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rok 2021 nezačal po sportovní stránce nijak op-
timisticky. Uzavření sportovních areálů, stejně 
jako veškerého společenského života v  republi-
ce, bylo těžkou zkouškou hned od začátku roku. 
Halová závodní sezóna takřka neproběhla, až 
na pár akcí, udělených na výjimku Ministerstva 
zdravotnictví. Tréninky v  hale nebo v  tělocvič-
ně také nebyly možné, ale díky spolupráci mezi 
všemi trenéry a jejich odhodlání udělat pro spor-
tovní přípravu maximum, se podařilo alespoň 
částečně využívat venkovní areál nebo přilehlé 
parky. Za tohle jim patří můj velký obdiv, že to 
i v takto nelehké době nevzdali.

První závod, který Atletický klub Olomouc 
v letošním roce pořádal, byl 55. ročník Olomouc-
ké dvacítky v  chůzi. Za přísných epidemiolo-
gických opatření se na startovní čáru postavila 
nejen česká chodecká elita, ale také spousta špič-
kových závodníků z celého světa, včetně olym-
pijských účastníků a medailistů. Klasické atletic-
ké závody se pak rozběhly až začátkem června. 
Opět se tak v Olomouci mohly uspořádat závody 
od přípravek přes žactvo až po dospělé. Soutěží 
jednotlivců a družstev bylo nakonec požehnaně, 
i když některé první závody byly zrušeny nebo 
přesunuty. Olomoučtí atleti a  atletky se tradič-
ně účastnili mistrovství ČR jednotlivců, odkud 
si přivezli celkem 29 medailí. Velké díky za re-

prezentaci klubu patří Lucii Mičunkové a  Evě 
Kubíčkové, které se v letošním roce probojovaly 
na mistrovství světa juniorek, kde se kromě in-
dividuálních úspěchů také podílely na vylepšení 
českého rekordu ve štafetě na 4x100 m. Družstva 
mužů a žen ovládla základní kola I. národní ligy 
a postoupila do baráže. Poprvé v historii klubu se 
družstvu žen podařilo zvítězit a na příští rok se 
jim tak nabízí možnost účasti v Extralize.

V příštím roce nás čekají další velké akce. Jed-
nou z  těch větších bude Letní olympiáda dětí 
a  mládeže. I  díky tomuto závodu nadále pokra-
čuje rekonstrukce atletické haly, která přispěje 
k  lepším podmínkám pro zimní tréninky. Výše 
uvedenými aktivitami a výsledky jsme se mohli 
prezentovat především díky vstřícnosti předsta-
vitelů statutárního města Olomouc a  Olomouc-
kého kraje. Díky patří také našim tradičním part-
nerům a  dárcům. Jménem výboru Atletického 
klubu přeji představitelům města a  kraje poli-
ticky a ekonomicky příznivé klima pro realizaci 
svých záměrů, především pak v  oblasti sportu. 
Partnerům přeji úspěchy v  podnikání a  všem 
aktivním závodníkům, organizátorům a rozhod-
čím hlavně pevné zdraví.

David Uhlíř – předseda klubu

Vážení přátelé olomoucké atletiky,
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Ženy
Zatloukalová Barbora 2. místo MČR dráha víceboj
Zatloukalová, Gieselová, Sásová, Mičunková 3. místo MČR dráha 4x100 m
Muži
Pospíšil Jonáš 2. místo MČR dráha víceboj
Juniorky
Kubíčková Eva 8. místo MS U20 100 m

5. místo MS U20 4x100 m
4. místo ME U20 4x100 m
1. místo MČR dráha do 22 let 100 m
2. místo MČR hala ženy 60 m

Mičunková Lucie 5. místo MS U20 4x100 m
4. místo ME U20 4x100 m
1. místo MČR dráha 100 m
1. místo MČR dráha 200 m
3. místo MČR dráha ženy 100 m

Junioři
Novotný Jiří 1. místo MČR hala tyč

2. místo MČR dráha tyč
Hroch Michal 2. místo MČR dráha 800 m

3. místo MČR hala 1500 m
Dorostenky
Mazurová Martina 1. místo MČR hala koule

1. místo MČR dráha koule
2. místo MČR dráha disk

Levková Alena 3. místo MČR dráha výška
Dorostenci
Künstler, Háp, Jakob, Brychta 1. místo MČR dráha 4x400 m
Starší žákyně
Skácelová Hana 6. místo MČR dráha 1500 m
Starší žáci
Hus, Schwarz, Pelcl, Losík 3. místo MČR dráha 4x60 m

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ATLETI A TRENÉŘI 
ATLETICKÉHO KLUBU OLOMOUC 2021
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Mladší žákyně
Stratilová Jana 1. místo MMaS 60 m
Mladší žáci
Kubín Šimon 3. místo MMaS 60 m
Zdravotně postižení
Ženy:
Stojící
Hornová Lenka 2. místo MČR dráha disk

2. místo MČR dráha oštěp
3. místo MČR dráha koule

Vozíčkáři
Kacanu Eva 4. místo ME dráha koule

5. místo ME dráha oštěp
2. místo MČR dráha disk
3. místo MČR dráha koule

Muži:
Stojící
Moštěk Jan 1. místo MČR dráha 200 m

2. místo MČR dráha 100 m
Vozíčkáři
Ščambura Dušan 2. místo MČR dráha disk

2. místo MČR dráha oštěp
3. místo MČR dráha koule

Junioři:
Přichystal Martin 1. místo Evropské hry mládeže 50 m

1. místo Evropské hry mládeže 100 m
Veteráni
Svak Václav 1. místo MČR veteránů 2000 m př.
Vedoucí družstva
Novotný Jiří 4. místo MČR družstev junioři
Trenér
Novotný Robert Kubíčková, Mičunková
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HALOVÁ MISTROVSTVÍ ČR

Na únorovém mistrovství ČR mužů a  žen do-
sáhla nejlepšího výsledku Eva Kubíčková. Vě-
kem teprve první rok juniorka se opět dokázala 
prosadit i  v  konkurenci české seniorské špičky 
a  podruhé v  kariéře brala individuální medaili 
na MČR dospělých. V běhu na 60 metrů vylepši-
la časem 7,47 s osobní, oddílový i krajský rekord 
a  získala stříbrnou medaili. Jakub Héža bojoval 
ve vrhačském sektoru a  potvrdil, že patří mezi 
nejlepší koulaře v  republice. Při svém jediném 
halovém startu v  této sezóně zapsal ve vrhu 
koulí výborný výkon 16,87 metrů a  ve vyrov-
nané soutěži obsadil nepopulární čtvrtou příč-
ku. Michaela Gieselová splnila očekávání sebe 
i trenéra a postoupila do užšího finále nejlepších 
dálkařek. Ve vyrovnané sérii doskočila nejdále 
na 562 cm, za které brala 8. místo. Junior Michal 
Hroch potvrdil výbornou formu a  opět dokázal 
pokořit 4minutovou hranici v běhu na 1500 me-
trů. Tentokrát dosáhl času 3:59,24 min. a  době-
hl mezi muži na 8. místě. Junior Vojtěch Horák 
sbíral zkušenosti mezi nejlepšími sprintery ČR. 
V běhu na 60 metrů zafinišoval v čase 7,06 s, jen 
pár setin za svým osobním rekordem a těsně ne-
postoupil do finálového běhu. Začátkem března 
pak proběhlo mistrovství ČR dorostu a  juniorů, 
kde ukončil své několikaleté čekaní na medaili 
Jiří Novotný. Ve skoku o  tyči si vylepšil osobní 

maximum, když se přehoupl přes laťku ve výšce 
459 a vybojoval tak svou první zlatou medaili na 
MČR. Martina Mazurová dokázala, že v koulař-
ském sektoru nemá konkurenci ani po přecho-
du do dorostenek a ke své sbírce zlatých medailí 
z  kategorie žákyň přidala další mistrovský titul 
za výkon 14,49 m. Po zklamání ze čtvrtého místa 
v běhu na 3000 m si druhý závodní den spravil 
náladu vytrvalec Michal Hroch. Skvělým fini-
šem se v závěru běhu na 1500 m juniorů probojo-
val na třetí pozici v čase 3:58,62 min.

Olomoučtí atleti vybojovali na národních halových šampionátech dvě zlaté, jednu stříbrnou a jed-
nu bronzovou medaili.
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55. ROČNÍK
OLOMOUCKÉ DVACÍTKY
V sobotu 10. dubna se v Olomouci konal jubilejní 55. ročník Olomoucké dvacítky, jehož součástí bylo 
také mistrovství České republiky na 20 km. Ve Smetanových sadech se sešla česká chodecká špička 
a také velký počet zahraničních chodců z Mexika, Peru, Venezuely, Kolumbie, Guatemaly, Ekvádoru, 
Irska, Velké Británie, Maďarska, Polska a Slovenska.

Tradiční chodecký závod konající se v  Olomouci 
už přes půl století odstartoval v  dopoledních hodi-
nách závod na 3 km. Pro prvenství si v  něm došel 
starší žák z Frýdku-Místku Vojtěch Novák v novém 
osobním rekordu 16:32 min. V  kategorii dívek zví-
tězila v  čase 15:43 min. slovenská závodnice Petra 
Kusá. Mítink dále pokračoval společným startem 
závodů na 5 km a 10 km. Na 5km trati došel do cíle 
mezi muži jako první Matěj Piták z SK Vrchlabí Smo-
la Konstrukce v čase 24:31 min. a vylepšil si tak svoje 
osobní maximum. Ještě před ním prošla cílem na 
stejné distanci v čase 23:13 min. irská chodkyně Kate 
Veale. Stejný scénář se opakoval také v závodě na 10 
km. Před nejrychlejším mužem Slovákem Jakubem 
Bátovským (48:05 min.) došla do cíle v  čase 44:40 
min. Sandra Lorena Arenas reprezentující Kolumbii. 
Na start závodu na 20 km mužů se postavilo celkem 
28 závodníků, avšak pro diskvalifikace a odstoupení 
ze závodu jich do cíle došlo jen 19. Jako první protnul 
pomyslnou cílovou pásku Kolumbijec Eider Arevalo, 
který se držel na čele závodu po celou dobu a byl mu 
v cíli zaznamenán čas 1:21:04 hod. O minutu a sedm 
sekund později došel do cíle v  novém osobním re-
kordu César Augusto Rodríguez z Peru a mohl se tak 
radovat ze stříbrné medaile. Na třetí příčku dosáhl 
mexický závodník Ricardo Ortiz za čas 1:23:12 hod. 
Na stejné distanci v kategorii žen byl souboj o prv-
ní příčku o  něco dramatičtější. Na čele se během 

závodu vystřídali celkem tři závodnice. Mary Luz 
Andia z  Peru se vydala na přední pozici hned po 
startu závodu, avšak přibližně v polovině trati byla 
předstižena Guatemalkami Maritzou Rafaelou Pon-
cio a Maryí Peréz. Nicméně krátce na to byla nově 
vedoucí Poncio diskvalifikována a Marya Peréz si už 
čelní pozici obhájila a  zvítězila v  čase 1:34:03 hod. 
Druhá prošla cílem v čase 1:34:38 hod. Mary Luz An-
dia a  bronz vybojovala další peruánská chodkyně 
Evelyn Inga. Národními mistry v chůzi na 20 km se 
staly Tereza Ďurdiaková z USK Praha (1:38:00 hod.), 
poté co ze závodu odstoupila její největší soupeřka 
Anežka Drahotová, a  mezi muži si pro prvenství 
došel Vít Hlaváč z  A.C. Tepo Kladno v  čase 1:29:12 
hod. Stříbrné medaile pak vybojovali Lukáš Gdula 
z Hvězdy Pardubice a Eliška Martínková z AC Tur-
nov a na bronzový stupínek vystoupili Adam Zají-
ček z  Poruby a  turnovská Jana Zikmundová. Před 
hlavním závodem na 20 km proběhlo letos ocenění 
olomouckých chodeckých legend a zakladatelů Olo-
moucké dvacítky Aloise Lajčíka, Václava Dostalíka, 
Jaroslava Poláka a Jaroslava Bráblíka. Jak pozname-
nal u ocenění stále aktivní veterán Václav Dostalík: 
„Dohromady tady teď máte seřazeno skoro 340 let,“ 
a je opravdu úctyhodné, že se tito „otcové“ olomouc-
ké chůze stále aktivně zapojují do organizace a prů-
běhu závodu.
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CENA MĚSTA PRO MIROSLAVA  HRABALA
Ve středu 2. června 2021 proběhlo v sále Arcibiskupského paláce slavnostní předávání Cen města 

Olomouce a Ceny za počin roku 2020. V oblasti sportu obdržel in memoriam cenu města Olomouc 
bývalý předseda Atletického klubu Olomouc Mgr. Miroslav Hrabal. Cenu převzaly manželka Hana 
Hrabalová a dcera Miroslava Hrabalová. Pro Atletický klub Olomouc je to velká pocta a věříme, že 
i Mirek Hrabal by měl z této ceny velkou radost.

Mirek Hrabal, dlouholetý závodník, trenér, roz-
hodčí a  předseda Atletického klub Olomouc nás 
náhle navždy opustil 21. dubna 2020. Mirek byl 
v  minulosti mimo jiné také členem předsednic-
tva Českého atletického svazu a předsedal komisi 
pro kluby a  oddíly. Stal se předsedou Krajského 
atletického svazu a v neposlední řadě byl členem 
Krajské rady Olomoucké krajské organizace ČSTV 
a ČUS. Významně se zasloužil o vznik sekce handi-
capovaných atletů, kterou se Atletický klub Olo-
mouc může pyšnit dodnes a stál také u zrodu me-
zinárodních závodů v  atletice handicapovaných 
CZECH OPEN pořádaných v Olomouci pravidelně 
již od roku 2006.

Mirek Hrabal byl pilířem atletiky v  Olomouci 
i  celém olomouckém kraji. Svůj život zasvětil at-
letice a  jeho bohaté zkušenosti a  vytrvalá práce 
přinesly olomoucké atletice nebývalý rozkvět 
a úspěchy.
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DVĚ STŘÍBRA Z MISTROVSTVÍ ČR 
VE VÍCEBOJÍCH
Za krásného atletického počasí se o víkendu 5. – 6. června 2021 uskutečnilo v Třebíčí mistrovství České 
republiky ve vícebojích. Atletický klub Olomouc reprezentovali Barbora Zatloukalová, Michaela Gieselo-
vá a Jonáš Pospíšil. Všichni startovali v kategorii dospělých. I přes nepříjemnou covidovou situaci, kdy se 
nesmělo na stadionu trénovat, přijeli olomoučtí atleti dobře připraveni. V kategorii žen vybojovala Barbora 
Zatloukalová stříbrnou medaili v osobním rekordu 5723 bodů, stejnou medaili vybojoval i Jonáš Pospíšil 
rovněž v osobním rekordu 6954 bodů a třetí členka výpravy Michaela Gieselová skončila ve vyrovnaném 
osobním rekordu 5069 na krásném čtvrtém místě. Barbora Zatloukalová si v  úvodní disciplíně běhu na 
100 m překážek vytvořila osobní rekord časem 14,15 s, do výšky skočila 171 cm, ve vrhu koulí se ji podařilo 
překonat další pěkný osobní rekord 12,79 m a na závěr prvního dne doběhla trať na 200 m v čase 25,21 s. 
Druhý den začala Barbora opět velice dobře a do dálky skočila 588 cm, v oštěpu se jí moc nedařilo, ale i tak 
hodila solidních 38,75 m. V závěrečném běhu na 800 m se Barča opět hecla a doběhla v osobním rekordu 
2:17,19 min. Ani druhá závodnice Michaela Gieselová si nevedla vůbec špatně. Vytvořila si tři osobní rekor-
dy, nejprve v běhu na 100 m překážek časem 14,63 s, v běhu na 200 m časem 24,98 s a v závodě na 800 m 
časem 2:19,44 min. Jonáš Pospíšil zahájil víceboj během na 100 m časem 11,50 s, ve skoku do dálky si vý-
konem 680 cm vytvořil nový osobní rekord. Koulí vrhl solidních 10,67 m a potom přišla parádní Jonášova 
disciplína skok do výšky, kde kraloval a laťku překonal ve výšce 204 cm. V závěrečné disciplíně běhu na 
400 m si Jonáš opět vedl výborně a doběhl v novém osobním rekordu 49,85 s. Druhý den zahájil Jonáš bě-
hem na 110 m překážek časem 15,75 s, diskem si hodil další osobní rekord 35,77 m. Další disciplína byla skok 
o tyči, kde si Jonáš moc nevěřil, ale nakonec překonal laťku ve výšce 430 cm. Oštěp Jonášovi moc na trénin-
ku nešel, ale v Třebíči to byl další osobní rekord 42,85 m. V závěrečné disciplíně, běhu na 1500 m, si Jonáš 
už kontroloval svoje parádní druhé místo a doběhl v čase 4:33,76 min. Pro olomoucký klub to bylo úspěšné 
mistrovství a ziskem dvou stříbrných medailí a jedním čtvrtým místem se stal nejúspěšnějším atletickým 
klubem na MČR. Všem atletům gratulujeme a trenérům děkujeme za kvalitní přípravu.
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DOROSTU A JUNIORŮM SE NA MČR 
V KLADNĚ DAŘILO
Za tropického počasí proběhlo o víkendu 19. a 20. 
června 2021 na kladenském stadionu Sletiště Mist-
rovství České republiky dorostu a juniorů. Atletic-
ký klub Olomouc získal celkem 8 medailí a dalších 
8 finálových umístění.

Nejúspěšnější členkou výpravy se stala Lucie Mi-
čunková, které se povedl zkompletovat zlatý double 
ve sprinterských tratích na 100 a  200 metrů juni-
orek. Na obou tratích dokázala zvítězit v  nových 
osobních rekordech. V běhu na 100 m dosáhla času 
11,76 s a splnila tím B limit na Mistroství Evropy U20 
v Tallinnu. V běhu na 200 m finišovala s velkým ná-
skokem ve vylepšeném vlastním oddílovém rekordu 
žen 24,21 s. Další velmi výraznou postavou celého 
mistrovství byla Martina Mazurová. Ve vrhu koulí 
dorostenek nenechala nikoho na pochybách, že je 
jasnou českou jedničkou a s velkým přehledem zví-
tězila výkonem 15,92 m. V hodu diskem v nádher-
ném souboji tentokrát podlehla bývalé olomoucké 
závodnici Kláře Klonové a získala stříbrnou medaili 
za výkon 39,84 m. Za tyto vynikající výkony byla 
Martina nominována na Mezistátní utkání CZE-
-HUN-SVK-SLO U18, které se uskutečnilo 14. srpna 
2021 v  Hodoníně a  Martina zde obsadila 2. místo 
v kouli a 5. místo v disku. Senzační titul mistrů ČR 
se podařil získat štafetě na 4x400 metrů dorostenců. 
Sestava ve složení Ben Jakob, Marek Künstler, Matěj 
Háp a  Karel Brychta finišovala v  čase 3:25,96 min. 
Vylepšením osobního rekordu si vybojoval svou 
první medaili na venkovním hřišti také tyčkař Jiří 
Novotný. V napínavé soutěži juniorů ve skoku o tyči 
bral stříbro za skvělý výkon 480 cm. Jirka nastoupil 
také ve skoku do dálky juniorů. V jedné z nejlepších 
dálkařských juniorských soutěží posledních let vy-
bojoval šestou příčku za další osobní rekord 690 cm. 

Vynikajícím taktickým výkonem a bojovností v cí-
lové rovince získal ještě stříbrnou medaili v běhu na 
800 metrů juniorů Michal Hroch za čas 1:54,69 min. 
Vyrovnaná soutěž byla také ve skoku do výšky do-
rostenek. Alena Levková však dokázala zabojovat 
a úspěšně se přenést přes laťku ve výšce 171 cm, za 
což brala parádní bronzovou medaili.
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12 STARTUJÍCÍCH A 2 MEDAILE 
NA MČR DOSPĚLÝCH
Výprava Atletického klubu Olomouc se vrátila se dvěma bronzovými medailemi z Mistrovství 
České republiky mužů a žen, které se uskutečnilo 26. a 27. června ve Zlíně.

Na letošní vrchol domácí sezóny na dráze od-
cestovala výprava 12 atletů a atletek našeho klu-
bu v čele s  limitáři na mistrovství Evropy U20 
a U23 Jakubem Héžou a Lucií Mičunkovou. Ak-
tuální juniorská mistryně ČR Lucie Mičunková 
dokázala vybojovat svou první individuální me-
daili na seniorském šampionátu. V běhu na 100 
metrů finišovala na třetím místě a získala bron-
zovou medaili za výkon 11,84 s. Lucka byla také 
finišmenkou štafety na 4x100 metrů. Tato štafeta 
ve složení Michaela Gieselová - Barbora Zatlou-
kalová - Katrin Sásová a Lucka Mičunková běže-
la opravdu skvěle. Holky výrazně vylepšily oddí-
lový rekord na současných 46,31 s a zaslouženě 
obdržely bronzové medaile. Jakub Héža bojoval 
ve vrhu koulí mužů. V  silně obsazené soutěži, 
kde nechyběl nikdo z české špičky, obsadil Kuba 
pěkné 5. místo za výkon 16,91 metrů. Výborně 
závodila věkem teprve dorostenka Alena Lev-
ková. Ve vyrovnané soutěži ve skoku do výšky 
obsadila za výkon 171 cm 7. místo. Vícebojařky 
Barbora Zatloukalová a  Michaela Gieselová se 
mimo úspěšnou štafetu představily také v  dal-

ších disciplínách. Barča vybojovala ve skoku do 
dálky 8. místo za výkon 579 cm a přidala 13. mís-
to v běhu na 100 metrů překážek za 14,29 s. Míša 
si vytvořila v běhu na 100 metrů překážek osob-
ní rekord 14,25 s. a brala 11. místo, v neděli si pak 
vyrovnala osobní rekord v  běhu na 200  metrů 
a výkonem 24,98 s skončila na 14. příčce. Osob-
ním rekordem se na republikovém šampioná-
tu prezentovala také Katrin Sásová. V  běhu na 
400 metrů překážek ji jen těsně unikla finálová 
účast. Ze Zlína si Katrin odvezla výkon 62,35 s. 
Jiří Novotný získal cenné zkušenosti v  souboji 
s domácí elitou ve skoku o tyči, když zapsal vý-
borný výkon 470 cm a skončil na 11. místě. Vy-
lepšením osobního rekordu v běhu na 1500 m na 
současných 3:54,53 min. se umístil na 12. příčce 
mezi nejlepšími mílaři ČR Michal Hroch. Vícebo-
jař Jonáš Pospíšil se představil ve své nejsilnější 
disciplíně skoku do výšky. Ve Zlíně skočil 195 cm 
a bral 13. místo mezi specialisty výškaři. Na MČR 
se představily také překážkářské legendy našeho 
klubu a dlouholeté opory ligového družstva Mar-
tin Pokorný a Jindřich Večeřa.
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CZECH OPEN 2021
V pátek a sobotu 9. a 10. července proběhl v Olomouci 

již tradiční 15. ročník mezinárodního mistrovství Čes-
ké republiky v  atletice zdravotně postižených Czech 
Open.Přestože byl letošní ročník pro olomoucké atlety 
velkou výzvou kvůli velké konkurenci sportovců z ci-
ziny, vybojovali jsme na domácí půdě celkem patnáct 
cenných kovů a  jeden titul Mistra ČR. Na dráze se 
blýsknul hned ve třech disciplínách v jednom dni Hon-
za Moštěk. V bězích na 100, 200 a 400 metrů získal stří-
brné, zlaté a “bramborové“ umístění, společně s novým 
osobním rekordem na 200 m. Ve třech disciplínách zá-
vodili také Dušan Ščambura a Michal Rotter. Dušan vy-
bojoval dvě druhá místa v hodu oštěpem a v hodu dis-
kem a pak navíc bronz ve vrhu koulí. Michal si vyházel 
dvě bronzové medaile v oštěpu a disku a ve vrhu koulí 
obsadil 5. místo. Lukáš Kunc skončil čtvrtý v hodu dis-
kem a šestý ve vrhu koulí. Martin Kukla obsadil v hodu 
oštěpem 2. místo a ve vrhu koulí se umístil čtvrtý. Filip 
Vartoň ještě přidal do sbírky mužských medailí bronz 
z hodu diskem. V ženské kategorii byla z domácích zá-
vodnic nejúspěšnější Lenka Hornová, která obsadila 
dvě 2. místa v  hodu diskem a  v  hodu oštěpem a  ještě 
vybojovala bronzovou medaili ve vrhu koulí. Eva Ka-
canu prověřila soupeřky ve vrhu koulí a hodu diskem 
a za své výkony získala bronzovou a stříbrnou medaili. 
Adéla Sekyrová a Eva Kvapilová bojovaly v silné kon-
kurenci v hodu kuželkou. Adéla si vyházela druhé mís-
to a  Eva skončila těsně za ní na třetí příčce. Dvě pátá 
místa pak ještě přidaly Adéla Sekyrová v hodu diskem 
a Ivana Drapová ve vrhu koulí. Mezi mentálně handi-
capovanými se podařilo Dominiku Churému vybojovat 
bronzovou medaili v hodu mini oštěpem.
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NÁRODNÍ REKORD NA 
MISTROVSTVÍ EVROPY

JAKUB HÉŽA SE PŘEDSTAVIL 
NA MISTROVSTVÍ EVROPY

MARTINA MAZUROVÁ 
REPREZENTOVALA ČR 
NA MEZISTATNÍM UTKÁNÍ

DRAHOSLAV
DOČKAL NOVÝM
MÍSTOPŘEDSEDOU ČAS

V termínu 15. – 18. 7. 2021 se v estonském 
Tallinnu uskutečnilo Mistrovství Evropy 
kategorie do 20 let. Ve výpravě více než pa-
desáti atletů z  České republiky nechyběly 
ani naše sprinterky EvaKubíčková a  Lucie 
Mičunková, které se představily v individu-
álních bězích na 100 metrů a  ve štafetě na 
4×100 metrů. Štafeta ve složení Kubíčková, 
Lamačová, Šplechtová, Mičunková se posta-
rala již v  rozběhu o  senzační výsledek. Po 
výborném běžeckém výkonu s  drobnými 
rezervami na předávkách dokázala překo-
nat o 0,31s český rekord a vynikajícím časem 
44,94 s  postoupila do finále Mistrovství Ev-
ropy. Ve finálovém závodě nechybělo mno-
ho a mohli jsme se radovat dokonce ze zisku 
cenného kovu. Nakonec štafeta ČR doběhla 
na 4. místě v  čase 45,11 s. V  individuálních 
startech v běhu na 100 m se ani jedné z na-
šich závodnic nepodařilo probojovat do semi-
finále a skončili tak “pouze“ v rozbězích. Eva 
doběhla ve svém běhu v čase 12,17 s a Lucie 
skončila jen jednu příčku od postupového 
místa v čase 11,96 s.

Martina se představila ve vrhu koulí, kde výbor-
ným výkonem 16,22 metrů obsadila druhé místo. 
Dále také házela diskem a  hodem dlouhým 38,96 
metrů vybojovala 5. příčku. Družstvo České repub-
liky skončilo v tomto utkání s týmy Slovenska, Ma-
ďarska a Polska na pěkném druhém místě.

V červenci se v Tallinnu konalo také Mistrovství 
Evropy U23. Nominační limit na tuto akci splnil 
olomoucký koulař Jakub Héža. V  kvalifikační 
skupině „A“ měl velmi silnou konkurenci a výko-
nem 16,98 m obsadil 12. místo. Na postup do užšího 
finále to bohužel nestačilo, ale Kuba opět ukázal, 
že olomoucká vrhačská škola má stále svoji tradici. 

V sobotu 17. dubna 2021 proběhla ve sportovním 
centru Nymburk Valná hromada Českého atletic-
kého svazu. Novým místopředsedou ČAS byl zvo-
len náš dlouholetý funkcionář a místopředseda 
Atletického klubu Olomouc Drahoslav Dočkal. Post 
předsedy svazu obhájil Libor Varhaník.
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HISTORICKÉ ÚSPĚCHY 
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
Olomoucké sprinterky Eva Kubíčková a Lucie 
Mičunková se zasloužily o národní rekord čes-
ké štafety na 4x100 m a Eva Kubíčková se na-
víc stala první Českou, která se dostala v běhu 
na 100 metrů do finále mistrovství světa juni-
orek.

V  keňském Nairobi proběhlo ve dnech 
18.  –  22.  8. 2021 Mistrovství světa U20 a  v  no-
minaci českého týmu nechyběly pro běh na 
100  metrů a  4x 100 m také naše olomoucké 
sprinterky Eva Kubíčková a  Lucie Mičunková. 
Eva Kubíčková odjížděla do Keni s  nevelkými 
ambicemi. Po výborné přípravě se bohužel hned 
na prvních závodech zranila a vypadalo to, že se 
v sezóně, kde ji čekaly dva velké vrcholy v podo-
bě ME a MS, už vůbec nepředstaví. K překvapení 
všech se však dokázala rychle zotavit a na obou 
akcích startovat. Na mistrovství světa v  Keni 
nejprve úspěšně složila reparát po nepovedeném 
individuálním vystoupení na ME. V rozběhu na 
100 m hladce přímo postoupila do semifinále ve 
svém nejlepším letošním výkonu 11,75 s. V  se-
mifinále pak přišla opravdová senzace. Evička 
využila své nejsilnější stránky – startu, který se 
ji exkluzivně vydařil a parádním způsobem pří-
mo postoupila do finálového závodu světového 
šampionátu. Postup okořenila navíc vynikajícím 
časem 11,64 s. do mírného protivětru. Ve finále, 
které bylo jedním z vrcholů programu mistrov-
ství, zaklekla do bloků v osmé dráze. Tentokrát 
jí start nevyšel tak dobře jako v předešlých dvou 
bězích, a  nakonec se do cíle předkláněla jako 
osmá v čase 11,76 s. Nicméně se svým individu-
álním vystoupením a  historickým startem ve 
finále může být jistě spokojena. Úřadující mis-
tryně ČR v  běhu na 100 metrů juniorek Lucie 
Mičunková zažívá letos opravdu vydařenou se-
zónu na dráze. Po nepříjemném a vážném zraně-
ní zadního stehenního svalu na začátku halové 
sezóny 2021 se poctivou rehabilitací dokázala 
vrátit do skvělé formy jako před zraněním. Na 
srpnovém mistrovství světa se stejně jako na 
červencovém mistrovství Evropy představila 
v individuálním běhu na 100 metrů. V Keni se 
Lucce dařilo o poznání lépe. Nejprve přímo po-
stoupila z rozběhu na 100 metrů v pěkném čase 
11,93 s do protivětru o síle -0,9 m/s a probojovala 
se do svého prvního kariérního semifinále na 

velké mezinárodní akci. V semifinálovém běhu 
si časově oproti rozběhu polepšila, konkrétně 
o tři setiny. Její výkon 11,90 s bohužel po velmi 
nevydařeném startu na finále nestačil a z Keni si 
odveze celkově osmnácté místo. Obě naše sprin-
terky byly navíc součásti štafety na 4 x 100 m 
ve složení Kubíčková – Lamačová – Šplechtová 
– Mičunková. Tato štafeta se zasloužila o skvělý 
výsledek v  podobě 5. místa a  vylepšení vlast-
ního českého rekordu. Po historickém úspěchu 
a  umístění na 4. příčce na mistrovství Evropy 
v Tallinnu se děvčata představila také ve finálo-
vém závodě na mistrovství světa. Vynikajícími 
individuálními běžeckými výkony, podpoře-
nými skvěle zvládnutými předávkami smazaly 
z vlastního českého rekordu úctyhodných 59 se-
tin sekundy a doběhly na 5. příčce v čase 44,35 s.
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Také v letošní sezóně družstvo mužů „A“ dokázalo, 
že kromě extraligových Vítkovic a  Brna není na 
Moravě nikdo lepší. Jak se sezóna vyvíjela?

Hned od prvního kola na domácím stadionu jsme 
dali všem najevo, kdo bude i  letos kralovat morav-
ské 1. lize. Vítězství o  65 bodů bylo toho důkazem. 
Druhé kolo v Uherském Hradišti bylo nepochybně, 
co do kvality účastníků na vyšší úrovni. Přesto naši 
závodníci opět dokázali celkem jasně vyhrát (o 42,5 
bodu) a tím si vybudovali téměř nedostižný náskok 
do závěrečného kola v Břeclavi. Tam byla naše sesta-
va oslabena o  několik tradičních opor, přesto jsme 
se umístili na krásném 2. místě a tím bylo jasné, že 
baráž o postup do extraligy bude hostit náš stadion. 
V  samotné baráži bylo od počátku jasné, že rozdíl 
mezi extraligou a 1. ligou je opravdu velký. Takže pro 
nás to znamenalo soustředit se na souboj o 3. místo. 
To se nám nakonec podařilo těsně uhájit, takže se 
můžeme směle považovat za vítěze mezi prvoligový-
mi týmy a tím pádem 9. nejlepším týmem v ČR (za 8 
extraligovými). Kdo se na úspěchu nejvíce podílel? 
Nejvíce bodů pro družstvo vybojovali Jonáš Pospí-
šil, Jakub Héža a hostující Patrik Dömötör. Nedá mi 
to nezmínit se ještě o  mladících Michalu Hrochovi 
a Jirkovi Novotném. Také „veteráni“ družstva (snad 
mi to označení odpustí) David Pelíšek (zrající jako 
víno), Martin Pokorný, Jindra Večeřa či Lukáš Ko-
zárek výrazně přispěli k našemu úspěchu. Nemůžu 
zde vyjmenovávat všechny naše závodníky, ale náš 
dík směřuje opravdu všem.

Libor Kalas a Tatjána Jeroušková 
– vedoucí družstva

V sestavě družstva mužů „B“ působili až na výjim-
ky hlavně junioři a  dorostenci, pro které to bylo 
vítané zpestření a doplnění termínové listiny.

Družstvo tak splnilo svoji úlohu, tedy konfronto-
vat tyto závodníky s dospělou atletikou a připravit 
je na jejich pozdější působení v  A  družstvu mužů. 
Jedna z  věkových výjimek družstva byl Radek 
Adámek. Borec, který ač ročník 1994, začal atletiku 
(vrhy, hody) trénovat před krátkým časem. Přesto se 
pod vedením trenérské legendy Viktora Znojila kolo 
od kola zlepšoval a nakonec byl v baráži o udržení 
nejlépe bodujícím členem družstva. V  celkovém 
bodování členů družstva dominoval Karel Brych-
ta a  dalšími v  pořadí byli Justin Dutelly, Radek 
Adámek, Dan Matušík a  Adam Tomášek. Ačkoliv 
družstvo v baráži o udržení v I.NAL neuspělo a se-
stoupilo, účel byl splněn a i v dalším roce bude nepo-
chybně účast družstva v II.NAL přínos jako rezerva 
pro A mužstvo.

Radek Kopecký – vedoucí družstva

MUŽI „A“ OPĚT VELICE 
ÚSPĚŠNÍ

NEODVRATNÝ SESTUP 
„BÉČKA“
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Tým olomouckých žen zaznamenal v roce 2021 
historický úspěch.

Po pomalejším startu v  prvním kole I. atletic-
ké ligy skupiny C se děvčata rozjela a  v  drama-
tickém závěru třetího kola porazila silný tým 
Opavy. Tím jsme se z prvního místa naší skupi-
ny dostali do baráže o  extraligu, která se navíc 
konala na domácím stadionu v  Olomouci. Tam 
holky dokázaly dokonce porazit extraligový tým 
z  Olympu Praha. Obrovský úspěch ženského 
týmu podrhlo první místo v baráži, čímž jsme zís-
kali právo startovat v extralize. Baráž děvčata vy-
hrála poprvé v historii klubu. Pochvalu zaslouží 
samozřejmě všechny atletky, ale určitě by se 
měly vyzdvihnout alespoň ty nejlepší v bodová-
ní. Zatloukalová potvrdila roli kapitánky týmu 
a bodování vyhrála. Za ní skončily Sásová a Gie-
selová, které nasbíraly obrovské množství bodů. 
Pozornost si na sebe upoutala teprve dorostenka 
Mazurová, ve které roste velká naděje české at-
letiky. V  disciplinách jsme bodovaly nejvíce ve 
výšce, 100 m př. a v disku.

Pavel Vrzala – vedoucí družstva

HISTORICKÁ VÝHRAV BARÁŽI 
O EXTRALIGU
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JUNIOŘI BOJOVALI VE FINÁLE 
JAKO LVI

I  když by se to mohlo zdát samozřejmé, po 
minulých úspěšných sezónách, umístit se do 
třetího místa ve vícekolové moravské soutěži 
je každým rokem těžší. Úspěch v  této soutěži 
tak opravňuje myslet i na umístění mezi první-
mi třemi v  celorepublikovém klání. První kolo 
nás nezastihlo v  plné sestavě, chyběly posily 
ze Slovenska, Milan Haborák a  Filip Revaj, což 
se samozřejmě projevilo v  bodové ztrátě, která 
znamenala čtvrté místo. Protože bylo další kolo 
zrušeno, na reparát nám zbýval jenom jeden 
pokus. Matematické propočty byly jasné, museli 
jsme poslední kolo vyhrát a ani to nám nemuse-
lo k  postupu stačit. Přestože jsme zmobilizovali 
všechny rezervy a mnozí nastoupili i v naprosto 
netradičních disciplínách, výsledek nebyl do po-
slední chvíle jasný. Teprve po závěrečných štafe-
tách jsme si oddechli. Kolo jsme vyhráli a slavili 
tak postup na republikové finále, které se konalo 
25.9.2021 v Praze na Slavii.

Do Prahy jsme dorazili v  plné sestavě s  cílem 
bojovat jako lvi. Připojil se i  Vojta Horák, který 
celou sezónu promarodil s problémy se stehnem. 

Jirka Novotný nastoupil s velkým sebezapřením, 
bolesti kolene a  zad ho limitovaly v  jeho výko-
nech. Forma obou byla velkým otazníkem, jejich 
výkony byly totiž pro konečný úspěch klíčové. 
Ostatní byli naštěstí v pořádku, a tak jsme věřili 
v dobrý výsledek. Bohužel i když jsme nakonec 
získali více bodů než bylo očekáváno, stačilo to 
pouze na nepopulární čtvrté místo. Přesto jsme 
z  Prahy neodjížděli zklamaní. Obrovská bojov-
nost všech ještě více stmelila kolektiv a  my se 
už těšíme na příští sezónu, kdy by ročníky 2003 
a 2004 měly bojovat o kov nejcennější. Za druž-
stvo v  průběhu sezóny nastoupili: Jan Bartoň, 
Filip Flores, Jakub Grégr, Milan Haborák, Vojtěch 
Horák, Michal Hroch, Jonáš Kolomazník, Dan 
Kovář, Sam Lawson, Dan Matušík, Jirka Novot-
ný, Tomáš Přidal, Filip Revaj, Kryštof Sládek, 
Stas Ondřej, Honza Šalman, Lukáš Vajda a Jirka 
Zedník. Nejlépe bodujícími členy průběhu celé 
sezóny byli Jirka Novotný, Dan Kovář a Michal 
Hroch.

Jirka Novotný – vedoucí družstva

Družstvo juniorů vstoupilo do sezóny s odhodláním poprat se o postup na mistrovství republiky.
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Družstvo dorostenců AK Olomouc se v roce 2021 
probojovalo na mistrovství České republiky 
a skončilo na 8. místě.

V  letošním roce měla soutěž jen dvě základní 
kola. V prvním kole družstvo skončilo na 4. místě 
a vypadalo to, že nepostoupí na MČR. V podzimní 
části sezóny se konalo 2. kolo a  družstvo doros-
tenců přijelo na závody téměř kompletní. Všichni 
kluci zabojovali, na MMaS skončili na 3. místě a po-
stoupili na celorepublikový šampionát. Družstvo 
dorostenců bohužel odjelo na MČR bez třech vý-
borných atletů (Filipa Federiče, Tomáše Krajcárika, 
Benjamina Jakoba), kteří by určitě družstvo posu-
nuli na jinou pozici, než na které nakonec skončilo. 
Nejvíce bodů v průběhu roku pro družstvo získal 
Karel Brychta, který závodil ve sprinterských dis-

ciplínách a skoku do dálky. Oporami družstva byli 
běžci na střední a  dlouhé tratě v  čele s  Markem 
Künstlerem. Tomu výborně sekundovali Filip Cou-
fal, Marek Janák a na MČR i Bedřich Zahradník. Ve 
sprintu patřil k oporám družstva Benjamin Jakob. 
Dvojice výškařů Adam Tomášek a Matěj Háp sbí-
rala důležité body nejen ve výšce, ale kluci pomá-
hali i na překážkách a ve štafetách. V základních 
kolech úspěšně závodili a  bodovali i  překážkáři 
Patrik Kremel a Vojta Hejtmánek. V závěru sezóny 
se do bojů zapojili i  běžci Michal Haluzík a  Jason 
Flaviano Za Nzambi. Děkuji všem dorostencům za 
pěkné výkony v průběhu celého roku a za vzornou 
reprezentaci Atletického klubu Olomouc.

Zdeněk Rakowski – vedoucí družstva

5. místo na Mistrovství Moravy a Slezska
Páteř družstva juniorek letos tvořily především 

medailistky z domácích šampionátů posledních let 
– Kubíčková, Mičunková, Mazurová, Levková, Hé-
žová, Morbitzerová a další. Podařilo se také sehnat 
vynikající hostující posily ať už z  Moravy, nebo 
také ze Slovenska – Gieselovou ze Šumperka, Pa-
talovou z Přerova, Dostálovou z Hranic nebo třeba 
Švecovou z Nitry. Dále pak byla soupiska doplněna 
nejlepšími závodnicemi z  dorostenecké kategorie, 
takže družstvo vypadalo velmi silné a  o  postupu 
na MČR jsme ani nepochybovali. Nicméně vlivem 
koronavirové situace se letos konala pouze dvě 

kola základní části soutěže. Na prvním kole jsme 
bohužel nastoupili ve velmi oslabené sestavě, kdy 
nám chybělo několik klíčových závodnic družstva 
a bylo vymalováno. 1. kolo dopadlo propadákem, 5. 
příčkou a prakticky bez jakékoliv šance na postup 
na MČR, jelikož by nám nestačilo ani vítězství na 
dalším kole. 2. kolo už jsme tak absolvovali pouze 
ze setrvačnosti. Celkově jsme tedy skončili na 5. 
místě Mistrovství Moravy a  Slezska družstev, což 
je hrozná škoda. Takovou soupisku týmu se už jen 
tak nepodaří poskládat a jako vedoucího družstva 
mne to moc mrzí.

Robert Novotný – vedoucí družstva

DOROSTENCŮM NA MČR CHYBĚLO 
NĚKOLIK OPOR

NEVYDAŘENÁ SEZÓNA JUNIOREK
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Po zisku stříbrných medailí na mistrovství Moravy 
a Slezska postoupilo družstvo starších žáků na mist-
rovství ČR a skončilo na solidním 7. místě.

Všichni atleti se během celého roku snažili a  svoji 
výkonnost stále zlepšovali a na MMS družstev vybojo-
vali stříbrné medaile. Již samotný postup na MČR byl 
velkým úspěchem celého družstva. Kluci nastupovali 
na všechny závody kvalitně připraveni a bojovali o co 
nejlepší umístění. Nejužitečnějším závodníkem byl 
Leonard Losík, který si v každém závodě udělal osobní 
rekord buď v  běhu na překážkách nebo ve sprinter-
ských disciplínách. Dalším nenahraditelným atletem 
byl Nikolas Hus, který závodil v  běhu na 100 m pře-
kážek, 60 m, 150 m a skoku do dálky. Nikolas je teprve 
prvním rokem starší žák a pokud se bude stále zlepšo-
vat, určitě se příští rok dočkáme ve sprinterských dis-
ciplínách zajímavých časů.

Vojta Pelcl mi také na závodech dělal radost a byl pro 
družstvo nepostradatelný, vždy si na závody udělal 
čas a  spolehlivě bodoval. Ve vrhačských disciplínách 
se prosadil Vojta Herinek, který se vždy na závody 
dobře připravil. Eduard Schwarz a  Albert Kotyza 
spolehlivě bodovali na překážkách a  sprinterských 
disciplínách. Na středních a dlouhých bězích se vždy 
prosadili Tobiáš Toman, David Krov a  Matěj Novák 
a  patřili k  pilířům družstva. Ve skoku o  tyči a  skoku 
do dálky úspěšně závodil Adam Krobot. Děkuji všem 
chlapcům, kteří v  letošní sezóně závodili v  kategorii 
starších žáků a pomohli našemu družstvu postoupit na 
MČR, kde jsme určitě našemu klubu ostudu neudělali. 
Těm, kteří si vytvořili osobní rekordy, ze srdce gratu-
luji!!! Jste skvělá parta a doufám, že se uvidíme i na dal-
ších atletických závodech.

Zdeněk Rakowski – vedoucí družstva

Starší žákyně se hladce probojovalo do finále sou-
těže Moravy a  Slezska. Dál už však holky nepo-
stoupily.

Zprvu to vypadalo, že by se letos žákyně mohly 
prokousat až na MČR, avšak narazily na velmi silné 
soupeřky. V moravské části tak skončily na 7. mís-
tě ziskem 78 bodů. Každopádně většinu družstva 
tvořila děvčata, která jsou v  kategorii starších 
žákyň prvním rokem a  vzhledem k  tomu, že loni 
družstvo mladších žákyň ovládlo moravské sou-
těže, budeme věřit, že příští rok bude opět silný. 
Největší oporou družstva byla sprinterka Johanka 
Šafářová, která nasbírala v  průběhu celého roku 

122,5 bodů. Další velkou oporou byla Anna Šinc-
lová, která si letos střihla oboje překážky a celko-
vě přispěla pro družstvo 101,5 body. Třetí nejlépe 
bodující závodnicí byla Aneta Zaorálková, která 
v oštěpu, disku a kouli zaznamenala hned několik 
osobních rekordů a pro družstvo získala 84 bodů. 
Gabriela Mazurová byla hned v závěsu se 78 body. 
Hanka Skácelová na středních tratích získala cel-
kem 56,5 bodu. Celkově patří velký dík všem hol-
kám, které i v letošní nelehké sezóně tvrdě tréno-
valy a snažily se dostat co nejdále. Zpětně gratuluji 
ke spoustě nových osobních a oddílových rekordů.

David Uhlíř – vedoucí družstva

STARŠÍ ŽÁCI DRUZÍ NA MORAVĚ 
A SEDMÍ V REPUBLICE

STARŠÍ ŽÁKYNĚ SE NEPROBOJOVALY 
NA MČR
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V  Šumperku se v  neděli 3. října 2021 konalo 
Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího 
žactva. Mladší žákyně skončily na 5. místě souč-
tem 61 bodů. Největším bodovým ziskem při-
spěla Lucie Zaoralová, která zvítězila v běhu na 
300 m a slušně si vedla také na 150 m a 60 m pře-
kážek. Celkem tak nasbírala 18 bodů. Jana Stra-
tilová získala pro družstvo 12 bodů ve sprintech 
na 60 m a  150 m. Nádherný závod jsme mohli 
vidět v běhu na 1500 m, kde se vítězkou stala Lu-
cie Skácelová časem 5:26,19 min a hned na dru-
hém místě doběhla Rozálie Pazderová v osobáku 
5:28,69 min. V celkovém součtu za všechna kola 
nasbírala nejvíce bodů Lucie Zaoralová (131 b.), 
druhá nejlépe bodující pak byla Jana Stratilo-
vá (118 b.) a  třetí Viktorie Hrudníková (106 b.). 
Družstvo chlapců skončilo na celkovém 6. místě 
s bodovým ziskem 69 bodů. Dlouhodobě nejlépe 
bodujícím členem týmu byl Šimon Kubín (115 b.) 

a  potvrdil to také ve finále. Ke dvěma druhým 
místům ve sprintech na 60 m a 150 m přidal ještě 
body v dálce v novém osobním rekordu 511 cm 
a celkem tak získal 24 bodů. Sprinty byly obec-
ně naše nejsilnější disciplína, protože druhým 
nejlépe bodujícím byl na obou krátkých tra-
tích a  štafetě Sebastian Vacík, který vybojoval 
11,75 bodů. Jan Bareš si ve výšce vyskákal čtvrté 
místo a společně s překážkami získal 10 bodů. Po-
chvalu si jistě zaslouží štafeta 4x60 m ve složení 
Esterka, Vacík, Bednařík a Molnar, která získala 
plný počet 11 bodů za vítězství. Za nejlépe bodu-
jícím Šimonem Kubínem byli shodně s 94 body 
Jan Bareš a Metoděj Pazdera, který nám bohužel 
chyběl ve finále a mohl tak další body přidat. Vel-
ké díky každopádně patří všem našim závodní-
kům a závodnicím! Každý bod se počítal.

David Uhlíř – vedoucí družstva

MLADŠÍ ŽACTVO VE FINÁLE 
MORAVY A SLEZSKA
V  Šumperku se v  neděli 3. října 2021 konalo Mistrovství Moravy a  Slezska družstev mladšího 
žactva, na které se probojovala obě olomoucká družstva.



Naši malí atleti a atletky se mohli už druhý rok 
v řadě radovat ze zlatých medailí a pohárů ví-
tězů.

V  rámci Krajského přeboru družstev atle-
tických přípravek byly v  roce 2021 pro děti 
již tradičně připraveny tři soutěžní kola, a  to 
v Šumperku, Prostějově a Olomouci. Dívky pro-
šly celou soutěží na čelní pozici, chlapci lehce 
zaváhali druhým místem na druhém kole, ale na 
domácí půdě už také nenechali nic náhodě a obě 
družstva tak zvítězila i  v  součtu celé krajské 
soutěže. K  oporám družstev patřili především 
děti z  “velké“ Výběrové přípravky jako Gabča 
Sovová, Nella Kňávová, Ester Bednaříková, Bar-
ča Crhonková, Radek Mazur, Jirka Štrajt, Vašek 
Esterka a další. Družstvo také doplnili velice ši-
kovní závodníci z atletických přípravek ve Vel-

kém Týnci v čele s Tomášem Zlámalem a Sárou 
Sedláčkovou. Cenné body navíc vybojovali 
i  “malovýběrovkáři“ Vojta Volný, Sára Dudová, 
Agáta Hrudníková, Lio Buchbauer a  Matyáš 
Müller a  tito atleti budou jistě oporou družstva 
v následujících letech. Po prazvláštním roce, kdy 
trénování bylo poskrovnu, jsme vděčni za to, ko-
lik dětí u sportu vydrželo. Děkujeme všem, kteří 
se zúčastnili Krajského přeboru, za vzornou re-
prezentaci klubu, předvedené výkony a také za 
to, jaký kolektiv se svými kamarády na atletice 
vytvořili. Dále děkujeme trenérům a trenérkám, 
kteří se malým závodníkům věnují a  v  nepo-
slední řadě děkujeme také rodičům, že své děti 
vedou ke zdravému pohybu v našem atletickém 
klubu.

Tomáš Dočkal – vedoucí družstva

DRUŽSTVO PŘÍPRAVEK OBHÁJILO 
LOŇSKOU VÝHRU
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Rok 2021 přinesl rozvolnění proticovidových opat-
ření a začalo se opět závodit jak v České republice, 
tak v cizině i mezi handicapovanými atlety.

V únoru letošního roku byly první závody Grand 
prix v Dubaji. V březnu otevřelo brány Chorvatsko 
a  uspořádalo tradiční Croatia Open. Na začátku 
května se podařilo vyjet na soustředění do Nym-
burka a následně závodit v srbském Kruševaci a na 
Grand prix v  Polsku. Konec měsíce května patřil 
slavnému mítinku v  Ostravě – Handi Zlatá tretra. 
Byl to poslední závod před Mistrovstvím Evropy 
v  Bydhošti. První červencový víkend olomoucký 
klub hostil mistrovství České republiky – Czech 
Open 2021 s  bohatou domácí i  zahraniční účastí. 
Mezi další zahraniční výjezdy reprezentantů naše-
ho klubu patřili také závody v Chorvatsku.

Největší úspěchy v zahraničí
V  srbském městě Kruševac se nejvíce radoval 

Michal Rotter, který si odvezl vylepšený osobák 
v hodu diskem. Na Mistrovství Evropy závodili čtyři 
závodníci, Eva Kacanu ve vrhu koulí skončila čtvr-
tá, v hodu oštěpem pátá, Filip Vartoň v hodu diskem 
šestý, Jan Moštěk se v běhu na 400 m umístil pátý 
a Martin Kukla v oštěpu osmý a v kouli devátý.

Emil Open 2021
Junioři v  červnu bojovali na Evropských hrách 

mládeže Emil Open 2021. Pod Palackého vrchem 
v Brně se setkali jak závodníci z České republiky, tak 
z  Litvy a  Bulharska. Naši junioři se svými výkony 
byli velmi úspěšní. Martin Přichystal v běhu na 100 
a 50 m získal dvě zlata. Dominik Churý ve vrhu kou-
lí vybojoval stříbro a v hodu míčkem čtvrté místo. 
Ondřej Lakomý v  běhu na 50 m i  v  hodu míčkem 

skončil na čtvrtém místě. Vojta Utíkal v  běhu na 
50 m doběhl šestý a v hodu míčkem získal stříbro. 
Václav Hanáček skončil v běhu na 100 m na čtvrtém 
místě a v hodu míčkem také stříbrný. Karolína Stra-
tilová si v míčku vyházela stříbro a Nikola Sikorová 
v hodu míčkem bronz. Nikolka navíc přidala ještě 
jedno stříbro v jízdě na 50 m. Adéla Durčáková získal 
také stříbro ve své kategorii v hodu míčkem a v zá-
vodě na 50 m vybojovala kov nejcennější. Štafeta ve 
složení Hanáček, Utíkal, Lakomý, Přichystal suve-
rénně doběhla na prvním místě.

Handi Zlatá tretra
Květnová Handi Zlatá tretra se závodníkům velice 

vydařila. Pětičlenná výprava ve složení Moštěk, Ro-
tter, Ščambura, Vartoň a Kukla přivezla domů jedno 
zlato, dvě stříbra a jeden bronz.

Český pohár atletiky ČATHS
Český pohár se letos konal téměř bez omezení 

a  kromě prvního kola se všechny závody uskuteč-
nily v řádných termínech. Naši atleti se v celkovém 
pořadí umístili následovně. Mezi ženami se na dru-
hém místě umístila Eva Kacanu, Adéla Sekyrová 
obsadila osmou příčku a Eva Kvapilová byla desátá. 
Mezi muži skončil nejlépe Dušan Ščambura, který 
byl na čtvrtém místě, Michal Rotter byl šestý a Lu-
káš Kunc třiadvacátý.

Mistrovství České republiky neslyšících
Republikový šampionát neslyšících se konal po 

roční pauze 18. září 2021 na stadionu VUT v Brně. 
Olomoucká Lenka Hornová získala titul mistryně 
republiky v hodu oštěpem a dvakrát stříbro v hodu 
diskem a vrhu koulí.

SEKCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
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Vedení klubu

David Uhlíř 737 572 927 předseda daviduhl@post.cz

Drahoslav Dočkal 608 668 855 ekonom dockal@atletikaolomouc.cz

Pavel Vrzala 608 033 120 manažer p.vrzala@seznam.cz

Radek Kopecký 739 313 935 tajemník radek.kopecky@atlas.cz

Trenéři specialisté

Zdeněk Rakowski 777 140 357 sprinty, skoky, překážky zdenek@rakowski.cz

Tatjána Jeroušková 736 723 612 skok vysoký tatjanajerouskova@seznam.cz

Radek Kopecký 739 313 935 skok vysoký, překážky radek.kopecky@atlas.cz

Aleš Prudil 607 634 103 víceboj ales.prudil@seznam.cz

Viktor Znojil 585 235 011 koule, disk, kladivo znojilvik@volny.cz

Iva Machová 776 660 020 oštěp, disk iva_machova@yahoo.co.uk

Pavel Vrzala 608 033 120 střední tratě p.vrzala@seznam.cz

Marcela Pilařová 776 826 969 oštěp pilarova@itprague.cz

Lukáš Střelecký 737 649 399 oštěp lukasstrelecky@gmail.com

Michal Valenta 777 638 981 tyč michalvalenta00@gmail.com

Jiří Novotný 734 315 950 sprinty jiri.l.novotny@gmail.com

Robert Novotný 603 948 958 sprinty, skoky robert.novotny27@seznam.cz

Vendula Šebečková 732 133 785 zdravotně postižení vendulasebeckova@gmail.com

Eva Kacanu 737 331 905 zdravotně postižení evakacanu@seznam.cz

Libor Kalas 731 138 405 sportovní třídy libor.kalas@seznam.cz

Jana Trnečková 605 920 332 sportovní třídy jana.trneckova@seznam.cz

Trenéři žactva

David Uhlíř 737 572 927 vedoucí trenér žactva daviduhl@post.cz

Petra Kotrlová 732 830 237 žactvo p-kotrlova@seznam.cz

Soňa Lisníková 605 080 881 žactvo sona.lisnikova@seznam.cz

Lukáš Kozárek 604 368 119 žactvo lukekozarek@centrum.cz

Jaroslav Vychodil 739 130 929 žactvo jaroslavvychodil@email.cz

Adriana Grulichová 777 046 702 žactvo adri.grulichova@seznam.cz

Barbora Zatloukalová 605 438 344 žactvo z.bara1@seznam.cz

Michaela Gieselová 774 867 409 žactvo misagieselova@seznam.cz

Jakub Héža 777 219 927 žactvo, vrhy j.heza@seznam.cz

Trenéři atletických přípravek

Tomáš Dočkal 725 752 767 vedoucí trenér přípravek pripravky@atletikaolomouc.cz

Tomáš Arbeit 774 349 713 výběrová skupina arbi.mail@centrum.cz

Eliška Henklová 736 791 464 výběrová skupina eliskahen@seznam.cz

Aleš Křenek 774 955 405 velká přípravka 9-11 let aleksi.krenek@gmail.com 

Kateřina Novotná 773 992 710 velká přípravka 9-11 let kacenkaa.novotna@gmail.com

Michaela Šrůtová 605 351 597 velká přípravka 9-11 let michaela.srtuova97@gmail.com

Barbora Begová 731 607 716 velká přípravka 9-11 let barcabegova@seznam.cz 

Klára Adlerová 722 113 901 velká přípravka 9-11 let klarka.adlerova@seznam.cz

Tereza Brázdilová 737 454 843 malá přípravka 6-8 let 170tereza@seznam.cz

Kateřina Zemanová 731 831 313 malá přípravka 6-8 let katerina.zemanova03@seznam.cz

Martin Bína 737 799 733 malá přípravka 6-8 let m.bina1207@gmail.com

Alena Opichalová 731 004 016 malá přípravka 6-8 let opichalova.alenka@icloud.com

Alex Salamonová 725 223 639 atletická školka 4-5 let sasasalamonova@seznam.cz 

Lenka Dočkalová 776 728 448 atletická školka 4-5 let lenicka.doc@volny.cz

Dominika Krčmářová 605 432 889 atletická školka 4-5 let d.krcmarova@email.cz

Radka Niebauerová 605 132 829 atletická školka 4-5 let radka.niebauerova@seznam.cz

Veronika Hajdušková 606 912 776 atletická školka 4-5 let veronika.hajduskova@seznam.cz

Hana Hornischerová 720 158 933 atletická školka 4-5 let hornischerovah97@gmail.com

Žaneta Valentová 722 594 673 atletická školka 4-5 let zanetavalentova@email.cz

KONTAKTY
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PARTNEŘI



Zpracoval: Tomáš Dočkal
info@atletikaolomouc.cz

www.atletikaolomouc.cz




