkých výsledků. Dne 2.června 1946 se na čáslavském stadionu 

konalo pohárové utkání polabského okrsku se Sokolem Kutná Hora. Kutná Hora byla 

poražena 71:66 bodům. V červnu byl naplánován Sprinterský trojboj Jaroslava Olivy, 

který se konal 29.června a zvítězil František Tůma. V srpnu byl zorganizován 1. ročník 

Velké ceny města Čáslavi v běhu na 200m o putovní cenu Sprinter v zatáčce. Tuto 

soutěž spolu s doprovodnými závody nalezneme s několika málo přestávkami i 

v dnešním čáslavském atletickém programu. Závodů se zúčastnila řada závodníků nejen 

z Čáslavi, ale i z Prahy, Kolína, Nymburka a z Mladé Boleslavi. Historicky prvním 

vítězem Velké ceny se stal Hořčic z AC Sparty.10 

Čáslavští atleti se v roce 1946 zúčastnili několika významných akcí a dosáhli 

řady úspěchů. Domácí sezóna byla ukončena 5.října 1946 desetibojem o cenu Františka 

Černého. Pro nepříznivé počasí závod nebyl dokončen a vítězem pětiboje se stal 

František Tůma. Tento desetiboj se stal také tradicí a každoročně se čáslavští atleti loučí 

se sezonou na stadionu ve Vodrantech právě oddílovými víceboji.10 
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utkání mezi jednotlivými družstvy, zúčastňovali se závodů v okolních městech. 

V roce 1947 se dorostenci Jiří Kunášek a Vlastimil Viesner probojovali do finále 

přeboru ČSSR. Téhož roku pořádala Čáslav přebory Havlíčkovy župy ve dnech 6. a 

7.září. Čáslavští muži zvítězili ze 14 účastněných družstev.6(Ve 40.1etech se o rozvoj 

čáslavské atletiky nejvíce starali sportovci J. Oliva, V. Málek, Pipek, Tůma, Janeček, 

J. Kunášek, Viesner a z dorostenek Hlaváčková, Doleželová, Olivová. 

Na konci 40. let (sezona 1948-49) nastala určitá výkonnostní stagnace. Družstvo 

mužů, které tvořili z velké části dorostenci, se rozpadlo. Mladší ročníky odešli po 

skončené válce studovat na vysoké školy a výsledky týmu nebyly nijak lichotivé.6 

Situace se podstatně změnila na začátku 50.1 et s příchodem nové generace 

sportovců. Vítězi přeborů Pardubického kraje se stávali mužstva Ústí nad Orlicí, 

Pardubic a Čáslavi. Rok 1952 se nesl ve znamení úspěchů, ze 17- ti utkání mužů 

čáslavští atleti prohráli pouze přátelské utkání s AC Sparta Praha. Porazili dokonce i SK 

Slavia Praha.130 V roce 1954 se Čáslav umístila na druhém místě za celkem Ústí nad 

Orlicí. V roce 1956 se družstvo mužů probojovalo do oblastní soutěže, lehkoatletické 

divize. V následujícím roce se bohužel družstvo nesešlo v nejsilnější sestavě a v divizi 

se umístili na posledním místě. Toto umístění znamenalo pro rok 1958 opětovný sestup 

do přeboru kraje. V pohárových soutěžích, které jsou měřítkem výkonnosti závodníků, 

startovala ještě družstva žáků a dorostenců. Ženské složky nesestavily družstvo, ani 

nikde nehostovaly.15 Čáslav se pravidelně zúčastňovala každoročního klasického 

Pětiboje v Kolíně.3 

V 50. letech za čáslavskou atletiku startovalo nesčetně mužů a dorostenců. 

Jednalo se o dlouhodobé členy klubu, školáky či hostující sportovce, zejména vojáky, 

kteří v Čáslavi plnili svoji vojenskou službu. Generace, která zůstala z konce 40. let, 

byla zastoupena Vlastimilem Viesnerem, Ivanem Almášim, Josefem Dušátkem. 

Nastupující generaci představovali Jiří Tomášek, Milan Vebr, Karel Smejkal, Karel 

Drahokoupil, Josef Krása, Bohumil Jányš, Radovan a Slavoj Kopeckých, mladší 

dorostence pak Pavel Beneš, dorostenky Misková, Olga Matouškovská, Eva Zemanová, 

Věra Šteflová. V pol. 50. let vstoupil do TJ Slavoj Čáslav ing. Miroslav Kváč a jako 

starší dorostenec nadějný sportovec Jindřich Vyhnánek. 
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V následujících letech se stala z Čáslavi úspěšná atletická obec. Každoročně 

atleti pořádali několik tradičních závodů, organizovali okresní a krajské přebory a 

utkání mezi jednotlivými družstvy, zúčastňovali se závodů v okolních městech. 

V roce 1947 se dorostenci Jiří Kunášek a Vlastimil Viesner probojovali do finále 

přeboru ČSSR. Téhož roku pořádala Čáslav přebory Havlíčkovy župy ve dnech 6. a 

7.září. Čáslavští muži zvítězili ze 14 účastněných družstev.6(Ve 40.letech se o rozvoj 

čáslavské atletiky nejvíce starali sportovci J. Oliva, V. Málek, Pipek, Tůma, Janeček, 

J. Kunášek, Viesner a z dorostenek Hlaváčková, Doleželová, Olivová. 

Na konci 40. let (sezona 1948-49) nastala určitá výkonnostní stagnace. Družstvo 

mužů, které tvořili z velké části dorostenci, se rozpadlo. Mladší ročníky odešli po 

skončené válce studovat na vysoké školy a výsledky týmu nebyly nijak lichotivé.6 

Situace se podstatně změnila na začátku 50.1 et s příchodem nové generace 

sportovců. Vítězi přeborů Pardubického kraje se stávali mužstva Ústí nad Orlicí, 

Pardubic a Čáslavi. Rok 1952 se nesl ve znamení úspěchů, ze 17- ti utkání mužů 

čáslavští atleti prohráli pouze přátelské utkání s AC Sparta Praha. Porazili dokonce i SK 

Slavia Praha.130 V roce 1954 se Čáslav umístila na druhém místě za celkem Ústí nad 

Orlicí. V roce 1956 se družstvo mužů probojovalo do oblastní soutěže, lehkoatletické 

divize. V následujícím roce se bohužel družstvo nesešlo v nejsilnější sestavě a v divizi 

se umístili na posledním místě. Toto umístění znamenalo pro rok 1958 opětovný sestup 

do přeboru kraje. V pohárových soutěžích, které jsou měřítkem výkonnosti závodníků, 

startovala ještě družstva žáků a dorostenců. Ženské složky nesestavily družstvo, ani 

nikde nehostovaly.15 Čáslav se pravidelně zúčastňovala každoročního klasického 

pětiboje v Kolíně.3 

V 50. letech za čáslavskou atletiku startovalo nesčetně mužů a dorostenců. 

Jednalo se o dlouhodobé členy klubu, školáky či hostující sportovce, zejména vojáky, 

kteří v Čáslavi plnili svoji vojenskou službu. Generace, která zůstala z konce 40. let, 

byla zastoupena Vlastimilem Viesnerem, Ivanem Almášim, Josefem Dušátkem. 

Nastupující generaci představovali Jiří Tomášek, Milan Vebr, Karel Šmejkal, Karel 

Drahokoupil, Josef Krása, Bohumil Jányš, Radovan a Slavoj Kopeckých, mladší 

dorostence pak Pavel Beneš, dorostenky Míšková, Olga Matouškovská, Eva Zemanová, 

Věra Šteflová. V pol. 50. let vstoupil do TJ Slavoj Čáslav ing. Miroslav Kváč a jako 
i ' i 3 starší dorostenec nadějný sportovec Jindřich Vyhnánek. 
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5.4 Atletika v letech 1960-1974 

5.4.1 Dění v čáslavském oddíle v letech 1960 - 1974 

Po úspěšných 50. letech pro čáslavskou atletiku nastaly krušné chvíle. V roce 

1960 se změnily hranice krajů, značná část družstva mužů se z Čáslavi odstěhovala a 

zbylí bojovali v krajském přeboru jen o udržení. V roce 1960 startovala v divizní 

soutěži spolu s Čáslaví ještě družstva Dynamo Pardubice, Lokomotiva Kolín, Spartak 

Mladá Boleslav, Lokomotiva Česká Lípa, Jiskra Lomnice n.Popelkou, Spartak Ledeč a 

Spartak Čelákovice.82 

Závodníci se přes léto připravovali na atletické dráze a v zimě měli své útočiště 

v tělocvičně zdejší sokolovny. V roce 1962 se konala dlouhodobá soutěž i nejlepšího 

čáslavského atleta roku. Absolutním vítězem se stal Pavel Beneš. Jeho hlavní 

disciplínou je běh na 110 m překážek, ve kterém vytvořil okresní rekord 15,9 s. 

V krajských přeborech dále reprezentoval Čáslav ve skoku vysokém a štafetě 4x1 OOm. 
• • 8 8 

Svoji všestrannost ukázal vítězstvím v oddílovém desetiboji. 

Slavoj Čáslav byla pověřena uspořádáním mistrovství republiky v lehké atletice 

na závodní dráze starších dorostenců pro rok 1965. Vrcholný atletický podnik bylo 

nutno odříci pro katastrofální stav lehkoatletických vržišť, doskočišť a zejména běžecké 

dráhy. Deštivé jaro způsobilo, že stadion nebylo možno uvést do náležitého stavu. Tento 

rok se i přes problémy se stadionem nesl v oslavném duchu. První nadšenci se ve 

Vodrantech sešli již před 25 lety a tak na konci roku proběhly oddílové oslavy 

25 nepřetržité činnosti čáslavského atletického oddílu. Na počest slávy proběhla výstava 

fotografií Josefa Richtera ve výstavní síni Tř.Rudé armády (dnešní pěší zóna).47'83'114 

V následujících dvou letech byla hlavní pozornost věnována rekonstrukci 

atletického oválu.17,18 Slavnostní otevření stadionu po rekonstrukci nastalo dne 1.května 

1968, kdy oddíl pořádal lehkoatletické národní závody.104 

V roce 1971 navázali čáslavští funkcionáři kontakt s německým Cunnewalde. 

Na jaře se žáci a dorost zúčastnil závodů v Čáslavi a na podzim byla Čáslav pozvána do 

NDR.98 

Od roku 1971 Slavoj měla v krajských soutěžích družstev 6 zástupců-muži, 

ženy, starší a mladší dorostenci a dorostenky. V okresních soutěžích Čáslav 

reprezentovaly starší a mladší žáci. 
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V roce 1972 na sebe velmi výrazně upozornila Jarmila Kratochvílová, která 

vyhrála přebor kraje v běhu na 200 m a 400 m.106 Spolu s dalšími dvěma závodnicemi 

ze Slavoje Čáslav M. Janáčkovou a A. Úlehlovou se v roce 1972 účastnili 

mezinárodních závodů v Praze za účasti Maďarska, NDR, Polska a Rakouska. 

Kratochvílová v běhu na 200 m skončila na 3. místě a na dvojnásobné trati si dokonce o 

jeden stupeň polepšila. Janáčková zlepšila oddílový rekord a 100 m překážek zaběhla 

jako 5. nejrychlejší žena závodů. Úlehlová doběhla na 8. místě v běhu na 800 m.65 

Na přelomu let 1972 - 3 začal Slavoj úzce spolupracovat s Domem pionýrů a 

mládeže Čáslav. Díky tomu se na stadionu začala scházet i atletická přípravka. Za 

podpory vedoucí žákovských družstev trénovaly nejmenší 2x týdně.59 

5. 4. 2 Soutěže družstev v letech 1960 - 1974 

V roce 1960 čáslavské družstvo mužů v divizní soutěži až do posledního kola 

bojovalo o postup do II. ligy. Nakonec i díky horšímu skóre se Spartakem Čelákovice se 

umístilo na 4. místě. Z vítězství se radovalo Dynamo Pardubice.96 V tomto roce TJ 

Slavoj sestavila družstva mužů, dorostenců a dorostenek, žáků a žákyň. 

Čáslavský stadion hostil v roce 1961 přebory okresu mužů a dorostu. Závody 

byly velmi dobře uspořádány a atleti dosáhli kvalitních výkonů. Celkový počet disciplín 

byl 54, vítězem 100 m v kategorii mužů a staršího dorostu se stal Drahokoupil ze 

Slavoje Čáslav.95 

Mistrovské utkání mužů Čáslavi a Kolína se konalo za deštivého počasí na 

stadionu ve Vodrantech v červnu 1961. Toto utkání bylo vyrovnané až do závěrečné 

štafety, kterou vyhrál Kolín a celkově se radoval z vítězství 77:73. Stejným poměrem 

Pak v následujícím kole Čáslav prohrála i s Kutnou Horou a rozhodující byla opět 

závěrečná štafeta. Dalším prohraným bojem bylo utkání na domácím hřišti s Kladnem. 

V úplné sestavě nastoupili čáslavští atleti k utkání s Čelákovicemi, ale ani to nepomohlo 

a prohráli 63:87. Sezona 1961 nebyla úspěšnou, muži bojovali o udržení v krajském 

přeboru.76'77'78 

V roce 1962 se družstvo mužů pokusilo o napravení dojmu z roku předchozího, 

kdy muži bojovali o udržení v kraji. Hned v prvním utkání však čáslavské sportovce 

v okresním derby porazilo Dynamo Kutná Hora. Naproti tomu Čáslav zvítězila na hřišti 

Spartaku Vlašim. Cenné vítězství si připsali muži i ženy. Po deseti letech se podařilo 
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sestavit i družstvo žen, které pod vedením ing. Kváče bojovalo taktéž v krajském 

přeboru. Celkově čáslavští atleti vyhráli 1 utkání, prohráli 3 utkání, ženy vyhrály 1 
71 72 91 

utkání, 2 prohrály. Muži skončili v krajském přeboru na 4. místě. ' ' 

V roce 1963 se v Čáslavi konaly přebory okresu mužů a dorostenců, v Kutné 

Hoře pak přebory žen a ml. dorostenců. Ze 66 přebornických titulů získala Slavoj 
V Q < 

Čáslav 19 prvních míst. 

Ve dnech 10. a l l . ř ína 1964 pořádal Slavoj Čáslav na závěr atletické sezony 

závod O nejlepšího čáslavského atleta. V posledních ročnících vyhrával opakovaně 

Pavel Beneš, před ním se nej lepším vícebojařem stával Karel Šmejkal.89 Každoročně 

byl organizován atletický víceboj, který v tomto roce proběhl i jako soutěž tříčlenných 

družstev. Nejzdatnějším čáslavským atletem se pro rok 1964 stal Pavel Vacátko. 
• v ř 84 

Nejlepším tříčlenným mužstvem se stalo družstvo Vojáci Čáslav. 

Na konci roku '64 bylo vlídné počasí. Mladší dorostenci pod vedením svého 

trenéra Z. Valchy uspořádali na stadionu ještě několik menších závodů. Úspěšnými 

běhy se podařilo zlepšit několik oddílových rekordů, zejména ve štafetách, kdy časem 

1:39,7 s na 4x200 m překonali dokonce i okresní rekord v mužské kategorii. To samé se 

j im podařilo i v běhu na 4x60 m, kde časem 28,1 s vytvořili také mužský okresní 

rekord.57 

Jak přívětivě počasí na sklonku roku minulého lákalo k venkovním sportům, o to 

deštivěji bylo v následujícím roce. Atletická dráha byla rozmočena. Většinu 

mistrovských utkání bojovali atleti na hřištích soupeřů, i přesto dosáhli velmi dobrých 

individuálních výkonů, zejména dorostenci. Okresní rekord v běhu na 90 m překážek 

překonal Zdeněk Kučera časem 13,0 s. Bylo překonáno i několik oddílových rekordů. 

Vyzdvihnout lze jistě běh Vyhnánka na 100 m časem 11,3 s, disk Jindry hodem 39 m a 

v ženských složkách Janáčkovou a její výkon v disku 26,02 m a v kouli 9,53 m. 

V sezoně '65 překonali závodníci Slavoje 19 rekordů, když se na většině podíleli 

dorostenci.60,62 

Ačkoliv se i téměř celý další následující rok pracovalo na opravách 

lehkoatletického stadionu, pořádala Čáslav tradiční přespolní běh Sady Vodranty.85 

V roce 1966 se do soutěží družstev zapojili čáslavští muži, starší a mladší dorostenci a 

mladší dorostenky. Špatné tréninkové podmínky, nevýhoda cizího prostředí při 

utkáních ovlivnily celkovou výkonnost atletů. V konečném pořadí oblastního přeboru 
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obsadili muži 8. místo. Úspěšnějšími byla obě družstva dorostenců, která v krajském 

přeboru bojovala o místa nejvyšší. Na celostátních přeborech čáslavskou atletiku 

úspěšně reprezentovali starší dorostenci Miloš Čuda v hodu diskem, který se umístil na 

8. místě, a Milan Řípa, který doběhl 200 m překážek v 11. nejrychlejším čase. 

Přeborníkem Středočeského kraje v běhu na 100 m se stal Luboš Vilímek.17,75 

V roce 1967 byla výkonnost opět negativně ovlivněna nedokončenou atletickou 

drahou. Přesto se podařilo ustavit nově družstvo žáků. Na provizorním hřišti ve 

Vodrantech uspořádal oddíl v červnu pro mladší a starší žáky závody v skoku vysokém 

a dalekém a v hodu míčkem. V kategorii starších žáků zvítězil výkonem 151 cm do 

výšky Pavel Valach, v mladších žácích pak výkonem 124 cm Zbyšek Valcha. Ve skoku 

dalekém nejdále skočil P. Valach a to 430 cm, v mladších žácích se z vítězství radoval 

M. Leško skokem dlouhým 365 cm. Hod míčkem vyhrál R. Urban 54 m ve straších 

žácích, v mladších se z vítězství radoval M. Forst hodem dlouhým 37 m.61 

Dalšími družstvy startujícími v sezoně byli mladší a starší dorostenci, jedno 

družstvo dorostenek a mužů. V konečné tabulce II. třídy muži obsadili 2. místo a 

vybojovali si postup do I. třídy kraje. Dne 1.října 1967 bylo uspořádáno první trojutkání 

mužů Čáslav - Beroun - Mladá Boleslav na nové, ještě neoficiálně otevřené, dráze.18 

Přebory Středočeského kraje konaly v Kutné Hoře, v soutěžích dorostu se dokázali 

prosadit i členové TJ Slavoj Čáslav. Přeborníky se stali Škarka, Klouda, Miřejovský.55 

Nově rekonstruovaný stadion byl slavnostně otevřen a oficiálně předán do 

užívání čáslavských atletů dne 1.května 1968 pořádáním lehkoatletických národních 

závodů. Bylo dosaženo řady dobrých výkonů. Zúčastnili se atleti z celé republiky. 

V dálce zvítězil Adamec z Karlových Varů výkonem 714 cm, 400 m časem 51,2 

s nejrychleji zaběhl Mareš z Bohemians, 200 m za 22,7 s nejrychleji běžel Juliš z VŠ 

Praha 200m překážek přeběhl nejrychleji Kroužil z Kladna časem 25,6 s, v trojskoku 

zvítězil výkonem 14,06 m Rufer z Tábora, 1500 m vyhrál časem 4:10,3 min 

českobudějovický Němec, na nejdelší trati 5 km byl nejúspěšnější Burda z Českých 

Budějovic v čase 15:49,9 min. V ženách první stupínek v běhu na 200 m patřil domácí 

atletce Smetanové výkonem 28,3, což byl zároveň nový oddílový rekord. Disk do 

vzdálenosti 45,66 m odhodila Podhorecká z Kladna a prvenství si připsala Císařová 
^ 104 

Z VS Praha v běhu na 60 m časem 8,2 s. 
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Během roku 1968 se konaly atletické středy. Střídavě je pořádaly oddíly Slavoj 

Čáslav, Rudá Hvězda Kutná Hora a Lokomotiva Kolín. Oddíly se pravidelně střídaly, 

závod měl na programu vždy 3-4 disciplíny a všechna 3 družstva měla na každém 

odpoledni své zastoupení.79 

V roce 1970 se v Čáslavi konaly župní přebory všech věkových kategorií. 

V mužském klání vyhrál Spartak Vlašim, další pořadí bylo následující: 2. Lokomotiva 

Kolín, 3. Slovan Roztoky, 4. Rudá Hvězda Kutná Hora, 5. Slavoj Čáslav. Z čáslavských 

atletů se nejlépe umístili: ve vrhu koulí Vilímek skončil 4.,v běhu na 1500 m Kubát 

proběhl cílem na 3. místě a stejně tak získal 3. místo Pokorný v trojskoku.56 

Na začátku sezony 1971 se v tělocvičně sokola konaly I. halové závody. 

Účastnilo se celkem 68 čáslavských atletů všech věkových kategorií ve dvou 

disciplínách: skok vysoký a běh na 25 m. Ve starším dorostu zvítězili I. Zábrodský 

výkony 171 cm a 4 s a Stočesová 130 cm a 4,3 s. V kategorii mužů si vítězství připsal 

Vilímek za výkony 141 cm a 3,7 s. V ženské kategorii se z vítězství radovala Janáčková 

za 115 cm a 4,3 s.74 

Čáslavské družstvo mužů v krajském přeboru navázalo na výkony z 1. pol. 60. 

let. Ve 4. kole zvítězili na domácím stadionu a v 5. kole skončili 3. Celkově se umístili 

na 3. příčce v I. třídě krajského přeboru.69'113 

Ve dnech 6. - 9.října pořádal atletický klub zájezd do NDR. Do města 

Cunnewalde, které bylo na jaře v Čáslavi, jel závodit dorost a žactvo. Čáslavské mládí 

zvítězilo i díky výkonům Černé, Svobodové, Mačka, Kunáška ml., Hostana v poměru 

130:118.98 

V I. kole krajského přeboru žen v sezoně 1972 se Slavoj Čáslav umístil na 2. 

místě za Spolanou Neratovice.106 V dalším kole se pořadí na předních příčkách obrátilo 

a Slavoj Čáslav se celkově dostal na 1. místo.64 Díky udržení formy z jarních závodů se 

ženám podařilo postoupit do divizní soutěže. V krajském přeboru se v jarní části naopak 

příliš nedařilo mužům. Po první polovině soutěže bylo mužstvo na posledním 6. místě.80 

I přes zlepšené výkony se mužům nepodařilo odpoutat se ode dna tabulky a v konečném 

pořadí sezony 1972 skončili právě na 6.místě. 

V následující sezoně čáslavští muži nenechali nic náhodě a po důkladném 

tréninku a kolektivním výkonu s převahou vyhráli krajský přebor. Tečkou za skvělou 

sezonou bylo rozhodující vítězství na stadionu největšího soupeře, Slovanu Roztoky. 
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Většina závodníků v posledním závodě sezony v Roztokách u Prahy podala výkony na 

hranici svých osobních a oddílových výkonů. Na krátkých tratích se blýskli výkony 

Ryšavý a Zábrodský v běhu na 110 m překážek a Vilímek v běhu na 200 m. Skoky 

velmi dobře zvládli čáslavský trojskokan, resp. výškař Zábrodský (1., resp. 2. místo), 

dálkař Ryšavý (2. místo). Hody a vrhy ovládl Vilímek, který zvítězil nejen v běhu, ale i 
07 

ve vrhu koulí a hodem diskem. 

Pro své svěřence od mladších žáků po starší dorostence uskutečnil na začátku 

října 1973 oddíl Slavoje sprinterský trojboj.66 Nejlepším čáslavským desetibojařem pro 

rok 1973 se stal Ryšavý.107 

Na stadionu ve Vodrantech se v roce 1974 konalo celostátní finále 

Středoškolských her. Dvoudenní klání 350 závodníků ze 12 krajů proběhlo na začátku 

června. Střední Čechy reprezentovalo v kategoriích dívek i chlapců gymnázium Kolín ." 

5. 5 Čáslavská atletika v letech 1975-1989 

5. 5 . 1 Činnost oddílu v letech 1975 - 1989 

V druhé polovině 70. let začal čáslavský atletický oddíl pronajímat své atletické 

zázemí pro účely soustředění ostatních atletických klubů. Tento skutek přispěl k pokrytí 

nákladů na provoz a činnost oddílu.19 

V sezoně 1978 se čáslavští atleti přihlásili do soutěže s názvem „Vzorný 

kolektiv mládeže", jejíž požadavky byly stanoveny na výroční schůzi. Dorostenci splnili 

zadané úkoly a byl j im udělen titul vzorného kolektivu.19 V následujícím roce 

dorostenci tento titul obhájili.20 

Čáslavská atletika v roce 1980 slavila 40 let nepřetržité činnosti, k tomuto 

jubileu byla vydána vzpomínková publikace Z historie čáslavského lehkoatletického 

stadionu. Autorem byl Bohuslav Luňáček, člen atletického družstva starších 

dorostenců.48 

V červenci 1982 bylo vydáno první číslo zpravodaje Čáslavský atlet. Po 

několikáté přestávce se vedení atletického oddílu rozhodlo obnovit vydávání zpravodaje 

informujícího o činnosti a práci oddílu.90 

Ve spolupráci s Domem pionýrů a mládeže převzal čáslavský oddíl patronát nad 

atletickými kroužky Základní školy v Čáslavi pod vedením Pavla Škarky a Základní 
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školy ve Vrdech pod vedením p. Pucandla. Tato spolupráce by měla vyústit v podporu 

žákovské atletiky a rozvíjet činnost atletického oddílu i pro nejmladší sportovce.23 

Rok 1983 se zapsal do historie čáslavské atletiky nesmazatelným zlatým 

písmem, když Jarmila Kratochvílová pod vedením svého trenéra ing. Kváče dosáhla 

dalších neuvěřitelných výsledků. Na mistrovství světa v Helsinkách zvítězila v běhu na 

400 a 800 m. V závodě na 400 m zaběhla světový rekord časem 47,99 s. V Mnichově 

pak v běhu na 800 m vytvořila světový rekord časem 1:53,28 min, který dodnes nebyl 

překonán. Reprezentovala československou atletiku na několika mezinárodních 

závodech a pro rok 1983 se stala nejlepší sportovkyní a nejlepší atletkou světa. 

Kratochvílová i přes úspěchy nadále trénovala na atletickém ovále a v lesoparku 

v Čáslavi.24 

Další roky se pro čáslavskou atletiku stalo prioritou zvýšení počtu a kvality 

závodníků ve všech věkových kategoriích v rámci družstev. 

V roce 1986 se na čáslavském stadionu jako mladší žákyně objevuje Lída 

Formanová a již v této době jí všichni předpovídají skvělou atletickou budoucnost. 
o 27 

Svými výkony překonala několik oddílových rekordů. 

Čáslav se stala v březnu 1987 pořadatelem přeborů ČSR v přespolním běhu 

dorostenců a dorostenek mladších i starších. Oddíl měl v kategorii mladších dorostenců 

zastoupení v podobě M. Kostrece, který obsadil 8. místo v běhu na 4000 m.102 

V červenci 1987 se na stadionu ve Vodrantech konaly přebory ČSR mladších 

dorostenců na dráze. Zde si nejlépe vedli A. Kuklík, K. Volenec, P. Flégr.28-93 Ve 

spolupráci se školskými orgány uspořádal oddíl TJ Slavoj Čáslav finále ČSR 

Středoškolských her v atletice.58 

Po ukončení závodní kariéry se na začátku roku 1988 Jarmila Kratochvílová na 

čáslavský atletický ovál vrátila jako trenérka mládeže. Postupem času si kolem sebe 

vybudovala stabilní tréninkovou skupinu, v jejímž čele od začátku 90. let stála Lída 

Formanová a Hana Benešová. V roce 1988 v Paříži byl Kratochvílové udělen čestný 

titul Fair play, čímž byly oceněny její výsledky dosažené ve vrcholovém sportu.48 

Na podzim roku 1988 začala pracovat jako trenérka další skvělá 

běžkyně čáslavského oddílu. Jana Červenková současně závodila v čáslavském 

ženském družstvu a trenérský vedla především běžce na středně dlouhé a dlouhé tratě 

(od 400 m až po maratón).29 

34 



Na atletickém ovále ve Vodrantech se v roce 1988 scházelo 5 tréninkových 

skupin pod vedením J. Kratochvílové, J. Homolkové, J. Červenkové, Josefa Kunáška, P. 

Škarky.29 

Vtémže roce se čáslavští atleti M. Kostrec a L. Formanová zapsali do 

celostátních tabulek. M. Kostrec byl spolu sBalošákem, Sendlerem, Bartakovičem 

členem štafety 4x400 m, která časem 3:11,99 min vytvořila nový československý 

dorostenecký rekord. Na závodech DRUŽBA 88 získal druhé místo a časem 

1:49,46 min vytvořil nový československý rekord v kategorii dorostu . Lída Formanová 

zaběhla 300 m v kategorii žákyň nejrychleji v ČSSR.29'86 

Tento rok byl velkým mezníkem v oddíle čáslavské atletiky i z hlediska změny 

ve vedení oddílu. Po 44 letech se funkce předsedy atletického oddílu vzdal Josef 

Kunášek, aby se i nadále věnoval trenérství a zůstal atletickým rozhodčím. Na místo 
29 předsedy atletického oddílu nastoupil Doc. Dr. Václav Klapka, Csc. 

5.5.2 Soutěže družstev 

Sezona 1976-77 patřila v čáslavském oddílu k těm úspěšným. Z jednotlivců 

nejvíce vynikala dorostenecká běžkyně Jarmila Kratochvílová a juniorský běžec Václav 

Kupka. Velmi dobře si počínala také všechna oddílová družstva. V roce 1976 se 
108 

družstvo mužů stalo přeborníky Středočeského kraje. 

V roce 1978 se čáslavským mužům příliš nedařilo a v krajském přeboru skončili 

na 6., posledním, místě. Po odchodu výkonnostně nejlepších závodníků sestoupilo 

mužstvo z krajského přeboru do krajské soutěže. O trochu lépe si vedly ženy, které se v 

krajské soutěži celkově umístily na 4. místě. Na čáslavském ovále a přilehlém lesoparku 

uspořádali atleti dohromady 32 závodů a dalších 38 soutěží se účastnili.19 

V sezoně '79 se nejvíce dařilo mládežnickým družstvům, kdy dorostenci a 

dorostenky zvítězili v krajských soutěžích. Ženy si udržely standard z minulé sezony a 

skončily opět na 4. místě. Ačkoliv družstvo mužů posílilo, přesto se ve své soutěži 

umístilo na poslední 6. příčce. Atleti celkem absolvovali 45 závodů mimo domovský 20 stadion a na svém hřišti jich uspořádali 26. 

Ve Vodrantech byl dne 20.října 1979 zorganizován dorostenecký přebor ČSR 

v přespolním běhu.20 
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Rok 1980 byl pro čáslavskou atletiku jednotlivců velmi úspěšným rokem. 

Jarmila Kratochvílová, členka TJ Slavoj Čáslav, získala stříbrnou medaili na OH 

v Moskvě v běhu na 400 m časem 49,46 s. Další svěřenkyně trenéra ing.Kváče Jana 

Červenková oblékla reprezentační dres v mezinárodním utkání proti Maďarsku, 

Švýcarsku a Jugoslávii.21 

Oproti předchozím letům a úspěchům jednotlivců se příliš nedařilo družstvům. 

Celek mužů se nedokázal probojovat z krajské soutěže do krajského přeboru. Celkově 

skončila Čáslav na 3. místě a pro další rok to znamená setrvání v krajské soutěži. Ženy 

si v krajském přeboru polepšily o jednu příčku, celkově skončily na 3. místě. Umístění 

by bylo ještě lepší při startu Jany Červenkové, která v roce 1980 hostovala za Slavii 

Praha VŠ. Družstva dorostu svoje soutěže v II. třídě krajského přeboru nedokončila pro 

nedostatek termínů.21 

V roce 1981 se čáslavským družstvům celkem dařilo. Muži dokázali ve své 

skupině zvítězit a postoupit do krajského přeboru. Ženy v krajském přeboru potvrdily 
r v 2 2 

stoupající tendenci a skončili za TJ Kolín na 2. miste. 

Jana Červenková potvrdila svoji formu z předcházející sezony a na přeborech 

ČSSR v hale zvítězila v běhu na 1500 m časem 4:24,7 a na přeboru ČSSR venku 

zvítězila v běhu na 3000 m výkonem 9:19,2.22 

V roce 1982 navázala celá řada čáslavských atletů na výkony Kratochvílové a 

Červenkové účastí na mistrovství ČSR i ČSSR. Výborných výsledků dosáhla Jana 

Kadlecová, Jarmila Homolková, Jindřich Vyhnánek, Jana Melcrová, Jiří Vavřina, Petr 

Vavřina. Účastníky mistrovství Čech dále byli Jiří Kunášek, Milan Horák, Lenka 

Kubínová a Evžen Šembera.23 

Dalšího úspěchu pro čáslavskou atletiku dosáhla družstva žen a mužů. Ženy se 

umístily na 2. místě a muži na 3.místě krajského přeboru. Oporou ženského týmu byla 

Vlasta Rudolfová, Jarmila Homolková, Jana Kadlecová, Věra Hendrychová, Jana 

Melcrová. Z mužů nejvíce bodovali Jiří Kunášek, Luboš Vilímek, Pavel Škarka, Josef 

Melcr. V tomto roce dokonce bylo do II. třídy v krajské soutěži přihlášeno druhé 

družstvo mužů, které skončilo celkově na 9. místě. Starší dorostenci nebyli do krajských 

soutěží přihlášeni a startovali za obě družstva mužů. Mladší pak skončili v sezoně '82 

na 5. místě za celky s lepšími materiálními podmínkami. Starší dorostenky se 
r v 23 v pětičlenné soutěži umístily na 4. místě. 
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Po dvou kolech v sezoně 1983 si velmi dobře vedly ženy Slavoje Čáslav, kdy 
101 v 

v silné konkurenci v krajském přeboru držely 3. místo za Kladnem a Kolínem. Zeny 

si po celý zbytek sezony udržely skvělou formu a rovněž celkově skončily na 3.místě za 

celky Poldi Kladno a TJ Kolín. Mužům se tolik nedařilo a v krajském přeboru skončili 

na poslední 7. příčce a druhé mužstvo, které startovalo v krajské soutěži B obsadilo 

rovněž poslední 7. místo. Čáslavským mládežnickým oddílům se také příliš nedařilo. 

Tyto výsledky všech celků, kromě žen, byly důsledkem malého zabezpečení účasti a 

nasazení startujících na závodech.24 

Rok 1984 byl ve znamení účasti oddílu v prvním roku socialistické soutěže O 

vzorný oddíl I. stupně. Celkově oddíl obeslal a uspořádal 68 utkání a závodů ve všech 

věkových kategoriích. V soutěžích družstev se počet zvýšil ze 7 na 9, když k družstvům 

mužů A, B, ženám, dorostenkám starším, dorostencům mladším, žákům a žákyním 

Přibyla družstva mladších žáků a žákyň. Nejlépe si v tomto roce vedlo družstvo 

mladších dorostenců, kteří se probojovali do Národní ligy. Družstvo žen celkově 

skončilo na 2. místě, když porazily bývalé ligové celky Stará Boleslav, Vlašim a 

Neratovice.25 

V jednotlivcích se nejvíce blýskl Tomáš Kratochvíl vítězstvími na mistrovství 

ČSR i ČSSR ve skoku vysokém a dalších deset atletů čáslavského oddílu se probojovalo 

na přebory ČSR a ČSSR. Šárka Trpáková, Václava Voplakalová, Magda Stibůrková, 

Jana Melcrová, Jana Kadlecová, Věra Hendrychová, Aleš Voplakal, Miloš Kostrec, Jan 

Kloboučník, Jiří Kunášek, Tomáš Kratochvíl se probojovali sítem nejlepších v kraji 

mezi nej lepší atlety v Československu.25 

Po několika letech mírného růstu se v roce 1985 ustálila výkonnost družstev. 

Dostatečný počet závodníků umožnil opětovné sestavení dvou družstev mužů v krajské 

soutěži. Průměrnost výsledků však nezajistila postup do vyšší soutěže. Celkově se muži 

umístili sice na 1. příčce krajské soutěže, ale v kvalifikaci skončili na druhém, 

nepostupovém místě, za Lokomotivou Nymburk. Ženy při pohledu na konečnou tabulku 

skončily na 4. místě. Celkem čáslavští atleti uspořádali nebo se zúčastnili 49 utkání a 

závodů.26 

O rok později se opět projevila stoupající tendence výkonnosti jednotlivců, 

nikoliv družstev. Na mistrovství ČSR velmi dobře reprezentovala Čáslav J. Kadlecová, 

M. Kostrec, J. Kunášek, K. Volenec a A. Kuklík. Pro nedostatek závodníků oddíl 
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Čáslavi přihlásil do krajského přeboru mužů pouze jedno družstvo. Ti však dobrými 

27 

výsledky získali 3. místo. Ženy se umístily na 5. místě krajského přeboru. 

V roce 1987 se čáslavským družstvům příliš nedařilo. Jednotlivci velmi dobře 

reprezentovali na krajských přeborech i přeborech ČSR a ČSSR, ale kolektivní výkony 

stále zaostávaly. Muži skončili v krajské soutěži šestí a ženám se nepodařilo udržet 

krajský přebor, když v něm skončily na posledním 8. místě. Ani mládežnickým celkům 

se příliš nedařilo, starší dorostenky v krajské soutěži zakončily sezonu také posledním 

místem.28 

Následující rok byly zcela jasně vytyčeny cíle jak pro jednotlivé závodníky, tak 

pro oddílové celky. Závodníci se úspěšně představili na krajských i celostátních 

soutěžích a družstva mužů měla cíl postoupit z krajské soutěže do přeboru kraje. 

Družstvo mužů se oddílových cílů nijak nezaleklo a jasnými vítězstvími v jednotlivých 

soutěžních kolech si zajistilo postup do krajského přeboru pro příští rok. Velkou zásluhu 

na tom měl Jiří Kunášek, který svými vylepšenými osobními maximy na 100 m (10,9 s) 

a 200 m (22,1 s) zlepšil krajské rekordy. Zároveň byl členem vítězných štafet 4x100 m 

a 4x400 m.67 Ženy, které v předcházejícím roce poprvé spadly do nejnižší krajské 

soutěže, nebyly zapsány do soutěžních klání. Jednotlivé závodnice odešly na 

hostování.29 

Postupem mužů do krajského přeboru pro rok 1989 nebyly všechny cíle splněny, 

muži chtěli ihned postoupit výše, do II. národní ligy. V sezoně 1989 celkově zvítězili a 

do II. národní ligy skutečně postoupili. V tomto roce atletický oddíl přihlásil do krajské 

soutěže druhé družstvo mužů, které skončilo ve své soutěži na předposledním 10. místě. 

Družstvo žen, které vedla J. Červenková, si v krajském přeboru zajistilo 3. příčku, když 

od postupu do II. národní ligy je dělila jedna výhra. Ostatní celky TJ Slavoj Čáslav byly 

také velmi úspěšné. V Polabské soutěži mladšího žactva se o první místo s Českým , v 30 
Brodem dělila čáslavská děvčata a hoši skončili na 3. miste. 

5. 6 Atletika od roku 1990 do 2008 

5. 6. 1 Čáslavský oddíl v letech 1990 - 2008 

Od 1.dubna 1990 bylo v Čáslavi zřízeno Tréninkové středisko mládeže pod 

vedením Jarmily K r a t o c h v í l o v é . 3 0 V roce 1990 se novým předsedou oddílu stal ing. 

Miroslav Kváč.31 
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Pod vedením ing. Kváče se družstvu čáslavských žen podařilo v roce 1993 

probojovat do I. ligy a ve stejném roce H. Benešová a L. Formanová, svěřenkyně 

trenérky J. Kratochvílové, zvítězily na juniorském Mistrovství Evropy v San 

Sebastianu.33 

O dva roky později ženské družstvo bojovalo o postup do extraligy, v závěru 

utkání prohrálo na body s ASK Slavia Praha.35 

Českým atletickým svazem bylo na začátku roku 1995 obnoveno Tréninkové 

centrum mládeže, v 80. letech mělo sídlo v Kolíně. Od roku 1995 sídlilo centrum 

v Čáslavi. Tréninkové centrum sloužilo k výběru talentů. Prvním vedoucím střediska se 

stal Aleš Kuklík, v roce 1996 pokračovala jeho úspěšně započatá práce pod řízením 

Jany Červenkové.129 

V roce 1996 vznikl Atletický club Čáslav. Do AC Čáslav přešli všichni členové 

oddílu atletiky TJ Slavoj Čáslav. Nově vzniklý oddíl uspořádal dne 26.února 1996 první 

valnou hromadu, na níž byla zhodnocena sezona předcházející a současně byly 

stanoveny cíle pro sezonu nadcházející. Součástí valné hromady byla i volba nového 

výkonného výboru a dozorčí rady, předsedkyní se stala Jarmila Kratochvílová a 
r 129 

místopředsedou ing. Petr Hrubý. 

Tento rok se stal v čáslavském oddíle dalším velmi úspěšným rokem. 

H.Benešová a L.Formanová reprezentovaly Českou republiku na OH v Atlantě, kde se 

se štafetou 4x400 m probojovaly do finále. I v následujícím roce velmi dobře 

reprezentovaly svoji vlast i při několika mezistátních utkáních a na mistrovství světa 

v Athénách.37 

V roce 1998 se L.Formanová v běhu na 800 m stala halovou mistryní Evropy a 

o rok později dokonce dvojnásobnou mistryní světa - v hale i pod širým nebem. 

Po skončení závodní sezony 2001 vznikl v Čáslavi druhý atletický oddíl. Od 

AC Čáslav se distancovala početná skupina jedinců a založila nový atletický klub Sprint 

Čáslav. Ve vedení oddílu stál ing. Kváč , dále do klubu přešly trenérky J. Červenková, 

J. Dobřická, I. Burešová se svými svěřenci. V roce 2002 byla předsedkyní klubu 
123 zvolena Věra Suchomelová. 

V roce 2004 se situace kolem čáslavské atletiky otočila a trenérka J. 

Červenková se svými závodníky přešla zpět pod AC Čáslav. Sprint Klub Čáslav se 
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zaměřil na mladé závodníky a závodnice. Trenérky J. Dobřická a I. Burešová se 

věnovaly atletickému mládí, zejména přípravce a žákům.41'133 

Od roku 2005 se situace kolem čáslavské atletiky nevyvíjí příliš lichotivě. Stále 

se na stadionu scházejí trenérské skupiny J. Kratochvílové, J. Červenkové a atletické 

mládí J. Dobřické, ale závodníků i závodnic ubývá a zájemců je míň a míň. Po spadnutí 

žen do II. ligy se vedení klubu rozhodlo, že ženy budou hostovat v TJ Sokol Kolín.7 

5 .6 .2 Z á v o d y d r u ž s t e v 

V roce 1990 čáslavští muži zůstali v II.NL. Ženám se v tomto roce podařilo do 

I I . N L pos toup i t . 

V roce 1991 družstvo mužů opět bojovalo v II. národní lize. Bohužel se jim 

výsledkově tolik nevedlo i přes dobré výkony Kunáška, Choutky a Kosáka a ve své 

skupině skončili na 6., posledním, místě. O poznání lépe si ve stejné soutěži vedly ženy, 

ve své skupině skončily na 3. místě. Nejvíce se o to zasloužily H. Benešová, 

L. Formanová, J. Červenková, dále V. Pitáková, J. Kadlecová, K. Bubáková. Ostatním 

čáslavským družstvům se v krajských soutěžích příliš nevedlo, družstvo dorostenek 
31 

nebylo k soutěžím vůbec přihlášeno. 

Na konci roku 1991, přesněji 31.prosince, se ve Vodrantech konal 1.ročník 

Silvestrovského běhu. Trať byla pro všechny kategorie stejně dlouhá, cca 4 900 m. 

Závod se během dalších let uzpůsoboval potřebám jednotlivých skupin závodníků a i 

Přes úpravu délky tratí pro všechny kategorie se v roce 2008 konal již 18. ročník. Běhu 

se pravidelně účastní nejen čáslavští atleti, ale i široká veřejnost. Prvním vítězem 

v mužské kategorii se stal František Tichý ze Světlé nad Sázavou a v ženské kategorii 

zvítězila čáslavská Jana Červenková.31 

Ani v následujícím roce se mužům příliš nedařilo. Po spadnutí do krajského 

Přeboru se nedokázali umístit na lepším než posledním 6. místě. Po několika velice 

úspěšných letech v mužských kategoriích nastala generační obměna, která nedokázala 

navázat na předešlé úspěchy. Oproti tomu si ženy vedly o trochu lépe. Ve své soutěži, 

II. národní lize, skončili na 5. místě. Nejvíce bodů získala J. Červenková, V. 31 
Suchomelová, H. Benešová, J. Kadlecová. 

Rok 1993 se stal velmi úspěšným. Čáslavská atletika měla své zastoupení nejen 

na mistrovství České republiky, ale i na Mistrovství Evropy a světa. H. Benešová a 
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L. Formanová se ve svých nejsilnějších disciplínách - 100 m, resp. 800 m staly 

juniorskými mistryněmi Evropy. Skvělých výsledků dosáhla i J. Kadlecová na 

Mistrovství Evropy veteránů v silničním běhu, kdy získala 2. a 3. místo. Velkou 

výkonnost prokázali čáslavští atleti i na přeborech kraje, když v hale i na dráze získali 

po 9 prvenstvích.33 

Dne 9.května 1993 se konal I. ročník Běhu městem. Vypsány byly kategorie 

žákyň, žáků, dorostu, žen dohromady sjuniorkami a dorostenkami, mužů spolu 

s juniory. V mužské kategorii v běhu dlouhém 3750 m zvítězil Michal Šmíd z Pardubic 

časem 15:01.33 

Významných úspěchů dosáhla i oddílová družstva. Mužům se podařilo postoupit 

z krajského přeboru do II. národní ligy. Velkou zásluhu na tom měli M. Kostrec, 

A. Kuklík, A. Dafíko a Choutka. V posledních letech se však o trochu větší pozornost 

věnovala čáslavským ženám. Ty bojovaly v II. národní lize a v roce 1993 ji s přehledem 

vyhrály a slavily postup do druhé nejvyšší atletické soutěže České republiky, I. ligy. 

Tento výsledek byl dlouhodobým cílem celého atletického vedení i sportovců. 

Nejvyšším počtem bodů se o postup zasloužily M. Pavlištíková, P. Míšková, 

H. Benešová, V. Suchomelová. V mládežnických oddílech se již bohužel tradičně 

čáslavských družstvům tolik nedařilo.33 

V roce 1994 ženy zvládly tlak na nováčka soutěže a I. ligu udržely i pro 

následující sezonu. Muži po vzoru svých oddílových kolegyň vybojovali postup do I. 

národní ligy. 

Již 54. ročník Běhu sady Vodranty se uskutečnil dne 26.března 1994. Tradiční 

závod byl obnoveným Memoriálem tří Sokolů. Uskutečnil se na počest všech, kteří 

dříve položili své životy za hodnoty bratrství a mravnosti a jejichž památka nemohla být 

ta totalitního režimu uctívána.34'122 

O rok později muži bohužel bojovali pouze o udržení v I.lize, když v konečném 

Pořadí skupiny o udržení skončili na 5. místě. Pro rok 1995 se oddílu podařilo sestavit i 

družstvo mužů B, kteří skončili v oblastním přeboru na 4. místě. Již tradičně silnější 

družstvo žen dokonce v tomto roce bojovalo o postup do extraligy. V rozhodujícím 

klání prohrály s ASK Slavia Praha a setrvaly v I .lize. Pro tento rok měly své družstvo B 
* 35 128 1 ženy, ty skončily v oblastním přeboru na 4. místě. • 
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V Čáslavi dne 15.června 1996 bylo uspořádáno Mistrovství České republiky 

veteránů. Úspěšně se zúčastnili T. Schneiberg, MUDr. J. Kunášek a J. Červenková.36 

V tomto roce se podařilo čáslavské atletice přihlásit v hlavních kategoriích dva 

oddíly v ženách i mužích. Muži A skončili v I. lize na posledním místě a pro další rok 

sestoupili do II. národní ligy. Muži B se v oblastní soutěži umístili na 4. příčce. Ženy A 

se v I. lize udržely, když skončily na předposledním 7. místě. Ženy B v krajské soutěži 

skončily na posledním 5. místě. Nejlépe si vedli mladší žáci, kteří skončili z 11 družstev 

na 4. místě.35 

V roce 1997 se ve světové špičce ženské atletiky objevily hned dvě čáslavská 

jména - H. Benešová a L. Formanová. Formanová startovala v seriálu Grand Prix 

v bězích na 800 m a vytvořila si nový osobní rekord, jehož hodnota byla 1:58,54 ze 

závodů v Kolíně nad Rýnem. Na mistrovství světa v Athénách skončila na 5. místě. 

Benešová nestartovala v seriálu Grand Prix z důvodu nezařazení 400 m trati do startovní 

listiny, ale účastnila se Memoriálu J.Odložila v Praze a na ME do 22 let ve finském 

Turku získala 3 medaile. Zlatou v běhu na 200 m za světový čas 22,57 s, stříbrnou na 

400 m a bronzovou ve štafetě 4x400 m. Na mistrovství světa se jí příliš nedařilo, v běhu 
37 

na 400 m vypadla v rozběhu a na 200 m vypadla v meziběhu. 

Hlavním cílem družstva mužů pro rok 1997 při neúčasti domácích opor a 

s minimální účastí hostujících bylo udržet se v II. národní lize. Vedoucím družstva byl 

Roman Adam, čáslavský atlet, specializující se na hody a vrhy. Družstvo se v konečné 

tabulce umístilo na 4. příčce a tím splnilo daný cíl udržet se i pro následující sezonu. 

Bodově tomu nejvíce pomohl E. Daniš, V. Čistý, A. Kuklík. Vedoucím žen byl ing. Petr 

Hrubý, družstvo se umístilo na konečné 7. pozici a I. národní ligu pro další rok také 

udrželo. Z domácích atletek nejvíce bodovala M. Vendová, L. Kocmanová, P. 

Hochmanová. Družstva starších žáků a žákyň se probojovala do finále Oblastního 

přeboru37 

V následujícím roce muži opět s velkým nasazením dokázali skončit v II. lize na 

4. místě. Družstvo žen bylo posíleno hostujícími atletkami, i přesto skončilo v tabulce 
ligy „pouze" na 6.místě.38 

V roce 1999 se ve světovém měřítku blýskla L. Formanová, když získala 

halový titul mistryně světa a v srpnu překvapivě i mistrovský titul na dráze v běhu na 

800 m. Spolu s čáslavskou H. Benešovou a dále H. Fuchsovou a Burianovou zaběhly na 
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MS v Seville 4. místo ve štafetě na 4x 400 m. Ve stínu těchto úspěchů se družstvo 

mužů v II. lize nijak neztratilo a celkově skončilo na 4. místě. Nejvíce bodů nasbíral 

Josef Tomek. Ženám se oproti minulým čtyřem letům dařilo také lépe a ve skupině B I. 

ligy dosáhly na 4.místo. V juniorských kategoriích se v oblastním přeboru nevedlo ani 

chlapcům ani děvčatům, ve svých soutěžích skončili na posledním, resp. předposledním 

místě.39 

Rok 2001 nebyl z pohledu čáslavské atletiky nijak výjimečným. Družstva žen i 

mužů se v I. lize, resp. II. lize pohybovala ve spodní části tabulek. Muži skončili na 5. 

místě z osmi oddílů a ženy se umístily sedmé z osmi. Úspěchem byl postup juniorek do 

semifinále ČR, které se konalo koncem září v Praze, kde skončily na 5. místě. 

Od začátku roku 2002 se na čáslavském stadionu vytvořily dvě skupiny 

trénujících, v jednom rohu oválu se scházeli členové oddílu AC Čáslav a přes diagonálu 

oválu členové Sprint Klubu Čáslav. 

Díky úbytku členské základny musela AC Čáslav omezit veškeré své činnosti, 

ať organizační nebo v soutěžích družstev. AC Čáslav se především zaměřil na 

individuální výkonnost atletů. Ve stávajícím klubu zůstali L. Formanová, M. 

Doležalová, K. Váňa, D. Eidrnová, T.Šafránková, K.Dušková, M. Křivohlavý, 

svěřenci J.Kratochvílové. V soutěžích družstev mělo AC Čáslav pouze jediné 

zastoupení a to I. národní ligu v soutěži žen. Hlavním cílem bylo udržení se v soutěži, 

což se podařilo.119 

Oproti existenčním problémům AC Čáslav si Sprint Klub nemohl na počet členů 

nijak stěžovat. Zastoupení měl tento nově vzniklý klub na MČR jednotlivců i 

v soutěžích od mužů a žen po mladší žáky a žákyně. Družstvo mužů pod vedením J. 

Červenkové, i když v tomto roce procházelo generační krizí, se celkově v II. národní 

Hze umístilo na ó.místě. Družstvo žen bylo svým vedoucím ing. Kváčem přihlášeno do 

II. národní ligy a díky vynikajícím výkonům V. Suchomelové a P. Fouskové se ve své 

skupině umístilo druhé. Dobrého výsledku dosáhly i juniorky, kterým se podařilo opět 

Postoupit do semifinále mistrovství ČR, kde skončily na 5. místě.40 

V roce 2003 družstvo žen AC Čáslav bojovalo opět pouze o udržení v I. lize. 

Několik atletických opor ukončilo svoji závodní kariéru a družstvo tvořily převážně 

dorostenky a žákyně. Přesto cíl udržet se ženy splnily, když jim v tom výrazně pomohly 
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hostující závodnice, např.Michaela Briatková (mistryně Slovenska v běhu na 200 m), 

Kristýna Šubrtová (přestoupila do AC Čáslav z extraligového Olympu Praha).120 

Dne 5.července 2003 uspořádal AC Čáslav na stadionu ve Vodrantech atletický 

mítink u příležitosti 20.výročí světového rekordu Jarmily Kratochvílové v běhu na 

800 m. Mítink měl celkově kvalitní obsazení, největší pozornost byla upřena právě na 

běh na 800 m, kde se kromě zraněné L. Formanové sešla česká atletická špička. 
' 120 

Vítězství ovšem získala slovenská reprezentantka Lucia Klocová. 

Sprint Klub Čáslav v druhém roce své existence ukázal své kvality. Mužské 

družstvo pro malý počet závodníků nebylo přihlášeno do soutěže, muži hostovaly 

v atletickém oddíle Kolína. Ženy oproti tomu chtěly navázat na výkony předešlého roku 

a pohrávaly si i s myšlenkou postupu do vyšší soutěže. Sestavily silné družstvo, které 

doslova až do poslední štafety posledního kola soutěže bojovalo o postup do I. ligy. 

Přes velké úsilí všech závodnic i takticky zvládnutou bitvu od vedoucího družstva ing. 

Kváče se ženám nepodařilo postoupit o jeden hlavní bod a celkově skončily na 2.místě 

za Kovošrotem Praha.126 

V roce 2004 se zdánlivě vyhrocená situace vrátila do původních kolejí. Velká 

část atletů se ze Sprintu Čáslav spolu se svojí trenérkou J. Červenkovou vrátila zpět pod 

hlavičku AC Čáslav. Muži hostovali v nedalekém TJ Kolín a bojovali v I. lize. Ženy ve 

stejné skupině dosáhly na 3. místo a pro další rok mohly myslet na stupně nejvyšší.135 

Sprint klub se začal plně věnovat kategoriím mladších a starších žáků.7 

V roce 2005 se dařilo AC Čáslav v jednotlivcích na MČR všech věkových 

kategorií i v soutěžích družstev. Muži, stejně jako v předchozích dvou sezonách, 

hostovali v jiných atletických oddílech. Kromě K. Váni, který v roce 2005 závodil za 

Ústí nad Orlicí, všichni ostatní junioři a muži hostovali v I. lize za družstvo Staré 

Boleslavi. Nejvíce bodů si ve všech kolech soutěže připsali M. Málek, M. Kulka a M. 

Chyba. Družstvo žen si stále velmi dobře vedlo v I. lize, kterou celkově 4. místem 

udrželo i pro další rok. Nejlepšími závodnicemi byla Eidrnová, Sedlaříková a Fousková. 

Družstva juniorek a dorostenek skončila na 3. místech v krajských soutěžích. Junioři 

hostovali v oddíle Staré Boleslavi, dorostenci v oddíle Sokol Kolín a svými výkony v 120 Pomohli k postupu do finále CR družstev. 

O rok později muži stále nedokázali sestavit družstvo, které by bylo schopné 

Plně konkurovat, zejména počtem závodníků, v některé kolektivní soutěži. Junioři a 
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muži hostovali opět v nedalekém TJ Kolín a svými výkony pomohli oddílu ke 

konečnému 2. místu.135 

Ženám se tato sezona nijak nevydařila a stejně jako v posledním kole 

pořádaném v čáslavských Vodrantech, tak i celkově, skončily na posledním 8 .místě a 

pro další rok spadly do II. ligy. Konečné pořadí bylo velkým zklamáním, protože ženy 

AC Čáslav dokázaly v I. lize závodit bez přestávky celých 12 let.137 

Ani sezona 2007 nebyla příliš lichotivá k soutěžím čáslavských družstev. Muži 

zůstali na hostování v TJ Sokol Kolín, který skončil na 2. místě. Ženy je do TJ Kolín 

následovaly a nakonec celkově ve skupině B obsadily konečné 3. místo. Zásluhu na tom 

měly především M. Sedlaříková a J. Javůrková. Běžci M. Málek a P. Fousková závodili 

v roce 2007 za extraligové družstvo AC TEPO Kladno.138'143 

Situace kolem atletických družstev AC Čáslav v dospělých kategoriích zůstala 

stejná i v roce 2008. Muži hostující za TJ Sokol Kolín-atletika skončili na 5. místě 

v boji o extraligu. Ženy, rovněž v kolínském dresu, se umístily na třetí příčce. 

Z jednotlivců se extraligových bojů v sezoně 2008 účastnili M. Málek v dresu AC 

TEPO Kladno a P. Fousková v dresu TJ Slavoj Stará Boleslav.143 
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6 Vznik a vývoj atletického stadionu 

6. 1 Stavba stadionu 

Založením obce sokolské v Čáslavi v roce 1862 se vyskytl problém s prostorami 

na cvičení. Nejprve se cvičilo na zahradě Čtenářské besedy a tělocvičnách gymnázia a 

chlapecké školy. Později, od roku 1911, měli sokolové vlastní tělocvičnu. Venkovní 

cvičení se však odehrávala za kasárnami Prokopa Holého, kde měla Jednota sokolská do 

roku 1920 propůjčeny prostory. 49 

Již od devadesátých let devatenáctého století se představitelé čáslavského 

sokola zajímali o dostatečně velké prostory pro stavbu venkovního sokolského hřiště. 

Vyhovovaly tomu např. sady Vodranty. I na začátku 20. stol.se Sokolové snažili o 

získání vhodné plochy pro nové hřiště. 

Po několika nezdarech se 24.března 1923 podařilo správnímu výboru získat 

místo v lesoparku Vodranty. Vhodný pozemek pro hřiště byl o výměře 2 ha 304 m2.42 

Nej větším problémem před výstavbou stadionu byla přílišná vlhkost louky, ale po 

důkladném odvodnění již nic nebránilo stavbě stadionu. Součástí smlouvy byl i 

Pronájem budovy lázní a pivovaru na 50 let. Čáslavským sokolům se podařilo získat 

dostatečně velkou plochu pro mnoho směrů tělesné výchovy.49 

Výstavba začala v březnu 1924 a pokračovala během celého roku 1925, kdy na 

stavbě nově vznikajícího cvičiště pracovali všichni sokolové, vydatně podporováni 
v°jskem a dobrovolníky. Tzv. pracovní povinnost byla vypsána pro všechny příslušníky 

Sokola. Svojí pílí a námahou se dobrovolníkům podařilo dokončit stavbu stadionu u 

Lázní na začátku roku 1926.42 Při slavnostním předávání hřiště sokolům dne 30.května 
1926 byl pořádán dětský den. 

6- 1. 1 Popis sokoliště49 

Cvičiště bylo původně rozděleno na vlastní stadion a 4 tenisové kurty, které si 

Pronajal Tenisový klub. Na stadionu se nacházel atletický ovál, atletické sektory, hřiště 

na kopanou, házenou a košíkovou, později i na volejbal, dále rozšířené gymnastické 

Prostory pro cvičení prostných, stojany pro hrazdy, kruhy, visutou hrazdu, šplh, žebříky, 

bradla a kladiny. Současně s vybudováním stadionu byl postaven i hudební pavilon, 
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kam je dodnes ukládáno nářadí a náčiní atletického klubu. Členové SK Čáslav ve 

30. letech upravili střed stadionu na fotbalové hřiště o rozměrech 100x60 m a v západní 

časti postavili tribunu se dvěma šatnami pro rekvizity. Tato akce velmi prospěla 

rychlejšímu rozvoji čáslavského fotbalu.127 

Projektanti situovali závodní dráhu ve směru delší osy stadionu „sever-jih", což 

plně odpovídá pravidlům atletiky. Vybudovaný stadion odpovídal tehdejším 

olympijským kritériím. Na konci 20.let 20.století byla vybudovaná čtyřproudá dráha 

dlouhá 422 m, nikoliv optimálních 400 m. Po druhé světové válce při přestavbě 

stadionu byla „nedokonalost" odstraněna při rozšíření počtu drah. Kolem hřiště byla 

zhotovena tribuna se 700 sedadly, byla zde ponechána možnost na rozšíření tribuny až 

na 2 000 sedadel. Spolu s tím byl zaveden elektrický proud na stadion. 

Dráha i plocha kolem dráhy byla volně přístupná všem čáslavským školám. Na 

rozloze hřiště mohlo cvičit i několik tříd současně. Po skončení vyučování využíval 

Plochu na hry všeho druhu Spolek pro pěstování her. V zimě bylo sokoliště využíváno 

bruslařským klubem, který na ploše hřiště dokázal v krátké době zřídit kluziště a to 

dříve než zamrznul rybník Zemánek, který využívali čáslavští občané k tomuto účelu 

Předtím. Kluziště se nacházelo v prostorách dnešního výškařského sektoru. 

Sokolové nezapomínali ani na děti. Jim byl určen dětský koutek s dvěma 

Pískovišti, valem, houpačkou a skrývačkou, které měly podporovat samostatnost a 

tvořivost nejmenších. Tento zábavný koutek byl umístěn na palouku v severní části 

sokoliště. 

V plánech z roku 1926 se objevilo i brzké vybudování venkovního bazénu, 

Protože do té doby nebylo v blízkém okolí města žádné vhodné místo ke koupání. 

V blízkém sousedství nově vystavěného sportovního areálu stáli již od roku 

1854 lázně spolu s hostincem a kuželníkem. V době, kdy vznikalo sokoliště, zchátralá 

budova volala po generální opravě. Tu během roku 1926 zajistila tělocvičná jednota 

Sokol, přestavbu navrhl a řídil ing. Antonín Chramosta. Své první zákazníky po 

renovaci přivítaly lázně dne 15.května 1927. Na svou dobu se jednalo o velmi moderní 

zařízení, které nabízelo lázně parní, vanové i sluneční, dva teplé a jeden studený bazén, 

sprchy a masáže. Lázeňský komplex doplňovala příjemná restaurace, pěkně upravený 
118 117 park a v té době velmi oblíbený kuželník. ' 
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V roce 1929 za podpory Spolku pro pěstování her a Spořitelny zbudovali 

čáslavští sokolové drnové koupaliště ve struze pod rybníkem Zemánkem a 15.června 

1930 bylo přestavěno drnové koupaliště na cihelné. Později, koncem roku 1933, začalo 

vznikat nové koupaliště a to pod Rusalkou pod rybníkem Medenice. Nové koupaliště 

bylo slavnostně otevřeno a předáno městu dne 31.května 1934. Do roku 1998 

neproběhly na čáslavské plovárně žádné větší a viditelnější opravy. Koupaliště chátralo, 

až bylo hygieniky zavřeno. Velké rekonstrukce se čáslavská plovárna dočkala až 

v novém tisíciletí. 

6. 2 Čáslavský stadion v letech 1941-1959 

Stadion v Čáslavi během druhé světové války nebyl příliš zničen. Po zavření 

Sokola v roce 1941 vznikl lehkoatletický oddíl a mladí nadšenci se o letní prostory 

sokolské jednoty starali po celou dobu války. 

První přestavba letního cvičiště TJ Sokol proběhla vletech 1945-46, kdy byl 

stadion přebudován zejména pro potřeby lehké atletiky a fotbalu. Rekonstrukcí byl 

zvýšen počet běžeckých drah ze 4 na 6. Veškerou práci si mladí atleti dělali sami, byli 

rozděleni na 4 skupiny a každá skupina měla za úkol spravit a opravit cca 100 m 

atletické dráhy. Díky tomu, že při stavbě stadionu v roce 1926 nedopatřením vznikla 

dráha dlouhá 422 m, vložily se dvě dráhy dovnitř té stávající. Stadion s atletickým 

oválem dlouhým 400 m se zařadil mezi 6 největších atletických stadionů 

v Československu. Po dokončení oprav byla atletická sezona zahájena 1. Velkou cenou 

města Čáslavi v běhu na 200 m.13 

Atletický stadion se nachází v krásném prostředí lesoparku Vodranty. Nedílnou 

součástí tohoto sportovního komplexu se v letech 1952-53 stal zimní stadion, který byl 

situován severně od tenisových kurtů. Ledová plocha s přírodním ledem sloužila dlouhá 

léta TJ Hockey Club Čáslav, v roce 2002 ji vystřídalo moderní víceúčelové hřiště. 

Další změna ve vzhledu lesoparku nastala ještě v 1. pol. 50.1et. Fotbalový klub, 

který měl svoji hrací plochu uprostřed atletického stadionu, začal uvažovat o druhém 

fotbalovém hřišti. V letech 1953-54 tak vznikla škvárová hrací plocha, nedaleko 

atletického oválu, blíž k Podměstskému rybníku. Jedná se o dnešní zelený trávník, na 

němž FC Zenit hraje svá druholigová utkání.13 
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Atletický stadion byl po zimě každoročně upravován především funkcionáři a 

aktivními atlety. V roce 1958 ke stávajícímu zařízení přibyl vodní příkop, který je 

nezbytnou součástí atletického oválu dodnes. V následujícím roce byla uskutečněna 

výměna škvárového povrchu stadionu a vybudováno doskočiště pro skok vysoký.117 

6. 3 Stadion ve Vodrantech v letech 1960-1975 

Škvárový povrch Čáslavského stadionu měl republikové parametry a tak zde 

měly být v srpnu roku 1965 uspořádány přebory ČSSR starších dorostenců na dráze. Po 

zimě začali činovníci i aktivní členové připravovat celý park i se stadionem na tuto 

významnou událost. Pokládání nového povrchu na ovál, rozběžišť, úpravě vržišť 

znamenalo hodně práce pro celý oddíl. Nepříznivé počasí ovšem způsobilo, že atletická 

dráha ani prostory pro vrhy, hody a skoky nebyly dostatečně způsobilé pro pořádání 

závodů. Spolu s atletickou dráhou bylo zničeno i fotbalové hřiště, nacházející se 

uprostřed oválu. Na stadionu nebylo možno ani trénovat ani závodit a celá sezona 65' i 

dvě následující byly z tohoto důvodu značně narušeny. Čáslavští atleti nepořádali za 

celou dobu žádné závody na dráze.13,62,105 

V následujících letech proběhly důležité opravy celého atletického stánku. V 
foce 1965 atleti vlastními silami začali budovat šatny pod Hrádkem (dnes se tam 

nacházejí fotbalové šatny pro žáky a dorostence). V témže roce proběhly i úpravy tzv. 

vrhačské louky, kde byly připraveny sektory pro hody kladivem, diskem a vrh koulí. 

Součástí bylo i r o z b ě ž i š t ě pro oštěp a sektory pro skoky do výšky a o tyči, ale 

skokanské sektory nebyly používány a velmi záhy začaly být využívány pouze ty na 

stadionu. Vrhačská louka slouží doposud zejména tréninkovým účelům a jsou zde 

Pořádány závody, především v hodu kladivem a diskem.13 

V roce 1966 bylo nutno celý stadion důkladně odvodnit, aby v následujícím 

roce mohla proběhnout celková rekonstrukce povrchu oválu. Výška povrchu byla 

zvednuta o 30 cm jako zábrana proti zvýšené tvorbě kaluží na atletickém oválu. Tuto 

rekonstrukci navrhl a řídil architekt Jan Sibera, který se podílel např. na přestavbě 

Staroboleslavského atletického stadionu v Houšťce. Opravy proběhly i v budově Lázní, 
13 

kde byla pro sportovní účely zřízena posilovna, sprchy a záchody. 
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Na jaře 1968 po ukončení veškerých prací byl zrekonstruovaný stadion předán 

do rukou atletů při příležitosti pořádání národních atletických závodů za účasti atletů 

z Čech a Moravy.104 

Čáslavští atleti se starali o svůj stadion s patřičnou pílí a hrdostí. Nejen ovál 

znamená úspěch a toho si byli všichni činovníci vědomi. Společnými silami se snažili 

stále zlepšovat a budovat atletické zázemí. V letech 1972-73 postavili ocelovou 

konstrukci střechy tribuny proti šatnám (dnešním fotbalovým). Střecha bohužel před 

třemi roky (v roce 2006) nevydržela silný nápor větru a spadla. 

V roce 1974 v blízkém lesoparku vznikla díky pilné práci atletů pilinová dráha 

dlouhá 600 m, která byla o dva roky později prodloužena na 1 km. V roce 1976 byl v 

blízkosti pilinové dráhy vybudován rovný úsek dlouhý 200 m. Dráha i „pilinovka" byly 

dány městu v roce 1976 při příležitosti uspořádání Velké Ceny města Čáslavi v běhu na 

200 m.13 

6. 4 Atletický stadion mezi lety 1976 - 2008 

Do roku 1978 se o atletickou dráhu i celý lesopark starali převážně sami atleti, 
v tomto roce byl najat první správce čáslavského areálu. Atleti začali opravovat dřevěný 
srub, známý pod názvem Trojanův baráček.112 V témže roce bylo zázemí čáslavského 

areálu rozšířeno o tzv.Kozlovu zahradu. Pozemek se nachází mezi atletickým oválem a 
uHcí Na Bělišti. Bylo naplánováno hodně úprav, např. výstavba kryté atletické haly. 

Zůstalo pouze u plánů. Po revoluci byl pozemek vrácen původním majitelům, 
v současné době se jedná o možné výstavbě kryté hokejové haly s umělým ledem, který 
v Čáslavi značně chybí.117 

Přes zimu 1981-82 byla položena umělá hmota ELASTON na sektory rozběžiště 
na dálku, tyčku, výšku a oštěp. Také byly zhotoveny nové kryty na doskočiště výšky a 

tyčky.22 

Rekonstrukce se na konci 80.1et dočkaly i tenisové kurty .Ve stejné době 

fotbalisté zatravnili původní škvárové hřiště u Podměstkého rybníku a vybudovali nové 

cvičné škvárové, těsně pod hrází rybníka. V roce 2003 bylo nahrazeno hřištěm s umělou 

trávou 3.generace. 

Významnou změnu zaznamenal čáslavský atletický stadion v roce 1994, kdy 

byla naplánována výměna povrchu atletického oválu. V rámci celkové rekonstrukce 
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stadionu byla místo škvárového povrchu zbudována tartanová běžecká dráha a 

obnoveny travnaté plochy uvnitř stadionu.117 

V následujících letech se jednalo zejména o udržování stabilního zázemí nejen 

pro atlety a fotbalisty, ale i pro celou širokou veřejnost. Od počátku 90.let vzniklo 

mnoho projektů na zvelebení čáslavského sportovního stánku. Postupem času byla 

budována nová sportoviště a zázemí a proběhly i rekonstrukce dříve postavených budov 

a prostor. Např. v roce 2000 byl vybudován skatepark vedle fotbalového hřiště pod 

hrází a proběhla oprava tří tenisových kurtů. V následujícím roce přibyla nad 

fotbalovým stadionem tribuna s 515 sedadly. V roce 2001 bylo otevřeno nově 

zrekonstruované koupaliště pod rybníkem Medenice. Následující rok byl ve znamení 

oprav hokejových šaten, na jejichž místě vzniklo lepší zázemí pro fotbalisty. V budově, 

která sousedila s hokejovým stadionem, který byl v tomto roce zrušen a nahrazen 

víceúčelovým hřištěm a dětským koutkem, byly postaveny fotbalové kabiny, byt pro 

správce areálu a v přízemí příjemná restaurace. 

Budova Lázní, která je po celou dobu velmi úzce spjata s atletickým klubem, se 

generální opravy dočkala v letech 2003-04. Tím atleti získali nové sociální zázemí, 

Posilovnu a široká veřejnost bazén, saunu a ubytovací prostory. Vedle Trojanova domu, 
2 kterého je dnes také ubytovna, vzniklo v roce 2005 hřiště na pétanque. 

Lidé z Čáslavi i okolí získali díky podpoře města a vytrvalosti a píli sportovních 

nadšenců během několika desítek let sportovní areál, kde si každý občan nalezne to své. 
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7 Diskuze 

Tato práce byla vytvořena jako přehled vývoje atletiky v Čáslav od jejího 

vzniku do současnosti. Vznikla díky studiu dochovaných pramenů, rozhovorům 

s pamětníky a současnými členy čáslavského oddílu. 

Při zpracovávání tématu jsem se setkala s většími problémy, než jsem 

původně předpokládala. O historickém vývoji atletiky v Čáslavi neexistuje žádný 

ucelený dokument mapující celé sledované období. Některé etapy vývoje čáslavské 

atletiky byly zpracovány velmi detailně, o některých nebylo možné nalézt jakoukoliv 

Podrobnější informaci. 

Moje první kroky vedly do čáslavské knihovny a následně do Státního 

okresního archivu v Kutné Hoře. Materiálů, které by byly zaměřeny na čáslavskou 

atletiku, však nebylo mnoho, a tak jsem kusé informace vyhledávala v novinových 

článcích, konkrétně v Úderu, a v čáslavských městských kronikách. O úplných 

začátcích atletiky na okrese, spojené se založením Sokola, jsem se více dozvěděla 
v čáslavském muzeu. 

Dalším krokem, kterým jsem získala potřebné informace, byl kontakt na 

MUDr. Jiřího Kunáška. Bez jeho vstřícného přístupu a poskytnutí materiálů jeho 

bratra Josefa Kunáška, dlouholetého předsedy atletického oddílu, který stál i u zrodu 

atletického klubu na začátku 40. let, by moje práce jen těžko vznikala. MUDr. Jiří 

Kunášek byl mimo jiné aktivním čáslavským závodníkem ve vrhačských 

disciplínách, ústředním rozhodčím a členem atletického výboru. Velmi ochotně mi 

vyprávěl zajímavé historky z prostředí čáslavského stadionu a poskytl mi mnoho 
materiálů ze svého osobního archivu (ročenky, atletické zpravodaje, novinové 

zprávy, fotografie). 

Údaje o novodobé historii, cca od roku 1985, jsem vyčetla z ročenek, které mi 

Poskytla trenérka Jana Červenková. I ona doplnila strohé informace svým povídáním 
0 činnosti atletického oddílu. 

Domnívám se, že pro zpracování bakalářské práce jsem nakonec shromáždila 

dostatek podkladů a materiálů, získaných díky ochotné a vřelé spolupráci výše 

uvedených osob. 
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Práce svým rozsahem neumožňuje kompletní podání přehledu všech složek 

čáslavské atletiky. Byla zaměřena hlavně na mužské a ženské složky atletiky. Při 

dalším studiu lze práci rozšířit o mládežnické soutěže, o vznik specializované 

sportovní třídy na ZŠ Sadová Čáslav a její spolupráci s atletickým oddílem. 
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8 Závěr 
Atletika má v Čáslavi dlouhou a úspěšnou tradici. V letošním roce se chystají 

oslavy 90 let založení čáslavského oddílu. Od roku 1919, kdy jsou první dochované 

zmínky o činnosti lehkoatletického klubu, uplynula již dlouhá řada let. Čáslavská 

atletika se i přes nelehké začátky a řadu nezdarů zapsala do historie české atletiky 

zlatým písmem. Dlouhý vývoj královny sportu v Čáslavi lze rozdělit do několika 

časových etap, úspěšných i neúspěšných. 

Založením čáslavského Sokola v roce 1862 byl dán pozdější základ pro vznik 

atletického oddílu. Nelehké období, kdy se atletika postupně vyčleňovala z různých 

forem gymnastického cvičení, skončilo založením prvního oficiálního 

lehkoatletického oddílu po první světové válce. 

V prvorepublikovém období se řada nadšenců Sokola věnovala atletickým 

disciplínám na nově postaveném sokolišti v lesoparku Vodranty. To bylo slavnostně 

otevřeno 30.května 1926. Stadion byl vletech 1945-1946 přestaven zejména pro 

atletické a fotbalové účely. Z původních 4 drah na sokolišti vznikla 400 m dlouhá 

šestiproudová škvárová dráha. Po několika dalších rekonstrukcích a úpravách byla 

v roce 1994 na atletický ovál položena tartanová dráha, která usnadňuje přípravu 

všech členů atletického oddílu. 

Čáslavští odchovanci získávali a stále získávají cenné úspěchy na atletických 

oválech v republikovém i celosvětovém měřítku. Nejúspěšnějším obdobím čáslavské 

atletiky je trenérská činnost ing. Kváče a závodní kariéra J. Kratochvílové, kteří 

královnu sportu z malého města ve středních Čechách dostali do podvědomí celé 

široké atletické veřejnosti. Ze skromných podmínek čáslavského atletického oválu 

dokázala vytěžit maximum a její 26 let nepřekonaný světový rekord v běhu na 800 m 

je toho jasným důkazem. 

Dalším velmi významným obdobím byla 90. léta, kdy se na stadionu ve 

Vodrantech potkala J. Kratochvílová jako trenérka s mladými atletickými nadějemi 

H. Benešovou a L. Formanovu. Obě závodnice měřily své síly v Evropě i na MS. L. 

Formanová se pod vedením J. Kratochvílové dokonce stala dvojnásobnou mistryní 

světa v roce 1999. 

Obě tato období patří k největším úspěchům čáslavské atletiky. Nejsou to 

ovšem jen jména ing. Kváče, Kratochvílové, Benešové a Formanové, ale celá řada 
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dalších nadšených sportovců, kteří své výkony podávali v průběhu několika desítek 

jmen a zapsali se do republikových tabulek. 

Proti velkým úspěchům vždy stojí i nezdary. Velkou ztrátou pro fungování 

atletického oddílu byla v roce 1965-69 ztráta atletického oválu z důvodu celkové 

rekonstrukce pro nezpůsobilost stadionu. Tuto dobu lze zařadit mezi nejméně 

úspěšné atletické sezony, kdy se příliš nedařilo ani jednotlivcům ani družstvům. 

Dalším takovým nešťastným krokem bylo rozdělení klubu na dva oddíly (AC 

Čáslav a Sprint klub Čáslav) v roce 2002. Po dvou letech neshod se podařilo 

dohodnout na společném fungování v rámci soužití dvou klubů na jednom ovále. 

Sprint klub se zaměřil zejména činnost přípravky a AC Čáslav se nadále věnuje 

dorostu a dospělým. 

Od roku 2006 se oddíl potýká se vzrůstajícími náklady na vedení atletické 

činnosti a s odchodem většího počtu aktivních závodníků do finančně silnějších 

klubů. Oddíl navázal spolupráci se ZŠ Sadová Čáslav, kde vznikly sportovní třídy se 

zaměřením na atletiku. Společně si dali za cíl rozšířit členkou základnu a kvalitními 

výkony navázat na sportovní úspěchy minulých generací. 
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P ř í l o h a č . l 

49 
Plánek sokolistě ve Vodrantech z roku 1926 



Legenda k příloze č.l49 

1. Závodní dráha pro rovný běh 100 m dl. 

2. Kruhová závodní dráha pro běh 400 m dl. 

3. Dráha pro bojový závod 100 m dl. 

4. Cvičiště pro 380 borců 30x46 m. 

5. Plocha 25x46 m pro hru „Házená cílová". 

6. Plocha 60x100 pro hru „Anglická kopaná". 

7. Úprava pro závodní vrhání koulí 7a), kladivem a diskem 7b), oštěpem 7c). 

8. Úprava pro závodní skoky, do dálky a výšky 8a), o tyči 8b), se strany 8c), 

společné doskočiště 8d). 

9. Tři závodní pole pro hru „Lawn-tenis". 

10. Dětské koutky: a) pískoviště, b) val, c) skrývačka, d) houpačka, e) kolotoč. 

11. Železný stojan 5 m vysoký: 2 hrazdy, 2 páry kruhů a visutá hrazda. 

12. Železný stojan 5 m vysoký: 2 žebříky, provazový žebřík, 4 pevné a 4 volné 

šplhací tyče, lana svislá, vodorovná a šikmá, šplhací lano 7 m a 9 m. 

13. Metací kláda se 4 sedly. 

14. Závodní bradla. 

15. Malá bradla. 

16. Stojan pro zvyšování kladiny. 

17. Příkop. 

18. Val. 

19. Ochoz pro 1 řady sedadel a místa k stání. 

20. Tribuny k sezení pro obecenstvo až pro 2000 míst. 

21. Hudební pavilon pro 40 hudebníků se skladištěm nářadí. 

22. a) Šatny, b) byt sokolníka, c) sprchy. 

23. Šatna sportovního klubu. 

24. Šatna tenisového klubu. 

25. Záchody. 

26. Prodejní stánky při slavnostech. 

27. Studně. 



Příloha č.2 

Osobnosti čáslavské atletiky v prvorepublikovém období 

Alois MARUŠKA5 

- závodil za SK Čáslav mezi lety 1918 - 1923, v roce 1924 se stal členem SK 

Kolín, atletickou kariéru ukončil na začátku 30. let 20. století, aktivně se 

věnoval také fotbalu 

1. místo v běhu na 200 m překážek (MČSSR - r. 1923, armádní přebory -

r. 1923) 

3. místo v běhu na 400 m překážek (MČSSR juniorů - r. 1923) 

účastník Pípalova memoriálu, Všesportovních her v roce 1928 

nejlepší atletické disciplíny: 200 m, 400 m, 200 m překážek, 400 m překážek, 

štafety 800-400-200-100 m, 4x 100 m 

dosažené časy: 

- 100 m - 11,8 s (1926), 200 m překážek - 28,2 s (1923), 400 m - 53,6 s (1924), 

400 m překážek - 64,2 s (1924) 

Luděk ČÁLEK3 

- nejlepší atletické disciplíny: 100 m, 400 m, 800 m 

dosažené časy: 

- 100 m - 11,2 s (ve 30. letech 20. stol.), 400 m - 51,1 s (ve 30. letech 20. stol.) 

Jaroslav OLIVA12 

dorostenec, 80 m- 9,8 s (1938) 



v 

Čáslavské atletické osobnosti mezi lety 1939-195712 

Jaroslav OLIVA 

- stal se významnou osobností čáslavské atletiky zejména během války ; 

v poválečných letech 

věnoval se i desetiboji 

byl finalistou protektorátního Přeboru Čech a Moravy 

v roce 1946 přestoupil do VŠ Praha 

dosažené časy a výkony: 

100 m - 11,1 s (1942), 60 m - 6,9 s (1944), skok daleký - 639 cm (1944), 200 n 

- 22,8 s(1945) 

Jiří KUNÁŠEKst.5 

věnoval se basketbalu, atletice, volejbalu 

1. místo v hodu diskem (dorostenecký přebor České obce sokolské) 

- 3. místo ve vrhu koulí (MČSSR dorostu - r. 1947) 

- 4. místo v hodu diskem (MČSSR dorostu - r. 1947) 

dosažené výkony: 

- skok o tyči - 284 cm (1947), hod diskem - 35,35 m (1950), vrh koulí - 11,83 m 

(1950), hod kladivem - 27,46 m (1952) 

Vlastimil MÁLEK 

- věnoval se především technickým disciplínám 

dosažené výkony: 

- skok daleký - 629 cm (1943), trojskok - 12,68 m (1944), skok o tyči - 331 cm 

(1947) 

Jiří PIPEK 

dosažené časy: 

- 100 m - 11,6 s (1943), 200 m- 24,1 s (1943), 60 m- 7,1 s (1944) 



František TŮMA 

dosažené časy: 

- 60 m - 7 , 1 s (1944), 100 m- 11,5 s (1947), 400 m - 5 4 , 7 s (1947) 

Vlastimil VIESNER 

- finále v hodu oštěpem a diskem (MČSSR dorostu - r. 1947) 

dosažené časy a výkony: 

- hod diskem - 40,86 m (1951), l l O m překážek - 17,6 s (1952), vrh koulí -

12,12 m (1953), hod oštěpem - 61,74 m (1956) 

Josef DUŠÁTKO 

- v hodu oštěpem byl držitelem dorosteneckého československého rekordu jako 

člen Dukly Praha (členem od roku 1955) 

dosažené výkony: 

- vrh koulí - 13,48 m (1953), hod diskem - 36,48 m (1953), hod oštěpem -

63,19 m (1954), hod kladivem - 40,90 m (1954) 

Ivan ALMAŠI 

dosažené časy: 

- 800 m- 2:03,8 min (1951), 1500 m- 4:19,0 min (1952) 

Bohumil JÁNYŠ 

dosažené časy a výkony: 

- 100 m - 11,4 s (1952), skok daleký - 630 cm (1954), trojskok - 13,32 m (1957), 

60 m- 7,1 s (1958) 

Slavoj KOPECKÝ 

dosažené výkony: 

- hod kladivem-37,55 m(1955) 



R a d o v a n K O P E C K Ý 

dosažené časy: 

- 400 m - 5 1 , 4 s (1956), 100 m - 11,5 s (1957), 110 m překážek - 16,6 s (1957), 

400 m překážek - 57,7 s (1957) 

Jiří TOMÁŠEK 

dosažené časy a výkony: 

- 60 m - 7,3 s (1951), 100 m - 11,5 s (1951), skok o tyči - 340 cm (1957), 

skok da leký-622 cm (1959) 

Karel SMEJKAL 

věnoval se desetiboji 

dosažené časy a výkony: 

- skok daleký - 661 cm (1956), trojskok - 12,86 m (1956), 800 m- 1:55,3 (1957) 

1000 m - 2:34,4 (1957), 1500 m - 4:12,8 (1957), 400 m překážek - 58,9 s 

(1957), hod oštěpem - 54,27 m (1957) 

Josef KRÁSA 

dosažené výkony: 

- skok daleký - 649 cm (1954), trojskok - 12,98 m (1954), skok vysoký - 173 cm 

(1957) 

Věra HLAVÁČKOVÁ 

dosažené časy a výkony: 

- vrh koulí - 8,14 m (1945), 60 m - 8,4 s (1947), skok vysoký - 137 c m , 

skok daleký- 453 cm (1945) 



Jarmila ZEMANOVÁ 

dosažené výkony: 

- hod oštěpem - 26,88 m (1952), 100 m - 13,4 s (1953), skok daleký - 525 ci 

(1953), hod diskem - 24,55 m (1953), skok do výšky - 142 cm (1953) 

Olga MATOUŠOVSKÁ 

dosažené výkony: 

- vrh koulí - 9,64 m (1953), skok daleký - 500 cm (1953), hod diskem - 29,57 n 

(1953) 

v 

Osobnosti atletiky v Čáslavi mezi lety 1958-197012 

Slavoj KOPECKÝ 

dosažené výkony: 

- vrh koulí - 13,25 m (1959), hod oš těpem-55,62 m (1959) 

Karel DRAHOKOUPIL 

dosažené časy a výkony: 

- 100 m - 11,0 s (1960), 60 m- 7,0 s (1961), trojskok - 12,85 m (1961) 

Miroslav KVÁČ 

- do Čáslavi přišel v r.1959 z Moravy, brzy na to přestal aktivně závodit a plně 

s věnoval trenérství, jeho svěřenkyněmi byla např. Jarmila Kratochvílová, Jana 

Červenková, Anna Ulehlová, Jarmila Homolková, Petr Míšková, Věra 

Suchomelová 

dosažené výkony: 

- hod oš těpem-59 ,39 m (1961) 



Milan VEBR 

dosažené výkony: 

- hod diskem - 38,84 m (1962), hod kladivem - 25,87 m (1963) 

Pavel BENEŠ 

dosažené časy a výkony: 

- 200 m překážek - 26,3 s (1960), 200 m - 24,0 s (1962), 110 m překážek - 15,9 s 

(1962), skok vysoký - 175 cm (1962) 

Jindřich VYHNÁNEK st. 

dosažené časy a výkony: 

- 60 m - 7,2 (1965), 100 m - 11,2 (1965), 200 m - 23,6 (1965), skok daleký -

641 cm (1964) 

Jiří KUČERA 

dosažené výkony: 

- vrh koul í -13,57 m (1967) 

Miloš ČUDA 

dosažené výkony: 

- hod diskem - 45,63 m (1967), vrh koulí - 12,93 m (1967) 

Luboš VILÍMEK 

dosažené časy a výkony: 

- 60 m - 7 , 2 s (1965), 100 m- 11,1 s (1968) 

Pavel ŠKARKA 

dosažené časy a výkony: 

- 400 m - 5 2 , 3 s (1968), 1000 m - 2 : 4 4 , 3 min (1968) 



Dagmar NOVOSÁDOVÁ 

dosažené výkony: 

- hod diskem - 32,60 m (1962), hod oštěpem - 31,35 m (1962), vrh koulí -

10,98 m (1961) 

Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ 

dosažené časy a výkony: 

- 100 m- 13,5 s, skok daleký - 4 8 7 cm 

Atletické osobnosti mezi roky 1971-1989 

Pavel ŠKARKA12 

dosažené časy: 

- 800 m- 1:59,2 (1976), 3000 m - 9 : 2 1 , 6 (1980), 1500 m- 4:06,0 (1982) 

Jaroslav MIŘEJOVSKÝ'2 

dosažené časy a výkony: 

- 400 m - 5 3 , 6 s (1972), 800 m- 1:59,4(1972), 1000 m - 2 : 4 6 , 3 (1972) 

Luboš VILÍMEK12 

dosažené časy a výkony: 

- 200 m - 23,2 s (1972), vrh koulí - 16,19 m (1973), hod diskem - 41,40 

(1973), hod kladivem - 33,94 m (1982) 

Ivo ZÁBRODSKÝ'2-73 

- desetibojař, nejprve se věnoval plavání, košíkové, s atletikou začal v r. 1969, 

- 9. místo v desetiboji (MČSR - r. 1971) 



dosažené časy a výkony: 

- skok vysoký - 178 cm (1971), lOOm - 11,5 s (1973), trojskok - 13,75 m 

(1973), skok o tyči - 340 cm (1973), hod diskem - 36,92 m (1973) 

Václav KUPKA12-70 '"1 

trenér Josef Kunášek, od roku 1977 ing. Kváč 

k atletice se dostal přes fotbal a cyklistiku 

- 1. místo v běhu na 800 m (MČSSR juniorů-r. 1976) 

- 2. místo v běhu na 800 m (MČSR dorostu a MČSSR v běhu-r. 1973) 

reprezentace na utkání Čechy - Morava - Slovensko v roce 1973 

dosažené výkony: 

- 1 000 m - 2:30,1 s (1975), 1 500 m - 3:57,9 (1975), 3 000 m - 8:55,9 (1975), 

200 m - 24,0 s (1977), 400 m - 5 0 , 4 s (1977), 800 m- 1:52,2 (1977) 

Luděk HOSTAN12 '92 

- 7. místo v přespolním běhu (MČSSR dorostu - r. 1974) 

dosažené výkony: 

- 800 m- 1:57,0 (1976), 1 500 m - 4 : 0 1 , 8 (1976), 200 m - 2 2 , 6 s (1977), 400 m-

49,0 s (1977), 400 m překážek - 56,06 s (1977) 

Petr VOSTRADOVSKÝ'2-70 

- 5. místo v běhu na 5 km (MČSSR - r. 1976) 

dosažené výkony: 

- 1500 m- 4:05,4 s (1977), 3000 m- 8:46,0 s (1977), 5000 m- 14:54,4 s (1977) 

Miloš RYŠAVÝ70 

- trenér Z. Valcha 

- 4. místo v běhu na 400 m překážek (MČSR - r. 1976) 

- 1. místo v běhu na 400 m překážek na přeboru Středočeského kraje v letech 

1974-76 



Jiří KUNÁŠEK14,21,27 

24 x přeborník Středočeského kraje (100 m, 200 m) 

5x vítěz Velké ceny v běhu na 200 m v Čáslavi 

- v roce 1985 hostování v Dukle Praha, v roce 1986 hostování ve Slavii Praha 

- 3. místo v běhu na 100 m (MČSR dorostu - r. 1980) 

- 5. místo v běhu na 100 m (MČSSR dorostu - r. 1980) 

- 7. místo v běhu na 200 m (MČSSR - r. 1986) 

- 8. místo v běhu na lOOm (MČSSR juniorů - r. 1980) 

dosažené časy: 

- 100 m - 10,6 s (1984), 200 m - 21,5 s (1984), 60 m - 6,5 s (1985), 400 m -

4 9 , 1 9 s ( 1 9 8 6 ) 

JosefMERCL12 '21 

1. místo v přespolním běhu (MČSSR juniorů - r. 1980) 

dosažené časy: 

- 1 500 m - 3:59,8 (1980), 3 000 m - 8:41,5 (1980), 5 000 m - 15:16,2 (1980), 

10 000 m-31 :05 ,0 (1981) 

Jindřich VYHNÁNEK ml.12'23'24 

trenér Josef Kunášek 

- 2. místo ve skoku dalekém (MČSSR žáků - r. 1982, MČSR i MČSSR mladších 

dorostenců - r. 1983) 

- 3. místo ve skoku dalekém (MČSR žáků - r. 1982) 

dosažené časy a výkony: 

- 100 m - 11,4 s (1983), 200 m - 23,0 s (1983), skok daleký - 704 cm (1983), 

t rojskok- 13,12 m (1983) 

Tomáš KRATOCHVÍL12'24'25'26'28 

- 1. místa ve skoku vysokém (MČSR žáků - r. 1983, r. 1984, MČSSR žáků -

r. 1984) 



2. místo ve skoku vysokém (MČSR na dráze - r. 1985) 

- 3. místo ve skoku vysokém (MČSR hala - r. 1985) 

4. místo ve skoku vysokém (MČSR na dráze - r. 1987) 

- 6. místa ve skoku vysokém (MČSR i MČSSR hala - r. 1987, MČSSR na dráze -

r. 1987) 

dosažené výkony: 

- skok vysoký-202 cm (1987) 

Miloš KOSTREC27-28-29'30 

trenér J. Homolková, v roce 1991 startoval za Duklu Praha 

- v roce 1988 účastník mezistátních utkání (ČSSR - Anglie - 3. místo v běhu na 

1500 m, ČSSR - NDR - MLR - Finsko - Austrálie - 2. místo v běhu na 800 m), 

účastník závodů DRUŽBA - 2. místo v běhu na 800 m (československý rekord 

1:49,46), 3. místo ve štafetě 4x 400 m (Balošák, Kostrec, Sendler, Bartakovič -

československý dorostenecký rekord 3:11,99) 

- 1. místa v běhu na 1500 m (MČSSR dorostu na dráze - r. 1986), v běhu na 

800 m (MČSR hala - r. 1987, MČSR hala dorost - r. 1988, MČSSR žáků na 

dráze - r. 1988, MČSSR juniorů - r. 1989), v běhu na 400 m (MČSR žáků na 

dráze - r. 1988) 

- 2. místa v běhu na 1500 m (MČSR hala, MČSSR hala i MČSR na dráze -

r. 1986), 

- 3. místa v běhu na 1500 m (MČSR dorostu hala - r. 1986)63 

- 8. místa v běhu na 1500 m (MČSSR hala - r. 1987, MČSSR mužů - r. 1988), 

v přespolním běhu na 4000 m (MČSR - r. 1987) 

dosažené časy: 

- 300 m - 3 5 , 6 s (1996), 400 m - 4 8 , 6 2 s (1988), 800 m- 1:49,46 (1988), 1 500 m 

-2 :28 ,5 



Aleš KUKLÍK27'28'29'30 

trenér Josef Kunášek 

- 2. místa ve vrhu koulí (MČSR dorostu - r. 1987, r. 1988, MČSR hala dorostu -

r. 1988) 

- 4. místo ve vrhu koulí (MČSSR dorostu - r. 1987) 

- 5. místo v hodu kladivem (MČSR dorostu - r. 1987) 

- 6. místo ve vrhu koulí (MČSSR žáků - r. 1986) 

- 7. místa v hodu kladivem (MČSR, MČSSR žáků - r. 1989) 

dosažené výkony: 

- vrh koulí - 13,48 m (1990), hod kladivem - 57,62 m (1995) 

Karel VOLENEC14'27'28 

trenér Josef Kunášek 

- 3. místa v hodu diskem (MČSSR žáků - r. 1986, MČSR dorostu - r. 1987, 

MČSR i MČSSR dorostu - r. 1988) 

- 5. místo v hodu diskem (MČSSR dorostu - r. 1987) 

dosažené výkony: 

- hod kladivem - 36,82 m (1996), hod diskem - 39,18 m (1998) 

Petr BRTNICKÝ29 

trenér J. Homolková 

- 7. místo v běhu na 1500 m (MČSR žactva hala - r. 1988) 

- 11. místo v běhu na 1500 m (MČSSR žactva hala - r. 1988) 

- účastník celorepublikových mládežnických přespolních běhů 

dosažené časy: 

- 1 500 m- 4:09,65 s (1988) 



Andrei DANKO29'30 

trenér J. Homolková 

- 2. místo v běhu na 200 m (MČSR dorostenců - r. 1989) 

- 3. místa v osmiboji (MČSR žactva - r. 1988), v běhu na 200 m (MČSSR dorostu 

- r. 1989), ve skoku dalekém (MČSSR, MČSR - r. 1989) 

- 4. místo v desetiboji (MČSR dorostu - r. 1989) 

dosažené výkony: 

- skok vysoký-183 cm (1989) 

Petr FLÉGR30 

5. místo ve skoku vysokém (MČSR dorostu - r. 1989) 

dosažené výkony: 

- skok vysoký - 202 cm (1989) 

Anna ÚLEHLOVÁ'2 

trenér ing. Kváč 

- 8. místo v běhu na 800 m (mezinárodních závodech ČSSR - Maďarsko - Polsko 

-NDR - Rakousko - r. 1972) 

dosažené výkony: 

- 200 m - 2 7 , 3 s (1972), 400 m 

-4 :51 ,4 s (1973) 

Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ141 

trenér ing. Kváč 

v Čáslavi začala trénovat v roce 1972 

- reprezentace ČSSR v letech 1977-1987, vítězství na ME, MS, GP, SP 2 mí 

na OH 

- držitelka světových rekordů v bězích na 400 a 800 m, světový rekord v běhu 

800 m má dodnes platnou hodnotu 1:53,28 (Helsinky 26. 7. 1983) 

- 1. titul mistryně ČSSR získala v roce 1976 

- 61,0 s (1973), 800 m - 2:19,2 s (1973), 1500 



- několikrát překonala československé rekordy v bězích na 200, 300, 400, 800 m, 

ve štafetě 4x 400 m 

- 1. místa v běhu na 800 m (MS - r. 1983, GP - r. 1985), v běhu na 400 m (HME 

- r. 1981, r. 1982, r. 1983, SP - r. 1981, MS - r. 1983), v běhu na 200 m (HME 

- r . 1984) 

- 2. místa v běhu na 400 m (OH - r. 1980, HME - r. 1979, ME - r. 1982), v běhu 

na 800 m (SP - r. 1985), v běhu na 200 m (SP - r. 1981), ve štafetě 4x 400 m 

( M S - r . 1983, M E - r . 1982, S P - r . 1981) 

- 3. místo ve štafetě 4x400 m (SP - r. 1985) 

- 4. místo ve štafetě 4x400 m (SP - r. 1979) 

- 5. místo v běhu na 800 m (MS - r. 1987), v běhu na 400 m (SP - r. 1985) 

- 6. místo v běhu na 400 m (HME - r. 1977) 

- po skončení závodní kariéry se vrátila do čáslavských Vodrant jako trenérka, 

jejími svěřenkyněmi byly např. L. Formanová, H. Benešová 

dosažené časy: 

- 100 m- 11,09 (1981), 200 m- 21,97 (1981), 400 m - 47,99 (1983), 800 m-

1:53,28 (1983) 

Jana ČERVENKOVÁ131 

trenér ing. Kváč 

- vTJ Slavoj Čáslav závodila v letech 1978 - 1982, poté do roku 1987 členkou 

USK Praha, od roku 1988 atletickou trenérkou v Čáslavi 

4x vytvořila nový československý rekord 

11 x mistryní ČSSR v bězích na 1500 m a 3 km 

- lOx reprezentovala ČSSR na mezinárodních utkáních vletech 1980 - 1987 

3x se účastnila Evropského poháru 

nominace na ME v hale v roce 1984 

dosažené časy: 

- 400 m - 5 6 , 9 8 , 800m-2:02 ,99 , 1500m-4:10,97, 3000m-9 :08 ,41 (1981) 



Jarmila HOMOLKOVÁ14 '125 

trenér ing. Kváč 

dorostenecký výběr reprezentace v běhu na 400 a 800 m v roce 1975 

- 3. místo v běhu na 400 m (MČSSR staršího dorostu - r. 1980) 

- 4. místa v běhu na 800 m (MČR - r. 1981), v běhu na 1500 m (MČSSR hala, 

MČSSR na dráze-r . 1982) 

- 5. místo v běhu na 800 m (MČSR hala - r. 1981) 

- v roce 1983 ukončila kariéru z důvodu vážného zranění lýtkového svalu levé 

dolní končetiny, začala se věnovat trenérství 

- mezi lety 1983 - 1989 měla mezi svými svěřenci M. Kostrece, krátce v roce 

1987 trénovala i L. Formanovou, po desetileté pauze se v roce 1999 k trénování 

čáslavských atletů vrátila, v současné době se věnuje především mládeži 

dosažené časy: 

- 400 m - 5 8 , 4 s (1981), 800 m - 2 : 1 3 , 0 (1982), 1 500 m - 4 : 3 3 , 0 (1982) 

Věra HENDRYCHOVÁ14'21 

- trenér J o s e f Kunášek, od roku 1980 ing. Kváč 

- 3. místo v hodu oštěpem (MČSR na dráze - r. 1980) 

- 5. místo v hodu oštěpem (MČSSR na dráze - r. 1980) 

dosažené časy a výkony: 

- 100 m překážek - 19,2 s (1983), hod oštěpem - 46,52 m (1984) 

Jana MERCLOVÁ12'21'23 

- 5. místo v běhu na 1 500 m (MČSR dorostu - r. 1982) 

- 8. místo v přespolním běhu na 1 500 m (MČSR dorostu - r. 1981) 

- 9. místo v přespolním běhu (MČSR dorostu - r. 1980) 

dosažené časy: 

- 3 000 m- 10:44,8 (1983), 1 500 m-4:50 ,31 (1984) 



Magda STIBŮRKOVÁ12'85 

- 5. místo v běhu na 400 m (MČSR na dráze - r. 1984) 

- 9. místo v běhu na 400 m (MČSSR na dráze - r. 1984) 

dosažené časy: 

- 400 m- 58,98 s (1984), 800 m - 2:22,6 (1985) 

Jana KADLECOVÁ26'27'28'41 

- 1. místa v běhu na 3000 m ( MČSR hala - r. 1982, r. 1984) 

- 3. místa v běhu na 3 km (MČSR- r. 1983, MČSSR hala - r. 1986), v běhu na 

5 km (MČSR na dráze - r. 1985) 

- 4. místa v přespolním běhu (MČSSR - r. 1975 - 1980), v běhu na 3 km (MČSSR 

hala -r. 1982, MČSR na dráze - r. 1984, r. 1987) 

- 5. místa v běhu na 3 km (MČSR hala - r. 1985, r. 1986, r. 1987, MČSSR hala -

r. 1985, MČSSR na dráze - r. 1987) 

dosažené časy: 

- 3 000 m - 10:05,10(1986), 10 000 m - 37:27,21 (1986), 1 500 m -

4:45,37 (1987) 

Ludmila FORMANOVÁ (závodní kariéra do roku 1990)28'29,30 

- trenér B. Křápová (1986-87), J. Homolková (1987), J. Kratochvílová (od roku 

1988) 

- 1. místa v běhu na 300 m (MČSR žáků - r. 1988), v běhu na 200 m (MČSR 

dorostu-r. 1989) 

- 2. místo v běhu na 300 m (MČSR žáků - r. 1987), v běhu na 400 m (MČSSR - r. 

1989) 

- 3. místa v běhu na 150 m (MČSR žáků - r. 1988), v běhu na 200 m (MČR 

dorostu hala i na dráze - r. 1989) 

dosažené časy: 

- 100 m- 12,4 s (1989), 200 m - 2 5 , 5 9 s (1989), 400 m- 57,51 s (1989) 



Osobnosti čáslavské atletiky od roku 1990 

Andrej DANKO14'31'32 

3. místo ve skoku dalekém (MČR dorostu hala - r. 1991) 

- 5. místa v běhu na 200 m (MČSR dorostu na dráze - r. 1991), ve skoku dalekém 

(MČSR i MČSFR dorostu na dráze - r. 1991) 

- 9. místo ve skoku dalekém (MČSR juniorů na dráze - r. 1992) 

dosažené časy a výkony: 

- skok daleký - 687 cm (1991), 100 m- 10,9 s (1993), trojskok - 13,15 m (1993) 

Miroslav BEDNÁŘ37'41 

1. místo v běhu na 10 km (MČR veteránů nad 35 let - r. 1997) 

- 4. místo v maratónu (MČR - r. 1997) 

dosažené časy: 

- 10 km-32:19 ,3 s (1991), 5 k m - 14:40,4 s (1997) 

Jiří ŽALOUDEK14'33 

10. místo v sedmiboji (MČR juniorů hala - r. 1993) 

12. místo v běhu na 400 m (MČR juniorů hala - r. 1993) 

dosažené časy a výkony: 

- 110 m překážek - 17,0 s (1993), 400 m - 52,30 s (1993), vrh koulí - 12,34 m 

(1993), sprinterský trojboj - 2066 bodů (1993) 

Tomáš SCHNEIBERG36'37'41 

1. místo v hodu kladivem (MČR veteránů nad 55 let - r. 2004) 

- 2. místo v hodu kladivem (MČR veteránů nad 45 let - r. 1997) 

- 3. místa v hodu kladivem (MČR veteránů - r. 1996), v hodu oštěpem (MČR 

veteránů - r. 1996), ve vrhu koulí (MČR veteránů nad 55 let - r .2004) 



- 4. místa ve vrhu koulí (MČR veteránů - r. 1996), v hodu diskem (MČR veteránů 

- r. 1996), v hodu oštěpem (MČR veteránů nad 45 let - r. 1997, MČR veteránů 

nad 55 let - r. 2004) 

- 5. místo ve vrhu koulí (MČR veteránů nad 45 let - r. 1997), v hodu diskem 

(MČR veteránů nad 55 let - r. 2004) 

Karel VÁŇA12'32'33'37-38'41'120'12' 

trenér J. Kratochvílová 

- v druhé polovině 90. let hostoval ve VTJ Kutná Hora, kde se zúčastnil 

extraligových bojů v závodech družstev mužů 

- 3. místo v běhu na 1 500 m (MČR na dráze - r. 2001, r. 2003) 

- 5. místo v běhu na 1 500 m (MČR hala - r. 1997) 

- 6. místo v běhu na 3 000 m (MČR hala - r. 2004) 

- 9. místa v běhu na 3 000 m (MČR dorostu - r. 1992, MČR juniorů - r. 1993) 

v běhu na 1 500 m (MČR - r. 1998, r. 2001, r. 2002), v silničním běhu na 10 km 

(MČR juniorů - r. 1992) 

11. místo v běhu na 10 km (MČR - r. 2004) 

dosažené časy: 

- 5 000 m- 15:19,46 (1994), 10 km-33:21,88 (1994), 1 500 m - 3:51,32 (2001) 

Jaromír PAULA37'38'121 

trenér J. Kratochvílová 

- v druhé polovině 90. let hostoval ve VTJ Kutná Hora, kde družstvo mužů 

bojovalo v extralize 

- 4. místo v běhu na 800 m (MČR hala - r. 1998) 

- 8. místo v běhu na 800 m (MČR hala - r. 1997) 

dosažené časy: 

- 800 m - 1:52,58 (1998), 200 m - 22,66 s (1999), 400m - 48,99 s (1999) 



Michal KŘIVOHLAVÝ120,41 

trenér J. Kratochvílová 

- nominace na mezistátní utkání ČR - Ukrajina - Polsko - Rusko do 22- ti let v 

roce 2003 (nekonalo se) 

- 2. místo v běhu na 100 m (MČR 22 let - r. 2003) 

- 3. místo v běhu na 200 m (MČR 22 let - r. 2003) 

- 6. místo v běhu na 200 m (MČR - r. 2004) 

- 7. místo v běhu na 200 m (MČR na dráze - r. 2003) 

dosažené časy: 

- 200 m - 21,92 s (2002), 100 m - 10,79 s (2003) 

Michal MÁLEK12 '40 '41 '"5 '"6-

trenér J. Červenková, později J. Kratochvílová 

v letech 2002 - 2004 členem Sprintu Čáslav 

- 2. místa v běhu na 5 000 m (MČR 22 let - r. 2005, r. 2006) 

- 3. místa v běhu na 1 500 m (MČR dorostu hala - r. 2001, MČR juniorů hala - r. 

2002), v běhu na 5 000 m (MČR - r. 2006) 

- 4. místo v běhu na 3 000 m (MČR hala - r. 2006) 

- 5. místa v běhu na 1 500 m (MČR juniorů - r. 2003), v běhu na 5 000 m (MČR 

22 let -r. 2004, MČR - r. 2005) 

- 6. místo v běhu na 1 500 m (MČR dorostu - r. 2001), v přespolním běhu na 4 

000 m (MČR - r. 2004) 

- 7. místa v přespolním běhu na 4 000 m (MČR - r. 2001), v běhu na 1 500 m 

(MČR 22 let - r. 2002) 

- 8. místo v běhu na 3 000 m (MČR hala - r. 2004) 

- 10. místo v běhu na 1 500 m (MČR juniorů - r. 2002) 

dosažené časy: 

- 3 000 m - 8:23,95 (2006), 1 500 m - 3:50,54 (2007), 5 000 m - 14:47,26 (2007) 



Ján KOPAČKA40-41-"5 

trenér J. Červenková 

- v letech 2002 - 2004 členem Sprintu Čáslav 

- 3. místa v běhu na 800 m (MČR dorostu - r. 2002, MČR juniorů hala - r. 2004), 

ve štafetě 4x 400 m s Javůrkem, Chybou a Rudolfem (MČR 22 let - r. 2005) 

- 6. místo v běhu na 800 m (MČR dorostu hala - r. 2002) 

- 7. místo v běhu na 800 m (MČR juniorů - r. 2004, MČR mužů - r. 2006) 

- 10. místo v běhu na 800m (MČR 22 let - r. 2002) 

dosažené časy: 

- 800 m - 1:53,92 (2006), 1 500 m - 4:04,78 (2006) 

Martin CHYBA143 

trenér J. Červenková 

- v letech 2002 - 2004 členem Sprint Čáslav 

- 3. místa ve štafetě 4x 400 m spolu s Kopačkou, Javůrkem a Rudolfem (MČR 

22 let -r. 2005) 

- 4. místo v běhu na 1500 m (MČR dorostu - r. 2003), v běhu na 400 m překážek 

(MČR 22 let - r. 2008) 

- 5. místo v běhu na 1 500 m (MČR juniorů - r. 2005) 

- 6. místo v běhu na 1 500 m (MČR dorostu hala - r. 2003) 

dosažené časy: 

- 1 500 m - 4:02,23 (2006), 800 m - 1:53,39 (2008), 400 m překážek - 54,28 s 

(2008) 

Michal BŘINČIL"6- '43 

- trenér J. Dobřická (rozená Homolková), později J. Červenková 

- 3. místo v běhu na 1 500 m (MČR juniorů - r. 2006) 

- 8. místo v běhu na 800 m (MČR juniorů hala - r. 2006) 

dosažené časy: 

- 1 500 m-4 :09 ,27(2007) , 3 000m-9 :41 ,00 (2007) , 8 0 0 m - 2 : 0 0 , 3 8 (2008) 



Pavel JAVŮRF.K"5-143 

trenér J. Červenková 

- v letech 2002 - 2004 členem Sprint Čáslav 

- 1. místo v běhu na 800 m (MČR dorostu a juniorů - r. 2005) 

- 2. místa v běhu na 800 m (MČR dorostu a juniorů - r. 2006, MČR 22 let -
r. 2008) 

- 3. místa ve štafetě 4x 400 m spolu s Kopačkou, Chybou a Rudolfem (MČR 

22 let -r. 2005), v běhu na 800 m (MČR juniorů - r. 2007) 

- 6. místo v běhu na 800 m (MČR dorostu - r. 2004) 

- 7. místo v běhu na 800 m (MČR dorostu hala - r. 2004) 

- 8. místo v běhu na 800 m (MČR 22 let - r. 2007) 

dosažené časy: 

- 800 m - 1:52,39 (2008), 400 m - 48,58 (2009) 

Hana BENEŠOVÁ31'33'36'373124 

- trenér J. Kratochvílová (do roku 1997), ing. Kváč (1998 - 2001), Jílková (od 

roku 2001) 

- vletech 1997 - 99 hostovala v USK Praha (extraliga žen), v roce 2001 
přestoupila do USK Praha 

- účastnice ME juniorů (1991,1993), MS (1993), ME 22 let (1997), PMEZ 

Valencie (1997), Evropského poháru B (1997), Odložilova memoriálu (1997), 

MS v hale i na dráze (1997), MS na dráze (1999) 

- držitelka československých dorosteneckých rekordů v běhu na 200 m v hale 

(24,03 s) i na dráze (23,76 s) 

- 1. místa v běhu na 200 m (MČSR dorostu hala - r. 1991 MČSR dorostu na 

dráze-r. 1991, MČSFR dorostu hala i na dráze - r. 1991, MČSR dorostu hala -

r. 1992, MČSFR dorostu i žen hala - r. 1992, MČR juniorů hala - r. 1993, MČR 

žen hala i na dráze - r. 1993, MČR - r. 1996, ME 22 let - r. 1997, MČR hala -

r. 1998, r. 1999), v běhu na 100 m (MČSR dorostu - r. 1991, MČSFR dorostu -

r. 1991, MČSR žen -r. 1992, ME juniorů - r. 1993, MČR žen - r. 1993, r. 1997), 

v běhu na 50 m (MČSFR dorostu hala - r. 1991, r. 1992), v běhu na 60 m (MČR 



juniorů hala - r. 1993, MČR hala - r. 1999), v běhu na 400 m (MČR hala -
r. 1997, PMEZ-r . 1997) 

- 2. místa v běhu na 50 m (MČSR dorostu hala - r. 1991, MČSR žen hala -

r. 1991, MČR žen - r. 1993), v běhu na 100 m (MČSFR žen - r. 1991, MČSR 

žen - r. 1992, MČR - r. 1996, r. 1999), v běhu na 200 m (MČSFR žen - r. 1991, 

r. 1992, ME juniorů - r. 1993, PMEZ - r. 1997, MČR - r. 1999), v běhu na 400 m 

(MČR hala - r. 1996, ME 22 let - r. 1997), ve štafetě 4x 400 m spolu 

s Čermákovou, Pavlištíkovou, Vendovou (MČR - r. 1996) 

- 3. místa v běhu na 200m (MČSR žen hala - r. 1991), ve štafetě 4x 400 m (ME 
22 let -r. 1997) 

- 4. místo v běhu na 200 m (ME juniorů - r. 1991), ve štafetě 4x 400 m spolu se 

Suchomelovou, Formanovou a Bubákovou (MČSR dorostu na dráze - r. 1991) 

v běhu na 300 m (MČSR žen hala - r. 1992), ve štafetě 4x 400 m spolu 

s Formanovou, Fuchsovou a Burianovou (MS na dráze - r. 1999) 

- 5. místa v běhu na 50 m (MČSFR žen hala - r. 1991), ve štafetě 4x 400 m (MS 
hala i MS na dráze - r. 1997) 

- 6. místo ve štafetě 4x 400 m (MS ve Stuttgartu - r. 1993) 

- 7. místo v běhu na 100 m (ME juniorů - r. 1991) 

dosažené časy: 

- 100 m - 11,45 s (1993), 60 m - 7,36 s (1994), 200 m - 22,57 s (1997), 300 m-
37,18 s, 400 m - 5 1 , 1 8 s (1997) 

Ludmila FORMANOVÁ'42 

- trenér J. Kratochvílová 

- držitelka několika medailí z MČR v bězích na 400 a 800 m 

- reprezentace ČR (ME, MS, SP, HME, HMS, OH - r. 1996, r. 2000) 

- 1. místa v běhu na 800 m (HMS - r. 1999, MS - r. 1999, HME - r. 1998), 
v běhu na 400 m (MEJ - r. 1993) 

- 2. místo ve štafetě 4x 400 m (HMS - r. 1995) 

- 4. místa v běhu na 400 m (HME - r. 1996), v běhu na 800 m (ME - r. 2002), ve 

štafetě 4x 400 m (MEJ - r. 1991, HMS - r. 1997, MS - r. 1999) 

- 5. místo ve štafetě 4x 400 m (ME - r. 1998) 

- 6. místo v běhu na 400 m (MEJ - r. 1991) 



- 7. místa ve štafetě 4x 400 m (OH - r. 1996, MS - r. 1993) 

dosažené časy: 

- 100 m - 12,0 (1994), 200 m - 24,30 (1995), 400 m - 51,84 (1995), 800 m -

1:56,56 (1999) 

Jana KADLECOVÁ32'33 

2. místo v silničním běhu na 10 km (ME veteránů - r. 1993) 

3. místo v půlmaratónu (ME veteránů - r. 1993) 

- 4. místo v běhu na 3000 m (MČSR - r. 1992) 

- 6. místo v běhu na 3000 m (MČSFR - r. 1993) 

dosažené časy: 

- půlmaratón-1:30:12 min (1993) 

Věra PITÁKOVÁ (rozená Hendrychová)32 

- 7. místo v hodu oštěpem (MČSFR - r. 1992) 

dosažené výkony: 

- hod oštěpem-40,46 m (1992) 

Martina VENDOVÁ33-36 

- 2. místa v běhu na 1 500 m (MČR dorostu na dráze - r. 1993, MČR juniorů hala 

- r. 1996), ve štafetě 4x 400 m spolu s Čermákovou, Pavlištíkovou a Benešovou 

(MČR na dráze -r. 1996) 

- 4. místo v běhu na 800 m (MČR juniorů - r. 1996) 

- 6. místo v běhu na 800 m (MČR juniorů hala - r. 1993) 

- 7. místo v běhu na 800 m (MČR žen - r. 1996) 

- 8. místo v běhu na 1 500 m (MČR žen na dráze - r. 1993) 

dosažené časy: 

- 1 500 m - 4:42,46 (1993), 800 m - 2:13,52 (1996), 400 m překážek - 64,37 

(1996) 



Pavla MÍŠKOVÁ33 

trenér ing. Kváč 

- 5. místo v běhu na 400 m překážek (MČR juniorů - r. 1993) 

12. místo v hodu oštěpem (MČR juniorů - r. 1993) 

dosažené časy a výkony: 

- 100 m překážek - 17,1 s (1992), 400 m překážek - 64,0 s (1994), hod oštěpem -

38,88 m (1995) 

Věra SUCHOMELOVÁ31 •33,39'40 

trenér ing. Kváč 

- v druhé polovině devadesátých let hostování v Karlových Varech, v USK Praha 

(účastnice extraligových bojů v soutěži družstev žen) 

od roku 2002 členkou Sprintu Čáslav 

- 2. místo v běhu na 400 m (MČR hala - r. 1999) 

- 3. místo v běhu na 400 m (MČR juniorů hala - r. 1993) 

- 4. místo v běhu na 400 m (MČR na dráze - r. 1996, v běhu na 800 m (MČR hala 

- r. 2002), ve štafetě 4x 400 m s Formanovou, Benešovou a Bubákovou (MČR -

r. 1991) 

- 7. místo v běhu na 400 m (MČR žen hala - r. 1993) 

- 9. místo v běhu na 200 m (MČR juniorů na dráze-r. 1993), v běhu na 400 m 

(MČR juniorů na dráze - r. 1993) 

- 10. místo v běhu na 400 m (MČR žen na dráze - r. 1993), v běhu na 800 m 

(MČR -r. 2002) 

dosažené časy: 

- 100 m - 12,52 (1996), 200 m - 25,43 (1996), 400 m - 55,79 (1996), 800 m -

2:12,59 

Petra HOCHMANOVÁ36'37-38 

trenér J. Kratochvílová 

- 1. místa v běhu na 150 m (MČR žáků hala - r. 1996, r. 1997) 



2. místa v běhu na 60 m a na 150 m (MČR žáků na dráze - r. 1996), v běhu na 

400 m (MČR dorostu hala - r. 1998) 

- 3. místa v běhu na 50 m (MČR žáků hala - r. 1996), v běhu na 60 m (MČR žáků 

hala -r. 1997), v běhu na 300 m (MČR žáků na dráze - r. 1997) 

- 5. místo v běhu na 60 m (MČR dorostu hala - r. 1996) 

- 8. místo v běhu na 400 m (MČR žen hala - r. 1998) 

dosažené časy: 

- 100 m - 12,61 s (1996), 200 m - 25,60 s (1998), 400 m - 58,00 s (1998) 

Martina PAVLIŠTÍKOVÁ36 

- 2. místo v běhu na 400 m (MČR - r. 1996), ve štafetě 4x 400 m s Čermákovou, 

Vendovou a Benešovou (MČR - r. 1996) 

dosažené časy: 

- 400 m- 55,56 s (1996) 

Barbora DIBELKOVÁ37 

- trenér J. Kratochvílová, později odešla trénovat do USK Praha, trenér I, Piták 

reprezentace ČR v chůzi 

- 3. místo v chůzi na 3000 m (MČR žáků hala, na dráze - r. 1997), v chůzi na 

5 000 m (MČR dorostu - r. 1997) 

dosažené časy: 

- 3 km chůze dráha - 15:00,4 (1997), 5 km chůze silnice - 26:25 (1997), 5 km 

chůze dráha-27:41,0 (1997) 

Michaela ŠIMKOVÁ37'38'39 

trenér J. Kratochvílová 

- 1. místo ve štafetě 4x 400 m spolu se Šimkovou, Šináglovou a Eidrnovou (MČR 

dorostu-r . 1998) 

- 3. místo v běhu na 400 m (MČR juniorů hala - r. 1999) 

- 4. místa v běhu na 800 m (MČR dorostu hala - r. 1997), v běhu na 400 m (MČR 

dorostu na dráze - r. 1998), v běhu na 400 m (MČR juniorů - r. 1999) 



- 7. místo v běhu na 400 m (MČR žen hala - r. 1999) 

- 8. místo v běhu na 400 m (MČR žen na dráze - r. 1998) 

- 9. místo v běhu na 400 m (MČR žen hala - r. 1998) 

dosažené časy: 

- 800 m - 2 : 1 5 , 3 (1998), 200 m - 2 5 , 9 9 (1999), 400 m- 55,09 (1999) 

Drahomíra EIDRNOVÁ38-39-12-41'1'5'120 

- trenér J. Kratochvílová, od roku 2008 členem Hvězda SKP Pardubice 

- 1. místa v běhu na 800 m (MČR žáků hala - r. 1998), ve štafetě 4x 400 m 

s Šimkovou, Šináglovou a Hochmanovou (MČR dorostu - r. 1998) 

- 2. místa v běhu na 800 m (MČR juniorů hala i na dráze - r. 2001), v běhu na 

400 m (MČR žen i MČR 221et - r. 2005, MČR - r. 2007) 

- 3. místo v běhu na 800 m (MČR dorostu hala i na dráze - r. 1999) 

- 4. místo v běhu na 800 m (MČR 22 let - r. 2004, MČR dorostu - r. 1998) 

- 5. místa v běhu na 400 m (MČR žen - r. 2003, MČR 22 let - r. 2003), v běhu na 

800 m (MČR žen - r. 2004) 

- 6. místo v běhu na 400 m (MČR - r. 2006) 

- 14.místov běhu na 800 m (MČR žen - r. 2001) 

dosažené časy: 

- 200 m - 24,83 (2007), 400 m - 53,97 (2007), 800 m - 2:07,90 (2007) 

Markéta DOLEŽALOVÁ12 '39 

trenér J. Kratochvílová 

- 2. místa v běhu na 100 m (MČR dorostenců - r. 1999), v běhu na 200 m (MČR 

dorostenců - r. 1999) 

- 4. místo v běhu na 200 m (MČR juniorů - r. 1999, r. 2001) 

- 6. místo v běhu na 100 m (MČR juniorů - r. 2001) 

- 7. místo v běhu na 100 m (MČR juniorů - r. 1999) 

- 8. místo v běhu na 60 m (MČR juniorů hala - r. 2001) 

dosažené časy: 

- 100 m- 12,38 s (1999), 200 m - 2 5 , 2 8 s (2000), 60 m - 7 , 9 5 s (2001) 



Petra FOUSKOVÁ40 '41 '116 '"5 

trenér J. Červenková 

- v letech 2002 - 2004 členkou Sprintu Čáslav 

- 3. místo v běhu na 1 500 m (MČR - r. 2008) 

- 5. místa v běhu na 1 500 m (MČR hala - r. 2004, MČR - r. 2006, MČR - r. 2007) 

- 6. místo v běhu na 1 500 m (MČR hala - r. 2006) 

- 7. místa v běhu na 1500 m (MČR 22 let - r. 2002, MČR - r. 2005), v přespolním 

běhu na 6 km (MČR - r. 2008) 

- 8. místo v přespolním běhu na 6 km (MČR - r. 2004) 

- 10. místo v běhu na 1 500m (MČR - r. 2003, r. 2004), v přespolním běhu na 

6 km (MČR - r. 2007) 

- 12. místo v běhu na 1 500 m (MČR - r. 2002) 

- 13. místo v běhu do vrchu (MČR žen - r. 2002) 

dosažené časy: 

- 800 m- 2:17,12 (2006), 1 500 m- 4:30,73 (2007), 3 000 m - 10:02,20 (2007) 

Martina SEDLAŘÍKOVÁ4 ' '"5 '"6 '120 

trenér J. Kratochvílová 

- v roce 2005 účast na závodu olympijských nadějí do 17- ti let v Itálii (v běhu na 

400 m zvítězila ve finále B) 

- 1. místa v běhu na 800 m (MČR žáků hala - r. 2004), v běhu na 300 m (MČR 

žáků na dráze - r. 2004), v běhu na 400 m (MČR dorostu a juniorů - r. 2004, r. 

2006) 

- 2. místa v běhu na 400 m (MČR 22 let - r. 2007, MČR juniorů - r. 2008) 

- 3. místo v běhu na 800 m (mezistátní utkání žáků Čechy - Slovensko - r. 2002), 

v běhu na 400 m (MČR dorostu hala - r. 2006) 

- 4. místa v běhu na 400 m (MČR 22 let - r. 2005, r. 2006) 

- 5. místo v běhu na 800 m (MČR žáků - r. 2002) 

- 6. místo v běhu na 400 m (MČR žen - r. 2007) 

dosažené časy: 

. 200 m - 25,34 s (2007), 400 m - 55,65 s (2007), 100 m - 12,80 s (2008) 



Příloha č. 3 

Oddílové rekordy mužů, stav k 20.6.2009 

6 0 1 1 1 6,7 Kunášek 

1 0 0 m 10,79 Křivohlavý 

1 5 0 m 16,64 Hochman 

200 m 21,68 Křivohlavý 

300 m 35,1 Kunášek 

400 m 48,58 Javůrek 

500 m 1:04,37 Paula 

600 m 1:20,10 Paula 

800 m 1:49,48 Kostrec 

1 000 m 2:25,6 Váňa 

1 500 m 3:50,54 Málek 

míle 4:14,6 Kostrec 

2 000 m 5:22,35 Novák 

3 000 m 8:23,95 Málek 

5 000 m 14:19,74 Novák 

10 000 m 30:12,30 Novák 

půlmaratón 1:08:04 Novák 

maratón 2:18:13 Novák 

100 km 8:14:46 Jedlička 

hodinovka 17 557 m Bednář 

5.10.1985 Nymburk 

13.9.2003 Litomyšl 

1.7.2000 Mitterteich 

29.5.2003 Kladno 

13.9.1986 Ústí n.Orlicí 

6.6.2009 Liberec 

5.5.1999 Praha 

13.5.1998 Praha 

14.8.1988 Nyiregiháza 

2001 

25.8.2007 Jablonec 

1991 

3.9.1997 Čáslav 

6.9.2006 Pardubice 

8.9.1997 Praha 

13.7.1997 Třinec 

1997 

27.4.1997 Hamburk 

1991 

10.9.1997 Praha 



110 m př. 15,í 

200 m př. 26,3 

400 m př. 54,28 

3 000 m př. 9:00,14 

výška 

tyč 

dálka 

200 cm 

360 cm 

704 cm 

trojskok 13,75 m 

koule 

disk 

oštěp 

kladivo 

16,19 m 

46,69 m 

63,19 m 

57,62 m 

4x100 m 44,50 

4x400 m 3:21,99 

4-3-2-100 m 2:02,57 

8-4-2-100 m 3:29,6 

4x 800 m 9:02,4 

3x 1 000 m 8:11,4 

Choutka 

Beneš 

Chyba 

Novák 

Flégr 

Malý 

Vyhnánek ml. 

Zábrodský 

Vilímek 

Šulc 

Dušátko 

Kuklík 

7.9.1991 Svitavy 

1960 

18.6.2008 Brno 

23.8.1997 Praha 

18.5.1991 Trutnov 

1969 

1983 

1973 

1975 

1958 

16.4.1954 

3.5.1995 

Hochman, Kostrec, 1996 

Paula J., Procházka R. 

Kopačka, Rudolf, 2005 

Chyba, Javůrek 

Kopačka, Javůrek, 2006 

Houser, Chyba 

Kupka, Hostan 

Horák, Soška 

1973 

Valcha, Kunášek, 1972 

Kupka, Hostan 

Kupka, Hostan, 1974 

Vostradovský 

Praha 



4x 1 500 m 17:41,2 

5 km chůze 29:26,50 

10 km chůze 1:01:36 

20 km chůze 2:04:08 

sprinterský 2 633 b. 

trojboj 

Daniš, Nováček, 1997 

Dušek, Tomek 

Ryšavý 

Ryšavý 

Štrobl 

Kunášek 

1975 

1972 

24.6.1990 Český Brod 

1985 

desetiboj 5 549 b. Kulka 20.9.2006 Praha 



Příloha č. 4 

Oddílové rekordy žen, stav k 20.6.2009 

60 m 

100 m 

150 m 

200 m 

300 m 

400 m 

500 m 

600 m 

800 m 

míle 

7,44 

11,45 

17,64 

22,57 

37,18 

51,09 

1:16,62 

1:26,04 

1:56,56 

1 000 m 2:35,06 

1 500 m 4:12,62 

4:50,32 

2 000 m 6:43,00 

3 000 m 9:08,41 

5 000 m 17:26,86 

10 000 m 37:27,1 

půlmaratón 1:30:12 

maratón 3:16:24 

hodinovka 13 677 m 

H O m p ř . 16,4 

Benešová 

Benešová 

Benešová 

Benešová 

Benešová 

Kratochvílová 

Sedlaříková 

Formanová 

Formanová 

Formanová 

Červenková 

Červenková 

Červenková 

Červenková 

Fousková 

Kadlecová 

Kadlecová 

Hnátková 

Červenková 

Janáčková 

14.9.1997 Bílina 

3.7.1997 Jablonec 

1.7.2000 Mitterteich 

13.7.1997 Turku 

1.7.2000 Mitterteich 

8.6.1978 Bratislava 

9.5.2007 Praha 

1.7.2000 Mitterteich 

11.8.1999 Curych 

17.7.1999 Nice 

3.6.1981 Ostrava 

5.8.1981 Viareggio 

13.8.1979 Jablonec 

19.6.1981 Praha 

17.6.2007 Ostrava 

31.5.1986 Bán. Bystrica 

29.5.1993 Úpice 

16.10.1999 Praha 

10.10.1993 Stará Boleslav 

1972 



200 m př. 31,09 Smětáková 29.6.2003 Česká Lípa 

400 m př. 61,84 Eidrnová 2.6.2007 Kladno 

3 000 m př. 12:35,11 Pavlíková 5.6.2004 Jablonec 

výška 163 cm Horská 10.6.1989 Vlašim 

dálka 526 cm Pavlištíková 18.9.1993 Jablonec 

trojskok 10,12 m Váňová 28.6.2003 Kolín 

koule 10,98 m Novosádová 1961 

disk 32,86 m Řípová 1977 

oštěp 46,52 m Hendrychová 6.6.1984 

kladivo 26,83 m Forejtová 15.9.2001 Čáslav 

4x 100 m 48,80 Pavlištíková, 1994 

Formanová,Vendová, Benešová 

4x 400 m 3:40,63 Pavlištíková, 1994 

Formanová,Vendová, Benešová 

4-3-2-100 m 2:23,48 Vindušková, 2006 

Kameníková, Javůrková, Sedlaříková 

4x 800 m 10:19,9 Šeborová, Melcrová, 1985 

Trpáková, Kadlecová 

5 km chůze 27:41 Dibelková 16.3.1997 Čáslav 

sprinterský 3 065 b. 
Kratochvílová 1978 Praha 

trojboj 

edmiboj 3 495 b. Míšková 16.10.2003 Čáslav 


