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1 Úvod 

Atletika pochází z řeckého slova áthlon, což znamená cenu, o níž se závodí. 

V helénském období řecké civilizace slovo atlet označovalo závodníka z povolání. Atletika 

se zpočátku dělila na lehkou (běhy, skoky, hody a vrhy) a těžkou (box, zápas a vzpírání). 

Lehká atletika se osamostatnila v 60. letech 20. století a od té doby se u nás používá 

zkrácený termín atletika. 

Atletika je obecně považována za základní sportovní odvětví, neboť rozvíjí 

přirozené pohyby, jakými jsou chůze, běh, skok či hod, zahrnuje různorodé pohybové 

činnosti cyklického, acyklického nebo smíšeného charakteru, podle druhu jednotlivých 

závodních disciplín. 

Atletika se podílí na zvyšování tělesné zdatnosti a upevňuje zdraví, obzvláště běh 

a chůze působí blahodárně proti kardiovaskulárním chorobám, snižují a stabilizují tělesnou 

hmotnost a ovlivňují množství cholesterolu v krvi, účinně bojují proti stresu. 

Atletická cvičení jsou součástí tělesné přípravy většiny sportů a základem osnov 

školní tělesné výchovy. 

Závodní atletice jsem se věnovala po dobu deseti let, kdy jsem byla členkou 

mladoboleslavského oddílu. Třetím rokem nyní žiji v Jablonci nad Nisou, kde se toto 

sportovní odvětví těšilo a těší velké oblibě. 

Zajímala jsem se o historii jablonecké atletiky, ale informací se mi dostávalo 

převážně od pamětníků. Tato zkušenost mě přivedla k tématu mé diplomové práce, 

na základě kterého bych se chtěla pokusit o komplexní pohled na vývoj jablonecké atletiky 

a současně se zaměřit na problematiku péče o atletické talenty v Jablonci nad Nisou. 

Historie jablonecké atletiky je velmi bohatá. Začínala velice skromně, ale díky 

několika nadšencům se podařilo postupně vybudovat kvalitní zázemí, které je dodnes 

chloubou města Jablonce. 

Tohoto roku oslaví jablonecká atletika kulaté narozeniny. Před 60 lety se narodila 

díky nadšení pro tento sport a založení oddílu bylo neklamným důkazem, že „když se chce, 
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tak všechno jde". Po prvních nejistých krůčcích začala atletická slečna rozkvétat 

v sebevědomou královnu, jejíž tvář byla jabloneckou pýchou. Mnoho let se udržela 

na sportovním výsluní, po neúspěších opět hrdě zvedala hlavu. 

Letošní rok je rokem bilancování. Přestavba atletické haly je dalším mezníkem 

v životě jablonecké královny. 

Věříme, že námi zpracovaná problematika upozorní na historické úspěchy 

jablonecké atletiky a povede k následné diskuzi na uvedené téma. Jedním z výsledků by 

měl být i další posun našeho poznání. Doufáme ve vyvolání takového zájmu, který bude 

podnětem k dalšímu studiu a který by mohl motivovat nejen nás, ale i jiné zájemce o tento 

krásný sport. 



2 Cíle a úkoly práce 

Cílem diplomové práce je zmapování a zhodnocení činnosti atletického hnutí 

v Jablonci nad Nisou od skromných počátků do současnosti. Ve své práci se zaměřím 

na vývoj nejvýznamnějšího jabloneckého oddílu TJ LIAZ. Chtěla bych se pokusit nalézt 

nejvýraznější atletické osobnosti, připomenout jejich největší úspěchy. Dalším bodem 

zkoumání je sportovní areál Střelnice. Areál prošel mnohými rekonstrukcemi a vyvstává tu 

otázka, zda změny v areálu měly vliv na výkonnost jabloneckých atletů. S atletickým 

zázemím souvisí také péče o talenty. V Jablonci nad Nisou vzniklo v 70. letech Středisko 

vrcholového sportu, později Sportovní gymnázium. Co tyto „organizace" nabízely či 

nabízejí, podařilo se jim vychovat úspěšné sportovce? 

Z uvedených cílů vyplývají následující úkoly: 

1. Shromáždit prameny zabývající se jabloneckou atletikou a atletikou všeobecně, to 

znamená, že je potřeba navštívit archivy a knihovny, vyhledat zakladatele atletiky, 

pamětníky, požádat je o materiály a informace, prostudovat internetové stránky 

zabývající se atletikou, prostudovat odbornou literaturu, ročenky, kroniky, tisk. 

2. Získané a prostudované materiály kriticky zhodnotit. 

3. Sestavit fakta do chronologicky posloupného přehledu. 



3 Metody práce1 

Indukce a dedukce 

• Metodu indukce jsem používala v případech empirického studia jevů, kdy jsem 

postupovala od jednotlivých faktů k obecnějším údajům o skutečnosti. 

• Metoda dedukce byla využívána tehdy, když byl nahromaděn empirický 

faktografický materiál a v daném materiálu bylo nutné se zorientovat. 

Synchronní 

• Tato metoda byla použita při sledování určitého jevu odehrávajícího se na mnoha 

místech v téže době. 

Diachronní a progresivní 

• Diachronní metoda byla využívána při zkoumání jevu v závislosti na časovém 

vývoji. 

• Současně jsem používala metodu progresivní, sledovala jsem události tak, jak 

po sobě následovaly od doby starší k době novější. 

Obsahová analýza 

• Vlastní informace jsem získávala z primárních a sekundárních pramenů. Pracovala 

jsem s písemnými prameny povahy osobní, veřejné (novinové zprávy), institucionální 

(výroční zprávy), literární (odborná literatura). Pokud se některé prameny nedochovaly, 

použila jsem metodu řízeného rozhovoru s pamětníky. 

' Hroch, M.: Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN 1985, s. 201 - 225. 
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4 Historie české atletiky 

4 .1 Stručný nástin vývoje atletiky v českých zemích 

4 . 1 . 1 Česká atletika od počátků do roku 19902 

Základy české atletiky byly položeny zhruba před 700 lety. Petr Žitavský, opat 

na Zbraslavi, použil do své „Kroniky zbraslavské" psané v období 1316 až 1338 záznamy 

svého předchůdce opata Otty. Dle jeho podání se po korunovaci krále Václava II. v neděli 

svatodušní dne 2. června 1297 konala hostina na břehu Vltavy mezi Petřínem a Zlíchovem, 

asi v místě nynějšího Smíchova, při které se také závodilo v běhu. Kronikář píše, že se 

konaly závody, při nichž „tryskem běhají nazí chtějíce obratní být". Z toho můžeme soudit, 

že běžecké závody se u nás konaly jistě i dříve, ale písemný historický doklad potvrzuje, 

že je to 700 let od prvních známých atletických závodů v Praze. 

O závodech v běhu máme také doklady v pražských viničních knihách z roku 1449, 

kde se píše o cestě, po které se běhá „na závod". Tato běžecká dráha vedla před 500 léty 

podle vinice, která se rozkládala za Olšany směrem k nynějšímu nákladovému nádraží 

na Žižkově. 

V roce 1473 rozhodl český král Vladislav Jagellonský, že v Tovačově (okres 

Přerov) je dovoleno konat dvakrát ročně jarmarky. O dva roky později vydal moravský 

hejtman Ctibor z Cimburka nařízení, podle kterého se při jarmarku konají běžecké závody, 

které měly přilákat co nejvíce kupců a kupujících. Nařízení stanovilo, že závod bude 

dotován cenami, které se pořizují na náklad měšťanů. Soutěžící muži tedy platili vklad 

15 grošů a hlavní cenou byl urostlý vůl. Závodily i ženy, které přispívaly dvěma groši 

a vítězka obdržela šest loktů plátna. Na dvoře císaře Rudolfa II. pracoval lékař Christian 

Guarinonius, který ve svých spisech uvedl, že běh , je zdravý, rozehřeje břicho a vypustí 

všechny větry v něm uzavřené". 

Máme však i jiné doklady, které úzce souvisejí s atletikou. Čechové se totiž 

věnovali často zábavné hře zvané „vrhání toušem", což byl překlad latinského „iaculum" -

„túš", dle dnešního názvosloví „disk". Tato hra se hrávala o peníze, jak potvrzuje mj. 

archivář Rožmberků pan Václav Břežan ve své knize „Život Viléma Rožmberka". Popisuje 

2 Šimon, J., Jirka, J., aj.: Atletika. Praha: Karolinum 1997, s. 7 - 11. 
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v ní radovánky, které pořádal v roce 1561 pán z Rožmberka. Mezi těmito zábavami bylo 

také házení toušem o 100 tolarů. Lékař krále Ferdinanda I. pan Kopp z Raumentálu vydal 

v roce 1536 „Regiment zdraví", který česky upravil Hynek Krabice z Weitmile. Vněm 

schvaluje tělesný pohyb a píše, že „tělesná cvičení jsou rozličná, totiž kamenem házeti, 

skákati, zápasiti, šermovati, choditi, běhati, po schodech rychle vzhůru a dolů běhati", 

ale nedoporučuje při nemoci házení toušem. O prospěšnosti běhání a skákání hovoří 

i Matouš Dačický v „Tělovědě staročeské" vydané v roce 1574. 

Jedny z prvních běžeckých závodů, které se dochovaly až do tohoto století, jsou 

závody zvané „Barchan" konané v Jemnici (okres Třebíč). Název Barchan vznikl 

z arabského barrakan, tj. plátno, které bývalo odměnou vítězi tohoto závodu. Závod se 

konal vždy první neděli po svátku sv. Víta, který je 15. června, a účastnili se ho čtyři 

mládenci z měšťanských rodin, které zvolila městská rada. První běžec dostal jeden loket 

barchanu, druhý pár punčoch, třetí šátek a čtvrtý květinový věnec, který se dal zpeněžit 

za stříbrné tolary. Závod se konal na památku skutečné události, kdy Jan Lucemburský 

při bojích proti Čáku Trenčanskému zanechal v Jemnici svou unavenou manželku Elišku. 

Aby ji informoval o průběhu bojů, posílal k ní posly a tyto posly-běžce Eliška odměňovala 

dary. 

Vratislav, dnešní Wróclaw, patřila až do poloviny 18. století k Českému království 

a tam se konával běh mladých svobodných žen o ceny, což např. zachycuje i obraz z roku 

1686, kde 9 - 1 0 žen běží o závod. 

Jan Ámos Komenský ve svém spise „Brána jazyků otevřená" popisuje, jak 

„běhouni k cíli během chvátají a první základ (záplatu na vyhrání) odnáší". V knize „Orbis 

pictus" v oddíle 135 hovoří o běhání v závod. 

Dlouhé tratě pěstovali tzv. „laufři", kteří sloužili šlechtě k doručování dopisů 

a nahrazovali tak dnešní poštu. V září 1780 dokonce jeden šlechtic hledal inzerátem 

v časopise „Prager Postzeitung" laufra, kterému nabízel 16 zlatých měsíčně, livrej a tolik 

střevíců, kolik proběhá. Závod laufrů pořádali v roce 1781 v Praze od Poříčské brány, 

tj. zTěšnova do Libně a zpět. Začátkem 19. století se objevovali první profesionálové -

zdatní běžci, kteří s povolením magistrátu běhali za účasti diváků a vybírali vstupné. Když 

magistrát nechtěl produkce povolovat s tím, že jejich běhání není dobrým příkladem 

a mládež nižších vrstev „poblázněná pomíjivou slávou rychlonohých následuje jejich 

příkladů a je tak odváděna od užitečné práce", přišli zájemci o produkce na nápad, že část 



výdělku dají pro slepce nebo pro ústav hluchoněmých nebo na jiné sociální účely. 

Za těchto podmínek potom magistrát kolem roku 1826 začal zase běžecké produkce 

povolovat. Do popředí se v tomto období dostávají běžecké závody na jezuitských školách 

po obnovení řádu. Také český kněz a filosof Bernard Bolzano v knize „O nej lepším státě" 

z roku 1811 požaduje, aby školní tělesná výchova obsahovala mimo jiné i běh nebo skok 

přes příkop. 

V polovině 19. století jsou počátky atletiky svázány se Sokolem, založeným v roce 

1862. První závody se konaly v tělocvičnách. Sokol Pražský uspořádal 17. dubna 1867 

ve své tělocvičně veřejné cvičení, v rámci kterého se konal i první závod v atletice. 

Ve skoku do dálky zvítězil Jan Kahovec výkonem 553 cm. Ale už 19. května téhož roku 

uspořádal Sokol Pražský závody na hřišti na Rohanském ostrově, v blízkosti dnešních 

Manin, v běhu a ve skoku do dálky, kde v běhu zvítězil Alois Klášterský a ve skoku 

do dálky Julius Zatloukal, jejichž výkony však neznáme. První známý výkon máme z roku 

1867, kde skok do výšky vyhrál výkonem 147 cm Julius Zatloukal a z roku 1869, kdy 

první závod ve skoku o tyči vyhrál skokem 218 cm Josef Wágner. 

Zakladatel Sokola Dr. Miroslav Tyrš ve svém článku k brannosti podporoval 

pod vlivem prohrané války rakousko-pruské v roce 1866 především skok do dálky. 

Ve svém spise „Hod olympický" z roku 1868 vyslovil názor, že „skok do dálky je 

nej důležitější a k válečné potřebě se hodící". Proto po roce 1870 zaznamenáváme nebývalé 

množství atletických závodů ve skocích, později i v bězích, zejména v Kutné Hoře, Brně, 

Olomouci a jinde. 

Historickým datem pro další rozvoj atletiky je 23. duben 1882, kdy vzniká Český 

Athletic Club Roudnice zásluhou roudnického rodáka Maxmiliána Švagrovského. I když 

se v ČAC prováděla atletika organizovaně, veřejné závody se kromě závodů klubových 

dlouho nekonaly. V Praze se o rozvoj atletiky zasloužili bratři Otakar, Karel a Josef 

Malečkové. Jejich otec František byl vytrvalým chodcem a synové šli v jeho šlépějích. 

Měli dobrý nápad zapisovat své první atletické kroky do zápisníku, který je dnes uložen 

v Muzeu tělesné výchovy. Zároveň s kamarády, kterými byli Oskar John Lažnovský, 

Martin Bareš, Antonín Bezchleba a další, začali běhat na různé vzdálenosti a házet 5-6 kg 

koulí na ostrově Štvanice. Dne 9. dubna 1884 tam uspořádali první atletické závody, 

ve kterých zvítězil v běhu Oskar Lažnovský časem 1:02 min. před Josefem Malečkem. 

Po třech letech v neděli 17. července 1887 uspořádali na Maninách v místě dnešní tržnice 
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soutěž v běhu na 150 kroků, která se stala prvním atletickým klubovým závodem. První 

veřejné atletické závody uspořádal Klub velocipedistů 5. května 1888 v Jezuitské zahradě 

(zahrada za dnešní budovou Předsednictva vlády ČR), a to závod na 1 míli a vytrvalostní 

závod na 6 hodin. Za tři týdny následoval veřejný závod na 200 kroků o mistra Čech, který 

vyhrál Oskar Lažnovský. V roce 1889 se už závodí v metrických tratích a také skoky 

a hody se měří v metrech, neboť Rakousko-Uhersko, jehož součástí byly i české země, 

zrušilo od roku 1876 měření na yardy, míle a libry a zavedlo dnešní systém měr a vah. 

Tři veřejné závody, nazvané III. Velké mezinárodní závody, pořádal Klub 

velocipedistů na svém hřišti 10. srpna 1890. Závody s jedenácti disciplínami byly 

připravovány s dostatečným předstihem a o závody projevil velký zájem i sokol. Startovalo 

mnoho závodníků ze sokolských jednot, mezi rozhodčími byl dokonce budoucí významný 

starosta Dr. Scheiner. 

Mezi významnými organizátory těchto prvních atletických krůčků byli vedle Maxe 

Svagrovského, Oskara Lažnovského, bratrů Malečků i bratři Václav, Rudolf a Bohumil 

Rudlovi, František a Karel Malých, Otakar Krajíček, Jakub Wolf, Bohumil Potůček 

a další.V programu atletických závodů se kromě dnes běžných disciplín objevovaly 

i kuriózní disciplíny jako běh třínohý dvojic, běh na 50 m pozpátku, skoky z místa, kop 

fotbalového míče do dálky, ale i přetahování lanem družstev; ve většině těchto disciplín se 

také vedly rekordy. 

Po úspěchu třetích mezinárodních závodů se rozhodli F. Malý, O. Lažnovský a 

K. Reisner založit v Praze samostatný atletický klub, aby atletiku neorganizovali jen 

cyklisté. 25. června 1891 na ustavující valné hromadě vznikl nový klub AC Praha, který 

přežil všechny změny a zvraty našeho sportu a existuje s názvem AC Praha 1890 dodnes. 

Nový klub založil brzy nejstarší dodnes pořádaný chodecký závod na kontinentě z Karlina 

do Brandýsa n. L., jehož premiéra se konala 23. dubna 1893. Tato doba zaznamenává také 

velký rozvoj pedestriánů, chodců na dlouhé vzdálenosti, z nichž např. Karel Reisner se 

vydal pěšky až do Paříže a absolvoval vzdálenost 1040 km za 18 a půl dne neboli 4440 

hodin s přestávkami. V AC Praha však došlo brzy k roztržce a několik jednotlivců z klubu 

vystoupilo a rozhodlo se založit klub nový, který nazvali AC Královské Vinohrady. Jeho 

ustavující schůze se konala 16. listopadu 1893, ale klub se svým názvem dlouho nevydržel. 

Město Královské Vinohrady nepodpořilo jejich snahy, a tak 9. srpna 1894 změnili název 

na AC Sparta a přesídlili do vnitřní Prahy. Jejich velký soupeř SK Slavia Praha vznikl sice 



brzy nato v roce 1895, ale atletika se tam vážně začala pěstovat až po roce 1897. 

AC Královské Vinohrady jako první klub v celém Rakousku vydal v roce 1894 závodní 

řád podle vzoru anglické AAA. V tomto řádu bylo několik zajímavých ustanovení; proti 

dnešnímu pojetí bylo zejména důležité podat si přihlášku k závodu včas. Mělo to dvojí 

význam: závodník totiž mohl od podání přihlášky trénovat na dráze, kde se bude závodit, 

a navíc pořadí došlých přihlášek určovalo také pořadí závodníků na startu bez dalšího 

losování. Tzv. úplný dres se tehdy skládal z čapky, trikotu, krátkých kalhot a střevíců. 

Velký zájem o atletiku v závěru 19. století vyžadoval založení organizace, která by 

sjednotila řízení atletiky, ale i dalších sportů s výjimkou cyklistiky a veslování, které měly 

už své ústředí. AC Sparta po vzájemné dohodě klubu proto svolala valnou hromadu dne 

8. května 1897 do Choděrovy restaurace na Národní třídě, a tam byla ustavena Česká 

atletická amatérská unie (ČAAU). Ta jako první ústřední orgán řídila nejen lehkou atletiku, 

ale také těžkou atletiku, tj. zápas a vzpírání, kopanou, lyžování, plavání a další. Postupně 

si pak jednotlivé sporty vytvářely svá vlastní centra - kopaná v říjnu 1901 nebo lyžování 

v listopadu 1903. V roce 1910 pak došlo k rozkolu mezi lehkou a těžkou atletikou, která 

si vytvořila své vlastní ústředí, takže od roku 1911 řídila ČAAU jen lehkou atletiku 

a krátce ještě plavání. 

Devatenáct dnů po založení ČAAU byl uspořádán běžecký závod na 10 km 

z Běchovic do Prahy, který vyhrál Jakub Wolf z Plzně, startující za AC Spartu. Tento 

závod se běhá každoročně a v roce 1996 byl uspořádán 100. ročník. Je to jediný závod 

na světě, který nebyl dosud ani jeden rok přerušen za celé století. Mezi vítězi se objevují 

významní čeští vytrvalci, jako vítěz prvních tří ročníků Jakub Wolf nebo Arnošt Nejedlý, 

Antonín Dvořák, Václav Vohralík, Václav Šindler, Karel Nedobitý, Václav Drozda, Jan 

Slezáček, Josef Koščak, Dr. Jan Haluza, Jaroslav Šourek, Pavel Kantorek, Josef Tomáš, 

Václav Mládek, Stanislav Hoffman, Vlastimil Zwieffelhofer, Lubomír Tesáček a další. 

Jeho zvláštností však je, že v tomto závodě nikdy nezvítězil Emil Zátopek, který startoval 

jen jednou, po skončení své závodní činnosti v kategorii veteránů. 

Rozvoji atletiky také velmi prospěla zdravá rivalita pražských klubů Sparty 

a Slávie. V počátcích to byla zejména Sparta, za první republiky pak suverénní Slavia, 

za druhé světové války Moravská Slavia Brno, pak zase Sparta a konečně Dukla Praha, 

Rudá hvězda Praha - nyní Olymp, a vysokoškolské kluby. 



František Janda-Suk ze Sparty skončil na OH 1900 v Paříži na druhém místě v hodu 

diskem a byl prvním diskařem na světě, který házel s otočkou. Od té doby až 

do současnosti se hod diskem stal jakýmsi fenoménem české atletiky. Čeští diskaři 

a diskařky se stali často držiteli světových a evropských rekordů a vybojovali mnoho 

medailových umístění na vrcholných atletických soutěžích. Už v říjnu 1897 vytvořil 

v Budapešti v dresu Sparty Alois Svoboda nejlepší kontinentální výkon 30,82 m. V roce 

1901 pak vytvořil František Janda-Suk nejlepší světový výkon 39,42 m, Marie Vidláková 

v roce 1925 světový rekord výkonem 31,15 m, Ludvík Daněk vytvořil světové rekordy 

v roce 1964 výkonem 64,55 m, v roce 1965 výkonem 65,22 m a evropský rekord 66,48 m 

v roce 1969. Již před Daňkem to byl Karel Merta, který překonal v roce 1955 evropský 

rekord výkonem 56,69 m. Zdeňka Šilhavá se stala světovou rekordmankou v roce 1984 

výkonem 74,56 m, Imrich Bugár se stal prvním mistrem světa v hodu diskem v roce 1983. 

Vynikající umístění dosáhli na významných soutěžích i Štěpánka Mertová, Jiřina 

Vobořilová-Němcová, Gejza Valent ml. a další. Nejvyššími diskařskými úspěchy jsou 

olympijská vítězství Olgy Fikotové v roce 1956 a Ludvíka Daňka v roce 1972. Za diskaři 

nezůstali pozadu ani koulaři, počínaje Františkem Vyskočilem v závěru 19. století 

a Františkem Doudou ve třicátých letech. Pak to byl Jiří Skobla a zejména Helena 

Fibingerová, mistryně světa ve vrhu koulí z roku 1983, která se hlavně na mistrovství 

Evropy v hale stala nejčastěji vítězkou této disciplíny a překonala dvakrát světový rekord. 

Slavné bylo období pro naše ženy po první světové válce, zejména v letech 1922 až 

1928, kdy získávaly vavříny snad na každých mezinárodních závodech, hlavně 

na Světových ženských hrách konaných pro ženy místo olympijských her a překonávaly 

mnoho světových rekordů. Marie Mejzlíková II z Prahy překonala devět světových rekordů 

v disciplínách: 50 m, 60 m, 80 m, 100 y, 100 m a ve skoku do dálky; Marie Mejzlíková I 

na 200 m, 220 y a ve vrhu koulí; Ludmila Sychrová z Brna na 80 m překážek, Božena 

Šrámková z Prahy a Marie Janderová z Uherského Hradiště v hodu oštěpem, Kamila 

Olmerová z Prahy v hodu oštěpem jednoruč a dvouruč, Ludmila Věncová z Brna ve vrhu 

koulí 5 kg jednoruč i dvouruč, ženy v běhu na 4x100 m a 4x75 m. Miloslava Havlíčková 

z Prahy a Zdeňka Smolová z Brna, které byly členkami rekordní štafety na 4x75 m zároveň 

s Marií Vidlákovou a Kamilou Olmerovou. Po roce 1945 slávu našich žen rozmnožily 

významné osobnosti: Dana Zátopková - olympijská vítězka 1952 a vítězka ME 1954 

a 1958 v hodu oštěpem, Helena Fibingerová - osminásobná halová mistryně Evropy ve 

vrhu koulí, olympijská vítězka diskařka Olga Fikotová, Jarmila Kratochvílová - nejlepší 
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česká běžkyně všech dob, držitelka světového rekordu v běhu na 800 m, mistryně světa 

1983 na 400 m, 800 m, čtyřnásobná halová mistryně Evropy, Miloslava Rezková-

Hubnerová - olympijská vítězka 1968 a mistryně Evropy 1969 ve skoku do výšky, 

Jaroslava Jehličková - mistryně Evropy 1969 na 1500 m, při kterém překonala i světový 

rekord v této disciplíně, Milada Karbanová - halová mistryně Evropy 1971 ve skoku 

do výšky a další. K nim se bezesporu řadí i Anny Janecká, která ve válečném období 1939 

- 1942, kdy se nekonaly mezinárodní soutěže, stala 22x českou mistryní v bězích, skocích 

i vícebojích. A nemůžeme opominout i kdysi slavnou Zdenu Koubkovou, která dvakrát 

překonala světový rekord na 800 m a stala se v roce 1934 vítězkou IV. Světových 

ženských her na 800 m. V roce 1936 však změnila pohlaví a její výkony byly vyřazeny 

z evidence světových rekordů. 

Česká atletika se kromě skvělých výkonů žen prosazovala po první světové válce 

ve světovém měřítku dost těžko. Jediným světovým rekordmanem z řad mužů byl koulař 

František Douda, který na OH 1932 v Los Angeles získal bronzovou medaili. Vedle Doudy 

jsme však měli ještě jiné vynikající atlety, z nichž jmenujme výborné vytrvalce Josefa 

Koščaka či Karla Nedobitého nebo dálkaře Jiřího Hoffmana, mílaře Václava Vohralíka, 

skokana Jana Béma, kladiváře a diskaře Jaroslava Knotka a další. 

Období Protektorátu bez možností mezinárodní konkurence však zaznamenává díky 

nezměrnému úsilí docenta RNDr. Františka Vojty z Brna, který se stal náčelníkem ČAAU, 

mnoho organizátorských počinů. Tak jako hned v roce 1920 Čechoameričan Josef Amos 

Pípal dal základ rozvoji československé atletiky zaváděním nových myšlenek, pořádáním 

přespolních běhů, organizováním instruktorských kurzů i organizováním závodů 

v jízdárnách a podporou štafetových závodů, tak Dr. Vojta přicházel v době Protektorátu 

s novými iniciativami. Byly zavedeny podle návrhu redaktora M. J. Horáčka Velké ceny, 

které se konaly ve větších městech každý rok za povinné účasti nejlepších závodníků 

vybrané disciplíny, prosazovaly se sprinterské trojboje. Byly pořádány každý rok Velké 

štafetové závody a zavedeny i soutěže družstev, ve kterých získala přednostní místo 

zejména Moravská Slavia Brno vedle dalších významných moravských oddílů, kterými byl 

SK Baťa Zlín, Vítkovice a Olomouc. 

Naši atletiku však čekaly zejména úspěchy po druhé světové válce v tzv. Zátopkově 

éře. Tyto úspěchy měly vliv na velký zájem mládeže o atletiku, který podporovaly 

i úspěšné Sportovní hry mládeže, pořádané od roku 1950. Období 50. a 60. let bylo 
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poznamenáno také trenérskými úspěchy v armádní Dukle Praha a v Rudé hvězdě Praha, 

kde pracovala slavná Janderova škola atletické mládeže a obě tyto jednoty postupně 

převzaly hlavní roli od Sparty a Slavie. Osobnosti jako Dana Zátopková, koulař Jiří 

Skobla, mílaři Stanislav a Tomáš Jungwirthové nebo Josef Odložil, významný chodec 

Josef Doležal - mnohonásobný vítěz závodu Praha - Poděbrady, který získal stříbrnou 

medaili na 50 km chůze na OH 1952 a na ME 1954, vítěz na 10 km chůze na ME 1954, 

ale i chodci a světoví rekordmani Ladislav Moc a Milan Skřont, výškaři Jiří Lánský, 

Jaroslav Kovář a Vladimír Malý, sprintér Vilém Mandlík, Mirko Paráěek, Jiří David a 

Leopold Lázniěka, dálkař Jaroslav Fikejz, čtvrtkař Josef Trousil či mistr Evropy 1950 na 

3000 m překážek Jindřich Roudný, to byly významné osobnosti tehdejšího období vedle 

desítek dalších. K velkým úspěchům patřilo i vítězství štafety 4x100 m na ME v roce 

1971. Tam také získal zlatou medaili v hodu diskem Ludvík Daněk, stříbrnou Dušan 

Moravčík v běhu na 3000 m překážek a Lubomír Nádeníček v běhu na 110 m překážek. 

Na OH 1972 v Mnichově získal nakonec Ludvík Daněk po stříbrné z Tokia 

a bronzové z Mexika také zlatou olympijskou medaili. 

Na ME 1974 v Římě získalo Československo tři stříbrné a dvě bronzové medaile, 

ale na OH 1976 v Montrealu se čs. atletice nedařilo, vrátila se pouze s jedním třetím 

místem. 

OH 1980 v Moskvě umožnily nástup další generaci atletů. Jarmila Kratochvílová 

získala stříbro v běhu na 400 m stejně jako Imrich Bugár v hodu diskem. Také ME 1982 

v Aténách přineslo čs. atletům jedno první, čtyři druhá a čtyři třetí místa. Proto politický 

zákaz startu na OH 1984 v Los Angeles byl životní ranou vynikající skupině čs. atletů 

a atletek. O tom, jakých jsme tam mohli dosáhnout úspěchů, svědčí dva vynikající výkony: 

v prvé řadě čtyři vítězství na I. MS 1983 v Helsinkách (Kratochvílová v bězích na 400 m 

a 800 m, Bugár v hodu diskem a Fibingerová ve vrhu koulí) a druhé místo štafety žen 

v běhu na 400 m. Je tu však také dodnes nedoceněný triumf na XI. halovém ME 1984 

v Goteborgu, kde čs. atleti zvítězili se 72 body, se šesti tituly mistrů Evropy a s největším 

počtem medailí před SRN a SSSR. 

Tyto úspěchy byly dovršeny na OH 1988 v Soulu zlatou medailí slovenského 

chodce Jozefa Pribilince v chůzi na 20 km a stříbrnou medailí Jana Železného v hodu 

oštěpem. 
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4.1. 2 Česká atletika v současnosti3 

Na předchozí úspěchy atleti navázali na OH 1992 v Barceloně, kde J. Železný 

zvítězil v hodu oštěpem a R. Změlík v desetiboji. 

Na OH 1996 vAtlantě J. Železný - po vítězství na MS 1995 v Goteborgu a 

po světovém rekordu 98,48 m v květnu 1996 v Jeně - opakoval své oštěpařské vítězství 

i na americké půdě, bronzovou medaili získal i Tomáš Dvořák v desetiboji a Šárka 

Kašpárková v troj skoku. Nezapomínejme ani na štafetu žen v běhu na 4x400 m, která se 

ve složení Koštovalová, Formanová, Fuchsová, Benešová umístila ve finále v Atlantě sice 

jako sedmá, ale přitom jako třetí nejlepší z Evropy. Také Daniela Bártová se probojovala 

mezi nejlepší ženy světa v nové disciplíně - skoku o tyči žen. Opakovaně byla držitelkou 

světového rekordu. 

Na MS 1997 v Aténách byla úspěšná dvojice Kašpárková, Dvořák. Šárka 

Kašpárková vyhrála trojskok a Tomáš Dvořák desetiboj. Z MS v Seville 1999 přivážíme 

dvě zlaté medaile (Dvořák z desetiboje a Formanová z 800 m) a jeden bronz vybojovaný 

Janem Železným v oštěpu. 

Olympijské hry v Sydney 2000 jsou opět ve znamení oštěpařského umění Jana 

Železného (1. místo) a do desetibojařské elity se probojovává také Roman Šebrle 

(2. místo). 

Třešinkou na dortu bylo pro Jana Železného MS v Edmontonu 2001, kde naposledy 

zvítězil v hodu oštěpem výkonem 92,80 m. Tomáš Dvořák se v desetiboji také probojoval 

na stupínek nejvyšší. Na MS v Paříži 2003 se vlády ujímá Roman Šebrle a v desetiboji 

kraluje do současnosti. 

Na OH v Aténách 2004 se nečekaně prosadil nadějný výškař Jaroslav Bába 

a obsadil 3. místo. Roman Šebrle zvítězil v desetiboji. 

Na MS v Helsinkách 2005 byly velkou oporou družstva ženy. Pavla Hamáčková 

získala bronz ve skoku o tyči a ten samý kov vybojovala také Věra Cechlová - Pospíšilová 

v hodu diskem. Roman Šebrle byl v desetiboji poražen pouze Clayem z USA. 

V závěru bych ráda jmenovala další atlety, kteří se velkou měrou podílejí 

na reprezentaci České republiky: K. Baďurová (tyč), N. Brej chová (oštěp), L. Komrsková 

3 dostupné na internetu : <http://sport.idnes.cz/atletika.asp> [23. 2. 2007] 
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(dálka), A. Pichrtová (maratón), D. Ščerbová (dálka), B. Špotáková (oštěp), Š. Janáček 

(tyč), T. Janků (výška), L. Malina (disk), VI. Maška (kladivo), J. Mužík (400 m př.), 

A. Ptáček (tyč), M. Šneberger (1500 m), Sv. Ton (výška), J. Vojtík (100, 200 m). 

Největším atletem všech dob u nás však zůstává Emil Zátopek. Jeho 18 světových 

rekordů na tratích od 5000 m do 30 000 m a čtyři zlaté medaile z olympijských her 1948 

a 1952 potvrzují jeho přednostní postavení v české atletice. Vedle něho je to však také 

Jarmila Kratochvílová, Helena Fibingerová, Ludvík Daněk, nositel všech tří druhů 

olympijských medailí, i chodec Josef Doležal s dvanácti světovými rekordy od 5 mil 

do dvouhodinovky. Svou roli však sehrály i desítky dalších atletů a atletek jako byl Václav 

Vohralík, Václav Čevona, František Douda, Jaroslava Jehličková, Štěpánka Mertová, 

Jan Železný a další. 
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5 Historie atletiky v Jablonci nad Nisou 

5.1 Vývoj atletiky v Jablonci nad Nisou od počátku do r. 1947 

5 . 1 . 1 Jablonecký tělovýchovný spolek4 

Jablonecká atletika vzniká až roku 1947, ale to neznamená, že se do té doby 

nesportovalo. 

Cvičení do Jablonce nad Nisou přináší Gajetán Jäckel, místní rodák a první učitel 

tělocviku v této oblasti, a to za vlády majestátu císaře Ferdinanda I. Sportovci se uchýlili 

na dvůr domu Adolfa Pfeiffera (Turnerská ul., dnešní Jugoslávská) a cvičili převážně 

na hrazdě a bradlech. Jejich působiště se brzy rozšířilo také na dvůr domu malíře Josefa 

Kittela (Školní ul.) a další místa, ale v důsledku neexistence určitého cíle návštěvnost silně 

klesala. Po revoluci roku 1848 toto první hnutí zaniklo. 

6. června 1861 založil obchodník Adolf Hübner společně s městským radou 

Franzem Rösslerem Jablonecký tělovýchovný spolek. Cvičili na zahradě hostince 

U Koruny a poprvé veřejně vystoupili 12. června 1862 (17 cvičících mužů). Pro obyčejný 

lid to tenkrát byla neobvyklá podívaná, a tak sportovce odměňovali hlasitým smíchem. 

Naštěstí se cvičící nenechali odradit a jejich nadšení pro sportovní činnost jim dodávalo 

síly a odvahy. Brzy poté bylo cvičiště uzavřeno napnutým plátnem. 

Roku 1863 Adolf Hübner zřídil na vlastní náklady nové větší cvičiště pod zahradou 

hostince v Korunní ulici. Koupil nové nářadí, mimo jiné i šplhací konstrukce. V zimě se 

cvičilo v hostinci U Koruny. 

22. ledna 1863 byl potvrzen statut spolku císařsko-královským místodržitelstvím. 

Konalo se první shromáždění a tělocvičným radou byl zvolen učitel hlavní školy Anton 

Gaudek. Současně se také podařil vstup do Všeobecného německého tělovýchovného 

svazu a krátce nato i do Zemského německého tělovýchovného spolku. Roku 1865 se 

poprvé vážně diskutovalo o potřebě výstavby tělocvičny a následně byl pro tento účel 

vytvořen fond. 

4 Hamáčková, P.: Jablonecký tělovýchovný spolek. Gymnázium Jablonec nad Nisou 1994. 8 s. Seminární 
práce. 
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Následovala rakousko - pruská válka a mnoho plánů bylo zničeno. Od roku 1867 

se místo vlastní tělocvičny používá velký sál na Střelnici (tehdy roh Liberecké 

a Nemocniční ul.). Spolek opět nabírá na síle, cvičení se také začíná objevovat v učebních 

plánech jabloneckých škol, na čemž měl zásluhu starosta města Jablonce Anton Jáckel, 

ředitel školy Karl Wanka a učitel na občanské škole Johann Gangl. Poslední 

z jmenovaných se zasloužil také o to, že tělocviku začaly být také vyučovány dívky. 

Jablonecký spolek se konečně dočkal vlastní tělocvičny. V letech 1870 - 1871 ji 

v Turnerské ulici (dnešní Jugoslávská) postavil Anton Womatscha. 

Roku 1874 se Jablonec stal župním předměstím (župní město Liberec) a 2. srpna 

1874 se uspořádala první župní slavnost ještědsko - jizerské tělocvičné župy měst na Nise. 

Od 1. června 1886 byl jako první úředně osvědčený učitel tělocviku zaměstnán 

Robert Thiele z Berlína. Od roku 1891 organizoval pravidelně ve středu a v sobotu 

odpoledne hry pro mládež v parku u Střelnice a na Hempelově louce poblíž Vídeňské ulice 

(dnes ul. Pražská). 

V polovině roku 1897 se začíná se stavbou velké tělocvičny v Hrázké ulici (dnes 

Fugnerova ul.). Slavnostní otevření probíhá ve dnech 24. - 26. září 1898. V této době se 

jednalo o nej větší sportovní halu v celém Rakousku - Uhersku. 

Vystřídalo se zde postupem času mnoho cvičitelů, ale nej významnější z nich byl 

Friedrich Wilhelm Lips. Pod jeho vedením se konal poprvé v květnu 1897 turnaj 

v odbíjené a vybíjené, byl zakladatelem sportovních slavností, ale i středoškolských her. 

Roku 1906 na jeho místo nastupuje Richard Bernard, který pozvedl jabloneckou 

tělovýchovu na vysokou úroveň. Za jeho vedení, krátce před první světovou válkou, 

se těšil sport stále větší oblibě. 

První světová válka přerušila rozmach tělocvičného hnutí, Po válce opět dochází 

ke vzestupu a brzy byla zřízena další dvě nová sportovní oddělení. Stoupal zájem o hry 

a cvičení na prostných, naopak upadalo cvičení na nářadích. 

Od roku 1934 R. Bernard vede pouze muže, o mladé cvičence a ženy se začíná 

starat nový učitel tělocviku Willi Eichhorn. 

Spolek prosperuje až do roku 1945, kdy byl zrušen. 
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5.1. 2 Německé atletické oddíly5 

Mezi dvěma světovými válkami (1919 - 1938) převládalo v Jablonci nad Nisou 

německé obyvatelstvo. Češi, kteří chtěli sportovat, byli hlavně členy německých oddílů. 

Od roku 1919 p ů s o b i l y v Jablonci německé atletické oddíly GSV a BSK Gablonz, které 

patřily pod německý okrsek DLAV (Deutsche L ^ ^ ^ X ^ d n ^ ^ k ý 

V tomto období reprezentoval Česko- -

slovensko jablonecký rodák německé národnosti V № ' ' 

Adolf Kittel. Atletiku začínal trénovat v GSV ' ' f T ^ i 

Gablonz, dosáhl mnoha úspěchů a roku 1929 opustil t : M ^ ^ Ě Ě ^ í m ^ 

závodní dráhu a přestěhoval se do Španělska. f ^ ^ j j m 

R. 1928 se stal mistrem ČSR v běhu na 800 a . . ^ ( ^ j g j ^ T E I i J j 

1500 m, téhož roku se zúčastnil OH v Amsterodamu, ' d f i P ^ ^ j g p « 

kde dosáhl skvělého 8. místa v běhu na 1500 m, ' 

reprezentoval naši vlast v pěti mezistátních utkáních, ' / X í f l P , J* 

z toho čtyřikrát dokázal zvítězit. Osobními rekordy '^^Š^ĚJ^^ÍT 
jsou časy 1:58,9 v běhu na 800 m, 4:05,4 v běhu ^ S f S I I 

na 1500 m, 16:11,0 v běhu na 5000 m. (Jirka, 1990) 

Obr. 1 Adolf Kittel 

Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a do Jablonce přicházejí 

lidé, kteří chtějí pomoci při budování nového města. Mezi nimi se také nacházejí atletičtí 

nadšenci, např. Václav Poláček, Arnošt Fučík, Bořivoj Dufek, Zdeněk Kysela, Emil Vozka 

či Miroslav Lončák. Tito mladí atleti nejdříve závodili za Liberec nebo za Turnov, brzy se 

ale rodí myšlenka týkající se založení vlastního atletického oddílu. Tito muži atletice 

zasvětili svůj život a postarali se, aby se sny staly skutečností. 

5 Stütz, G.: Gablonz an der Neiße. Schwäbisch Gmünd 1992, s. 249 - 250. 
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5. 2 Jablonecká atletika od založení oddílu do současnosti 

5. 2. 1 Atletika v letech 1947 - 1963 

Po druhé světové válce se z Turnova do Jablonce nad Nisou přestěhovali dva 

mladíci, kteří patřili mezi velké milovníky atletiky - Zdeněk Kysela a Evžen Ota. Zajímali 

se o sportovní dění ve městě a roku 1946 začali s dalšími vrstevníky neorganizovaně 

zkoušet různé atletické disciplíny. O rok později se objevují další jména - Josef Klepáč, 

Jiří Mečíř, Kamil Jun. (40 let jablonecké atletiky, 1987) 

5. 2 .1 .1 Počátky jablonecké atletiky 

První léta existence atletiky v Jablonci nad Nisou byla spjata se všemi problémy 

poválečné doby, kdy nic nebylo jisté. Jediná tělovýchovná jednota měnila každý rok svůj 

název podle toho, který právě v té době nově vznikající podnik byl ochoten na tělovýchovu 

přispět. Sokol Jablonec (1948), Sokol Jednota (1951), Sokol Preciosa (1952), Jiskra 

Jablonecká bižuterie (1953), Jiskra (1956), LIAZ Jablonec nad Nisou (1964), to byly 

postupně různé názvy stále stejné tělovýchovné jednoty. (Jirka, 1990) 

5. 2.1. 2 Založení atletického oddílu 

Za počátky jablonecké atletiky považujeme 14. květen 1947, kdy byl při Sokole 

Jablonec nad Nisou založen první lehkoatletický oddíl. 

Začátky jablonecké atletiky byly velmi skromné. Atleti se scházeli na dvou místech 

- na prašném plácku ve Fugnerově ulici (v blízkosti sokolovny) a na sokolském hřišti 

ve Smetanově ulici (dnešní autobazar). Ve Smetanově ulici proběhly první atletické 

závody v Jablonci nad Nisou, a to v trojboji. Vítězem se stal Karel Sehnoutka v novém 

rekordu 464 bodů (starý rekord byl 387 bodů). Po tomto trojboji následují utkání Olympie 

Jablonec - Olympie párátko - Jab. blesk6, kde se objevují jména Bořek Dufek, Jiří Mečíř, 

Zdeněk Kysela, Evžen Ota, Mirek Koucký, Karel Sehnoutka, Jaromír Krupka, Ladislav 

Šubrt. (40 let jablonecké atletiky, 1987) 

6 Jedná se o názvy skupin jabloneckých atletů. 
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Budoucí zakladatelé atletického oddílu Sokol Jablonec nad Nisou Arnošt Fučík 

a Miroslav Lončák startují v této době za Sokol Liberec. 

Nevyhovující prostory ve Smetanově a Fugnerově ulici měly za následek, že se 

v roce 1948 začalo závodit na dnes již nevyužívaném koupališti v Novoveské ulici. 

Běhalo se po pěšině, která vedla kolem vodní nádrže. Okruh měřil 529 m a byl přerušen 

čtyřmi betonovými pruhy, pod kterými se nacházely strouhy na přívod vody do koupaliště. 

Doskočištěm pro dálku, trojskok, výšku i tyčku byla jediná vyhloubená jáma o rozměrech 

2x4 m naplněná pískem. Na plácku o rozměrech 30x30 m se prováděly technické 

disciplíny, oštěp a disk se házely přes živý plot na sousední pozemek. Dřevěná bouda 

o rozměrech 2x2 m sloužila jako šatna, skladiště, klubovna i kancelář. (50 let jablonecké 

atletiky, 1997) 

Obr. 2 Takto se běhalo na novoveském koupališti v Jablonci nad Nisou r. 1947. 

Na novoveském koupališti provozovali atletiku M. Lončák, A. Fučík, F. Rychetský, 

J. Havel, V. Weissháutel, Č. Lejdar, R. Vacek, B. Dufek, E. Kučerová. 

Byla uskutečněna dvě dorostenecká utkání a obě skončila vítězstvím domácích 

(Sokol Jablonec - Sokol Nová Paka poměrem 51 : 46 bodů a Sokol Jablonec - Sokol 

Liberec poměrem 44 : 43 bodů. Nejlepší výkony: Lončák - dálka 641, disk 35,92, koule 

12,19; Rychetský - 100 m 11,3, dálka 638; Havel - 1000 m 2:44,1; Fučík - dálka 618; 

Weissháutel - maratón 2:37,6; Lejdar - 5 km 18:02,6; ml. dor. Vacek - výška 165; Dufek 

- 1000 m 2:59,3; st. dor. E. Kučerová - 60 m 8,1, výška 143. (20 let jablonecké lehké 

atletiky, 1967) 
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2. března 1949 byl oficiálně založen atletický oddíl v Sokole Jablonec nad Nisou. 

Prvním předsedou byl zvolen Miroslav Lončák, jednatelem Arnošt Fučík. Dalšími aktivisty 

byli Jaromír Krupka, František Vobořil, Zdeněk Kysela, Theodor Schwarz, Václav 

Poláček, Emil Vozka, Eva Kučerová-Poláčková, Jaroslav Tománek. (40 let jablonecké 

atletiky, 1987) 

Obrovské nadšení a zapálení pomáhalo novému oddílu udržet se při životě. Členové 

byli vším, čím mohl oddíl disponovat, chybělo kvalitní zázemí, peníze. Brzy zájemců 

o královnu sportu přibývalo, oddíl rostl, v této době měl i s dorostem přibližně 100 členů. 

Nadále se trénovalo na novoveském koupališti (do roku 1951), byly zde uspořádány 

krajské přebory mužů a žen. Začínalo se také závodit na improvizované dráze plochy 

stadionu Střelnice, v místech fotbalového hřiště. První závody proběhly na dráze 

vyznačené pomocí tepláků, tenisek a brašen. Na ploše tohoto hřiště se také vrhalo koulí, 

házelo oštěpem a diskem. (Rozhovor s pamětníkem A. Fučíkem, 21.3. 2007) 

V roce 1949 měl oddíl 50 registrovaných ělenů a disponoval družstvem mužů, žen, 

staršího a mladšího dorostu, v roce 1951 bylo v oddíle registrováno již 141 závodníků. 

V roce 1950 se novým předsedou oddílu stal Emil Vozka, který tuto funkci zastával 

až do roku 1962, kdy byl vystřídán Zdeňkem Kyselou. Miroslav Lončák tak získal více 

času na trénování a závodění. (50 let jablonecké atletiky, 1997) 

- 2 6 -



5. 2.1. 3 Zázemí atletického oddílu 

Když představitelé města viděli, jak velkému zájmu se atletika v Jablonci těší, 

vyslyšeli žádosti členů výboru oddílu a rozhodli, že se ve městě vybuduje atletická dráha 

s příslušnými sektory. Otázky byly dvě - kde se dráha postaví a jak bude dlouhá. Nakonec 

bylo rozhodnuto, že se dráha postaví na Střelnici, na místě tehdejšího fotbalového hřiště, 

a bude dlouhá 400 m. 

Stadion stavělo doslova celé město, atleti, školy, obyčejní občané. Všechna práce 

byla dobrovolná, bez platů a odměn (pokud nebereme v potaz, že největší odměnou byl 

pro všechny účastníky brigád samotný zrod stadionu). Dnes už si jen těžko představíme, 

jaké v lidech muselo být nadšení, když po šestidenním a 48 hodinovém pracovním týdnu 

odpracovali po večerech a nedělích více než dvacet tisíc brigádnických hodin. Každý atlet 

v letech 1950 a 1951 odpracoval každý rok s lopatou, krumpáčem a kolečkem zdarma 120 

- 150 hodin. (50 let jablonecké lehké atletiky, 1997) 

16. června 1951 byla na Střelnici slavnostně otevřena nová 400 m dlouhá 

čtyřproudová běžecká dráha. Atletického svátku se zúčastnili nejlepší atleti republiky 

v čele s Emilem Zátopkem, členem družstva ATK Praha. Této události přihlíželo na sedm 

tisíc platících diváků. (Rozhovor s pamětníkem A. Fučíkem, 21.3. 2007) 

Obr. 3 Emil Zátopek v Jablonci nad Nisou 
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Atleti sami upravovali dráhu bez jediného placeného pracovníka. Také ji sami 

lajnovali, což znamenalo v den závodů vstávat již v pět hodin ráno, aby byla dráha v 8:30 

připravená. 

V roce 1952 byla založena sportovní škola mládeže, kterou můžeme považovat 

za předchůdce Tréninkového střediska mládeže. Školu navštěvovalo sto chlapců a děvčat, 

kteří byli připravováni na lehkou atletiku. (Rozhovor s pamětníkem A. Fučíkem, 21. 3. 

2007) 

V roce 1953 opět startoval na jabloneckém stadionu Emil Zátopek, 5000 m zaběhl 

za 14:26,8 min. Dana Zátopková a Olga Modrachová překonaly v Jablonci československé 

rekordy v hodu oštěpem výkonem 50,57 m a ve skoku do výšky výkonem 164 cm. Na tyto 

závody se přišlo podívat na 4000 diváků. 

Na stadionu Střelnice byl v roce 1954 čtyřikrát překonán československý 

rekord: Mandlík v běhu na 100 m časem 10,6 s, Rozkošná v dálce výkonem 566 cm, Plíhal 

v kouli a jablonecký závodník S. Havel v běhu na 90 m překážek výkonem 13 s v kategorii 

mladšího dorostu. (20 let jablonecké atletiky, 1967) 

V letních měsících roku 1963 se začal pokládat trávník na ploše stadionu Střelnice. 

Atleti trénovali na Stadionu mládeže v Břízkách, mistrovská utkání se konala v Liberci. 
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5. 2.1. 4 Ligové boje7 

15. 5. 1949 proběhlo první utkání atletů Sokola Jablonec proti České Lípě. 

Výsledek byl jednoznačný, jablonecké družstvo mužů zvítězilo poměrem 58:36 bodů. 
8 

Následovala pak další vítězná utkání s VSJ Liberec, Novou Pákou, Břevnovem, 

Turnovem, nerozhodné utkání s Pardubicemi a dvě porážky od Náchoda. 

Vletech 1950, 1951, 1952, 1953 získala družstva mužů i žen tituly přeborníka 

kraje, roku 1954, 1955 a 1957 těchto úspěchů dosahují vedle mužů a žen také družstva 

dorostenců a dorostenek. V roce 1956 se poprvé ani družstvu žen, ani družstvu mužů 

nepodařilo získat titul přeborníka kraje. Družstva skončila druhá za Libercem. Dorost byl 

v tomto směru úspěšnější a titul přeborník kraje si suverénně vybojoval. Roku 1960 a 1961 

byli muži opět nejlepším družstvem Severočeského kraje. 

Roku 1955 bylo družstvo mužů jako vítěz krajského přeboru zařazeno do oblastní 

soutěže, kde skončilo na třetím místě. Jablonec porazil i vítěze oblasti Spartak Hradec 

Králové poměrem bodů 14.860 : 13.860, nejvyššího počtu bodů bylo dosaženo 

nad Pardubicemi 16.179. Ženy byly v oblasti také třetí. 

Družstvo mužů bylo v roce 1956 zařazeno do II. ligy. Tento rok atleti začali zvolna 

a v posledních utkáních museli bojovat o záchranu. V závěru vyhráli s Libercem 

18.229 : 17.751 a se Slavojem Stará Boleslav 18.488 : 17.753, čímž skončili na 5. místě 

ze sedmi družstev a ve II. lize zůstali. Muži z dvanácti utkání devět prohráli, ženy vyhrály 

šestkrát z osmi utkání. 

Roku 1957 se také družstvu žen podařilo probojovat do II. ligy, sedmkrát z osmi 

utkání vyhrály. Muži byli ve II. lize pátí po vítězstvích nad Bělovsí, Ústím nad Labem, 

Českými Budějovicemi a těsně prohráli v nejlepším utkání roku se Stalingradem Praha 

22.223 : 22.843 bodů, dále pak s Plzní a Karlovými Vary. 

Následujícího roku se jabloneckým atletům příliš nedařilo, rok 1958 byl ve znamení 

bojů o záchranu ve II. lize. Muži nakonec skončili pátí (vítězství s Nuslemi, Kladnem 

7 Zpracováno z atletických ročenek jabloneckého oddílu 1949 - 1963. 
Vojenská sokolská jednota 
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a Pardubicemi) a ženy čtvrté (vítězství s Karlovými Vary, Plzní, Slávií Praha B, Ústím 

nad Labem). 

Roku 1959 atletická krize vrcholí. Ani tento rok nebyl pro jablonecké atlety 

jednoduchým. Opět museli bojovat o záchranu ve II. lize. Tentokrát své místo obhájilo 

pouze družstvo mužů, které svedlo existenční bitvu s Českými Budějovicemi a výsledný 

poměr bodů se lišil pouze o jediný bod, který pro jihočeské atlety znamenal bolestný 

sestup. Muži skončili na šestém místě z devíti družstev. Družstvu žen se bohužel 

nepodařilo zachránit a sestoupilo do nižší soutěže. Ženy tento rok vyhrály pouze dvě utkání 

z deseti, a to s Karlovými Vary a Českými Budějovicemi. Nakonec skončily na sedmém 

místě. 

Po atletické krizi přichází opět období vzestupu. V roce 1960 se družstvo mužů 

ve II. lize umístilo na skvělém třetím místě před Plzní, Ústím nad Orlicí, Táborem, 

Karlovými Vary, Starou Boleslavi a Libercem. Pětkrát z osmi utkání zvítězili. Ženy 

s převahou zvítězily v divizi a po jednoroční přestávce postupují opět do II. ligy. 

Toto období vrcholí rokem 1962, který patřil k nejúspěšnějším v dosavadní historii 

jablonecké atletiky. Družstvo mužů zvítězilo ve II. lize a bojovalo v kvalifikaci o postup 

do I. ligy. Z 10 mistrovských utkání muži osmkrát zvítězili. Největším soupeřem byla 

Mladá Boleslav, se kterou Jablonec jednou remizoval a jednou prohrál, zdálo se tedy, že 

o vítězi II. ligy je rozhodnuto ve prospěch středočeských atletů. Mladoboleslavským však 

v závěru došly síly a prohráli s Duklou Tábor rozdílem 16 bodů. Atletům Jablonce opět 

svitla naděje na kvalifikaci, která byla potvrzena po dalších dvou prohrách Mladé 

Boleslavi s Karlovými Vary a Plzní. V kvalifikaci o postup do I. ligy v Pardubicích ale 

zvítězila Slavia Košice před Pardubicemi a Jabloncem. Družstvo žen skončilo ve II. lize 

na 4. místě. Z 10 utkání vyhrály ženy tři, a to nad Plzní, Vlašimí a Litvínovem. 

Rok 1963 je opět sezónou krize. Po předcházejícím velmi úspěšném roce se tento 

rok vyznačoval bojem o záchranu družstev mužů i žen ve II. lize. Muži nakonec skončili 

na 5. místě a ženy na 4. místě. 
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5. 2.1. 5 Nejvýraznější atletické osobnosti období 1947 -1963 

Muži 

CTIRAD HAVEL 

• Překážkář, 

• kralující téměř celá 60. léta v běhu na 110 m překážek. Nejlepšími výkony byly 

v roce 1964 časy 15,3 s v běhu na 110 m př. a 56,2 s v běhu na 400 m překážek. 

KAREL KUPILÍK 

• Vytrvalec, 

• do Jablonce přichází roku 1957 a pod vedením trenéra Ullspergera zlepšuje své 

výkony až na 1:52,2 v běhu na 800 m a 3:51,3 v běhu na 1500 m (obojí r. 1961), 

• na Mistrovství ČSSR v přespolním běhu 1960 byl K. Kupilík na pátém místě, 

zúčastnil se také Memoriálu Evžena Rosického v Praze: „Jablonecký atlet Kupilík, 

jeden z nejlepších mílařů severních Čech, dosáhl pěkného úspěchu na Memoriálu 

Evžena Rošického v Praze. V silné konkurenci národního závodu v běhu na 800 m 

se umístil na 3. místě." (Noviny Jablonecka, 25. 6. 1960) 

Obr. 4 Karel Kupilík 
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ZDENĚK KYSELA 

• Tyčkař, 

• nejlepším tyčkařem jabloneckého oddílu 1948 - 1960, 

• osobního maxima dosáhl roku 1958 výkonem 356 cm. 

VÁCLAV OKTÁBEC 

• Sprinter, skokan, 

• výkony tohoto závodníka vrcholí roku 1961, kdy zaběhl 100 m za 10,8 s a 200 m 

za 22,6 s. O rok později zvyšuje své osobní maximum ve skoku do dálky výkonem 

677 cm. 

VLADIMÍR POSKOČIL 

• Oštěpař, 

• roku 1963 reprezentačně startoval v družstvu ČSSR proti Francii, kde dosáhl 

druhého nejlepšího výkonu ČSSR 75,25 m v hodu oštěpem. 

FRANTIŠEK SEJKORA 

• Kladivář, 

• „Jablonecký kladivář Féďa Sejkora - držitel rekordu Libereckého kraje výkonem 

55,63 m - se již delší dobu zajímal o břemeno, kterým se posiluje olympijský vítěz 

v hodu kladivem H. Conolly. Nemohl však nikde obdržet potřebné údaje, co 

do délky a váhy. Navázal proto přímou korespondenci s Olgou Conollyovou-

Fikotovou, která mu ochotně obstarala potřebné informace. Břemeno váží 35 liber, 

tj. cca 16 kg, a délka je pouhých 40 cm. V USA se hází tímto břemenem v průměru 

16,5 m. Conolly drží rekord výkonem 20,54 m. 

V neděli dopoledne byly uskutečněny bez předchozího tréninku první závody toho 

druhu v Evropě. Výkony, které podali oba kladiváři Jiskry Jablonec, doplněné 

Kampim z Varnsdorfu, jsou nad očekávání dobré úrovně. 
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1. FéďaSejkora 15,91 m (55,63) 

2. Ing. Jan Kypta 15,60 m (53,05) 

3. Karel Kampi 11,48 m (47,51) 

Kladivář H. Conolly doporučuje hod tímto břemenem jako normální součást 

tréninku. Bylo již ověřeno, že kladiváři jablonecké Jiskry tréninkem s 20kg 

závažím, uvázaným na obyčejném řetězu, své výkony zlepšili (např. Sejkora 

0 3 m)." (Noviny Jablonecka, 19. 10. 1957) 

IVAN ULLSPERGER 

• Vytrvalec, 

• „V roce 1950 se Ivan Ullsperger ve vývěsní skříňce jabloneckých atletů dočetl, že 

atleti budují brigádnicky na Střelnici atletickou dráhu. Začal snimi chodit 

na brigády, a tak mezi ně zapadl. S partou běžců výkonnostně rychle rostl, a tak 

neušel pozornosti vedoucího trenéra atletického oddílu ATK, předchůdce dnešní 

Dukly Praha, kam nastoupil jako voják základní prezenční služby v září 1952. 

Tento rok byl pro československou atletiku mimořádně významným. Emil Zátopek 

získal na OH v Helsinkách tři zlaté medaile a byl vyhlášen nejlepším sportovcem 

světa roku 1952. Ivan začal kopírovat Zátopkovy tréninkové metody a jeho 

výkonnost se začala rapidně zvyšovat. Zátopek brzy poznal, že Ivan trénuje podle 

něho, a potěšilo ho to. Ivana si postupně oblíbil, začali trénovat spolu a časem se 

z nich stali upřímní přátelé. Tento vztah Ivanovi prospíval, jeho výkonnost rychle 

stoupala. Na jaře roku 1955 se připravovalo mezistátní utkání reprezentačního 

družstva mužů proti Anglii v Londýně. Protože Ivan měl slovinskou národnost 

(matka byla Slovinka, otec Čech) a vztah tehdejších politiků k Titově Jugoslávii 

nebyl přátelský, nesměl Ivan vycestovat do zahraničí. Měl zákaz startovat 

1 vnejstarším a nejslavnějším silničním běhu Evropy Běchovice - Praha. 

Po protestu Zátopka ale velitel ATK rozhodl, že Ivan Běchovice může běžet, ale 

nesmí vyhrát a překonat traťový rekord. Ivan tento zákaz, po poradě s Emilem 

Zátopkem, nerespektoval, běžel naplno a traťový rekord výrazně překonal. 

Následně na armádním mistrovství porazil Ullsperger Zátopka, ale v cíli ho nečekal 

žádný potlesk, ale rozpačité ticho. Poté Ullspergerovi nařídili start na memoriálu 
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Evžena Rosického, kde jablonecký atlet vyhrál v nejlepším světovém čase roku 

14:09,8 min. Zátopek byl druhý. Ullsperger v tomto závodě prokázal, že je 

nejlepším vytrvalcem světa roku 1955. Následně splnil limit podmiňující účast 

na OH vMelbourne a čas 29:29,2 min na 10 000 m ho pasoval na favorita. 

Ullsperger však onemocněl zánětem mozkových blan a bylo po nadějích. Po této 

tragédii mohl začít s lehkým běháním až v roce 1957." (Deník Jablonecka, 

3. 3. 2007) 

Po malých krůčcích se Ullspergerovi podařilo vrátit do závodní atletiky 

veteránů. V tomto roce oslavil tento úspěšný atlet s nelehkých životním osudem 

75 let. 

RICHARD VACEK 

• Výškař, troj skokan, 

• jedním z nejlepších jabloneckých atletů v tomto období, jeho výkonnost každým 

rokem stoupá, roku 1948 má nejlépe do výšky skočeno 165 cm, o dva roky později 

již 183 cm a jeho výkonnost graduje roku 1957, kdy pokořil dvoumetrovou hranici 

(201 cm), 

• v trojskoku roku 1957 vylepšuje výkonem 14,60 m krajský rekord. 

Roku 1957 muži ve štafetě 4x1 míle ve složení Poláček, Hanisch, Fischer a Vinklát 

překonali 19 let starý československý rekord časem 18:59,2 min. 

ŽENY 

JARKA HOFMANOVÁ 

• Dálkařka, 

' nejlepšího výkonu dosáhla v roce 1955 skokem 525 cm. 
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VĚRA JAMULÁKOVÁ 

• Výškařka, 

• osobního maxima dosáhla v roce 1954 výkonem 155 cm. 

EVA KUČEROVÁ - POLÁČKOVÁ 

• Sprinterka, skokanka, 

• vletech 1949 - 1952 startovala za národní družstvo proti SSSR, Polsku, Itálii, 

Maďarsku, 

• hlavními disciplínami byly běhy na 100 m (12,8 s) a 200 m (26,3 s), štafeta 4x100 

m, ale závodila také v běhu na 60 m (7,8 s), 80 m př„ ve vrhu koulí, skoku do dálky 

a do výšky, 

• aktivní členkou oddílu byla plných 201et. 

GITA MAYOVÁ 

• Diskařka, 

• již jako mladší dorostenka získala v roce 1954 titul přeborníka ČSR v hodu diskem 

výkonem 31,02 m, 

• nejlepšího výkonu dosáhla v roce 1958 hodem 36,95 m. 

HAIDA MOLZEROVÁ 

• Oštěpařka 

- dokázala roku 1958 v mladších dorostenkách dvakrát překonat čs. rekord v hodu 

oštěpem - 36,1 a 36,78 m. Stala se také přebornicí ČSR mladších dorostenek 

v hodu oštěpem, 

- nejlepšího výkonu dosáhla v roce 1960 hodem 40,65 m. 
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DANA ŠAFRÁNKOVÁ 

• V roce 1957 dokázala D. Šafránková zaběhnout 800 m za 2:15 min, což byl v té 

době druhý nejlepší výkon v ČSR. Téhož roku reprezentačně startovala za ČSR, 

• rok později byla D. Šafránková opět členkou reprezentačního družstva ČSR 

a v běhu na 800 m dosáhla druhého nejlepšího času všech dob u nás výkonem 

2:13,8 min. Na Mistrovství ČSR skončila druhá. „Dana Šafránková dosáhla 

vynikajícího výsledku na přeboru žen. V běhu na 800 m se umístila na druhém 

místě za mistryní sportu Kulhavou časem 2,13.8 min, který ji řadí mezi nejlepší 

atletky v Evropě." (Noviny Jablonecka, 26. 7. 1958) 
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5. 2. 2 Atletika v letech 1 9 6 4 - 1 9 7 4 

5. 2 .2 .1 Založení TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 

Rok 1964 je v jablonecké atletice rokem zlomovým. Atleti společné s fotbalisty 
vystupují z Jiskra Jablonecká bižuterie a vytvářejí tčlovýchovnou jednotu LIAZ. 

„Na základě požadavků hráčů a členů lehkoatletického oddílu Jiskra Jablonec 
nad Nisou se na začátku mistrovských soutěží 1964-65 uskutečnil převod bývalé Jiskry 

Jablonec n. N. pod patronát národního podniku LIAZ Jablonec n. N. 

Zároveň s převodem pod patronát národního podniku LIAZ byly vytyčeny úkoly 
a akce, s jejichž realizací a výstavbou bylo započato. Nčkteré práce na stadionu Střelnice 
se již uskutečnily, ale jedna z hlavních, která byla projektována v akci Z, tj. zastřešení 

západní strany stadionu, se v letošním roce již neuskuteční tak, jak bylo plánováno. 

Z dalších akcí výstavby stadionu, se kterými se počítá pro nejbližší budoucnost, je 
vybudování šestiproudé lehkoatletické dráhy. V rovince pod tribunou bude vybudována 
sedmiproudá dráha a dvojrozběžiště pro skok daleký a skok o tyči. Z tohoto důvodu bude 

hrací plocha posunuta o 3 metry směrem k západní straně, kde budou zlikvidovány stupnč 

pro diváky a místo toho bude vybudována zastřešená tribuna po celé délce hřiště, která 

pojme cca 1200 diváků. Kromě toho je naplánováno vybudování sociálního zařízení 

a bufetu pod tribunou. 

Budou dokončeny ochozy pod bývalým skokanským můstkem, čímž se zvětší 

kapacita pro diváky. Dále se bude pokračovat ve výstavbě tréninkového hřiště, které bude 

rozšířeno o rozběžiště pro skok daleký a vysoký. Z bývalé střelnice bude vybudována krytá 

atletická dráha dlouhá 150 m pro trénink lehkoatletického oddílu v zimě." (Noviny 

Jablonecka, 17. 10. 1964) 

Po období prvních nejistých krůčků, kterými bychom mohli charakterizovat období 

od založení oddílu v roce 1947 do onoho zlomového roku 1964, se objevují první větší 

úspěchy. Atletický oddíl se rozrůstá, přicházejí noví členové, zlepšuje se organizace. 

Novým p ř e d s e d o u o d d í l u se r. 1964 stává Václav Poláček, který v této funkci setrvá 37 let. 
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Vzhledem k tomu, že se neustále zvětšovala základna aktivních závodníků, začala 

vedle A družstev mužů a žen v soutěžích startovat také družstva B, později C a poté 

dokonce D a E. Atletika se v této době těšila velké oblibě. 

Největším činem tohoto období bylo vybudování atletické haly a s tím související 

přestavba celého stadionu. Každý rok se zvětšoval počet závodníků, trenérů i funkcionářů, 

a tak se dosavadní prostory staly nevyhovujícími. 

Toto období vrcholí založením Střediska vrcholového sportu koncem roku 1974. 

5. 2. 2. 2 Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice 

Kořeny sportovního areálu Střelnice9 

A jak to vlastně na Střelnici začalo? 

V roce 1869 koupil střelecký sbor od majitele maloskalského panství rytíře von 

Oppenheimera za 5600 zlatých lesní pozemek o rozloze 9200 hektarů. Na něm se rozhodli 

střelci vystavět zpočátku provizorní výletní hostinec. Později místo pronajali a po úspěšné 

přestavbě si zde zařídil výčep hostinský Josef Wünsch. Jeho vyhlášené pivo bylo lákadlem 

pro místní i přespolní. Při deštivém počasí se však neměli návštěvníci kam schovat. 

Střelecký sbor se tedy rozhodl v následujícím roce vystavět vlastní budovu, novou 

Střelnici. Přilehlý les nesl od té doby název Střelecký park. 

Nová budova byla slavnostně otevřena 8. května 1871. Součástí areálu se postupně 

stala střelnice, park z roku 1890, dvě prostranství pro oslavy a zábavy, hudební pavilon, 

šenk s kuželnou, jezdecká dráha s tribunou, verandy, atd. Po roce 1900 zde vzniklo 

fotbalové hřiště s oválnou cyklistickou dráhou. 

Ukončení činnosti jabloneckého Střeleckého oddílu přinesla první světová válka. 

Po roce 1918 se svět změnil. Byly zakázány uniformy a prapor, kterými se střelci pyšnili. 

Střelnice ztratila svůj bývalý lesk. Po někdejší střelnici zbylo jen jméno, symbol pro 

prvopočátek jabloneckého sportovního kolbiště. 

Deník Jablonecka, 15.7. 2003 
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V roce 1927 byla pronajata část pozemků Klubu míčových her, který zde 

vybudoval fotbalové hřiště. Roku 1948 došlo k přestavbě hřiště. Projekt zahrnoval 

především práce na úpravách hlediště, při kterých byla zbourána stará konírna německého 

jezdeckého klubu. V tomto místě následně vyrostla tribuna. Upravovaly se také ochozy 

pro místa k stání. V jižní části vznikl malý lyžařský můstek. 

Další rekonstrukce přišla na řadu až v roce 1955. O rok později byla stržena tribuna 

zároveň se skokanským můstkem. 

I. fáze proměny sportovního areálu Střelnice 

Jak již bylo výše řečeno, jablonecká atletika se v tomto období rozrůstá a stávající 

Plochy nejsou dostatečně vyhovujícím zázemím pro nadšené sportovce. 

„Právě jsem se vrátil z dovolené, když za mnou přišel předseda TJ Liaz ing. 

M i l o s l a v Nýdrle s Václavem Poláčkem, vedoucím lehkoatletického oddílu"- vzpomíná 

inženýr Jan Kypta na moment, odkdy se začal na Střelnici dívat nejen očima aktivního 

sportovce. „Nápad, s kterým přišel ing. Nýdrle, byl pro atlety víc než lákavý. Nová 

atletická dráha, šestiproudá, bez kaluží. Začali jsme kreslit. S tím nutně souviselo rozšíření 

celého hřiště na západní stranu. Základy musely skloubit nesourodost půdních vrstev, které 
v e svahu tvořily zvětralé vrstvy lomené žuly na jedné a měkká navážka na druhé straně. 

Řešením byl tri metry široký nosník tvaru L, do kterého je zakotvena celá ocelová 

Obr. 5 Skokanský můstek s doskočištěm přímo na hřišti. 
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konstrukce. Prostor, který vznikl ve svahu, byl využit pro výstavbu ubytovny." (Noviny 

Jablonecka, 20. 9. 1967) 

S rekonstrukcí atletické dráhy bylo započato v roce 1965 a nová šestidráha byla 

dokončena v roce 1967. 

II. fáze proměny sportovního areálu Střelnice 

Roku 1966 se vedle probíhající rekonstrukce atletické dráhy započalo s výstavbou 

atletické haly. Myšlenka to byla geniální, protože atletům se kvůli přípravě v zimním 

období často tvořily vrásky na čele. Podnebí v Jablonci nad Nisou je z hlediska umístění 

města předvídatelné. Podhůří Jizerských hor slibuje dlouhé a studené zimy plné srážek, 

které znamenají pro atlety další starosti navíc. Sníh se drží ve městě od listopadu často 

až do května, což je pro závodníky obrovský handicap. Vzhledem k tomu, že se fotbalová 

utkání začínala hrát už v březnu, nebylo jiné řešení, než odklízet sníh z fotbalového hřiště 

na běžeckou dráhu. Několikametrové haldy sněhu však roztávaly pomalu a znemožňovaly 

atletickou činnost. Když sníh roztál, neměli atleti vyhráno. Škvára byla tak rozbahněná, 

že na ní nebylo možné trénovat. Nápad postavit krytou halu byl na světě. 

Hala měla stát v místech, kde se dříve nacházela opravdová budova střelnice, 

ve které se pořádaly střelecké soutěže. 

Rok 1967, rok slavností 

8. 7. 1967 byla otevřena kvalitní rekonstruovaná škvárová dráha, která 

disponovala šesti dráhami a všemi potřebnými zařízeními. K této příležitosti uspořádal 

atletický oddíl Přebor ČSSR juniorů a juniorek . 

„Minulý týden byla s definitivní platností dokončena kompletní rekonstrukce 

lehkoatletické dráhy, všech doskočišť a vržišť na jabloneckém stadionu Střelnice. 

Slavnostně bude dráha otevřena tuto sobotu u příležitosti zahájení vrcholné sportovní 

události letošního roku v Jablonci, mistrovstvím ČSSR juniorů a juniorek pro rok 1967. 

Jablonci byla takováto významná akce přidělena poprvé v historii a je odměnou za tu 
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obrovskou práci, kterou jablonečtí atleti a obětaví funkcionáři za 20 let existence 

lehkoatletického oddílu vykonali. A je do jisté míry i generálkou na mistrovství ČSSR 

mužů a žen 1968, které bude rovněž v Jablonci. A jelikož příští rok půjde o nominaci 

na olympijské hry v Mexiku, máme se již dnes opravdu na co těšit." (Noviny Jablonecka, 

5.7. 1967) 

Podle Jaroslava Sibery, odborníka na stavění atletických drah, měla jablonecká 

dráha patřit k nejrychlejším v republice. (Noviny Jablonecka, 20. 9. 1967) 

7. 11. 1967 došlo k slavnostnímu otevření kryté haly. Vlastní hala měla rozměry 

55x24 m, k ní byl napojen běžecký tunel dlouhý 102 m a disponující šesti drahami. Ovál 

byl podobný tvaru hrušky, to znamená jedna zatáčka o poloměru cca 8 m a druhá zatáčka 

o poloměru cca 3 m. Hala měla sektory pro všechny skoky a vrh koulí. Povrch pokrývala 

unikátní gumoasfaltová hmota. 

K hale byla připojena budova, ve které byly šatny, klubovna, posilovna a pravá 

finská sauna. (Rozhovor s pamětníkem A. Fučíkem, 28. 3. 2007) 

Tato stavba se stala první specializovanou halou v tehdejším Československu. 

V hale tvaru hrušky se konala po dobu 10 let mistrovství ČSSR mužů, žen i dorostu 

a také populární mezinárodní závody, na kterých startovala celá řada předních světových 

atletů. 

Díky této inovaci přestupovalo do jabloneckého atletického oddílu mnoho 

závodníků, neboť je lákaly lepší podmínky trénování. 

Můžeme říci, že vybudování haly bylo trefou do černého a důležitým podnětem 

Pro další rozvoj atletiky v Jablonci i celé republice. 

Po halovém přeboru ČSSR 1969 v Jablonci nad Nisou pronesl Emil Zátopek: „Naše 

atletická elita si vybrala dobře, když hledala útočiště pro zimní přípravu. Jablonecká 

sportovní hala je skutečným svatostánkem atletů, je to nejkvalitnější objekt svého druhu 
v republice. A tak, když jsem viděl ten zájem diváků, vynikající organizaci přeborů 

a hlavně ten potěr, který se v každé volné chvíli prohání po hale, připadá mi, že ty světlejší 

stránky naší atletiky jsou skutečně přede dveřmi." (Noviny Jablonecka, 26. 2.1969) 
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Obr. 6 Dráha ve tvaru „hrušky" v jablonecké kryté hale. 

5 - 2 . 2 .3 Ligové boje10 

P o roce 1 9 6 2 , n e j ú s p ě š n ě j š í m roce v dosavadní historii jablonecké atletiky, přichází 

období krize. Roky 1963 a 1964 se vyznačovaly bojem o záchranu ve II. lize mužů i žen. 

Následující rok 1 9 6 5 b o h u ž e l jablonečtí atleti bitvu prohráli a družstvo mužů po 11 letech 

sestoupilo z II. ligy do krajského přeboru, neboť neudrželo krok srůstem výkonnosti 
v ostatních oddílech. Družstvu žen se vedlo lépe, skončilo ve II. lize na 3. místě. 

Jak víme, právě v těchto letech probíhala rekonstrukce areálu Střelnice, atleti byli 

nuceni svou činnost částečně omezit. Můžeme tedy soudit, že právě tyto změny byly 

jedním z faktorů, které negativně ovlivňovaly výkonnost v oddílu. 

Je třeba ale upozornit na to, že výkonnost žen a mužů se v těchto letech rozchází. 

Zatímco družstvo mužů se potýká se značnými problémy (sezóna 1966 je pro muže 

nej slabší za posledních pět let), družstvo žen a dorostenek se naopak dere kupředu. 

Velkého úspěchu ve II. lize dosáhlo družstvo žen 2. místem v roce 1967, když rozhodující 

utkání o místo první prohrály doma se SI. Brandýs nad Labem rozdílem 1 bodu. Největšího 

úspěchu bylo dosaženo hned následujícího roku, kdy ženy zvítězily v II. národní lize 

10 Zpracováno z atletických ročenek jabloneckého oddílu 1964 - 1974. 
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a postoupily do I. celostátní ligy (CL). Nastává silné období jabloneckých atletek, které 

se v I. celostátní lize dokázaly udržet až do roku 1986, tedy celých 18 let. V tomto období 

se družstvu žen nejlépe vedlo v roce 1970, kdy se jim podařilo obsadit vynikající 2. místo 

v I. CL. 

Dorostenecká atletika má největší sílu v mladších a starších dorostenkách. Mladší 

dorostenky byly v roce 1965 v celostátním přeboru ČSSR druhé, v roce 1966 se staly 

přebornicemi ČSSR a v roce 1967 byly shodně se staršími dorostenkami opět na druhém 

místě v ČSSR. Mladší a starší dorostenci bojují o přední místa v oblastním přeboru, 

neustále se zlepšují, ale na děvčata zatím nestačí. 

Po velkém úspěchu žen v roce 1968 nabralo druhý dech také družstvo mužů. 

V tomto roce se atletům podařilo zvítězit v krajském přeboru a přes kvalifikaci postoupit 

do II. ligy. v letech 1970 - 1973 družstvo mužů vyhrávalo I. národní ligu, ale neuspělo 
v kvalifikaci do I. celostátní ligy. Postup do I. CL se podařilo vybojovat v roce 1974, byť 

zatím jen na jednu sezónu. 

5. 2. 2. 4 Nejvýraznější atletické osobnosti období 1964 -1974 

Muži 

JIŘÍ ČEŘOVSKÝ 

' Jeden z n e j větších t a l e n t ů jablonecké atletiky, v červenci 1973 překonal nejlepší 

světový výkon v běhu na 110 m překážek dorostenců vynikajícím časem 13,6 s, 

" hladkou stovku dokázal Čeřovský zaběhnout za 10,6 s (1974), o dva roky později 

za 10,5 s. 

JAN JANKŮ st. 

' V ý š k a ř , 

' nejlepšího výkonu dosáhl roku 1971 skokem 211 cm, 

" do Jablonce se přistěhoval roku 1969 a na podzim téhož roku začal trénovat Miladu 

Karbanovou. 
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JINDŘICH KRAUSE 

• Specialista na maratóny, nejlepší výkon v tomto období byl 2:34:01 (1968). 

KAREL KUPILÍK 

• Jedna z nej významnějších postav jablonecké atletiky patří stále mezi aktivní 

závodníky, v tomto období byly jeho nej lepšími výkony časy 1:55,6 min v běhu 

na 800 m (1967) a 3:57,1 min v běhu na 1500 m (1965). 

JAN LEJSEK 

• Troj skokan, 

• již v roce 1968 se mu podařilo pokořit šestnáctimetrovou hranici (16,02 m). 

FRANTIŠEK VANĚK 

• Vytrvalec, 

• 5000 m za 14:12,6 min (1968), 10 000 m za 30:09,6 min (1970). 

Ženy 
JARMILA HLUBŮČKOVÁ 

• První jablonecká dálkařka, která v roce 1974 překonala šestimetrovou hranici 

(601 cm). 

MILADA KARBANOVÁ 

• Nejlepší jablonecká atletka všech dob, 

• mnohonásobná mistryně republiky ve skoku vysokém, účastnice Olympijských her 

v Mnichově (1972) a Montrealu (1976), československá rekordmanka ve skoku 

vysokém v hale i na otevřené dráze, 
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• stříbrná z Mistrovství Evropy v Římě (1974), mistryně Evropy ze sofijské haly 

(1971), stříbrná z Mistrovství Evropy v hale v Goteborgu (1974), bronzová 

z Mistrovství Evropy v hale v Rotterdamu (1973) a v Mnichově (1976), 

• nej lepší výkon v tomto období byl 191 cm (1974). 

Obr 7 Milada Karbanová se svým trenérem Janem Janků st. 

HELENA NERUDOVÁ - LEDVINOVÁ 

• Vytrvalkyně, 

" 800 m nejlépe za 2:06,60 min (1975) a 1500 m za 4:17,2 min (1975). 

JANA LINKOVÁ 

• Oštěpařka, 

• československá reprezentantka vládla jabloneckému oštěpu plných deset let 

(1970-1980), 

• nejlepší výkon 58,32 m (1975), následující rok 58,80 m. 
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HANA MALÁ - ZEMÁNKOVÁ 

• Sprinterka, 

- 100 m dokázala zaběhnout za 11,8 s (1973) a 200 m za 24,9 s (1973). 
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5. 2. 3 Atletika v letech 1975 - 1989 

Toto období jablonecké atletiky je považováno za dobu největších úspěchů 

královny sportů. Vynikající výsledky, kterých bylo dosaženo, souvisejí s péčí, která byla 

atletům věnována. 

„V těchto letech byla intenzivně budována další sportovní zařízení, došlo 

k rozšíření atletické haly, vybudování atletického lesního areálu v Srnčím dole, postavení 

budov střediska vrcholového sportu (dnešní hotely Sport), vybudování rehabilitace. 

V úplném závěru tohoto období byla vybudována na stadionu Střelnice tartanová dráha." 

(Deník Jablonecka, 22. 11. 2002) 

5. 2. 3. 1 Rozšiřování atletického zázemí 

Založením Střediska vrcholového sportu při TJ LIAZ koncem roku 1974, 

začíná další období historie jablonecké atletiky. Úkolem Střediska vrcholového sportu bylo 

zabezpečit přípravu československých reprezentantů pro výkonnost světové úrovně. 

Otevření kryté haly v roce 1967 bylo atletickým svátkem. Hala byla nazývána 

atletickým rájem, sportovním chrámem. Vývoj však šel nezadržitelně kupředu, a tak za tři 

roky atraktivnost haly zmizela, za šest let se již vytrvale hovořilo o tom, že nevyhovuje. 

Je zde málo místa, na dráze tvaru hrušky přední běžci běhat nebudou, křížení disciplín je 

nebezpečné, to byly kritiky, se kterými se atleti potýkali. 

„Ještě před několika málo lety byla jablonecká atletická hala na Střelnici 

vymožeností, kterou nám záviděl nejeden atletický oddíl v republice. Dnes již nestačí, 

a proto dochází k rekonstrukci a k vybudování druhé rovinky, takže po úpravách bude 

místo tradiční „hrušky" v hale již dokonalý a „předpisový" ovál." (Noviny Jablonecka, 

23.3. 1977) 

Roku 1974 se začíná mluvit o přistavění druhého tunelu. Projekt nové části haly 

musel respektovat již atypický tvar dosavadní stavby. Možnosti byly limitovány 
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omezenými finančními prostředky. Navíc bylo nutné projektovat tak, aby se mohlo stavět 

bez jakéhokoli přerušení tréninku. Hlavním projektantem se stal Herbert Manich. 

Rozšířením haly přibylo 900 čtverečních metrů plochy, obě zatáčky byly nově 

postaveny, čímž vznikl ovál o délce 300 m. V této době nebylo známo, že by v Evropě 

byla některá z krytých drah delší. Povrch byl opět pokryt j apexem. (Zpravodaj TJ LIAZ, 

1977) 

Sektory pro jednotlivé disciplíny - kouli, výšku, tyč, dálku a trojskok byly 

zdvojené, což zvyšovalo tréninkovou kapacitu i možnosti kvalitnějšího organizování 

soutěží. 

Také byla zvýšena kapacita hlediště, neboť v minulosti se stávalo, že se diváci 

do haly nevešli a museli odejít domů. 

Rozšířená hala byla otevřena roku 1977. 

21. června 1979 byl slavnostně otevřen lesní sportovní areál TJ LIAZ Jablonec 

v Bousově ulici, v Srnčím dole. 

Co nabízel a nabízí tento unikátní lesní areál? „Kladiváři zde nejsou vyrušováni 

diskaři, oštěpaři mají své tréninkové prostory zase o něco výše, zcela nerušeně mohou svůj 

flop či strédl pilovat výškaři. Celým areálem se proplétá 1000 m dlouhá běžecká stezka, 

která ještě čeká na definitivní povrch (zřejmě lesní hrabanka). Je těžké popisovat něco, 

co je tak neobvyklé a tak nové, že se nedá k ničemu přirovnat, to se musí vidět na vlastní 

oči. Areál není oplocen, takže přístup do něj mají všichni milovníci pohybu." (Noviny 

Jablonecka, 27. 6. 1979) 

Předseda atletického oddílu TJ LIAZ Václav Poláček o projektu řekl: „Co to 

vlastně je? Jak to vypadá? Jaký to má smysl? Předně - není to vůbec žádný zázrak. 

V podstatě jsou to jednotlivé atletické sektory rozmístěné v lesním prostředí tak, jak to 

dovolil tvar dosti hlubokého údolí, které před třemi lety bylo částečně strží, částečně 

nepřístupným močálem, částečně normálním lesem. Je to experimentální forma 

sportovního zařízení, která má skloubit požadavky technických parametrů sportoviště 

s volnou přírodou, modernost pojetí vrcholového i masového sportu s estetickou 

architekturou prostředí, které má vytvořit předpoklady pro rovnováhu fyzického 

i psychického zatížení trénujícího sportovce." (Noviny Jablonecka, 27. 6. 1979) 
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Obr. 8 Lesní areál v Srnčím dole 

Roku 1989 došlo k položení tartanové dráhy na stadionu Střelnice, kterou postavila 

francouzská firma Setars. Přestavba na tento umělý povrch byla provedena i na všech 

sektorech a trvala čtyři měsíce i přes komplikace, které v závěru prací vznikly. Téměř 

hotový tartan se musel buldozerem odstranit, protože nedržel. 29. 9. 1989 ve 13 hod byla 

práce dokončena. První oficiální závody na tomto povrchu se konaly 15. 10., kdy se zde 

běžela olympijská štafeta starších dorostenců. (45 let jablonecké atletiky, 1992) 

5. 2. 3. 2 Světové rekordy v jablonecké hale 

Helena Fibingerová 

Na mezinárodních závodech „Jablonecká hala 1975" se podařilo Heleně 

Fibingerové ve vrhu koulí výkonem 20,47 m metrů vytvořit nejlepší světový výkon toho 

roku. O týden později na halovém mistrovství ČSSR v Jablonci nad Nisou tato závodnice 

dokázala vrhnout kouli tak daleko jako ještě nikdy v minulosti. Skvělý výkon 21,13 m se 

stal novou halovou metou, o kterém se zdálo všem předním světovým koulařkám. 

Mistryně světa a osminásobná mistryně Evropy Helena Fibingerová opět zazářila 

na „Jablonecké hale 1977". Vrh koulí nezačal přesně podle programu, kvůli skoku 

do výšky došlo ke zpoždění. Fibingerová se rozzuřila, převlékla, nasedla do auta a chystala 
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se k odjezdu. Po delším přemlouvání se nakonec vrátila do haly. Bez svlékání 

a přezouvání, plna vzteku vstoupila do vrhačského kruhu a kouli mrštila do vzdálenosti 

22,50 m. Tento výkon nebyl dosud překonán a je nejlepším výkonem na světě. (Rozhovor 

s pamětníkem A. Fučíkem, 21.3. 2007) 

« n n i 

Obr. 9 Helena Fibingerová v jablonecké kryté hale 

Jarmila Kratochvílová 

„Je sobota 12. února 1983, krátce po 17. hodině, a zaplněná atletická hala 

na Střelnici bouří nadšením. Jak by ne, vždyť před malou chvílí byla svědkem ojedinělého 

výkonu. Československá reprezentantka Jarmila Kratochvílová, specialistka na čtvrtku, 

podává již delší dobu vynikající výkony i ve sprintech, že však zaběhne světový halový 

rekord v závodě na 800 m, to se rozhodně nečekalo. Čas 1:58,33 min bude natrvalo zapsán 

i v historii jablonecké atletiky, po legendárních 22,50 m Heleny Fibingerové v roce 1977 je 

to druhý světový rekord Střelnice. 

Jarmila si vyzkoušela formu v minulém týdnu na závodech ve Vídni, a 

po desetihodinové úmorné cestě vlakem a automobilem do Jablonce znovu prokázala, že je 

skutečně fenomenální běžkyní. 
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Trenér Kváč po závodě přiznal, že světový rekord do jisté míry plánoval. Na čas 

kolem 1:58,0 min. bylo potřeba mezičasu na 400 m 59 sekund, Kratochvílová běžela 

čtvrtku dokonce za 57,6 s!" (Noviny Jablonecka, 16. 2. 1983) 

Jarmila Kratochvílová do Jablonce velmi ráda jezdila a pochvalovala si péči, která 

jí byla věnována, a v duchu rčení „něco za něco" prý pronesla: „Vy jste na mě takoví 

hodní, já vám tu zaběhnu světový rekord." A tak se stalo. (Rozhovor s pamětníkem 

A. Fučíkem, 28. 3. 2007) 

Roku 1978 proběhlo v Praze Mistrovství Evropy, kde byl jablonecký oddíl TJ 

LIAZ reprezentován osmi závodníky: Karel Kolář závodil v běhu na 400 m a jako člen 

štafety 4x400 m, Milada Karbanová ve výšce, Hana Slámová a Dana Wildová v běhu 

na 400 m př., Helena Ledvinová a Božena Sudická v běhu na 3000 m, Antonín Hadinger 

ve skoku o tyči a Jiří Čeřovský v běhu na 110 m př. 

5 . 2 . 3 . 3 Ligové boje11 

Po vytouženém postupu družstva mužů do I. celostátní ligy v roce 1974 se jim roku 

následujícího v nejvyšší lize nepodařilo udržet a sestoupili do I. NL. Muži ale sebrali 

všechny síly, o rok později (1976) zvítězili v kvalifikaci a opět se vracejí do I. CL. Ženy 

bojují oba roky v I. CL. 

Rok 1977 nebyl pouze ve znamení otevření rozšířené atletické haly, ale přinesl také 

velké úspěchy pro obě ligová družstva. Družstvo mužů skončilo v I. CL na čtvrtém místě 

a ženy získaly stříbrnou medaili. Tyto úspěchy byly dobrým předpokladem pro účast 

na Mistrovství Evropy 1978 v Praze. 

V následujících letech si v I. celostátní lize vedly lépe ženy. Roku 1979 - 1981 se 

jim podařilo získat bronzovou medaili. Toto několikaleté období, které bylo 

charakteristické účastí žen v I. CL bez větších potíží, bylo přerušeno roku 1986, kdy 

družstvo žen po osmnácti letech sestupuje do I. NL. O rok později naprosto suverénně 

" Zpracováno z atletických ročenek jabloneckého oddílu 1975 - 1989 
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zvítězily jak v I. NL, tak i v kvalifikaci o postup do I. CL a po roční přestávce se vracejí 

do nej vyšší soutěže. 

Rok 1987 naopak nebyl šťastným pro družstvo mužů, které sestupuje do I. NL, ale 

stejně jako družstvo žen se po roční odmlce vrací zpět do I. CL. 

Rok 1975 byl úspěšný pro ostatní jablonecká družstva. Družstvo žen B postupuje 

z II. NL do I. NL, družstvo mužů B skončilo druhé v II. NL, družstva C mužů i žen bojují 

v krajském přeboru. 

Dalším rokem, který je třeba zmínit v souvislosti s jabloneckými atletickými 

družstvy, je rok 1979. Družstvo žen B skončilo na 4. místě I. NL, družstvo mužů B vyhrálo 

svou skupinu a bojovalo o titul mistra Cech, družstvo žen C vybojovalo 6. místo 

v krajském přeboru a družstvo mužů C skončilo uprostřed tabulky v krajském přeboru 

II. třídy. Tohoto roku jsou do soutěží zařazena také družstva D. 

5. 2. 3. 4 Nejvýraznější atletické osobnosti období 1975 -1989 

MUŽI 

ZDENĚK ADAMEC 

• Oštěpař, 

• první československý atlet, který překonal v hodu oštěpem vzdálenost 90 m, 

• obsadil 7. místo na prvním Mistrovství světa 1983 v Helsinkách, 

• jeho nejlepší výkon má hodnotu 92,94 m. 

JIŘÍ ČEŘOVSKÝ 

• Překážkář, 

• na halovém Mistrovství Evropy v Mnichově v roce 1976 vybojoval ve finále běhu 

na 60 m př. 4. místo časem 7,97 s, 
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• účastnil se Mistrovství Evropy 1978 v Praze, 

• osobní rekordy: 100 m za 10,5 s, 110 m př. za 13,8 s, ve skoku do dálky 750 

a v hale 60 m za 6,8 s, 60 m př. za 7,85 s, 

• po 12 let starostou města Jablonce nad Nisou (do roku 2006). 

Obr. 10 JiříČeřovský 

LUBOŠ GAISL 

• Překážkář, vytrvalec, 

• dlouholetý reprezentant v běhu na 3000 m překážek (8:31,93 v roce 1988) a v bě 

na 3000 m (7:57,81 v roce 1987). 
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ANTONÍN HADINGER 

• Tyčkař, 

• účastník halového Mistrovství Evropy v Katovicích a Mistrovství Evropy 

na otevřené dráze v Praze, 

• osobní maximum má hodnotu 520 cm (1979). 

KAREL KOLÁŘ 

• Legenda j ablonecké atletiky, 

• halový mistr Evropy v běhu na 400 m z roku 1979, stříbrný z Mistrovství Evropy 

1978 v Praze, bronzový v běhu na 4x400 m z Mistrovství Evropy 1978 v Praze, 

stříbrný z Mistrovství Evropy v hale z roku 1980 v Sindelfíngenu, 

• světový rekordman na 400 m v hale a dosavadní držitel českého rekordu na 400 m 

časem 45,77 s, 

• účast na OH v Moskvě. 

Obr. 11 Stříbrná medaile pro Karla Koláře v běhu na 400 m na pražském šampionátu Evropy 1978 
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MILAN MATOUŠEK 

• Kladivář, 

• kraloval v barvách LIAZ 1977 - 1992, 

• nejlepšího výkonu dosáhl roku 1984 hodem 68,64 m. 

MIROSLAV ROTH 

• Diskař, 

• v letech 1981 - 1989 je nejlepším jabloneckým atletem v této disciplíně, poté šel 

v jeho šlépějích Miroslav Menc, 

• roku 1985 překonal šedesátimetrovou hranici (60,16 m). 

IVAN ULLSPERGER 

• Mistr světa veteránů v běhu na 25 km v Japonsku (1975), 

• patří mezi nejslavnější osobnosti jablonecké atletiky. Několikrát se mu podařilo 

získat titul mistra republiky, zvítězil v nejstarším 

a nejslavnějším silničním běhu Evropy Běchovice 

- Praha s výrazným překonáním traťového 

rekordu, je naším jediným vytrvalcem, který 

dokázal porazit Emila Zátopka. Podařilo se mu 

splnit limit pro účast na OH v Melbourne, ale poté 

vážně onemocněl. Zánět mozkových blan ho 

na několik let vyřadil z vrcholové atletiky. 

Postupně se k běhu vracel a v roce 1975 se konalo 

v Japonsku mistrovství světa veteránů v běhu 

na 25 km kolem posvátné sopky Fuji. Ivan 

Ullsperger si doběhl pro zlato. 

(Deník Jablonecka, 3. 3. 2007) 
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ŽENY 

ALENA BULÍŘOVÁ - PAŘÍKOVÁ 

• Sprinterka, 

• 100 m za 11,99 s (1984), 200 m za 23,76 s (1985), 400 m za 51,79 s (1985), 

• získala bronzovou medaili na halovém Mistrovství Evropy v Aténách v roce 1985 

a reprezentovala Evropu při světovém poháru jako jedna ze tří československých 

atletek v australské Cambeře. 

MILADA KARBANOVÁ 

• Výškařka, 

• roku 1977 skočila vynikajících 192 cm. 

HANA SLÁMOVÁ 

• Překážkářka, 

• dlouholetá kapitánka družstva žen, 

• účastnice ME v Praze v roce 1978 a čs. rekordmanka v běhu na 400 m př. (58,56 s) 

RENATA STAŇOVÁ 

• Dálkařka, oštěpařka, vícebojařka, 

• mnohonásobnou reprezentantkou a mistryní republiky, získala bronzovou medaili 

v sedmiboji na juniorské Družbě v Plovdivu r. 1984, 

• dálka - 633 cm (1984), sedmiboj - 5537 b.(1984). 

JITKA TESÁRKOVÁ - HÝSKOVÁ 

• Překážkářka, 

• mnohonásobná účastnice halových mistrovství Evropy v běhu na 60 m překážek, 
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• osobního maxima v běhu na 100 m př. dosáhla v roce 1988 časem 13,35 s, který 

byl po 12 let českým rekordem. 

VĚRA NOŽIČKOVÁ - KUNČICKÁ 

• Vytrvalkyně, 

• roku 1983 se stala mistiyní Evropy juniorek v běhu na 3000 m, roku 1987 doběhla 

v hlavní kategorii žen v Běchovicích na 2. místě, 

• osobní maxima - 800 m za 2:03,76 (1986), 1500 m za 4:09,87 (1988) a 3000m 

za 9:02,53 (1988). 

DANA VAVŘAČOVÁ 

• Chodkyně, 

• 3000 m chůze za 12:40,51 (1989), 5000 m chůze za 22:35,0 (1985), 10 000 m 

chůze za 45:10,0(1987), 

• 2. místo v chůzi na 3000 m na halovém ME 1988 v Budapešti, 4. místa v chůzi 

na 3000 m na halovém ME 1987 v Lievinu, na halovém ME 1989 v Haagu, 

na halovém ME 1990 v Glasgow, na halovém MS 1987 v Indianopolis a 10. místo 

v chůzi na 10 000 m na MS 1987 v Římě, 

• dcerou Dany Šafránkové. 

DANA WILDOVÁ - DOSTÁLOVÁ 

• Překážkářka, 

• nejúspěšnější závodnicí oddílu v roce 1981, časem 56,66 s vytvořila čs. rekord 

v běhu na 400 m překážek, 

• účast na ME 1978 v Praze a v Evropském poháru. 
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5. 2. 4 Atletika v letech 1990 - 2007 

5. 2. 4 .1 Modernizace sportovního areálu Střelnice 

Politické změny ve státě měly dopad také na tělovýchovu. Končí období velkorysé 

podpory tělovýchovy státem, končí období rozvoje široké základny sportovců. Přestávají 

vznikat nové oddíly, mnoho funkcionářů, trenérů a rozhodčích zanechává atletické činnosti 

a vydává se na cestu soukromého podnikání. Roku 2002 se novým předsedou oddílu stává 

Aleš Zalabák a v roce 2004 byl zvolen do čela výboru Ing. Pavel Procházka. 

Došlo ke zrušení systému vrcholového sportu a tím také ke zrušení středisek 

vrcholového sportu. Koncem roku 1992 vzniká Český atletický svaz. 

Areál Střelnice byl roku 2001 převeden do majetku města. 

Výkonnost v atletickém oddíle TJ LIAZ klesá. Podobná situace se odehrává 

i v jiných oddílech, z čehož vyplývá, že v porovnání s jinými oddíly si jablonečtí atleti 

vedou podobně jako v minulých obdobích, ne však co se výkonů týče. 

V tomto období došlo opět k velkým přestavbám sportovního areálu Střelnice. 

V roce 1996 byla prováděna rekonstrukce travnaté plochy hřiště, byl vybudován nový 

drenážní systém, instalace automatického zavlažování a položení nového trávníku. Tyto 

skutečnosti znemožnily po čtyři jarní měsíce používat dráhu, skokanské i vrhačské sektory. 

Jedním z největších zlomů bylo vybudování samostatného atletického stadionu 

v prostorách bývalého tréninkového škvárového hřiště. Tím bylo odděleno působiště atletů 

a fotbalistů. 

Nový atletický stadion je jedním z nejmodernějších v České republice. Dokončen 

byl na podzim roku 2004. Může se pyšnit osmidráhou s povrchem polytan a všemi 

potřebnými sektory. Kapacita tribuny činí 1200 diváků, společně s oválem cca 2000 

diváků.12 

12 dostupné na internetu:< http://www.sportjablonec.cz/> [5. 2. 2007] 
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Obr. 13 Pohled na společný stadion atletů a fotbalistů. 

Obr. 14 Pohled na samostatný atletický stadion. 
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Dalším modernizačním krokem bylo započetí rekonstrukce kryté atletické haly 

v září 2006. Prosklené stěny praskaly a silný vítr mohl sklo vyrazit a střepy zranit 

závodníky nebo diváky na vedlejší venkovní tribuně. Tabule proto chránilo pletivo. 

„Střechou protéká voda a uniká jí teplo," jmenoval problémy Vladislav Veselý z městské 

organizace Sport Jablonec. Ani samotná sportoviště nejsou v pořádku. Kdysi moderní 

běžecký povrch japex se drolil, a tak poškozené pláty sportovci přesouvali z často 

frekventovaných míst na ta méně využívaná. Nedostačující bylo také sociální zázemí nebo 

šatny. 

Dokončení přestavby bylo původně plánováno na květen 2007, v současné době je 

termín posunut nejpozději na srpen 2007, kdy se počítá s využitím haly na mezinárodní 

mítink Mladá Evropa. 

Obr. 15 Rekonstrukce kryté atletické haly 
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5. 2. 4. 2 Přestup roku - Jan Železný v barvách TJ LIAZ 

Velký rozruch v atletickém světě způsobil na podzim v roce 1993 přestup 

nejlepšího českého oštěpaře Jana Železného z Dukly Praha do jabloneckého atletického 

oddílu TJ LIAZ. Díky němu výrazně stoupl zájem o jabloneckou atletiku. 

J A N Ž E L E Z N Ý 
OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ - MISTR SVĚTA - SVĚTOVÝ REKORDMAN 

PŘESTUP JANA ŽELEZNÉHO DO ATLETICKÉHO ODDÍLU 
L I A Z JABLONEC N. N. 

Jablonec n. N. 30. 11. 1993 

Obr. 16 Jan Železný členem oddílu TJ LIAZ 

6. září 1994 proběhl v Jablonci nad Nisou mezinárodní závod nejlepších 

evropských oštěpařů „Jablonecký oštěp". Ve večerních hodinách tak spolu soupeřili 

Jan Železný, Raymond Hecht, Patrik Boden či Boris Henry. Vítězství vybojoval Jan 

Železný. 
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5 . 2 . 4 . 3 Ligové boje13 

Družstva A mužů i žen úspěšně bojují v I. celostátní lize. Družstvo mužů v roce 

1993 poprvé získává bronz v I. CL. Ženy jsou o jednu příčku úspěšnější, tento rok skončily 

stříbrné. 

Za historický úspěch můžeme považovat zisk druhých míst v extralize14 mužů a žen 

v roce 1994. V tomto roce se také daří B družstvu žen, které vyhrálo I. ligu a postoupilo 

do kvalifikace o extraligu, kde skončilo na 3. místě, a C družstvu žen, které postoupilo 

do I. ligy. Zklamáním bylo naopak sestoupení C družstva mužů do oblastního přeboru. 

Také následující rok můžeme považovat za velmi zdařilý, neboť obě družstva 

dosáhla na stupně vítězů. Družstvo mužů A vybojovalo v extralize 2. místo, A družstvo 

žen 3. místo. B družstva získala 2. místa v í . lize a C družstvo žen ktomu přidalo ještě 

5. místo v téže soutěži. C družstvo mužů vybojovalo bronz v oblastním přeboru. 

Družstva A mužů i žen se v druhé polovině 90. let udržela v extralize. Rok 2001 byl 

přelomovým, neboť jablonečtí atleti sestoupili do I. NL, následně si ale vybojovali postup 

a v roce 2002 jsou v nejvyšší soutěži opět zastoupena obě družstva. 

V letech 2003 a 2004 se ale družstvo mužů vrací do I. NL a roku 2005 jej následuje 

i družstvo žen. V loňském roce obě družstva A skončila v I. NL na 2. místech a následně se 

v kvalifikaci umístila na 6. místech. 

13 Zpracováno z atletických ročenek jabloneckého oddílu 1990 - 2006 
141. celostátní liga je přejmenována na extraligu 
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5. 2. 4 .4 Nejvýraznější atletické osobnosti období 1990 - 2007 

Muži 

ANTONÍN HADINGER 

• Tyčkař, 

• na Mistrovství světa veteránů v Durbanu v roce 1997 získal zlatou medaili. 

JAN JANKŮ 

• Výškař, 

• 7. místo na halovém Mistrovství Evropy ve Stockholmu v roce 1996, účastník 

Mistrovství světa v Athénách v roce 1997, 4. místo na halovém Mistrovství Evropy 

1998, 8. místo na ME 2002, 

• osobní rekord 230 cm. 

TOMÁŠ JANKŮ 

• Výškař, 

• finalista na OH v Atlante v roce 1996, držitel bronzové medaile z Mistrovství 

Evropy juniorů v San Sebastianu v roce 1993, 7. místo na MS v Soulu 1992, 

• osobní rekord dosažený v barvách TJ LIAZ je 229 cm, 

• od roku 1997 závodníkem ASC Dukla. 

VLADIMÍR MAŠKA 

• Kladivář, 

• účast na Mistrovství světa v Athénách v roce 1997, 12. místo 

na MS 1999 v Seville, 8. místo na OH v Sydney 2000, 

• osobního maxima dosáhl v roce 1999 výkonem 81,28 m. 

Obr. 17 VI. Maška 
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MIROSLAV MENC 

• Koulař, diskař, 

• nej lepším vrhačem České republiky druhé poloviny devadesátých let, 

• účastník Mistrovství světa v Athénách a OH v Atlantě, 

• nej lepší výkon 20,15 m (1997). 

JAN PEŠAVA 

• Vytrvalec, 

• 7. místo v běhu na 5000 m na MS juniorů v Plovdivu 1990, vítězství v Běchovicích 

1990 v kategorii juniorů, účast na MS juniorů 1991 v Soluni, 7. místo v běhu 

na 10 km na MS v Helsinkách 1994, 

• osobní rekord na 5000 m je 13:35,28 min a na 10 000 m 28:10,73 min. 

JAN VRBA 

• Sprinter, 

• nejúspěšnější prvoligový závodník sezóny 2005 a 2006, 

• osobními rekordy jsou časy 7,11 s v běhu na 60 m (2006), 10,82 s v běhu na 100 m 

(2005), 21,70 s v běhu na 200 m (2005) a 47,36 s v běhu na 400 m (2005). 

MARTIN VRBĚCKÝ 

• Dálkař, troj skokan, 

• roku 2000 překonal v troj skoku šestnáctimetrovou hranici (16,15 m). 

JAN ŽELEZNÝ 

• Oštěpař, 
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• získal v barvách atletického oddílu LIAZ titul mistra světa v roce 1994 

v Goteborgu, jako jablonecký závodník docílil výkonu 92,28 m, za oddíl LIAZ 

startoval v lize již jako junior. 

ŽENY 

PAVLA HAMÁČKOVÁ 

• Tyčkařka, 

• do roku 1997 atletkou TJ LIAZ, poté odchází do Dukly Praha, 

• v barvách LIAZ skočila nejlépe v roce 1997, kdy překonala laťku vysokou 395 cm. 

ZUZANA HEJNOVÁ 

• Překážkářka, 

• již jako dorostenka se dostala na MS juniorek 2002 v jamajském Kingstonu, kde se 

výkonem 58,42 s na 400 m př. stala 5. nejlepší na světě, 

• získala titul mistryně světa do 17 let na 400 m př. v kanadském Scherbrooku 2003, 

úspěch zopakovala 3. místem na juniorském Mistrovství Evropy ve finském 

Tampere 2003, v roce 2004 vybojovala stříbrnou medaili na Mistrovství světa 

juniorů a zároveň vytvořila český rekord na 400 m př., 

• osobním rekordem na 400 m př. je čas 55,83 s (český rekord). 

INGA JANKŮ 

• Výškařka, 

• roku 2002 dosáhla osobního maxima skokem 190 cm vysokým. 

KLÁRA KOLOMAZNÍKOVÁ 

• Sprinterka, 

-65 -



• jedna z nejlepších dorosteneckých sprinterek České republiky, 

• osobními maximy jsou časy 7,68 s v běhu na 60 m (2007), 12,03 s v běhu na 100 m 

(2006), 24,73 s v běhu na 200 m (2006). 

ROMANA SANIGOVÁ 

• Vytrvalkyně, 

• 4. místo časem 4:20,58 min. v běhu na 1500 m na ME juniorů v San Sebastianu 

1993, účast na MS v přespolním běhu v Budapešti v roce 1994. 

RENATA STANOVÁ 

• Vícebojařka, dálkařka, trojskokanka, 

• roku 1998 vytvořila v trojskoku oddílový rekord výkonem 12,72 m, 

• osobními rekordy na 100 m byl čas 12,2 s, ve skoku do výšky výkon 171 cm, 

ve skoku do dálky výkon 633 cm, ve vrhu koulí 13, 60 m a v hodu oštěpem 49,62 

m. 

Vzhledem k tomu, že po několik let byla stálá atletická hala v Jablonci nad Nisou 

jedinou v republice, uskutečnilo se zde 65 mistrovství republiky všech kategorií, více než 

120 mezinárodních závodů za účasti téměř všech evropských a mnoha mimoevropských 

zemí včetně atletů z USA, Alžíru, Saudské Arábie, Bahrajnu, Kataru, atd. 

Mezinárodní styk jabloneckých atletů je dodnes velmi bohatý, čehož je dokladem 

spolupráce s 20 státy, s 60 zahraničními partnery, např. Rakousko (Linz, Insbruck), Itálie 

(Trento, Bolzano), Švýcarsko (Lucern), Maďarsko (Nyíregyháza), Dánsko (Kodaň), Anglie 

(Hercules Wimbledon), Polsko (Wroclaw, Jelenia Gora, Zelenia Gora\ Německo (Berlin, 

Dresden, Lipsko, Mnichov, Cottbus, Zittau, Jena, Köln am Rhein, atd.), Francie (Lille, St. 
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Ettien), Lotyšsko (Riga), Slovensko, Lucembursko, Katar, Saudská Arábie, Tunis, Spojené 

arabské emiráty. (Rozhovor s pamětníkem A. Fučíkem, 17. 3. 2007) 

V neposlední řadě je pestrý také společenský život atletů. Byly pořádány zahraniční 

dovolené, maškarní masopustní úterky a dodnes se připravuje Den oslavenců ke kulatým 

či polokulatým narozeninám atletů a funkcionářů. 
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6 Středisko vrcholového sportu v Jablonci nad Nisou15 

Založením střediska vrcholového sportu16 došlo k vytvoření státního 

profesionálního útvaru, jehož úkolem bylo zabezpečit přípravu československých 

reprezentantů pro výkonnost světové úrovně. 

Pokud bychom se podívali na celý systém podrobněji, tak na vrcholu této 

pyramidy nalezneme střediska vrcholového sportu dospělých a mládeže, vazbami na tyto 

pozice byla tréninková střediska mládeže17, což byla centra při sportovních oddílech, 

sportovní třídy a sportovní gymnázia. 

Činnost jabloneckého Střediska se rozběhla roku 1975. Hlavní náplní byl výběr 

nejtalentovanějších sportovců ze širokého okolí a samozřejmě i ze samého atletického 

oddílu TJ LIAZ a následně péče o tyto nadějné sportovce 

Toto Středisko vzniklo odloučením od Střediska vrcholového sportu Vrchlabí. 

Zpočátku bylo zaměřeno na 2 sporty - na atletiku a běžecké lyžování, později se připojují 

sáňkaři, kteří měli své centrum ve Smržovce. Po celou dobu se jablonecké středisko 

snažilo osamostatnit, k čemuž bylo potřeba zřídit středisko vrcholového sportu mládeže18. 

Díky podmínkám, kterými sportovní areál Střelnice disponoval, bylo roku 1981 

ustanoveno SVS - M Jablonec nad Nisou. Vedoucím byl zvolen Dušan Molitoris, který 

tuto funkci zastával až do ukončení celého systému SVS po roce 1989. Oba hotely Sport 

byly plně využity - jeden pro kanceláře, trenéry, lékaře, druhý pro ubytování sportovců. 

Při výběrovém řízení byly brány v potaz výkony sportovce, jeho zdravotní stav a 

také studijní výsledky. 

Každý sportovec měl vytyčen cíl, který musel v daném období (zpravidla rok) 

splnit, jinak byl vyloučen. Pokud byl sportovec danou sezónu např. zraněn, byla tato 

skutečnost zohledněna a cíl byl trenérem poupraven. 

15 Zpracováno na základě rozhovoru s pamětníkem D. Molitorisem, 19. 3. 2007 
16 Středisko vrcholového sportu - SVS 
17 Tréninková střediska mládeže - TSM 
18 Středisko vrcholového sportu mládeže - SVS - M 
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Za trenéry, kteří v SVS Jablonec působili, jmenujme např. Zdeňka Cillera 

v běžeckém lyžování, Aleše Zalabáka, Jaroslava Dostála či Jiřího Drbohlava v atletice. 

Vytvářely se tréninkové skupiny, které se specializovaly na jednu disciplínu. 

V jabloneckém SVS se dařilo převážně běhům. Mezi nejúspěšnější odchovance patřili 

např. Karel Kolář, Věra Nožičková, Dana Vavřačová, Dana Wildová či Jitka Tesárková, 

atd. 

Podobná střediska vrcholového sportu vznikala také např. v Praze, Plzni, Brně, 

Bratislavě či Košicích.. Činnost všech středisek v celé republice byla hodnocena 

a bodována podle umístění jednotlivých sportovců v nejvyšších soutěžích. Bodovala se 

všechna umístění do 6. místa a podle dosažených bodů dostávalo dané středisko potřebné 

finance pro svou činnost. 

O H M S M E M E J 
1. 60 40 20 5 
2. 40 25 10 3 
3. 20 10 5 2 
4. 8 5 3 1 

5. 6 3 2 1 

6. 4 2 1,5 1 

Tab. 1 - Finanční odměny za umístění v daných soutěžích (v tis.) 

Pro sportovce, kteří se dostali do těchto středisek a dařilo se jim, to byl ráj na zemi. 

Členství ve výše zmíněných organizacích přinášelo spoustu výhod. Tréninkové středisko 

mládeže poskytovalo materiální podmínky pro úspěšné sportovce, mladí atleti dostávali 

např. obuv, oblečení, bylo jim hrazeno soustředění. Dospělí byli odměňováni dietami 

na základě výkonů, které podávali, měli nárok na vitamíny a stravenky, úhradu 

soustředění, atd. 

Aby se dospělí sportovci mohli plně soustředit na trénování, byly zavedeny 

tzv. refundace. Sportovec, který odjel na soustředění, dostával od zaměstnavatele plat 

v plné výši, jako by byl v práci přítomen. 
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Nejlepší členové SVS se stávali tzv. instruktory sportu a byli placeni přímo SVS. 

Byla zde také možnost pracovat v zaměstnání jen na částečný úvazek a ve zbytku času 

trénovat. 

Středisko vrcholového sportu kladlo velký důraz na regeneraci. V hlavní budově 

sportovního areálu Střelnice byly k dispozici bazény, šlapačky, skotské střiky, podvodní 

masáže, prostory pro kompenzační cvičení, přístroje monitorující zdravotní stav sportovce, 

samozřejmě zde sídlil lékař, rehabilitační sestra, masér, psycholog. 

Sportovci byli povinni odevzdávat každý měsíc tréninkové deníky a karty 

se záznamy regenerací. 

V dnešní době existují tzv. sportovní centra mládeže19, která vyplnila místo 
2 0 • v 

po TSM. Sportovní centra mládeže jsou organizační jednotkou CAS vyvíjející svou 

činnost na území Pražského atletického svazu (PAS) či Krajského atletického svazu 

(KAS). Projekt SCM byl zahájen 1. 7. 2000 v celé ČR. 

Úkolem SCM je výběr talentované mládeže ve věkové kategorii 15 - 22 let a 

odborné vedení její sportovní přípravy, koordinace činnosti péče o sportovně talentovanou 

mládež v atletických oddílech, vytvoření ekonomicko - organizační podmínek 

pro zabezpečení sportovní přípravy talentované mládeže v atletice. 

Tělovýchovné jednoty, kluby nebo oddíly, u kterých jsou SCM smluvně zřízena, 

vytvářejí pro činnost SCM odpovídající tréninkové a organizační podmínky; zodpovědným 

trenérům SCM vytvářejí organizační podmínky pro výkon jejich funkce. 

Kritérii pro zařazení do SCM jsou: vysoká sportovní výkonnost podmíněná 

splněním orientačního výkonnostního limitu, reprezentace ČR, medailové umístění 

na MČR, účast na MČR, biologický vývoj jedince (akcelerace, retardace), tréninková 

kázeň jedince. 

V současné době také vznikají tzv. centra olympijských nadějí. Tato centra jsou 

zřizována při krajích a jsou krajem také dotována. (Rozhovor s pamětníkem D. 

Molitorisem, 19. 3.2007) 

19dostupné na internetu:< http://www.atletika.cz/> [5. 2. 2007] 
20 Sportovní centra mládeže - SCM 
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7 Sportovní gymnázium 

7 .1 Vznik a rozvoj školy21 

O myšlence vzniku sportovních škol středoškolského typu, které by řešily přechod 

talentovaných jedinců ze sportovních tříd do tehdejších středisek vrcholového sportu, 

se v Jablonci nad Nisou jednalo již od roku 1978. V září téhož roku vzniká Internátní 

sportovní škola v Bánské Bystrici. Myšlenky na vznik podobného zařízení se v Jablonci 

chopila řada sportovních pracovníků, převážně z řad lehké atletiky. Za podpory osobností 

M. Dajbycha a V. Poláčka se začíná plánovat. 

Projekt začal podporovat odbor školství okresního národního výboru a zároveň 

okresní výbor Československého svazu tělesné výchovy. Zájem o postavení střední 

sportovní školy projevilo také Ustí nad Labem, Děčín či Liberec, pro Jablonec však 

mluvilo zdravé ovzduší, vybudované sportovní areály, trenérská základna a v neposlední 

řadě sportovní duch tohoto města. 

Bylo rozhodnuto, že střední sportovní škola bude umístěna do nově vznikající 

budovy v ulici Dr. Randy. 

Ředitelem školy byl jmenován Mgr. Jindřich Kurfiřt, zástupcem Mgr. Ivan 

Šembera a vedoucím trenérem pan Jan Kraus. V první polovině roku 1984 bylo přijato 

14 učitelů a 10 trenérů. Jednalo se o velmi mladý kolektiv, žádnému z učitelů v té době 

nebylo více než 30 let, nejstarším pedagogem byl RNDr. Jiří Čeřovský, kterému bylo 

29 let. 

Prakticky bez zájmu tehdejších státních orgánů se dne 1. 9. 1984 otevírala nová 

sportovní škola. Žáci byli převedeni z 5. tříd ZS Žižkův vrch a Šumava, a vytvořili tak 

základ sportovní školy se zaměřením na atletiku a běžecké lyžování. Za několik měsíců se 

začaly ukazovat problémy koexistence sportovní školy s 10. ZŠ, která fungovala paralelně. 

Problémy nastaly např. s rozvrhy, zejména pak se sportovní přípravou žáků. Rodiče žáků 

základní školy požadovali pro své děti stejné výhody , jako měli mladí sportovci. Obtížně 

21 Almanach Gymnázia a Sportovního gymnázia.Jablonec nad Nisou 2004, s. 4 - 8. 
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se řešilo fungování jídelny, neboť bylo nutné přizpůsobit vzhledem k tréninkům výdej jídla 

žákům sportovních tříd. Od září 1985 byli žáci rozděleni do dvou škol. 

První gymnaziální třída se sportovním zaměřením byla otevřena ve školním roce 

1985/86. V září 1990 bylo otevřeno víceleté gymnázium a čtyřleté gymnázium. 

Škola se úspěšně rozvíjela, zvyšoval se počet tříd, bylo potřeba rozšířit 

prostory. Roku 1995 10. ZŠ budovu opouští a zůstává zde jediný subjekt, Gymnázium 

a Sportovní gymnázium. 

V současné době jsou na Sportovním gymnáziu v Jablonci nad Nisou nabízeny tyto 

sporty: atletika, biatlon, cyklistika, lyžování, tenis a volejbal dívek. 

Sportovní zázemí, kterým škola disponuje, má jednu velkou trhlinu. Již od vzniku 

školy se mluví o nutnosti postavit víceúčelové hřiště. Doposud však chybí, byť jsou plány 

údajně hotovy. Ve školní budově se nacházejí 2 tělocvičny, 2 posilovny, 2 nářaďovny, 

1 rehabilitační pracoviště, 3 sklady sportovních potřeb, cvičná horolezecká stěna. Vedle 

školy je k dispozici škvárové fotbalové hřiště, místo kterého by v příštích několika letech 

mělo vyrůst ono vytoužené hřiště na takové úrovni, kterou si sportovní škola zaslouží. 

Obr. 18 Areál Gymnázia a Sportovního gymnázia v Jablonci nad Nisou 
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7. 2 Atletika na škole 

„Tento sport má ve škole nejdelší tradici. Ve školním roce 1984 - 85 byla otevřena 

sportovní škola pro 5. - 8. třídu ZŠ a od školního roku 1985 - 1986 její gymnaziální část. 

Základní škola sloužila jako přípravka ke studiu na Sportovním gymnáziu, kam také 

značná část dětí přecházela. 

Od školního roku 1991 - 1992 docházelo k postupnému rušení základní školy 

a v roce 1993 - 94 k jejímu úplnému zrušení. V souvislosti s tím se měnil i počet trenérů, 

kdy z původních deseti dnes pracují čtyři. Výrazně ovšem poklesl i počet dětí, které 

přicházejí ze sportovních tříd na naše gymnázium. Tyto skutečnosti mají také vliv na počty 

žáků ve škole. 

V roce 1996 byl založen Školní atletický klub Sportovního gymnázia Jablonec 

nad Nisou, kterého jsou všichni naši žáci členy a který se stará o závodní 

činnost."(Almanach Gymnázia a Sportovního gymnázia, 2004) 

Talentové zkoušky sc skládají ze tří částí: 

• Společná část pro všechna odvětví sportu (posouzení všeobecných pohybových 

předpokladů) - gymnastika (akrobacie, hrazda, přeskok), sportovní hry (volejbal 

a basketbal), atletika (30 m letmo, 300 m, skok do dálky z místa, desetiskok, 12 
minutový bčh). 

• Vybraná odvětví sportu (posouzení speciálních předpokladů pro daný sport) -

v atletice se jedná o výkony v disciplínách 20 m letmo, 30 m z vysokého startu, hod 

medicinbalem (obouruč), skok do dálky z místa, desetiskok, hod koulí vzad, 12 

minutový běh, šplh na tyči (4 m s přírazem). 

• Lékařská prohlídka. 

Atleti isou rozděleni do čtyř skupin: 

• sprinty - trenér Milan Semrád 

• vrhy a hody - trenér Jaroslav Friedrich 
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• víceboje a skoky - trenér Petr Píchá 

• běhy na střední a dlouhé tratě - trenér Ivan Skácel 

7. 3 Nejúspěšnější atleti Sportovního gymnázia22 

Titul mistra České republiky v individuální disciplíně získalo již 46 studentů 

Sportovního gymnázia, z toho nejvíce: 

• 14 Menc 

11 Hlaváčová 

8 Sanigová 

6 Kohout, Rydvalová 

5 Janků T., Černák, Zapadlová, Švarná, Svatošová, Holovský 

3 Fuksová, Maška, Procházka, Šáfrová P. 

2 Čapounová, Cermanová, Greguška, Špoták, Lejsková, Bergmanová, 

Macholdová, Ambrož, Balásek, Abrahámová, Martínková, Ungermannová 

• 1 Bernardová, Pešava, Mitlehner, Míček, Koulová, Vrběcký, Hlavatá P., 

Klacková, Halířová, Medřická, Alounková P., Kyselová, Zeithaml, Morávková, Patočková, 

Drbohlav, Bartůněk, Jakubičková, Bodláková, Pavlíček M., Svoboda O., Rajch M. 

• Dalších 12 žáků získalo titul mistra republiky pouze ve štafetách: Adam, Boštíčka, 

Šulc, Šáfr, Šafaříková, Jarošová, Hajná, Klápšťová, Saučuková, Hlavatá, J.Cvrčková, 

Rýdlová 

22 dostupné na internetu:< http://www.sportgym.cz/> [12. 2. 2007] 
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České / československé rekordy překonali: 

• MENC Miroslav - koule žáci, dorostenci, junioři 

• PROCHÁZKA Pavel - koule, disk a desetiboj dorostenci 

• MITLEHNER Robert - kladivo dorostenci a junioři 

• MAŠKA Vladimír - kladivo dorostenci a junioři 

ALOUNKOVÁ Petra - kladivo juniorky 

PEŠA VA Jan - 5 000 a 10 000 m junioři 

• JANKŮ Tomáš - výška junioři 

BALÁSEK Jiří - 300 m žáci 

Neivětší úspěchy atletů Sportovního gymnázia v Jablonci nad Nisou 

Mistrovství Evropy juniorů: 

3. místo JANKŮ Tomáš skok vysoký 218 San Sebastian 1993 

4. místo SANIGOVÁ Romana 1500 m 4:20,58 San Sebastian 1993 

6. místo MENC Miroslav hod diskem 52,46 Varaždin 1989 

8. místo ŠOHAJOVÁ Lenka skok o tyči 370 Grosseto 2001 

9. místo MENC Miroslav vrh koulí 16,68 Varaždin 1989 

9. místo HALÍŘOVÁ Jarmila 1500 m 4:27,95 Nyíregyháza 1995 

MARTÍNKOVÁ Lucie 4x100m Tampere 2003 

Mistrovství světa juniorů: 

7. místo PEŠA VA Jan 5000 m 13:55,02 Plovdiv 1990 19letí 

7. místo MENC Miroslav hod diskem 53,28 Plovdiv 1990 19letí 

7.místo JANKŮ Tomáš skok vysoký 217 Soul 1992 19letí 

8. místo HOLOVSKÝArnošt vrh koulí 18,57 Bydgoszcz 1999 17letí 
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8. místo HLA VÁČOVÁ Kamila vrh koulí 14,98 Santiago / Chile 2000 19letí 

12. místo SANIGOVÁ Romana 800 m 2:07,40 Lisabon 1994 19letí 

15. místo MAŠKA Vladimír hod kladivem 59.48 Soul 1992 19letí 

18. místo HLA VÁČOVÁ Kamila vrh koulí 12,41 Bydgoszcz 1999 17letí 

20. místo MARTÍNKOVÁ Lucie 100 m 12,35 Debrecen 2001 17 letí 

41. místo SANIGOVÁ Romana přespolní běh 15:41 Budapest 1994 19 letí 

Evropský pohár reprezentačních družstev mužů a žen: 

8. místo JANKŮ Tomáš skok vysoký 220 Řím superliga 1993 

5. místo SANIGOVÁ Romana 1500m 4:22,49 Valencia l.liga 1994 

5. místo SANIGOVÁ Romana 1500 m 4:19,30 Basel l.liga 1995 

Reprezentační starty absolventů školy 

Mistrovství F.vropy 1994 Helsinky: 

Mistrovství světa 1995 Göteborg : 

OLYMPIJSKÉ HRY 1996 Atlanta : 

Halové mistrovství světa 1997 Paříž : 

Mistrovství svčta 1997 A t h é n y : 

Halové mistrovství Evropy 1998 Valencia : 

Mistrovství Evropy 1998 Budapešť : 

Halové mistrovství světa 1999 Maebaši: 

Mistrovství světa 1999 Sevilla : 

Halové mistrovství Evropy 2000 Gent: 

OLYMPIJSKÉ HRY 2000 Sydney : 

Mistrovství světa 2001 Edmonton : 

Mistrovství Evropy 2002 - Mnichov : 

OLYMPIJSKÉ HRY 2004 Athény: 

Mistrovství Evropy 2006 Göteborg 

i světových soutěžích: 

7. Jan PEŠAVA 

Jan PEŠAVA, Miroslav MENC 

14. Tomáš JANKŮ, Miroslav MENC 

9. Miroslav MENC 

Tomáš JANKŮ, Miroslav MENC, Vladimír MAŠKA 

3. Tomáš JANKŮ 6. Miroslav MENC, 

12. Tomáš JANKŮ, Vladimír MAŠKA 

6. Tomáš JANKŮ 

12. Vladimír MAŠKA, Tomáš JANKŮ 

4. Miroslav MENC 

8. Vladimír MAŠKA. 10. Miroslav MENC 

Vladimír MAŠKA 

Tomáš JANKŮ, Vladimír MAŠKA 

Tomáš JANKŮ, Vladimír MAŠKA 

2. Tomáš JANKŮ, 21. Vladimír MAŠKA 
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8 Diskuse 

Tato práce si od začátku kladla za cíl vytvořit komplexní přehled vývoje jablonecké 

atletiky od jejích počátků až do současnosti. Práce vznikala na základě rozhovorů 

s jednotlivými pamětníky, studia dochovaných pramenů a jejich kritického zhodnocení. 

Při jejím vypracováváním jsme se potýkali s různými úskalími. Některá období 

vývoje atletiky v Jablonci nad Nisou byla zpracována podrobně, ale u jiných bylo obtížné 

nalézt jakoukoliv zmínku. 

Mohu mluvit o šťastné náhodě, když jsem se seznámila s Mgr. Ivanem Šemberou, 

který již po několik let vykonává funkci zástupce ředitele pro sport na Gymnáziu 

v Jablonci nad Nisou a bez kterého by má práce jen těžko vznikala. Tento muž byl mimo 

jiné aktivním jabloneckým závodníkem v běhu na 110 a 400 m př., trenérem, ústředním 

rozhodčím a členem atletického výboru. 

Poté, co jsem se mu zmínila o tématu své diplomové práce, mi Mgr. Šembera 

domluvil schůzku s panem Arnoštem Fučíkem, jedním ze zakladatelů jabloneckého 

atletického oddílu. Pan Fučík byl 57 let členem atletického výboru a svůj život zasvětil 

výhradně atletice. Poskytl mi mnoho materiálů ze svého osobního archivu (ročenky, 

atletické zpravodaje, novinové zprávy, fotografie) a věnoval mi čas, který byl 

k nezaplacení. Díky němu se strohé informace vyčtené z ročenek stávaly živou historií. 

Další místo, které jsem pravidelně navštěvovala, byl Státní okresní archiv 

v Jablonci nad Nisou. I v tomto případě nejdříve zapůsobil Mgr. Ivan Šembera, díky 

němuž mi v archivu vyšli vstříc a aktivně spolupracovali při vyhledávání potřebných 

podkladů, jež byly hodny prostudování. Materiálů, které byly přímo zaměřeny 

na jabloneckou atletiku, však nebylo mnoho, a tak jsem informace vyhledávala v tisku, 

konkrétně v Novinách Jablonecka (v 90. letech vzniká Deník Jablonecka) od roku 1954 

do současnosti. 

Informace získané z periodik však nebyly úplné, proto jsem se rozhodla navštívit 

sekretariát jabloneckého oddílu TJ LIAZ, kde mi paní Renata Stanová ochotně zapůjčila 

potřebné kroniky a ročenky oddílu. 
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Spolupráce pokračovala také s Gymnáziem v Jablonci nad Nisou, které mi poskytlo 

k nahlédnutí kroniky školy a další zajímavé materiály. 

Na větší problémy jsem narazila při zpracování kapitoly o středisku vrcholového 

sportu. Překvapilo mě, jak těžké je získat informace o tomto fenoménu. Nakonec se 

mi podařilo sjednat setkání přímo s vedoucím tehdejšího střediska Dušanem Molitorisem, 

který mou práci svým přispěním výrazně obohatil. 

Mohu říci, že pro zpracování diplomové práce se mi nakonec podařilo získat 

dostatek podkladů a materiálů, které jsem shromáždila díky ochotě a vřelé spolupráci výše 

zmíněných přátel atletiky. 
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9 Závěry 

Atletika v Jablonci nad Nisou prošla dlouhým vývojem, který bychom mohli 

rozdělit na několik období. Vhodnými mezníky jsou roky 1947, 1964, 1975, 1990 a 2007. 

Jablonecká atletika vznikala za nelehkých podmínek, přesto se podařilo překlenout 

těžké začátky a roku 1947 byl při Sokolu založen první lehkoatletický oddíl. O dva roky 

později byl oddíl oficiálně ustanoven. Nevyhovující prostory na novoveském koupališti 

byly nahrazeny zázemím sportovního areálu Střelnice, kde byla roku 1951 otevřena 400 m 

dlouhá čtyřproudová dráha, kterou se v letech 1965 - 1967 podařilo rozšířit na šestidráhu. 

Na podzim 1967 jablonecká atletika triumfovala. Byla otevřena stálá krytá hala, jež se stala 

sportovním chrámem pro všechny příznivce atletiky. Díky této stavbě se v Jablonci 

nad Nisou uskutečnilo 65 mistrovství republiky všech kategorií, více než 120 

mezinárodních závodů. 

Nejúspěšnějším obdobím atletického oddílu TJ LIAZ jsou léta 1975 - 1989. 

Otevření Střediska vrcholového sportu při TJ LIAZ, rozšíření haly r. 1977, vybudování 

lesního sportovního areálu v Srnčím dole a položení tartanové dráhy r. 1989 jsou důkazem, 

jaké oblibě se atletika v té době těšila. V Jablonci jsme svědky několika světových rekordů, 

na Mistrovství Evropy v Praze 1978 startovalo osm jabloneckých atletů. 

V období po roce 1989 pokračují modernizační snahy (vybudování samostatného 

atletického stadionu, v současné době probíhající rekonstrukce kryté haly), ale na druhou 

stranu dochází také k převodu sportovního areálu Střelnice do majetku města. Oddíl se 

potýká se stále vzrůstajícími náklady na vedení atletické činnosti. 

Za 60 let existence oddílu vychovala jablonecká atletika mnoho výtečných 

sportovců, jejichž jména zdobí atletickou síň slávy. Mezi největší legendy jablonecké 

atletiky patří např. Karel Kolář, Milada Karbanová, Ivan Ullsperger, Alena Bulířová, 

Jan Pešava, Věra Nožičková, Dana Vavřačová, Vladimír Maška, Tomáš Janků a mnoho 

dalších. Počet startů jabloneckých atletů v reprezentaci přesáhl číslo 2500. 
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Mezi nejvýznamnější funkcionáře jablonecké atletiky patří jména Miroslava 

Lončáka, Emila Vozky, Arnošta Fučíka, Václava Poláčka, Bořivoje Dufka, Miloše 

Dajbycha, Jiřího Cikána, Dušana Molitorise aj. 

Oddíl TJ LIAZ patří již řadu let mezi nejúspěšnější atletické oddíly v republice. 

Byla období, kdy oddíl disponoval i 1000 členy, z toho bylo více než 500 závodníků. Nyní 

čítá členská základna cca 400 atletů všech věkových kategorií. 

Dále jsme se zaměřili na problematiku výběru a péče o sportovní talenty. Došli 

jsme k závěru, že ideální podmínky pro růst výkonnosti poskytovala 70. 

a 80. léta, kdy v Jablonci nad Nisou vzniklo Středisko vrcholového sportu při TJ LIAZ. 

Nadějní sportovci měli díky státním dotacím nej lepší péči a kvalitní zázemí. 

V současné době mohou mladí atleti navštěvovat sportovní třídu na ZŠ Pasířská, 

poté Sportovní gymnázium v Jablonci nad Nisou. Hlavním úkolem gymnázia je skloubení 

povinností při přípravě na vysokoškolské studium s rozvojem sportovního talentu. 

Také oddíl TJ LIAZ soustředí svou činnost na práci s mládeží. Oddíl se pyšní péčí 

o Kláru Kolomazníkovou a Annu Marii Rappovou, nejrychlejší dorostenku a žákyni 

republiky. 

Můžeme konstatovat, že od roku 1947 měla atletika v Jablonci nad Nisou 

vzrůstající tendence, v současné době však situace v jablonecké atletice není uspokojivá. 

Byť je atletické zázemí v Jablonci nad Nisou kvalitní, nadaní atleti odcházejí do větších 

oddílů, kde jim jsou nabídnuty lepší podmínky. 

Dokončení rekonstrukce kryté haly bude důležitým faktorem ovlivňujícím další 

vývoj jablonecké atletiky. Tato inovace, samostatný atletický stadion a kvalitní trenérská 

z á k l a d n a jsou dobrým předpokladem pro rostoucí výkonnost jabloneckých atletů. 

Domníváme se, že cíl této práce byl splněn. Podařilo se nám zachytit nej důležitější 

mezníky vývoje jablonecké atletiky a připomenout největší úspěchy, kterých bylo 

dosaženo. 

V Jablonci nad Nisou v současné době vyrůstá nová atletická generace, která má 

velké ambice. Pokud tito mladí sportovci budou atletice věnovat alespoň část energie 
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a odhodlání tak, jak činili jejich předchůdci, jsme přesvědčeni, že by mohli stát u zrodu 

nové éry jablonecké atletiky, která by opět našla své zástupce v reprezentaci České 

republiky. 
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Příloha č. 1 - Oddílové rekordy TJ LIAZ 

Muži 

100 m 10,55 Walter PILCH, 71 1994 Jablonec 

200 m 21,11 Miroslav DONGRES, 56 1982 Praha 

400 m 45,77 Karel KOLÁŘ, 55 1978 Praha 

800 m 1:47,56 Pavel HUJER, 69 1988 Soluň 

1500 m 3:39,9 Vladimír SLOUKA, 62 1986 Praha 

5000 m 13:35,28 Jan PEŠAVA, 72 1993 Řím 

10000 m 28:10,73 Jan PEŠAVA, 72 1994 Helsinki 

Maratón 2:17,03 Miroslav BAUCKMANN, 57 1985 Praha 

110 m přek. 14,02 Jiří ČEŘOVSKÝ, 55 1984 Praha 

400 m přek. 51,91 Václav NOVOTNÝ, 67 1994 Jablonec 

3000 m přek. 8:31,93 Luboš GAISL, 63 1988 Bratislava 

Výška 230 h Jan JANKŮ, 71 1996 Wuppertahl 

Tyč 530 h Roman ZRUN, 60 1990 Praha 

Dálka 761 Vladislav PROKOP, 51 1977 Praha 

Troj skok 16,15 h Martin VRBĚCKÝ, 77 2000 Jablonec 

Koule 20,15 Miroslav MENC, 71 1997 Třinec 

Disk 60,16 Miroslav ROTH, 57 1985 Pacov 

Oštěp 92,28 Jan ŽELEZNÝ, 66 1995 Monaco 

Kladivo 81,28 Vladimír MAŠKA, 73 1999 Pacov 

Desetiboj 7618 Miroslav RUCKÝ, 68 1992 Třinec 

20 km chůze 1:22:36 Ivo PITÁK, 58 1985 Naumburg 

50 km chůze 3:51:43 Ivo PITÁK, 58 1986 Dudince 

4 x 100 m 41,39 Cikán-Kapička-Chramosta-Kolář 1981 Praha 

4 x 400 m 3:13,4 Matěj ák-Groh-Prax-Kolář 1978 Praha 



Ženy 

100 m 11,68 Zdeňka MUŠÍNSKÁ, 57 1994 Ebensee 

200 m 23,47 Erika SUCHOVSKÁ, 67 2001 Braga 

400 m 51,79 Alena BULÍŘOVÁ, 61 1985 Praha 

800 m 2:03,2 Helena LEDVINOVÁ, 50 1976 Praha 

1500 m 4:09,87 Věra NOŽIČKOVÁ, 66 1988 Berlín 

3000 m 9:02,53 Věra NOŽIČKOVÁ, 66 1988 Budapešť 

5000 m 16:45,31 Renata KVITOVÁ, 75 2000 Praha 

10000 m 35:15,0 Vlasta RULCOVÁ, 44 1983 Jablonec 

Maratón 2:40:46 Vlasta RULCOVÁ, 44 1982 Debno 

100 m přek. 13,35 Jitka TESÁRKOVÁ, 65 1989 Praha 

400 m přek. 56,66 Dana WILDOVÁ, 57 1981 Ostrava 

3000 m přek. 10:54,85 Eva TRUKSOVÁ, 84 2002 Praha 

Výška 192 Milada KARBANOVÁ, 48 1977 Třinec 

Tyč 395 Pavla HAMÁČKOVÁ, 78 1997 Lublaň 

Dálka 645 Jana ZAPADLOVÁ, 73 1999 Praha 

Troj skok 12,72 Renata STANOVÁ, 67 1998 Innsbruck 

Koule 15,01 Jitka SVATOŠOVÁ, 75 1995 Jablonec 

Disk 62,16 Olga CINIBULKOVÁ, 60 1987 Pardubice 

Oštěp 60,66 Marie FUKALOVÁ, 52 1985 Praha 

Kladivo 65,91 Markéta HAJDU, 76 2001 Praha 

Sedmiboj 5537 Renata STAŇOVÁ, 67 1984 Miskolc 

10 km chůze 45:10 Dana VAVŘAČOVÁ, 54 1987 Třinec 

20 km chůze 1:40:17 Dana VAVŘAČOVÁ, 54 2000 Brandýs 

4 x 100 m 46,92 Klápšťová-Hajná-Šafaříková-Mušínská 1994 Jablonec 

4 x 400 m 3:45,62 Kopičová-Fuksová-Nožičková-Bulířová 1988 Praha 



Junioři 

100 m 10,90 Jan VRBA, 82 2001 Turnov 

200 m 21,78 Jan VRBA, 82 2001 Jablonec 

400 m 47,58 Jan VRBA, 82 2001 Ostrava 

800 m 1:47,58 Pavel HUJER, 69 1988 Soluň 

1500 m 3:45,56 Tomáš NOVOTNÝ, 73 1992 Villeneuv 

5000 m 13:55,02 Jan PEŠAVA, 72 1990 Plovdiv 

10000m 29:44,04 Jan PEŠAVA, 72 1991 Praha 

110 m přek. 14,60 Jiří KOWOLOWSKI, 66 1985 Praha 

400 m přek. 53,29 Arnošt FUČÍK, 60 1978 Budapešť 

3000 m přek. 9:04,61 Jan PEŠAVA, 72 1991 Praha 

Výška 221 Tomáš JANKŮ, 74 1992 Třinec 

Tyč 520 Ladislav ŠVÍK, 64 1983 Praha 

Dálka 727 Martin VRBĚCKÝ, 77 1985 Praha 

Troj skok 16,00 Jaroslav MRŠTÍK, 67 1986 Praha 

Koule 6 kg 16,85 Lukáš TOMÍČEK, 86 2004 Praha 

Koule 7,26 kg 17,47 Miroslav MENC, 71 1990 Praha 

Disk 1,75 kg 52,60 David LINHARD, 87 2005 Jablonec 

Oštěp 60,68 Jakub KYPTA, 84 2003 Kladno 

Kladivo 6,25 kg 72,68 Vladimír MAŠKA, 73 1992 Praha 

Desetiboj 7104 Dalibor ŠPOTÁK, 74 1993 Vídeň 

20 km chůze 1:34:40 Rudolf COGAN, 71 1989 Praha 

50 km chůze 4:21:05 Rudolf COGAN, 71 1989 Poděbrady 

4 x 100 m 43,17 Šulc-Černák-Adam-Šíma 1988 Praha 

4 x 400 m 3:19,11 Tassler-Bažant-Puš-Vrba 2001 Ostrava 



Juniorky 

100 m 12,03 Klára KOLOMAZNÍKOVÁ, 90 2006 Jablonec 

200 m 24,35 Alena PEKÁRKOVÁ, 64 1982 Bratislava 

400 m 53,38 Alena PEKÁRKOVÁ, 64 1983 Praha 

800 m 2:05,28 Romana SANIGOVÁ, 75 1994 Jablonec 

1500 m 4:14,47 Věra NOŽIČKOVÁ, 66 1985 St.Petěrburg 

3000 m 9:19,56 Věra NOŽIČKOVÁ, 66 1983 St.Petěrburg 

5000 m 19:22,2 Alena KYSELOVÁ, 78 1994 Nymburk 

10000m 37:38,49 Eva VÍTKOVÁ, 69 1988 Praha 

100 m přek. 13,74 Jitka TESÁRKOVÁ, 65 1984 Praha 

400 m přek. 57,44 Zuzana HEJNOVÁ, 86 2004 Crosseto 

3000 m přek. 10:54,95 EvaTRUKSOVÁ, 84 2002 Praha 

Výška 177 Lenka HOLBOVÁ, 63 1982 Ústí n.L. 

Tyč 395 Pavla HAMÁČKOVÁ, 78 1997 Lublaň 

Dálka 633 Renata STAŇOVÁ, 67 1984 Praha 

Troj skok 12,41 Hana RYDVALOVÁ, 82 2001 Ostrava 

Koule 14,31 Iveta KUDRNOVÁ. 66 1984 Most 

Disk 47,80 Iveta KUDRNOVÁ, 66 1984 Ostrava 

Oštěp 52,30 Jana LINKOVÁ, 51 1970 Varšava 

Kladivo 51,58 Lucie KROUZOVÁ, 79 1998 Ostí n.L. 

Sedmiboj 5537 Renata STAŇOVÁ, 67 1984 Plovdiv 

5 km chůze 24:54 Hana MAYOVÁ, 80 1999 Hodonín 

4 x 100 m 47,76 Klápšťová-Hajná-Jarošová-Šafaříková 1994 Praha 

4 x 400 m 3:57,32 Hejnová-Vrabcová-Kartousová-Bašťovanská 2002 Plzeň 



Dorostenci 

100 m 10,97 Martin ČERNÁK, 72 1989 Třinec 

200 m 22,13 Martin ČERNÁK, 72 1989 Praha 

400 m 48,47 Jan VRBA, 82 1998 Ostrava 

800 m 1:57,33 Pavel HUJER, 69 1985 Praha 

1500 m 3:56,3 Jan PEŠAVA, 72 1989 Liberec 

3000 m 8:19,6 Jan PEŠAVA, 72 1989 Praha. 

5000 m 14:32,22 Milan PEŠAVA, 69 1986 B.Bystrica 

110 m přek. 14,35 Jan SOLFRONK, 90 2006 Ostrava 

400 m přek. 55,22 Jan SOLFRONK, 90 2006 Ostrava 

2000 m přek. 6:00,9 Roman VAVŘÍK, 67 1984 Praha 

Výška 205 Tomáš JANKU, 74 1991 Drážďany 

Tyč 475 Ladislav ŠVÍK, 64 1981 Praha 

Dálka 699 Petr ŠÍSTEK, 57 1973 Chrudim 

Troj skok 14,76 Jaroslav MRŠTÍK, 67 1984 Miškolc 

Koule 5 kg 18,09 David LINHARD, 87 2004 Jablonec 

Disk 1,5 kg 57,38 Pavel PROCHÁZKA, 73 1990 Praha 

Oštěp 600 g 63,10 Petr VÍŠEK, 75 1992 Praha 

Kladivo 5 kg 71,68 Martin SVOBODA, 77 1994 Kladno 

Desetiboj 6713 Pavel PROCHÁZKA, 73 1990 Praha 

10 km chůze 42:31,6 Rudolf COGAN, 71 1988 Praha 

4 x 100 m 43,17 Šulc-Černák-Adam-Šíma 1988 Praha 

4 x 400 m 3:25,54 Procházka-Staňa-Boštička-Kroupa 1990 B.Bystrica 



Dorostenky 

100 m 12,03 Klára KOLOMAZNÍKOVÁ, 90 2006 Jablonec 

200 m 24,73 Klára KOLOMAZNÍKOVÁ, 90 2006 Kladno 

400 m 54,70 Alena PEKÁRKOVÁ, 64 1981 Debrecen 

800 m 2:07,0 Helena MULLEROVÁ, 62 1979 Ostrava 

1500 m 4:14,57 Věra NOŽIČKOVÁ, 66 1983 St.Petěrburg 

3000 m 9:19,56 Věra NOŽIČKOVÁ, 66 1983 St.Petěrburg 

100 m přek. 13,77 Zuzana HEJNOVÁ, 86 2003 St.Boleslav 

400 m přek. 57,54 Zuzana HEJNOVÁ, 86 2003 Scherbrooke 

Výška 174 Jitka TESÁRKOVÁ, 67 1981 Šumperk 

Tyč 321 Pavla HAMÁČKOVÁ, 78 1995 Jablonec 

Dálka 633 Renata STAŇOVÁ, 67 1984 Praha 

Troj skok 12,41 Hana RYDVALOVÁ, 82 1999 Praha 

Koule 3 kg 14,85 h Petra HOLBOVÁ, 886 2005 Praha 

Disk 45,52 Iveta KUDRNOVÁ, 66 1983 B. Bystrica 

Oštěp 45,84 Dana SLAVÍKOVÁ, 57 1973 Brašov 

Kladivo 38,03 Petra HOLBOVÁ, 88 2005 Jablonec 

Sedmiboj 5748 Zuzana HEJNOVÁ, 86 2003 St.Boleslav 

5 km chůze 25:58 Ivana MAYOVÁ, 80 1997 Hronov 

4 x 100 m 48,59 Soukalová-Hornová-Košátková-Kolomazníková 2006 Ostrava 

4 x 400 m 3:57,32 Hejnová-Vrabcová-Kartousová-Bašťovanská 2002 Plzeň 



Starší žáci 

60 m 7,24 Jan VRBA, 82 1997 Jablonec 

150 m 17,19 Jan VRBA, 82 1997 Bílina 

300 m 36,45 Jiří BALÁSEK, 80 1995 Třinec 

800 m 2:03,3 Josef VOKÁL, 71 1986 Jablonec 

1500 m 4:08,2 Vladimír NOVÁK, 63 1978 Chrudim 

3000 m 9:07,66 Josef VOKÁL, 71 1986 Jablonec 

100 m přek. 13,41 Jan SOLFRONK, 90 2005 Jablonec 

200 m přek. 25,46 Jan SOLFRONK, 90 2005 Břeclav 

1500 m přek. 4:35,6 Josef JUKL, 58 1973 Praha 

Výška 198 Pavel PROCHÁZKA, 73 1988 Praha 

Tyč 432 Ladislav ŠVÍK, 64 1979 Varnsdorf 

Dálka 642 Jan VRBA, 82 1997 Jablonec 

Koule 4 kg 17,89 Tomáš PECHÁČEK, 89 2004 Jablonec 

Disk 1 kg 51,20 Tomáš SŮVA, 75 1990 Ostrava 

Oštěp 600 g 61,16 Vladimír KLACEK, 57 1972 Jablonec 

Kladivo 4 kg 66,24 Martin SVOBODA, 77 1992 Praha 

Devítiboj 5261 Jan SOLFRONK, 90 2005 St.Boleslav 

4 x 60 m 28,11 Zezulka-Balásek-Krupka-Všetečka 1995 Třinec 

3 x 300 m 1:56,73 Zeman-Hadač-Solfronk 2004 Ostrava 



Starší žákyně 

60 m 7,90 Renata STANOVÁ, 67 1981 Jablonec 

150 m 19,34 Renata STANOVÁ, 67 1982 Jablonec 

300 m 40,63 Dana POHOŘELÁ, 69 1984 Jablonec 

800 m 2:16,23 Šárka URBANCOVÁ, 74 1989 Ostrava 

1500 m 4:45,8 Eva VÍTKOVÁ, 69 1985 Ml.Boleslav 

3000 m 10:37,71 Eva TRUKSOVÁ, 84 1999 Jablonec 

100 m přek. 14,64 Hana PECHEROVÁ, 74 1988 Praha 

200 m přek. 31,62 Eva JÁKLOVÁ, 85 2000 Třinec 

Výška 172 Nikola PAŘÍKOVÁ, 86 2001 Praha 

Tyč 240 Pavla HAMÁČKOVÁ, 78 1993 Jablonec 

Dálka 614 Renata STANOVÁ, 67 1982 Jablonec 

Koule 3 kg 13,33 Petra HOLBOVÁ, 88 2003 Jablonec 

Disk 38,66 Iveta KUDRNOVÁ, 66 1981 Jablonec 

Oštěp 40,92 Vendula KOVÁŘOVÁ, 78 1993 Ostrava 

Sedmiboj 4555 Hana PECHEROVÁ, 74 1989 Praha 

3 km chůze 17:49,67 Helena KREBSOVÁ, 73 1988 Jablonec 

4 x 60 m 31,09 Macháčková-Jáklová-Paříková-Bašťovanská 2000 Turnov 

3 x 300 m 2:06,99 Kvapilová-Kloučková-Hájková 2003 Jablonec 



Příloha č. 2 - Rekordy stadionu Střelnice 

Muži 

100 m 10,24 Ivan ŠLEHOBR Olymp Praha 1997 

200 m 20,89 Martin MORKES Dukla Praha 1998 

400 m 46,15 Jiří PODĚBRADSKÝ Dukla Praha 1998 

800 m 1:47,70 Roman ORAVEC Slavia Praha 1997 

1500 m 3:42,34 Ibrahim SULIMAN Qatar 1991 

5000 m 13:45,63 Jan PEŠAVA LIAZ Jablonec 1993 

10000m 28:56,89 Jan PEŠAVA LIAZ Jablonec 1993 

110 m přek. 13,51 Laurent OTTOZ Itálie 1994 

400 m přek. 49,32 Jiří MUŽÍK Dukla Praha 2001 

3000 m přek. 8:35,55 Lorfi TURKI Tunis 1999 

Výška 225 Jan JANKU LIAZ Jablonec 2001 

Tyč 560 Petr ŠPAČEK USK Praha 2001 

Dálka 786 Milan GOMBALA Dukla Praha 1997 

Troj skok 16,85 Jiří KUNTOŠ Olymp Praha 1998 

Koule 21,41 Remigius MACHURA VŠ Praha 1983 

Disk 67,70 Imrich BUGÁR Dukla Praha 1983 

Oštěp 87,22 Jan ŽELEZNÝ LIAZ Jablonec 1994 

Kladivo 80,36 Gunter RODEHAU NDR 1985 

4 x 100 m 39,48 Morkes-Bohman-Dřímal-Krsek Dukla Praha 1998 

4 x 400 m 3:08,94 Grindley-McKenzie-0'Dell-Windrow Anglie 1990 



Ženy 

100 m 11,36 Pavlína VOSTATKOVÁ Slavia Praha 1997 

200 m 23,13 Erika SUCHOVSKÁ ACP Brno 1995 

400 m 51,26 Helena FUCHSOVÁ Olymp Praha 1997 

800 m 2:02,57 Helena FUCHSOVÁ Olymp Praha 2001 

1500 m 4:16,45 Malgorzata RYTZ Polsko 1990 

5000 m 15:40,65 Alena PETERKOVÁ MBK Havířov 1995 

10000 m 33:58,98 Alena PETERKOVÁ MBK Havířov 1994 

100 m přek. 13,28 Iveta RUDOVÁ USKPraha 1997 

400 m přek. 57,04 Zuzana MACHOTKOVÁ Sparta Praha 1993 

3000 m přek. 10:15,26 Renata HOPPOVÁ Olymp Praha 2002 

Výška 192 Zuzana KOVÁČIKOVÁ Sparta Praha 1995 

Tyč 440 Daniela BÁRTOVÁ Dukla Praha 1998 

Dálka 671 Innes SCHMIDT NDR 1984 

Troj skok 14,09 Šárka KAŠPÁRKOVÁ USK Praha 1996 

Koule 21,17 Helena FIBINGEROVÁ TJ Vítkovice 1976 

Disk 66,00 Zdena ŠILHAVÁ RHPraha 1984 

Oštěp 61,71 Nikola TOMEČKOVÁ Olymp Praha 2001 

Kladivo 63,93 Martina DANIŠOVÁ Slovensko 2002 

4 x 100 m 45,23 Blomfield-Stuart-Fraser-Merry Anglie 1900 

4 x 400 m 3:38,53 Godard-Douglas-Stuart-Fraser Anglie 1990 



Příloha č. 3 - Rekordy atletické haly Střelnice 

Muži 

60 m 6,60 Jiří HUDEC USK Praha 1989 

200 m 21,69 Štěfan BALOŠÁK ZŤS Martin 1984 

400 m 47,16 Volker BECK NDR 1982 

800 m 1:49,38 Hans J. MOGALE NDR 1987 

1500 m 3:43,08 Vladimír SLOUKA LIAZ Jablonec 1987 

3000 m 7:56,20 Luboš TESÁČEK Dukla Praha 1986 

60 m přek. 7,55 George BOROI Rumunsko 1994 

Výška 236 Ján ZVARA Sparta Praha 1987 

Tyč 560 Zdeněk LUBENSKÝ USK Praha 1985 

Dálka 808 Ron BEER NDR 1987 

Troj skok 16,88 Volker MAY NDR 1987 

Koule 21,71 Remigius MACHURA VŠ Praha 1985 

5 km chůze 18:37,54 Josef PRIBILINEC Dukla B.Bystrica 1988 



Zeny 

60 m 7,21 Eva MŮRKOVÁ PF B.Bystrica 1985 

200 m 24,07 Renata ČERNOCHOVÁ TJ Vítkovice 1983 

400 m 50,76 Taťána KOCEMBOVÁ TJ Vítkovice 1984 

800 m 1:58,33 Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ VŠ Praha 1983 

1500 m 4:11,50 Beata LIEBICH NDR 1982 

3000 m 9:00,55 Katrin ULRICH NDR 1987 

60 m přek. 7,81 Cornelia OSCHKENAT NDR 1987 

Výška 193 Katrin DEDNER NDR 1982 

Tyč 400 Šárka MLÁDKOVÁ USK Praha 1999 

Dálka 697 Eva MURKOVÁ PF B. Bystrica 1985 

Tro j skok 14,28 Šárka KAŠPÁRKOVÁ USK Praha 1999 

Koule 22,50 Helena FIBINGEROVÁ TJ Vítkovice 1977 

3 km chůze 12:22,82 Ildiko ILYES Maďarsko 1991 

Ústřední knih.Pedf UK 

2592071827 


