SLOVO PŘEDSEDY
Vážení přátelé olomoucké atletiky,
letošní kalendářní rok byl opět plný atletických akcí od nejmenších oddílových přeborů až po velké
mezinárodní akce, kterých se naši závodníci účastnili nebo které jsme jako zkušený pořadatel sami
organizovali. Naše členská základna se od nucené covidové pauzy i nadále rozrůstá a naši atleti letos
zaznamenali spoustu skvělých výkonů, osobních i oddílových rekordů, a hlavně pak získali nespočet cenných medailí v soutěží jednotlivců i družstev.
V roce 2022 jsme uspořádali přes padesát atletických závodů. Jednou z nejvýznamnějších akcí našeho klubu je Velká cena města Olomouce, která proběhla v tradičním termínu 8. května a její součástí byly také dva memoriály, Pavla Čecháka na 110 m překážek a Miroslava Hrabala na 100 m. Na
hladké stovce zvítězil český reprezentant a rekordman Zdeněk Stromšík. Ženskou kategorii ovládla
domácí závodnice Lucie Mičunková. Skvělou podívanou pak předvedl v oštěpu Martin Konečný,
který zapsal nejdelší pokus jen těsně pod osmdesátimetrovou hranicí. Úžasnou atmosféru jsme mohli
zažít také při Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže, jejíž atletické soutěže náš klub organizačně
zaštiťoval. Tento závod byl kladně hodnocen jak ze strany závodníků, tak ze strany pořadatelů z Olomouckého kraje i Olympijského výboru. Tři dny se na atletické dráze závodilo o cenné olympijské
medaile, které pro většinu účastníky znamenají první významnější medaile v jejich začínající kariéře.
Kromě domácích závodů se olomouckým atletům dařilo také na jiných stadionech v republice
i v zahraničí. O skvělou reprezentaci olomoucké atletiky se účastí na světových a evropských šampionátech postaraly Eva Kubíčková a Martina Mazurová. Na podzim nám pak udělaly radost stříbrné
medaile družstev juniorů, starších žáků a mladších žákyň.
V příštím roce nás čekají velké oslavy devadesáti let atletického klubu v Olomouci. S tím budou po
celý rok spojené různé sportovní i kulturní akce. Bohatou historii klubu si připomeneme při Mistrovství ČR v chůzi na 20 km, Velké ceně města Olomouce, Mistrovství ČR veteránů a vše vyvrcholí
slavnostním vyhlášením Atlet roku 2023.
Výše uvedenými aktivitami a výsledky se i nadále můžeme prezentovat především díky vstřícnosti představitelů statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Díky patří také již našim tradičním partnerům a dárcům. Jménem výboru Atletického klubu Olomouc přeji představitelům města
a kraje politicky a ekonomicky příznivé klima pro realizaci svých záměrů, především pak v oblasti
sportu. Partnerům klubu přeji úspěchy v podnikání a všem aktivním závodníkům, organizátorům
a rozhodčím přeji hlavně pevné zdraví.
David Uhlíř – předseda klubu
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ATLETI A TRENÉŘI
ATLETICKÉHO KLUBU OLOMOUC 2022
Ženy
Zatloukalová Barbora

3. místo

MČR dráha

víceboj

3. místo

MČR hala

víceboj

1. místo

MČR mimo dráhu

100 km

4. místo

MČR dráha ženy

100 m

6. místo

MU

hod diskem

3. místo

MČR U23 dráha

hod diskem

3. místo

MČR U23 dráha

vrh koulí

Muži
Pelíšek David
Ženy U23
Mičunková Lucie
Muži U23
Héža Jakub

Juniorky
Kubíčková Eva

Levková Alena

8. místo

MS U20

4 x 100m

12. místo

MS U20

100 m

27. místo

ME

100 m

36. místo

HMS

60 m

2. místo

MU

100 m

1. místo

MČR dráha ženy

100 m

1. místo

MČR hala ženy

60 m

1. místo

MČR dráha

100 m

1. místo

MČR hala

60 m

2. místo

MČR hala

skok vysoký

3. místo

MČR dráha

skok vysoký

Junioři
Hroch Michal

Novotný Jiří

6. místo

MU

1500 m

2. místo

MČR dráha

800 m

3. místo

MČR hala

1500 m

3. místo

MČR hala

skok o tyči

Tomášek Adam

3. místo

MČR dráha

skok vysoký

Brychta K., Künstler M., Háp M., Hroch M.

2. místo

MČR dráha

4x400 m

4. místo

ME U18

vrh koulí

1. místo

MU

vrh koulí

4. místo

MU

hod diskem

1. místo

MČR hala

vrh koulí

1. místo

MČR dráha

vrh koulí

2. místo

MČR dráha

hod diskem

3. místo

MČR dráha ženy

vrh koulí

3. místo

MČR hala ženy

vrh koulí

3. místo

MČR U23 dráha

vrh koulí

4. místo

MU

3000 m

3. místo

MČR dráha

3000 m

3. místo

MU

110 m. př.

4. místo

MČR dráha

110 m. př.

Dorostenky
Mazurová Martina

Skácelová Hana
Dorostenci
Hejtmánek Vojtěch

4

Starší žákyně
Šafářová Johanka

3. místo

MU

300 m

2. místo

MČR dráha

300 m

3. místo

MČR hala

300 m

Starší žáci
Herinek Vojtěch

2. místo

MU

hod oštěpem

2. místo

MČR dráha

hod oštěpem

2. místo

LODM

hod oštěpem

4. místo

LODM

skok vysoký

Mladší žákyně
Hrudníková Viktorie
Mladší žáci
Novák Jaroslav

nejvíce bodující člen družstva

Zdravotně postižení
Stojící [Ženy]
Hornová Lenka

2. místo

MČR dráha

vrh koulí

2. místo

MČR dráha

200 m

3. místo

MČR dráha

100 m

Vozíčkáři [Ženy]
Kacanu Eva

2. místo

Handi Open

vrh koulí

2. místo

Handi Open

hod diskem

3. místo

GP Dubai

hod oštěpem

1. místo

MČR dráha

hod oštěpem

2. místo

MČR dráha

vrh koulí

3. místo

GP Paříž

vrh koulí

Stojící [Muži]
Kukla Martin

Vozíčkáři [Muži]
Ščambura Dušan

1. místo

MČR dráha

vrh koulí

1. místo

MČR dráha

hod oštěpem

3. místo

MČR dráha

hod dískem

2. místo

MČR hala

vrh koulí

2. místo

GP Dubai

vrh koulí

Junioři
Přichystal Martin

3. místo

Evropské hry mládeže

50 m

3. místo

Evropské hry mládeže

100 m

1. místo

MČR hala

60 m

Juniorky
Durčáková Adéla

1. místo

MČR dráha

60 m

1. místo

MČR dráha

100 m

2. místo

MČR hala

60 m

Veteráni
Dostalík Václav

2. místo

HME

chůze 5 km

2. místo

HME

chůze 3 km

2. místo

ME

chůze 10 km

3. místo

ME

chůze 10 km týmy

Novotný Jiří

2. místo

MČR družstev

junioři

Kopecký Radek

2. místo

MČR družstev

žáci

Vedoucí družstva

Trenér
Novotný Robert

Kubíčková, Mičunková
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PĚT MEDAILÍ A DVA REKORDY
MISTROVSTVÍ NA MČR MLÁDEŽE
Ostravská atletická hala hostila již tradičně vrchol domácí mládežnické halové sezóny. Na halovém mistrovství České republiky dorostu, dorostenek, juniorů a juniorek vybojovali závodníci Atletického klubu
Olomouc celkem pět mistrovských medailí a dalších šest finálových umístění. V průběhu prvního dne šampionátu nás potěšila Martina Mazurová. Další úspěšná členka olomoucké vrhačské školy trenéra Viktora
Znojila je letošní jasnou jedničkou dorostenek ve vrhu koulí. Svou dominanci opět potvrdila i na tomto
mistrovství, když všechny její měřené pokusy stačily s přehledem na vítězství. Tím nejdelším zaznamenala
16,51 m a překonala tak historické maximum mistrovství a zvítězila o více než dva metry. V běhu na 60 m
juniorek se dokonce otřásal národní rekord, když Eva Kubíčková senzačním způsobem vylepšila vlastní
oddílový rekord na čas 7,37 s a k překonání českého juniorského maxima chybělo pouhá setina sekundy.
Eva alespoň překonala 28 let starý rekord HMČR a s velkým náskokem brala svůj premiérový titul mistryně
ČR v běhu na 60 m. Další medaili z prvního dne šampionátu přidala do sbírky našeho klubu Alena Levková
ve skoku do výšky juniorek. V napínavé a vyrovnané soutěži brala za výkon 172 cm stříbrnou medaili.
Druhý den mistrovství přidali naši atleti další dvě medaile. V nabité soutěži skoku o tyči juniorů vybojoval
Jiří Novotný bronzovou medaili za výkon 462 cm a v jedné z posledních disciplín programu šampionátu,
běhu na 1500 m, získal Michal Hroch bronzovou medaili za čas 3:59,34 min. Naši atleti vybojovali dalších
šest umístění do osmého místa. Velkou porci
smůly si vybrala dorostenka Hana Skácelová.
V bězích na 3000 m a 1500 m byla vždy těsně pod stupni vítězů na čtvrté příčce. Junior
Jiří Novotný k úspěchu ve skoku o tyči přidal
další výborné umístění ve skoku do dálky.
Překonáním osobního rekordu výkonem
696 cm stanul na pátém místě. Na sedmém
místě v našlapané soutěži skoku do výšky
juniorů skončil s překonanými 187 cm Adam
Tomášek. Další sedmé místo pro AK Olomouc
přidal také Marek Künstler v běhu na 800 m
juniorů. Sprinterka Sofia Delprete se poprvé
v kariéře probojovala do finále MČR a vylepšením osobního maxima v běhu na 60 m
skončila časem 7,91 s na osmém místě.

PATNÁCT OLOMOUCKÝCH
REPREZENTANTŮ NA HALOVÉM
ŠAMPIONÁTU ŽACTVA
O víkendu 26.-27. února se v Praze konalo halové Mistrovství
České republiky žactva. Výprava patnácti olomouckých atletů vybojovala jednu bronzovou medaili. Tuto medaili zajistila
Johanka Šafářová v běhu na 300 m. Bohužel ji záklon na cílové
pásce připravil o ještě cennější kov, protože na druhou závodnici jí chyběla jen jedna setina. I tak si časem 40,75 s vylepšila
osobní i oddílový rekord. Dále jsme se museli spokojit s dvěma
bramborovými umístěními. V kouli doplatil Vojtěch Herinek na
horší druhý pokus a skončil výkonem 14,03 m čtvrtý. V běhu na
3000 m chyběl kousek k medaili Lucii Skácelové, která po přepáleném začátku neudržela tempo a finiš už byl bohužel krátký. V běhu na 1500 m doběhl Tobiáš Toman na devátém místě
a stejné umístění zaznamenala také Anna Šinclová ve skoku
dalekém.
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EVA KUBÍČKOVÁ ZLATÁ NA MČR
V NEČEKANÉM LIMITU NA MS
Výprava Atletického klub Olomouc přivezla z domácího halového šampionátu dospělých celkem
šest umístění v elitní osmičce. Naší nejúspěšnější
juniorce Evě Kubíčková se podařilo na tomto národním šampionátu nečekané. Nejenže Eva ve finále
běhu na 60 m získala mezi ženami zlatou medaili,
ale časem 7,30 s vylepšila národní juniorský rekord
a splnila navíc nominační limit na mistrovství světa dospělých. Výškařka Alena Levková, stříbrná
medailistka z juniorského halového mistrovství
ČR 2022, si letos v hale držela skvělou formu již od
začátku sezóny. Ani na republikovém šampionátu
mezi dospělými se rozhodně neztratila a brala vynikající páté místo za výkon 168 cm. Michal Hroch
přidal také k letošní bronzové juniorské medaili další skvělý úspěch. V nabitém startovním poli nejlepších mílařů ČR finišoval na páté příčce ve výborném

8

čase 3:54,50 min. Ve velmi vyrovnané soutěži vrhu
koulí mužů dělilo Jakuba Héžu pouhých třicet šest
centimetrů od medailové pozice. Náš silák, kterého
v loňské sezóně trápily zdravotní problémy, bojoval až do posledních pokusů. Nakonec jeho nejdelší
pokus měřil 16,30 m a stačil tak na šesté msto. Do
finále běhu na 60 m překážek se probojoval také
náš nový člen klubu Jiří Odvářka. Ve finálovém
závodě si vylepšil letošní nejlepší osobní výkon časem 8,27 s a obsadil osmou příčku. Vicemistryně
ČR v pětiboji Barbora Zatloukalová si odskočila dokončit úspěšnou halovou sezónu. Na halovém MČR
dospělých se představila ve skoku do dálky, v běhu
na 60 m překážek a také ve vrhu koulí. Nejvíce se jí
dařilo ve skoku do dálky, kde výkonem 568 cm obsadila osmé místo mezi dálkařkami specialistkami.

HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR VE VÍCEBOJI
O víkendu 11.–13. února se konal v Praze v hale
Otakara Jandery halový šampionát České republiky
ve víceboji. Bronzovou medaili v kategorii žen vybojovala Barbora Zatloukalová ziskem 4154 bodů.
Tento výkon znamená zároveň oddílový i krajský
rekord v halovém pětiboji žen. Její kolegyně Michaela Gieselová skončila na pěkné pátém místě v osobním rekordu 3722 bodů. V kategorii mužů získal pomyslnou bramborovou medaili Jonáš Pospíšil, který
v sedmiboji nasbíral 5020 bodů.
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Výkony v jednotlivých disciplínách:
Jonáš Pospíšil - 60 m 7,55 s, dálka 655 cm, koule
11,08 m, výška 186 cm, 60 m př. 8,63 s, tyč 450 cm,
1000 m 2:47,47 min.
Bára Zatloukalová - 60 m př. 8,74s, výška 168 cm,
koule 13,14 m, dálka 594 cm, 800 m 2:22,40 min.
Míša Gieselová - 60 m př. 8,74 s, výška 156 cm,
koule 9,76 m, dálka 562 cm, 800 m 2:20,34 min.

MISTROVSTVÍ MORAVY
A SLEZSKA ŽACTVA
V únoru tohoto roku se v ostravské hale konaly
dva závody mistrovství Moravy a Slezska žactva.
V pátek 4. února se jako první utkali o medaile
mladší žákyně a žáci a o den později pak starší žactvo. V kategorii mladšího žactva vybojovaly v nových osobních rekordech jediné medaile výškařky
Viktorie Hrudníková a Eliška Coufalová. Viktorie
zvítězila výkonem 143 cm a Eliška brala bronz za
výkon 140 cm. Ostatní závodníci nasbírali cenné
závodní zkušenosti a padlo i několik dalších osobních rekordů. V sobotu se závodníkům staršího
žactva vedlo o něco lépe. Dva tituly mistra Moravy
a Slezska vybojoval Nikolas Hus, který ve finále na
60 m zvítězil časem 7,45 s a v běhu na 150 m bral
zlato za výkon 18,05 s. Johanka Šafářová suverénně
ovládla finále běhu na 300 m časem 41,12 s. V běhu
na 150 m bohužel nedosáhla na medailové umístění z důvodu klopýtnutí před cílem. Tobiáš Toman
vybojoval zlatou medaili v běhu na 1500 m stylem
start-cíl v čase 4:35,59 min. Stříbrnou medaili si
domů odvezla Lucie Skácelová z běhu na 3000 m
v novém osobáku 11:20,99 min a ve finále na 60 m
překážek si pro třetí místo doběhl Albert Kotyza
v čase rovných devět sekund. Na závěr šampionátu
pak bronzovou medaili vybojovala smíšená štafeta
na 4×200 m ve složení Kubín, Hus, Dvořáková a Šinclová.

SPORTOVEC
OLOMOUCKA 2021
V obřadní síni olomoucké radnice byly 16. března
slavnostně vyhlášeny výsledky 56. ročníku ankety
Nejlepší sportovec Olomoucka. Při vyhlášení nejlepších sportovců Olomoucka za rok 2021 byly oceněny také atletky našeho atletického klubu Eva Kubíčková, Lucie Mičunková a Barbora Zatloukalová.

EVA KUBÍČKOVÁ DEBUTOVALA NA
MISTROVSTVÍ SVĚTA DOSPĚLÝCH
Eva Kubíčková odletěla začátkem března s českou reprezentační výpravou do srbského Bělehradu a tam
se postavila na start šestého rozběhu na 60 m. Přestože mezi těžkou konkurencí nestačil Evě čas 7,38 s na
postup z rozběhu, už samotný start na seniorském světovém šampionátu a třicáté šesté místo na světě je pro
tuto juniorku obrovským úspěchem. V tentýž den se u nás v Olomouci konalo také Vyhlášení atleta roku
a Evička tak své „kolegy“ z klubu pozdravila alespoň na dálku a poděkovala všem za podporu.
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VETERÁN VÁCLAV DOSTALÍK
ÚSPĚŠNÝ NA EVROPSKÝCH
ŠAMPIONÁTECH V CHŮZI
Až do portugalského města Braga odjel olomoucký chodecký veterán Václav Dostalík z Atletického klubu Olomouc. V tomto přímořském městě se
uskutečnilo mistrovství Evropy veteránů v hale
2022 a olomoucký závodník startoval hned ve
dvou chodeckých disciplínách. V závodě na tříkilometrové trati se Dostalík umístil v kategorii 80+
na druhém místě a o několik dní později vybojoval
opět stříbrnou medaili tentokrát na venkovní trati
v délce pět kilometrů. Oba dva závody vyhrál italský chodec PierAndreotti (82), který však olomoucké sportovní veřejnosti není neznámý, protože již
v roce 2012 v Olomouci startoval na 46. ročníku
populárního závodu ve sportovní chůzi „Olomouc-

ká dvacítka“. I tenkrát byl jeho soupeřem olomoucký
Dostalík, jenž opětovně došel v závodě na 3 km na
okruhu ve Smetanových sadech na druhém místě
za dlouhonohým italským borcem.
Václav Dostalík poté dovezl další dvě medaile také
v květnu, a to z italského Grosseta, kde se za účasti
více než tisíc závodníků uskutečnilo ME veteránů
v běhu, chůzi a nově i v NordicWalking. Do Itálie se
vypravila skupina patnácti českých veteránů, která
získala celkem devět medailí. Olomoucký Dostalík
byl v chodecké disciplíně na deset kilometrů druhý
časem 1:24:11 hod a bronz pak bral v soutěží tříčlenných týmů na téže trati spolu se Stanislavem Markem a Zdeňkem Gonsiorovským.

DAVID PELÍŠEK MISTREM ČR
V BĚHU NA 100 KM
V sobotu 26. března se v Plzni konalo Mistrovství
ČR v běhu na 100 km a olomoucký David Pelíšek
si zde v novém osobním rekordu doběhl pro mistrovský titul. Na trať vedoucí okolo slavné fotbalové arény ve Štruncových sadech vyběhl David
Pelíšek brzy ráno ještě v panujícím chladu. Vstříc
mistrovské stovce kilometrů, nejdelší trase, na níž
se oficiálně bojuje o tituly národní i světové, vyrazilo celkem čtyřiačtyřicet mužů a osm žen. V Plzni
šlo o dvanáctý ročník závodu na ultra maratonské
distanci a zároveň jedenáctý český šampionát na
této trati. Pozdější šampioni byli nejrychlejší už na
prvních mezičasech a před sebe již nikoho nepustili.
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David Pelíšek navázal na své vítězství z Plzně z roku
2020 a navíc vítězným časem 6:52:17 hod vymazal
nejlepší výkon Dana Orálka na plzeňské trati z roku
2011. K tomu si mistr spravil chuť po loňském nedokončeném závodě, kdy rovněž útočil na titul, ale
po polovině závodu musel vzdát. Tentokrát Pelíšek
sázel okruhy dlouhé dva a půl kilometru lehce přes
deset minut. Jen v jednom kole přesáhl jedenáct
minut, a naopak poslední okruh prolétl nejrychleji
v čase 9:50 min. „Dlouho se mi běželo dobře, ale pak
se zdálo, že znovu nedokončím. Ještě jsem se však
hecnul. Hodně jsem stál o to překonat Orálkův čas
a povedlo se,“ svěřoval se po závodě nový šampion.

MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE V KROSU
V sobotu 26. března se v prostoru zámeckého
parku ve Slavkově u Brna konalo Mistrovství
České republiky v krosu pro kategorie žactva
a dorostu. V každém závodě byla velmi početná účast přes osmdesát atletů. Mistrovství se za
krásného počasí zúčastnili také olomoučtí běžci.
Výsledkově nejlépe dopadla dorostenka Hana
Skácelová, která na tříkilometrové trati obsadi-

la sedmé místo. Třinácté místo v kategorii starších žáků patřilo Tobiáši Tomanovi. V mladších
žácích se na devatenáctém místě umístila Lucie
Břenková a Matyáš Řehák byl třicátý. Ve starších
žačkách si kopec smůly vybrala Lucie Skácelová.
Hned v první zatáčce po kolizi skončila na zemi
a ztrátu už nedohnala.

BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Před programem letošního ročníku Olomoucké dvacítky v chůzi bylo jedno z kol série Běžeckého poháru OLK. Příjemné sváteční dopoledne
přilákalo na start sto třicet závodníků a závodnic v kategoriích dorostu, žactva a přípravek
a téměř polovinu tohoto rekordního startovního pole tvořili členové domácího Atletického
klubu Olomouc. Díky tomuto silnému obsazení
vybojovali olomoučtí závodníci hned několik
cenných kovů. Mia Cikryt získala v nejmladší kategorii přípravek na půlkilometrové trati
bronz. Ročníky narození 2011 a 2012 se utkali
na trati dlouhé jeden kilometr. V kategorii dívek si pro stříbro doběhla Barbora Crhonková
a pro bronzovou medaili Radka Bečicová. Mezi
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chlapci kraloval Dominik Krátký, který získal
zlato za čas 3:57,39 min. Dominik Drábek pak
dosáhl o necelé čtyři sekundy později na bronz.
V kategorii žactva vybojoval stříbro na kilometrové trati Matyáš Řehák za 3:29,46 min a bronz
Tomáš Molnar. Mezi dívkami doběhla na třetím
místě Eliška Coufalová a na stejné trati doběhla na druhém místě starší žákyně Lucie Skácelová výkonem 3:25,74 min. Starší žáci se utkali
na tříkilometrové trati a pro bronz si zde doběhl
Tobiáš Toman. V nejstarší kategorii dorostenců zvítězil na stejné distanci Filip Coufal časem
10:04,60 min a v kategorii dorostenek si doběhla
pro zlato Hana Skácelová s časem 11:07,44 min.

56. ROČNÍK OLOMOUCKÉ
DVACÍTKY V CHŮZI
Na Velký pátek 15. dubna se v Olomouci ve
Smetanových sadech konal již padesátý šestý
ročník závodu ve sportovní chůzi Olomoucká
dvacítka. Závod byl pro letošní rok zařazen do
bronzové chodecké série WorldAthletics a rovněž byl již tradičně součástí prvního kola extraligových a ligových soutěží mužů a žen, MČR
veteránů a MMS mužů a žen. Hlavním závodem
ve Smetanových sadech na okruhu dlouhém
třináct set metrů byl závod na deset kilometrů.
Na startovní čáru tohoto závodu se postavil rekordní počet padesáti devíti mužů a pětatřiceti
žen. Při neúčasti zahraniční konkurence zvítězili čeští favorité, kteří rovněž dominovali na
nedávných závodech v Poděbradech. Kategorii
žen ovládla Eliška Martínková (startovní číslo
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osm) výkonem 47:16 min z AC Turnov, hostující
za Brno. Na druhém místě došla její reprezentační kolegyně Tereza Ďurdiaková z USK Praha
časem 47:56 min a na třetím pozici prošla cílem
Alžběta Franklová v čase 53:35 min. Mezi muži
zvítězil v těsném finiši Vít Hlaváč (startovní číslo 3) výkonem 42:43 min, závodící za AC Tepo
Kladno, před pardubickým Lukášem Gdulou,
který zaostal o pět vteřin a v cíli mu naměřili čas
42:48 min. Na třetím místě skončil brněnský Milan Rízek časem 46:08 min. Na start závodu na
tři kilometry se před hlavním závodem postavila také olomoucká chodecká legenda Václav
Dostalík. Vítěz prvního ročníku nevynechal jediný závod a se symbolickým startovním číslem
padesát šest došel do cíle v čase 24:28 min.
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20. ROČNÍK HANÁCKÉHO ½ MARATONU
V sobotu 23. dubna pořádal Atletický klub Olomouc již dvacátý ročník Hanáckého půlmaratonu.
Na startu tohoto jubilejního ročníku se za krásného,
slunného počasí sešlo celkem sto třicet šest závodníků všech kategorií. Vítězem v kategorii mužů se
stal s čase 1:17:26 hod Jan Janů z Hvězdy Pardubice
a mezi ženami doběhla do cíle jako první Eva Filipiová z AK Olymp Brno v čase 1:26:07 hod.

SPRINTEŘI VYLEPŠILI V PŘEROVĚ
DVA ODDÍLOVÉ REKORDY
V neděli 1. května se v Přerově konal tradiční Přerovský pětiboj, jehož součástí byl také sprinterský trojboj. Tomu za skvělých povětrnostních podmínek dominovali olomoučtí závodníci Vojtěch Horák, Kryštof
Sládek, Benjamin Jakob a Johanka Šafářová pod taktovkou trenéra Jirky Novotného. V první disciplíně
sprinterského trojboje, běhu na 60 m, zvítězil Vojta Horák v novém osobním rekordu časem 6,88 s a stanovil
tímto výkonem také nový oddílový rekord. Zdatně mu sekundovali na druhém a třetím místě Ben Jakob
(7,08 s) a Kryštof Sládek (7,30 s). Johanka Šafářová, věkem ještě žákyně, obsadila v ženské kategorii druhé
místo ve výborném osobním rekordu 7,79 s. Toto pořadí olomouckých sprinterů se podobně opakovalo také
v běhu na 100 a 200 metrů. Vojta si na stovce doběhl pro prvenství v čase 10,79 s, čímž zaostal o jednu setinu sekundy za svým osobním maximem. Druhý Ben si časem 11,22 s vytvořil nový osobní rekord a třetí
finišoval Kryštof časem 11,41 s.
Johanka zvítězila mezi ženami
v čase 12,19 s, ale osobní rekord
ji bohužel odvál vítr o nepovolené hodnotě 2,7 m/s. Závěrečná dvoustovka potvrdila
dominanci našich závodníků
na této akci. Všichni olomoučtí
atleti si vytvořili nové osobní
rekordy. Vojta časem 21,92 s,
Ben 22,37 s, Kryštof 22,81 s
a Johanka 25,03 s, čímž vytvořila také nový oddílový rekord.
Navíc celkové bodové součty
Vojty (2724 bodů) a Johanky
(2714 bodů) jsou ve sprinterském trojboji také novými oddílovými rekordy.
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JUBILEJNÍ ROČNÍK VELKÉ CENY
MĚSTA OLOMOUCE
V sobotu 8. května se konal padesátý ročník
Velké ceny města Olomouce v běhu na 100 m.
Po dvou letech se tak v tradičním termínu mohl
konat závod, jehož součástí byl také pátý ročník
memoriálu Pavla Čecháka a druhý ročník memoriálu Miroslava Hrabala. Sváteční atletický
den zahájil dopolední závod žactva Malá cena
města Olomouce, který byl také prvním nominačním závodem na červnové Hry X. letní
olympiády dětí a mládeže. V kategorii mladšího
a staršího žactva bojovali o nominaci na olympiádu také domácí atleti. Starší žákyně Johanka
Šafářová v běhu na 300 m překonala oddílový
rekord a v republikových tabulkách se zařadila
na první místo výkonem 39,85 s. Vojta Herinek
zase ovládl soutěž v hodu oštěpem starších žáků
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a vylepšil si osobák na 53,41 m. Odpolední Velká
cena města Olomouce pak měla hned několik
vrcholných okamžiků. Největším lákadlem byl
hlavní závod, memoriál Miroslava Hrabala na
100 m mužů. Spoludržitel českého národního rekordu na této trati, Zdeněk Stromšík, prolétl cílem v protivětru časem 10,48 s, což je na začátek
sprinterské sezóny hodně pěkný výkon. Na stejné trati dominovala v kategorii žen domácí Lucie
Mičunková výkonem 11,79 s. Memoriál Pavla
Čecháka na 110 m př. ovládl brněnský Vilém
Stráský výkonem 14,49 s. Běh na 800 m byl ve
znamení osobních rekordů v čele s olomouckým
Michalem Hrochem. Ten zaběhl dva čtyř set metrové okruhy v čase 1:53,03 min. Ve vrhu koulí
mužů zvítězil Jakub Héža výkonem 17,00 m.

ZATLOUKALOVÁ VYBOJOVALA BRONZ
NA MČR VE VÍCEBOJÍCH
Ve dnech 3.–5. června se v Praze v Edenu konalo
mistrovství ČR ve vícebojích všech kategorií, od
mladšího žactva až po dospělé atlety. Atletický klub
Olomouc vyslal do Prahy čtyřčlennou výpravu.
Nejlépe se dařilo Barboře Zatloukalové, která v dramatickém závodě vybojovala v kategorii žen výborné třetí místo ziskem 5672 bodů. Výsledky jednotlivých disciplín: 100 m př. 14,19 s; výška 171 cm; koule
12,38 m; 200 m 24,65 s; dálka 588 cm; oštěp 39,38 m;

800 m 2:23,25 min. Dařilo se i Michaele Gieselové,
která v silné konkurenci žen skončila na pěkném
šestém místě ziskem 5060 bodů. Na sedmém místě se umístil Jonáš Pospíšil, který posbíral celkově
6640 bodů, ale určitě s tímto výkonem spokojený
nebyl. V kategorii mladších dívek startovala Denisa
Nováková, která přijela do Prahy sbírat cenné zkušenosti a skončila na solidním devátém místě.

ROZLOUČILI JSME SE S DALŠÍMI
LEGENDAMI OLOMOUCKÉ ATLETIKY
V pondělí 23. května jsme se naposledy rozloučili se dvěma bývalými členy našeho klubu, Jaromírem
Hořínkem a Janem Brodou, kteří se výrazně zapsali do historie olomoucké atletiky.
Jarda „Carda“ Hořínek patřil mezi výrazné osobnosti sportovního dění nejen v Olomouckém kraji
a jako rozhodčí a startér byl téměř u všech důležitých běžeckých závodů. V devadesáti letech nás tak
opustila úžasná osobnost, a hlavně skvělý kamarád.
Na cestě do atletického nebe jsme v tento den doprovodili i Jana Brodu, který je do dnešních dnů držitelem
klubových rekordů v kategorii mužů ve skoku dalekém
(745 cm z roku 1965) a v trojskoku (15,55 m z roku 1964).
Zemřel ve věku 82 let. Atleticky působil ve Slovanu Olomouc a poté v TŽ Třinec. Několikanásobný mistr ČSR
v trojskoku a dálce reprezentoval zemi ve dvaceti sedmi
mezistátních utkáních. Osobní rekordy: 100 m 10,6 s; dálka 768 cm; trojskok 16,43 m; desetiboj 6550 b.
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MAZUROVÁ NA
DOSTŘEL NÁRODNÍHO
REKORDU

DVA MISTROVSKÉ
TITULY Z GIGANTU

Martina Mazurová vylepšila na druhém kole družstev dorostenek svůj osobní i oddílový rekord ve
vrhu koulí na skvělých 17,32 m a přiblížila se na dostřel českému rekordu. K překonání tohoto historického maxima jí chybělo pouhých deset centimetrů.

19

O víkendu 18.–19. června proběhlo v Ostravě mistrovství ČR dorostu a juniorů „Gigant“. Za
krásného počasí získal Atletický klub Olomouc
celkem osm medailí. Mistrovský titul získaly Eva
Kubíčková (100m juniorky) a Martina Mazurová
(koule dorostenky). Druhá místa obsadili Michal
Hroch (800m junioři), Martina Mazurová (disk
dorostenky) a štafeta juniorů 4x400m ve složení
Brychta, Künstler, Háp a Hroch. Bronzovou medaili
získali junioři Adam Tomášek a Alena Levková ve
skoku vysokém a také Hana Skácelová v běhu na
3000 m dorostenek. Kromě toho jsme získali ještě
čtyři čtvrtá místa a několik umístění ve finálové
osmičce.

ÚSPĚŠNÉ MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
DOSPĚLÝCH NA OBNOVENÉM
STADIONU V HODONÍNĚ
Přesně rok po ničivém tornádu na jihu Moravy
se uskutečnilo v termínu 24.–25. června na nově
zrekonstruovaném stadionu AK Hodonín Mistrovství České republiky mužů a žen. Výprava atletů
AK Olomouc přivezla jedny z nejlepších výsledků
klubu z mistrovství dospělých v historii, když získala dvě medaile a dalších pět umístění do osmého
místa. Největšího úspěchu dosáhla sprinterka Eva
Kubíčková. Eva potvrdila roli favoritky a nejrychlejší ženy letošní sezóny a s přehledem zvítězila
i na domácím šampionátu dospělých v běhu na
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100 metrů. Vítězství o více než dvě desetiny vteřiny okořenila navíc vynikajícím časem 11,35 s,
který je rychlejší než hodnota českého juniorského
rekordu. Bohužel však ve finálovém závodě vanul
sprinterkám příliš silný vítr do zad (+2,8 m/s) a tak
tento čas nebude do statistik zapsán. Úspěšné vystoupení olomouckých sprinterek na stovce doplnila výborným čtvrtým místem v čase 11,63 s Lucie
Mičunková. Lucka měla bohužel ve finální části
přípravy před MČR drobné zdravotní komplikace
a musela tak z důvodu tréninkového manka oželet
start ve své hlavní disciplíně běhu na 200 metrů.
Senzační bronzovou medaili hned při svém první startu na MČR dospělých získala dorostenka
Martina Mazurová. Martina zapsala ve vrhu koulí žen výkon 13,83 metrů, a i když s výkonem nebyla úplně spokojena, tak v nabitém poli výrazně
starších vrhaček vybojovala třetí příčku, a tudíž
bronzovou medaili. Výborné výsledky olomoucké
vrhačské školy potvrdil také Jakub Héža pátým
místem ve vrhu koulí za výkon 16,51 metrů.

X. HRY LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ
A MLÁDEŽE - OLOMOUC
Na konci června se do olomoucké metropole sjeli
mladí sportovci z celé České republiky, aby poměřili
svoje síly ve dvaceti sportech na desátém ročníku
letní olympiády dětí a mládeže. Stadion TJ Lokomotiva Olomouc a náš Atletický klub Olomouc hostil
po tři dny všechny její atletické soutěže. Z domácího klubu bylo do krajské výpravy nominováno celkem čtrnáct atletů. Nejvíce se z nich dařilo Vojtěchu
Herinkovi, který závodil v hodu oštěpem starších
chlapců a výborným výkonem 56,16 m obsadil druhé místo a pro Olomoucký kraj vybojoval stříbrnou
medaili. Vojta ještě přidal sedmé místo ve vrhu koulí za výkon 13,83 m.

21

Výborně závodila i mladší žákyně Viktorie
Hrudníková. Nový osobní rekord 153 cm ve skoku
vysokém sice na medaili nestačil, ale čtvrté místo
je na olympiádě moc pěkné umístění. Další osobní rekord si vytvořila ve skoku dalekém výkonem
512 cm a bylo z toho šesté místo. Další pomyslnou
bramborovou medaili vybojoval Jiří Esterka ve
skoku do dálky mladších žáků výkonem 535 cm.
Oštěpařka Aneta Zaorálková také závodila ve skvělé formě. Vytvořila si nový osobní rekord 37,23 m
a bylo z toho také úctyhodné šesté místo. Nikolas Hus si v kvalifikaci skoku dalekého výkonem
607 cm také vytvořil nový osobní rekord, ale ve finále zapsal bohužel pět přešlapů a výkonem 593 cm
skončil na osmém místě.

LUCIE MIČUNKOVÁ
NA MÍTINKU WORLD
ATHLETICS V BELGII

MAZUROVÁ VYBOJOVALA
ČTVRTOU PŘÍČKU
NA MISTROVSTVÍ EVROPY

Lucka Mičunková závodila na bronzovém mítinku
World Athletics Continental Tour v Belgii. V běhu
na 100 metrů zaběhla výborný čas 11,73 s jen dvě
setiny za svým osobním rekordem. Dále byla oporou
reprezentační štafety ČR na 4x100 metrů, která zaběhla čas 44,58 s.

Martina Mazurová odcestovala s českou reprezentační výpravou do izraelského Jeruzaléma na evropský šampionát dorostu. V kvalifikační skupině B si
pojistila výkonem 16,66 m postup z prvního místa
do finále soutěže ve vrhu koulí. Ve finálovém závodě už bohužel tento výkon nepřekonala. Zapsaných
16,57 m jí tak nestačilo na medailové umístění, ale
získané čtvrté místo mezi evropskou dorosteneckou
špičkou je i přesto velký úspěch.

ZLATO A BRONZ Z MEZISTÁTNÍHO
UTKÁNÍ DOROSTU V MAĎARSKU
Tři členové AK Olomouc úspěšně reprezentovali
Českou republiku na Mezistátním utkání SVK-SLO-ČR-HU U18 v Székesféhérváru. Martina Mazurová
zvítězila ve vrhu koulí výkonem 16,14 m a přidala čtvrté místo v hodu diskem za 39,12 m. Vojtěch
Hejtmánek skončil na třetím místě v běhu na 110 m
překážek v čase 14,60 s a Hana Skácelová zaběhla
3000 metrů za 10:55,97 min a skončila čtvrtá.

KUBÍČKOVÁ DVANÁCTÁ NA
MISTROVSTVÍ SVĚTA
V KOLUMBIJSKÉM CALI
Další velký úspěch si na konto připsala naše reprezentantka Eva Kubíčková, když vybojovala skvělé
dvanácté místo na mistrovství světa U20 v Cali. Její
cesta skončila v semifinále, kde zaběhla výborný čas
11,52 s i přes postupné dvouhodinové odložení startu kvůli dešti. K postupu do finále chybělo pouhých
šest setin sekundy. Dále byla Eva členkou štafety ČR
na 4x100 metrů, která si vybrala velkou porci smůly. Štafeta ve složení Kubíčková, Lamačová, Tkáčová
a Blažková zaběhla v rozběhu mistrovství světa vynikající čas 44,94 s a obsadila osmou příčku. Do finále však Češky bohužel nepostoupily, protože Švýcarky měly na tisíciny naprosto shodný čas a o postupu
v náš neprospěch rozhodl los.
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DVA REPREZENTANTI AK NA
MEZISTÁTNÍM UTKÁNÍ JUNIORŮ
Eva Kubíčková a Michal Hroch úspěšně reprezentovali Českou republiku na Mezistátním utkání ČR-SLO-SVK-HU-POL U20 ve Slovinsku. Eva obsadila
druhou příčku v běhu na 100 metrů v čase 11,62 s.
Michal skončil na šestém místě v běhu na 1500 m
v čase 3:57,29 min. Oba týmy České republiky skončily, i díky našim atletům, na stříbrné příčce.

EVA KUBÍČKOVÁ DEBUTOVALA NA
MISTROVSTVÍ EVROPY DOSPĚLÝCH
Juniorka Eva Kubíčková obdržela na základě umístění v evropském rankingu 2022 pozvánku k účasti
na mistrovství Evropy dospělých v Mnichově. Zde
obsadila dvacáté sedmé místo v běhu na 100 m za
čas 11,61 s (vítr -0,7m/s). Eva nastupovala do soutěže
jako nejmladší účastnice s papírově nejhorším výkonem. Lepších a starších soupeřek se ale rozhodně
nezalekla a vynikajícím startem ve svém rozběhu
dlouho držela přímou postupovou pozici. V konečném součtu všech tří rozběhů nakonec chyběly
k postupu do semifinále pouhé čtyři setiny sekundy. I tak si Evička připsala několik pěkných skalpů
elitních evropských sprinterek a za svůj výkon na
první seniorské venkovní akci se nemusí vůbec stydět. Eva byla dále také členkou ženské štafety ČR na
4x100 metrů. Svůj první úsek běžela velmi dobře
v kontaktu s nejlepšími štafetami v tomto rozběhu.
Bohužel však reprezentačnímu kvartetu nevyšla
druhá předávka a závod nedokončily.

CZECH OPEN 2022
Každoroční paraatletické klání v Olomouci letos připadlo na datum 8.-9. července. Do Olomouce přijeli
závodníci z celkem dvanácti států světa. O cenné
kovy měli tedy olomoučtí atleti s kým bojovat, ale
neztratili se a medailové umístění vybojovali i ve
startovním poli nabitém mezinárodní konkurencí. Mistrovské tituly získal Jan Moštěk v běhu na
100 m a 200 m a dále pak Dušan Ščambura v kouli,
oštěpu a disku. Umístění na stupních vítězů přidali také Martin Kukla v hodu oštěpem a vrhu koulí,
Filip Vartoň v hodu diskem a Michal Rotter v hodu
oštěpem a v hodu diskem. Lukáš Kunc posunul
svá letošní maxima v hodu diskem i ve vrhu koulí.
Jarda Stránský byl třikrát bramborový v disku, dál-
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ce a běhu na 100 m. Dva nováčci, Lukáš Studený
a Ladislav Mikuš, se na svých premiérových závodech také prezentovali jako skvělí bojovníci. Lukáš
zdatně zazávodil ve vrhu koulí a Ladislav byl dokonce dvakrát na bedně, a to v hodu oštěpem a ve vrhu
koulí. Lenka Hornová stanula na stupních vítězů
v každé ze svých disciplín (běh na 100 m, hod diskem, hod oštěpem a vrh koulí). Její svěřenkyně Eva
Kvapilová byla dvakrát pátá v hodu diskem a kuželkou. Adéla Sekyrová brala stříbro v hodu kuželkou
a bramborovou medaili v hodu diskem. Eva Kacanu
závodila kvůli zranění bohužel pouze v hodu diskem a Jana Hycová přidala ještě čtvrté místo v hodu
kuželkou.

BRONZOVÉ MISTROVSTVÍ
DO 22 LET

DVAKRÁT ZACINKALO STŘÍBRO
PRO OLOMOUC NA MČR ŽACTVA

Letošní mistrovství ČR „dvaadvacítek“ se uskutečnilo v Brně 27.–28. srpna za velmi náročných podmínek. Někteří závodníci museli kvůli dešti závod
přerušit, ale i přesto dokázali vybojoval naši atleti
tři medaile. Dorostenecká mistryně ČR a čtvrtá
koulařka letošního mistrovství Evropy U18 Martina
Mazurová potvrdila svoji formu a dokázala vybojovat bronzovou medaili ve vrhu koulí výkonem
14,06 m. Nejúspěšnějším atletem pro olomoucký
klub se stal Jakub Héža. První bronz získal v sobotním hodu diskem za výkon 49,32 m. V nedělním
závodě ve vrhu koulí dokonce postupoval do finále
z první pozice, ale nakonec výkonem 16,52 m přidal
„pouze“ další bronzovou medaili. Postoupit do užšího
finále se také podařilo Aleně Levkové ve skoku vysokém a Haně Hájkové v hodu oštěpem. Celkově se
na mistrovství ČR kvalifikovalo patnáct závodníků
Atletického klubu Olomouc.

O víkendu 17.-18. září se v Jablonci nad Nisou konalo Mistrovství České republiky žáků a žákyň na
dráze. Za mimořádně nepříznivého počasí bojovali
na místním oválu i atleti olomouckého atletického
klubu. Z deštivého šampionátu si dovezli dvě medaile a obě stříbrné. Johanka Šafářová po dvouměsíčním tréninkovém výpadku, způsobeném nemocí, dokázala na trati 300 m vybojovat druhé místo
v čase 40,20 s. Druhou stříbrnou medaili získal
v celkovém pořadí oštěpařůVojta Herinek, který
poslal své načiní na skvělých 56,53 m. Velkou smůlu si vybral Tobiáš Toman v běhu na 800 m. V pomalu rozběhnutém finále skončil ve finiši o třináct
setin čtvrtý v čase 2:07,71 min. Aneta Zaorálková
se naopak v oštěpu dlouho držela na druhém místě
a nakonec skončila čtvrtá za výkon 38,02 m, což je
její nový osobní rekord. V běhu na 60 m se překvapivě umístil na pátém místě Nikolas Hus a do osmého
místa se ve svých disciplínách ještě dokázali dostat
Lucie Skácelová (3000 m), Metoděj Pazdera (vrh
koulí) a Albert Kotyza (100 m překážek).

DVA ODDÍLOVÉ REKORDY ZE
ŠTAFETY A OŠTĚPU NA MMS
MLADŠÍHO ŽACTVA
V neděli 25. září se v Břeclavi konalo mistrovství
Moravy a Slezska mladšího žactva jednotlivců. Na
tento závod vyrazilo bojovat o medaile a co nejlepší výkony také čtyřiadvacet mladších žáků a žákyň
z Atletického klub Olomouc. Cenných kovů tato
olomoucká výprava získala celkem šest. Viktorie
Hrudníková zvítězila ve skoku dalekém výkonem
515 cm a bronzovou medaili přidala ještě ve skoku
vysokém výkonem 140 cm. Aileen Kaňkovská získala v běhu na 150 m zlatou medaili v novém osobním rekordu 19,70 s. Obě mladší žákyně pak byly
součástí vítězné štafety mladších žákyň na 4×60 m,
které v kompletním složení Sovová, Borůvková,
Hrudníková a Kaňkovská zaběhly nový oddílový rekord časem 31,68 s. Mladší žáci na stejné trati
vybojovali bronzovou medaili ve složení Kotyza,
Mazur, Molnar a Novák. O poslední medaili se postarala Natálie Straková, která v hodu oštěpem
výkonem 32,71 m vylepšila nejen své osobní maximum, ale také oddílový rekord mladších žákyň.
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ŠAFÁŘOVÁ A HERINEK
REPREZENTOVALI ČR
NA MEZISTÁTNÍM UTKÁNÍ
Za pěkného slunečného počasí se konalo v sobotu
24. září ve Znojmě mezistátní utkání žáků a žákyň.
Soupeři českého týmu byli atleti Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Slovenska. Z Atletického klubu
Olomouc byli do družstva ČR vybraní Johanka
Šafářová, která doběhla v běhu na 300 m na pěkném třetím místě v čase 40,20 s a Vojta Herinek,
který v hodu oštěpem skončil na výborném druhém
místě výkonem 59,12 m. Družstvo dívek i chlapců
v celkovém součtu bodů zvítězilo a domů si odvezli
zlaté medaile.

MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ
MLADŠÍHO ŽACTVA
Za chladného podzimního počasí se ve středu
28. září v Přerově uskutečnilo mezikrajové utkání
mladšího žactva. O medaile si to rozdaly družstva
z Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Jihomoravského kraje a kraje Olomouckého. Zlaté
medaile s velkým náskokem získali atleti Jihomoravského kraje. Další pořadí družstev bylo velice
vyrovnané a závodníci z Olomouckého kraje nakonec vybojovali krásné druhé místo. Výborně závodily z našeho klubu výškařky, Viktorie Hrudníková

(druhé místo – 145 cm) a Rozálie Pazderová (třetí
místo – 142 cm). Skvělý čas 31,47 s zaběhla děvčata
ve štafetě 4x60 m ve složení Kaňkovská, Hrudníková, Borůvková a Sovová a bylo z toho druhé místo,
a navíc opět vylepšený oddílový rekord.

EVA KUBÍČKOVÁ ODJELA
STUDOVAT DO USA
Jedna z nejúspěšnějších atletek našeho klubu
sprinterka Eva Kubíčková nastoupila ke studiu na
vysoké škole ve Spojených státech Amerických,
kde bude pokračovat ve své atletické kariéře při
studiu na Univerzitě v Oklahomě. Eva Kubíčková
přišla do Atletického klubu Olomouc na konci roku
2016 v kategorii mladšího žactva z TJ Šumperk.
V Olomouci začala studovat na Gymnáziu Hejčín
a od začátku roku 2017 až doposud se připravovala pod vedením trenéra Roberta Novotného. Evčina sportovní výkonnost v barvách AK Olomouc
každoročně rostla a za dobu svého působení v našem klubu vybojovala celkem devatenáct individuálních medailí z mistrovstvích České republiky
napříč kategoriemi, včetně dvou titulů mistryně
ČR žen 2022 (v bězích na 60 a 100 metrů). V reprezentačním dresu České republiky se zúčastnila 3x
mezistátního utkání – v Mariboru, Györu a Trnavě,
2x mistrovství světa U20 – v Cali a v Nairobi, mistrovství Evropy U20 v Tallinu, Evropského olympijského festivalu mládeže v Baku, mistrovství Evro-
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py dospělých v Mnichově a halového mistrovství
světa dospělých v Bělehradě. Je držitelkou dvou
českých juniorských rekordů – v běhu na 60 metrů
(7,30 s) a ve štafetě 4x100m (44,35 s) a tří rekordů
mistrovství České republiky v mládežnických kategoriích – HMČR U20 60 m (7,37 s), MČR U20 100 m
(11,52 s) a MČR U18 100m př. (13,40 s).
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MUŽSKÉ „ÁČKO“ ZNOVU TŘETÍ
V BARÁŽI O EXTRALIGU
Družstvo mužů i letos potvrdilo své postavení
nejlepšího prvoligového týmu v republice. Již v základních kolech šli naši závodníci za jediným cílem.
Tím byl postup do baráže. Letos se jim to podařilo
nejlépe, jak mohlo. Všechna čtyři kola vyhráli
a jako vítěz moravské 1. ligy odjížděli na začátku
září do Prahy na útulný stadion Děkanka, kde se
bylo opravdu na co dívat. Družstvo posílené o dva
špičkové slovenské sprintery bojovalo až do závěrečných štafet s extraligovou Slavií Praha o druhé

postupové místo. Nakonec rozhodla převaha Pražanů v běžeckých disciplínách. Nicméně třetí místo
a obhajoba loňského umístění je skvělým výsledkem našeho oddílu. Kluci prohráli vždy pouze s extraligovými týmy, takže v podstatě potvrdili pozici
nejlepšího prvoligového týmu v ČR (v konkurenci
čtyřiadvaceti oddílů). Nejlépe bodujícími závodníky v celé sezóně byli Jakub Héža a Jonáš Pospíšil.
V baráži výrazně bodovali ještě hostující Patrik
Dömötör a Jakub Nemec.
Libor Kalas a Tatjána Jeroušková
– vedoucí družstva

MUŽI „B“ UPROSTŘED TABULKY 2. LIGY
Družstvo mužů „B“, stejně jako v minulých letech, bylo postaveno hlavně jako základna pro doplnění
družstva „A“ a pro starty nadějných dorostenců a juniorů, kteří se tak mohli „oťukat“ v dospělé konkurenci.
I letos jsme tedy začali v hojném počtu členů a po každém kole soutěže se kádr postupně snižoval, jak členové týmu vyplňovali výpadky a marodku družstva „A“. I přes to jsme se udrželi ve středu tabulky 2. národní
ligy a nakonec jsme skončili na šestém místě. Nejlépe bodujícími členy družstva byli Tomáš Mráček, Jakub
Machálek, Jakub Dostálek, Adam Krobot, Michal Haluzík, Honza Berger a Martin Gogela.

Radek Kopecký – vedoucí družstva

27

ŽENY ROZHODLY O POSTUPU DO
BARÁŽE AŽ V POSLEDNÍM KOLE
Letošní sezónu můžeme v týmu žen vyhodnotit
jako velice úspěšnou. Po třech kolech sice hrozilo,
že do baráže o extraligu nepostoupíme, neboť jsme
ztráceli jeden hlavní bod na druhé postupové místo,
které patřilo Uherskému Hradišti, ale poslední kolo
v Břeclavi bylo už plně v naší režii. Velkou bojovností celého družstva se podařilo Hradiště porazit
a postoupit do baráže. V Praze na hřišti Spartaku se
sice nepodařilo zopakovat loňské vítězství, ale i tak
je celkové šesté místo pro družstvo žen úspěch. Tím
spíše, že jsme bohužel nemohli odjet v plné sestavě.
Vyzdvihnout určitě zasluhuje trojice nejlepších atletek. Bára Zatloukalová skončila v bodování druž-
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stva bezkonkurenčně první. Všem utekla o více než
šedesát bodů. Umí skoro všechny disciplíny, takže
je to kapitánka týmu, jak má být. Určitě je velký
vzor pro ostatní děvčata. Za ní skončil velký talent
olomoucké atletiky vrhačka Martina Mazurová.
Třetí pozice patřila Michaele Gieselové, která je také
obrovským tahounem týmu, hlavně na překážkách
a v dálce. Pokud bychom hodnotili top disciplíny,
určitě je třeba zmínit disk, dálku a kouli. V příštím
roce bychom měli ještě trochu posílit, mladší atletky se určitě budou nadále zlepšovat, tak třeba se podaří porazit Opavu a postoupit do finále extraligy,
neboť zřejmě dojde k reorganizaci soutěží. Určitě
bude znovu o co bojovat!

Pavel Vrzala - vedoucí družstva

JUNIOŘI STŘÍBRNÍ NA MČR DRUŽSTEV
Junioři AK Olomouc nastupovali do sezóny
s jasným cílem a tím byl postup z mistrovství Moravy na mistrovství České republiky a tam bojovat o nejcennější kovy. Před sezónou se podařilo
družstvo kvalitně posílit hostujícími závodníky,
a tak byl vybojovaný postup víceméně povinností. Finále soutěže proběhlo na konci září v Mladé
Boleslavi. Bohužel se nepodařilo doléčit zranění
velkým oporám družstva Novotnému, Horákovi
a Jakobovi, ale i tak nastoupilo družstvo s odhodláním bojovat o medaili. Podle papírových předpokladů byli jasným kandidátem na zlato hoši z SK
Jeseniova a o stříbrné medaile pak měli bojovat
družstva Olomouce a Opavy. Od začátku se začaly
předpovědi naplňovat a v polovině soutěže se zdálo, že je o vítězi rozhodnuto. Jenže v tu chvíli přišly
silné disciplíny našeho družstva a my jsme začali
ztrátu na čelo stahovat. Drtivým závěrem jsme se
posunuli až těsně za Jeseniovku. Rozuzlení dramatu proto nastalo až v závěrečných štafetových
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bězích, kde jsme náskok ještě snížili, ale na celkové
vítězství to už bohužel nestačilo. I tak si hoši zaslouží absolutorium za obrovské nasazení a vůli dosáhnout co nejlepšího výsledku. K nejplatnějším členům družstva patřil vítěz koule a disku Jan Svozil.
Michal Hroch a Petr Sedlář obsadili ve svých disciplínách shodně první a druhé místo, dvě druhá
místa vybojoval Jakub Nemec. Stříbrnou medailí
završili hoši ročníku 2003 své mimořádně úspěšné
účinkování v mládežnických kategoriích. Ve všech
ročnících, počínaje mladšími žáky, se jim jako jediným z celé republiky podařilo postoupit až na vrcholné mistrovství a i tam byli ziskem pěti medailí
jasně nejúspěšnějším družstvem. Jsem hrdý na to,
co se nám za ta léta společně podařilo dokázat a věřím, že budete stejně úspěšně pokračovat i v seniorské kategorii.
Jirka Novotný - vedoucí družstva

DOROSTENCI SKONČILI V SOUTĚŽI
BEZ POSTUPU NA MČR

DOROSTENKY A JUNIORKY LETOS
BEZ VĚTŠÍCH AMBICÍ

Družstvo dorostenců se v roce 2022 bohužel neprobojovalo na MČR družstev. V základních kolech
moravské skupiny skončilo na čtvrtém místě, a to
nestačilo na postup do finále. Bohužel se v letošním roce do závodů družstev dorostenců zapojilo
málo atletů a i z tohoto důvodu bylo o postupu na
MČR rozhodnuto. Lídrem družstva byl překážkář
Vojta Hejtmánek, který byl na všech třech kolech
a pro družstvo vybojoval celkem dvaačtyřicet bodů.
Výborně bodovali i běžci na střední a dlouhé tratě
Filip Coufal a David Krov. Všechny tři kola absolvovali i tyčkaři Martin Mlčoch a Jakub Dostálek a pro
družstvo vybojovali cenné body. V prvních dvou
kolech pomohl i hostující Pavel Babyrád v oštěpu.
Další body pro družstvo získali i překážkáři Leonard
Losík a Eda Schwarz.

Po odchodu silného ročníku 2002 do kategorie U23
a ukončení závodní činnosti některých opor družstev dívek z minulých let byly letos ambice v soutěžích družstev mládeže dívčích kategorií poněkud
nižší. Družstva dorostenek a juniorek tak v letošním roce sloužila spíše jako další možnost závodění
v kvalitní konkurenci s možností plnit si výkonnostní cíle, například k účasti na MČR jednotlivců. Naše
nejlepší dorostenky Mazurová a Skácelová posílily
družstvo JAC Brno a zúčastnili se MČR družstev
dorostenek, kde patřily k oporám týmu a nejlépe
bodujícím závodnicím. Eva Kubíčková, naše nejlepší
juniorka, se účastnila v sezóně spíše individuálních
mítinků v seniorské konkurenci.
Robert Novotný – vedoucí družstev

Zdeněk Rakowski - vedoucí družstva

STARŠÍ ŽÁKYNĚ ŠESTÉ NA
MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA
Družstvo starších žákyň nastoupilo do sezóny s cílem postoupit na mistrovství České republiky. Po bezproblémovém postupu z krajského přeboru a také přes semifinále MMaS se žákyně probojovaly až do finále mistrovství Moravy a Slezska. Bohužel absence některých klíčových závodnic nedávala moc šancí na
úspěch. Přesto děvčata podala bojovný výkon a obsadila šesté, bohužel nepostupové místo. V průběhu celé
sezóny byla nejplatnější členkou družstva Anička Šinclová. Mezi dalšími nejlépe bodujícími závodnicemi
se potom umístila Jana Stratilová, Alžběta Stejskalová a Johanka Šafářová.
Jirka Novotný – vedoucí družstva
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STARŠÍ ŽÁCI VYBOJOVALI
NEČEKANÉ STŘÍBRO
Družstvo starších žáků letos dosáhlo úspěchu, který před začátkem sezóny nikdo moc nečekal. Ale už od
prvního kola v základní části soutěže bylo jasné, že družstvo svou sílu má. Kluci se zlepšovali každým závodem a všechna tři kola v základní části suverénně, s velkým bodovým náskokem, vyhráli. Do semifinále
MMaS jsme nastupovali zvědavi, jak se družstvo popere s větší konkurencí. Ale ani tady kluci nezaváhali
a z druhého místa, za vítěznou Opavou, postoupili do finále MMaS. Ve finále se obrázek opakoval, když jsme
v konkurenci nejlepších družstev Moravy obsadili znovu druhé místo za družstvem Opavy a postoupili
tak na mistrovství České republiky. To se konalo v Třinci a byl to krásný, vyrovnaný závod, kde o medaile
bojovalo víc favorizovaných družstev. Pořadí družstev se měnilo každou disciplínou, v průběhu soutěže se
v čele objevilo pět družstev, včetně toho našeho. Kluci bojovali jako lvi a před štafetami jsme se ocitli na druhém místě pouze o půl bodu za vedoucím Kolínem. Toto pořadí nakonec vydrželo až do konce a naši borci
tak získali po nádherném boji zasloužené stříbrné medaile před třetím Kladnem. Favorizovaná Opava, která nás na moravské úrovni porazila, nakonec skončila bez medaile na čtvrtém místě. O tom, jak dramatické
mistrovství to bylo, svědčí i fakt, že první
čtyři družstva se vešla do rozdílu pouhých
třinácti a půl bodu. Nejlépe bodujícími
závodníky v průběhu celé soutěže byli
Nikolas Hus, Albert Kotyza, Metoděj Pazdera, Honza Bareš, Vojta Herinek, Mikuláš Špička, Sebastian Vacík, Franta Bílek,
Tobiáš Toman, Vojta Bednařík, Matyáš
Volf a Matěj Novák. Družstvo ale bojovalo
především jako celek, a i všichni ostatní
členové družstva mají zásluhu na medaili.
Bez nich bychom neuspěli. Každý bod se
počítal, stačilo ztratit pouhých pět bodů
a mohli jsme skončit bez medaile. Velký
dík proto patří všem členům družstva bez
rozdílu. Kluci, byli jste skvělí, díky!
Radek Kopecký – vedoucí družstva
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MLADŠÍM ŽÁKŮM CHYBĚLO VE FINÁLE
MORAVY A SLEZSKA NĚKOLIK OPOR
Družstvo mladších žáků obsadilo na mistrovství
Moravy a Slezska celkové šesté místo ziskem devětačtyřiceti bodů. Kluci se během celé sezóny drželi
na předních příčkách a zaslouženě se probojovali
na samotné finále. Tam nám sice vlivem zranění některých důležitých opor družstva chybělo pár rozhodujících bodů, nicméně šesté místo je také velký
úspěch. Nejvíce bodů nasbíral Jaroslav Novák, který nastoupil ve třech disciplínách. V dálce, míčku
a na překážkách získal pro družstvo celkem čtrnáct

bodů. Za pěkné třetí místo v hodu oštěpem bral osm
bodů Vojta Sedláček. Matyáš Řehák vybojoval šest
bodů v běhu na 1500 m a Matouš Kubín přidal pět
ve finále na 60 m. Skvělé pak byly obě štafety, které
získaly celkem jedenáct bodů. „Áčková“ ve složení
Kubín, Kudlák, Řehák a Molnar doběhla na druhém
místě a„béčková“ ve složení Duda, Kotyza, Krobot
a Mazur na devátém místě.
David Uhlíř – vedoucí družstva

DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽÁKYŇ STŘÍBRNÉ
VE FINÁLE MORAVSKÉ SOUTĚŽE
V neděli 2. října proběhlo v Kopřivnici Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva.
Olomoucké družstvo jelo oslabeno o pár důležitých
posil, ale dívky se statečně porvaly o co nejlepší
umístění. Olomoucké mladší žákyně nakonec získaly stříbrné medaile součtem sto devíti bodů, se
ztrátou devíti bodů na vítězky ze Zlína. V nabité
konkurenci nejlepších moravských družstev je
každý bod ceněný zlatem. V některých disciplínách se nám překvapivě podařilo získat více bodů,
než bylo očekáváno, někde však byly soupeřky
silnější. Tradičně nejvíce bodů holky vybojovali
na skvělých štafetách a ve skoku vysokém. Štafeta
„A“ na 4x60 m ve složení Borůvková, Hrudníková,
Pálková a Sovová zvítězila a štafeta „B“ ve složení
Bednaříková, Cabrnochová, Psíková a Dostálová
předběhla na šestém místě dokonce několik „áčkových“ štafet ostatních družstev. Ve sprintech
na 60 m, 150 m a 300 m nasbíraly holky celkem
třiadvacet bodů. Postaraly se o to Kaňkovská,
Borůvková, Sovová, Pálková a Kňávová. Nečeka-
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ně skvělý bodový zisk byl v bězích na střední tratě. Na 800 m bodovaly Dostálová, Cabrnochová
a Švastalová, výborně běžely pak ještě Psíková
a Kňávová. V běhu na 1500 m pak všechny tři olomoucké závodnice doběhly na bodech. Břenková,
Krňávková a Fendrychová společně s půlkařkami
získaly stejně jako sprinterky třiadvacet bodů. Bodově naprázdno bohužel vyšel míček a překážky.
Dvanáct bodů vybojovaly oštěpařky Klicperová,
Straková a Tichá. V kouli se pak o 4 body postaraly
Straková a Hockaday. Důležité byly obě skokanské
disciplíny. Ve výšce získala dvojice Hrudníková
a Coufalová šestnáct bodů za druhé a čtvrté místo,
těsně pod bodovanými místy pak skončily Pávková a Psíková. Ve skoku dalekém měla nejlepší pokus Kaňkovská a těsně za ní i Hrudníková. Nejlépe
bodující členkou družstva byla Aileen Kaňkovská,
která nasbírala dvacet tři bodů. Viktorie Hrudníková jí sekundovala s necelými osmnácti body.
David Uhlíř – vedoucí družstva

DÍVKY Z PŘÍPRAVEK DOMINOVALY CELÉ SOUTĚŽI,
HOŠI SKONČILI DRUZÍ
V úterý 14. června se na stadionu v Zábřehu konalo třetí finálové kolo letošní soutěže družstev
přípravek. Družstvo olomouckých dívek potvrdilo
svou dominanci z předchozích dvou kol a suverénně si dokráčelo pro celkové prvenství. Chlapci ve
třetím kole podlehli hochům z Prostějova a celkově
tak skončili na stříbrné příčce. Družstvo dívek naprosto ovládlo všechna tři kolo soutěže, a to vždy
se suverénním bodovým náskokem před družstvy Prostějova, Uničova a Atletických přípravek
Dalibora Hona. Družstvo chlapců zvítězilo v prvním kole soutěže, ale ve druhém už nám chybělo
několik závodníků, a tak kluci podlehli o deset
bodů Prostějovu. Ani na třetím kole se družstvo
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nesešlo v plném počtu a možná i to kluky nakonec
stálo první místo. Prostějovští nás pokořili o čtrnáct
bodů a v celkovém hodnocení jsme tak skončili na
druhém místě. Rád bych poděkoval všem dětem
ročníku 2011, které s námi letos naposled soutěž
přípravek absolvovaly. Všichni jste velmi šikovní
mladí atleti a já vám všem přeji, aby se vám dařilo i nadále ve starších kategoriích. Pamatujte, že
nic není zadarmo, ale tvrdá práce se vám vždycky
v nějaké podobě vrátí. Také se však pohybem nezapomeňte bavit. To vše platí také pro ročníky 2012
a 2013, které už budou mít příští rok družstvo přípravek z velké části na svých bedrech.
Tomáš Dočkal – vedoucí družstva

SEKCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Uplynulá sezóna 2022 přinesla úspěchy našich sportovců na závodech jak v domácím prostředí, tak za
hranicemi. V březnu se konalo první halové mistrovství České republiky vozíčkářů, které hostil ostravský
klub paraatletiky SSK Vítkovice. Grand prix v Dubaji
bylo téhož měsíce, stejně jako Sharjah meeting. Květen
odstartoval Český pohár prvním kolem v Olomouci.
Na začátku května italské město Jesolu hostilo Grand
prix, a konec května patřil Para Zlaté tretře. V červnu
probíhaly závody Grand prix v Paříži, jako příprava na
mistrovství světa, které proběhne za rok. Brno hostilo
Evropské hry mentálně hendikepované mládeže – Emil
Open 2022 a den po jeho ukončení proběhlo první kolo
Para Moravia Cupu – o pohár primátorky města Brna.
Měsíc červen zakončilo mistrovství republiky juniorů
v Bílině. Začátek července patřil již tradičně olomouckému Czech Open. V září a říjnu dobíhaly kola Českého
poháru a také se konalo Grand prix v Maroku. Poslední
závody „venku“ budou letos na konci listopadu v Portugalsku a jsou jimi světové IWAS Games.
Největší úspěchy v zahraničí
Eva Kacanu přivezla z Grand prix v Dubaji bronz
z hodu oštěpem a Dušan Ščambura stříbro ve vrhu koulí. Na Grand prix v Jesolu skončil dvakrát zlatý Michal
Rotter v hodu diskem a ve vrhu koulí. Michal si také dovezl bronz z hodu oštěpem ze závodů Grand prix v Maroku a pařížské Grand prix bylo úspěšné pro Martina
Kuklu, který ve vrhu koulí získal bronzovou medaili.
Emil Open 2022
Evropské hry mládeže probíhaly již po jedenácté na
atletickém stadioně v Brně Pod Palackého vrchem. Naši
junioři se v mezinárodně obsazených závodech neztratili. V jízdách na 50 m, 100 m a v hodu míčkem získala
Adéla Durčáková tři stříbrné medaile a Nikola Sikorová dvě bronzové medaile (50 m, hod míčkem). Natálie
Růžičková získala v hodu míčkem zlato. Martin
Přichystal si vyběhal dvě bronzové medaile v běhu
na 50 m a 100 m. Jáchym Rücker získal zlatou medaili
v běhu na 50 m a Mikuláš Rak jako nejmladší účastník
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her vybojoval v samostatné kategorii zlato v hodu míčkem. Adriana Skalická byla dvakrát čtvrtá v hodu míčkem a mini oštěpem.
Handi Zlatá tretra
Koncem května hostila Ostrava již šestý ročník závodů Handi Zlatá tretra. Olomoucká výprava získala celkem tři medaile. Lenka Hornová ve vrhu koulí
bronzovou, Dušan Ščambura v hodu oštěpem stříbrnou
a Michal Rotter bronzovou medaili.
Mistrovství republiky juniorů – Bílina
Z našeho klubu bojovaly na MČR dvě juniorky,
Adéla Durčáková a Adéla Sekyrová. Adéla Durčáková
získala titul mistryně republiky a zlatou medaili v jízdách na 60 m a 100 m, navíc zlato a titul získala také
v hodu míčkem, kde zároveň vytvořila nový český
rekord. Adéla Sekyrová získala zlatou medaili a titul
mistryně ČR v hodu kuželkou a v hodu diskem byla
stříbrná.
Mistrovství republiky – Czech Open 2022
Celkem sedmnáct medailí získali olomoučtí handicapovaní atleti na MČR 2022. Tituly mistra republiky
získal Jan Moštěk v běhu na 100 m a 200 m, Dušan
Ščambura ve vrhu koulí, hodu oštěpem a diskem.
V rámci Czech Open probíhaly zároveň hry speciálních olympiád, kterých se účastnili naši junioři. Martin
Přichystal získal dvě zlaté medaile v běhu na 50 m
a 100 m, Mikuláš Rak získal bronz v hodu míčkem.
Jáchym Rücker byl zlatý v hodu míčkem a bronzový
v běhu na 50 m. Nikola Sikorová získala na krk zlatou medaili za svůj výkon v hodu míčkem a Karolína
Stratilová byla bronzová také v soutěži hodu míčkem.
Český pohár 2022
Pětikolový pohár konající se pravidelně v Olomouci, Praze a Novém Městě nad Metují letos v ženách
vyhrála Eva Kacanu a v mužích si nejlépe vedl Dušan
Ščambura, který skončil v celkovém pořadí druhý.
Vendula Šebečková – šéftrenérka sekce ZP
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY AK OLOMOUC
A NESMĚŘ 2022
Již v tradičních červencových termínech se i letos konaly dva turnusy atletického příměstského tábora
a v srpnu pak v rekreačním středisku u Velkého Meziřící atletický tábor Nesměř s tématikou „Škola čar
a kouzel“. Informace k přihláškám na tábory konané v roce 2023 budeme v novém roce postupně zveřejňovat na našich webových stránkách a samotné přihlášky pak budou spuštěny na jaře 2023.
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ŠKOLA ČAR A KOUZEL V NESMĚŘI
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Eva Kubíčková na mistrovství evropy v Mnichově

Bronzové družstvo mladších žákyň na MMS

Dorostenec Vojta Hejtmánek v běhu na 100 m př. na
soutěži družstev

Dívky z tréninkové skupiny ve Velkém Týnci na soutěži
družstev přípravek

Mikuláš Rak, nejmladší účastník Czech Open 2022

Alča Levková s trenérkou Táňou Jerouškovou
na halovém MČR
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Tým organizátorů, rozhodčích a pomocníků
na Olympiádě dětí a mládeže

Hod míčkem v podání olomouckých dívek
na soutěži družstev přípravek

Březnové oddílové soustředění ve sportovním středisku Nymburk

Eva Kubíčková na mistrovství světa U20
v kolumbijském Cali

Naši nejmenší atleti na startu
2. ročníku Oddílového krosu
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Šafářová a Herinek na MČR žactva
v Jablonci nad Nisou

Zlatá Kubíčková na MČR dorostu v Ostravě

Lucie Mičunková a Eva Kubíčková
v reprezentační štafetě ČR
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KONTAKTY
Vedení klubu
David Uhlíř

737 572 927

předseda

daviduhl@post.cz

Drahoslav Dočkal

608 668 855

místopředseda, ekonom

dockal@atletikaolomouc.cz

Pavel Vrzala

608 033 120

manažer

p.vrzala@seznam.cz

Radek Kopecký

739 313 935

tajemník

radek.kopecky@atlas.cz

Zdeněk Rakowski

777 140 357

sprinty, skoky, překážky

zdenek@rakowski.cz

Robert Novotný

603 948 958

sprinty, skoky

robert.novotny27@seznam.cz

Jiří Novotný

734 315 950

sprinty

jiri.l.novotny@gmail.com

Tatjána Jeroušková

736 723 612

skok vysoký

tatjanajerouskova@seznam.cz

Radek Kopecký

739 313 935

skok vysoký, překážky

radek.kopecky@atlas.cz

Viktor Znojil

585 235 011

koule, disk, kladivo

znojilvik@volny.cz

Iva Machová

776 660 020

oštěp, disk

iva_machova@yahoo.co.uk

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

Pavel Vrzala

608 033 120

střední tratě

p.vrzala@seznam.cz

Aleš Prudil

607 634 103

víceboj

ales.prudil@seznam.cz

David Uhlíř

737 572 927

vedoucí trenér žactva

daviduhl@post.cz

Tomáš Dočkal

725 752 767

vedoucí trenér přípravek

pripravky@atletikaolomouc.cz

Vendula Šebečková

732 133 785

sekce zdravotně postižení

vendulasebeckova@gmail.com

Eva Kacanu

737 331 905

sekce 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

INFO@ATLETIKAOLOMOUC.CZ
WWW.ATLETIKAOLOMOUC.CZ
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Zpracoval: Tomáš Dočkal

