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--33  (1922) – vybudováno letní cvičiště, kde se 18.června konal první závod dorostenců 
v atletickém pětiboji, bodovalo se pouze pořadí v jednotlivých disciplínách. Mezi 27 dorostenci 
zvítězil Oldřich Šmelhaus před Otakarem Mlejnkem, Františkem Jeřábkem a Zdeňkem Johnem. 
Z 30. června pak jsou první dochované atletické výkony: Hlavička 500 v dálce, 100 m za 13s, 
Vokál 150 do výšky,  koule Najman 8.30 a oštěp Novák 35.70. 
--22  (1923) – nebyly uskutečněny žádné veřejné závody, tento rok byl plně věnován přípravě 
budoucích atletů, a také přípravě atletické dráhy na letním cvičišti. 
--11  (1924) – Ota Mlejnek eviduje své výkony na dalších závodech: 155 do výšky s rozběhem, 
135 z místa, do dálky 550 s rozběhem, 279 z místa a 26 m v hodu diskem 2 kg. Též zvítězil 
v přespolním běhu Jizerské župy. 
00  (1925) – založen atletický oddíl při Sokole Mladá Boleslav. První starty boleslavských 
atletů na veřejných závodech v Praze (Batelka 27.39 diskem a Mlejnek 160 cm do výšky). Další 
výkony roku: Vokál 165 výška, 39.40 oštěp, 9.57 koule a 100y za 11.6, Mlejnek 560 dálka, 27.36 
disk. 
11  (1926) – Otakar Mlejnek skáče 165 do výšky s rozběhem a 148 z  místa, Moučka vrhá koulí 
10.80m. 
22  (1927) – na mladoboleslavskou reálku přichází propagátor atletiky tělocvikář prof. Karel 
Hála, na dvoře reálky je vybudována provizorní atletická dráha, mezi aktivní atlety se zařazují 
Fiala, Gleindek, Šifta a Štamfest. Z výkonů roku: Procházka 100m za 11.3, Mlejnek výška 172 a 
disk 32.28, Vokál dálka 597 a oštěp 44.80. 
33  (1928) – trio Vokál, Procházka a Mlejnek se účastní závodů v Prostějově, dle posledně 
jmenovaného však nebylo docíleno žádných pronikavých úspěchů. 
44  (1929) – první starty boleslaváků v  desetiboji bodovaném podle tabulek – Mlejnek 4652.70 
bodů, Šmelhaus 4121.90, třetí Šifta 3744.43. Konáno také první meziměstské utkání MB-
Nymburk 53:26. První evidovaná sestava štafety 4x100m: Procházka,Vokál,Šifta,Šmelhaus – 
47.4. Nové oddílové rekordy: Liška disk 34.33, Fiala oštěp 46.78 a Šmelhaus dálka 613. 
55  (1930) – dvě meziměstská utkání s pražskými kluby a starty na závodech v Praze, Turnově 
a MB. Z nejlepších výkonů: disk Liška 37.60, oštěp Gleindek 43.33, Fiala 47.35, dálka Procházka 
623, výška Mašek 167, tyč Fiala 315, koule Liška 10.94. 
66  (1931) – Gleindek, Procházka a Mlejnek absolvují státní lehkoatletický kurz pro profesory a 
cvičitele lehké atletiky a stávají se tak prvními mladoboleslavskými kvalifikovanými trenéry. Ve 
čtyřech meziměstských utkáních podlehli boleslaváci jen jednou velmi těsně, a to družstvu 
Královských Vinohrad. 
77  (1932) – 22.května uskutečněny první Mladoboleslavské hry za účasti 53 mužů a 17 
dorostenců. Nejlepší výkony: koule Gleindek 11.33, disk Vaniš 36.51, 100m Daníček 12.1, oštěp 
Fiala 46.13. Ve výšce dorostenců zvítězil pozdější olympionik Zdeněk Sobotka výkonem 148cm. 
V červenci pak Miloš Fiala vylepšuje desetibojařské maximum na 4875 bodů. 
88  (1933) – vybojováno 7 meziměstských utkání, z toho 5 vítězně. Uspořádán také hvězdicový 
běh štafet Mladou Boleslaví za účasti 130 závodníků! Profesor gymnázia Jinřich Vondra přivádí 
k atletice mezi spoustou mládeže také bratry Sobotkovy. Nejlepší výkony roku: oštěp Fiala 52.20, 
koule Ducháček 13.01, disk Ducháček 40.22, výška Zdeněk Sobotka a Mlejnek 178, 60 m 
Přemysl Sobotka 7.5, dálka Přemysl Sobotka 601. 
99 (1934) – první tituly mistrů ČSR pro Mladou Boleslav získávají bratři Sobotkové – Zdeněk 
v oštěpu za 46.65 a Přemysl v dálce za 633. Nejúspěšnějším borcem družstva v celé sezóně byl 
Jaroslav Ducháček (disk 41.65, koule 13.11, tyč 340). Evidován první boleslavský chodec Josef 
Pospíšil, výkon z padesátky na trati Praha-Poděbrady se nedochoval. Jeho nejlepším výkonem byl 
ovšem čas 5:16 z roku 1930 v dresu AC Sparta Praha. 



1100 (1935) – bratři Sobotkové získávají cekem 5 mistrovských titulů, Josef Slánský vítězí v 8. 
ročníku Lesního běhu, později pořádaného jako tradiční Běh Štěpánkou. Na IV. 
Mladoboleslavských hrách startují poprvé také ženy – družstvo V.S. Praha v čele se světovou 
rekordmankou Zdenou Koubkovou. Na „domácí“ ženy si ale ještě budeme muset nějaký ten rok 
počkat… 
1111 (1936) – Zdeněk Sobotka skáče do výšky 190cm a kvalifikuje se tím jako první boleslavský 
atlet na OH v Berlíně, kde se ale, bohužel, do finále neprobojoval. Do Mladé Boleslavi přichází 
z Lipnice u Dvora Králové všestranný atlet František Fiedler. Boleslavští atleti získali 5 
mistrovských titulů. Pátého ročníku Mladoboleslavských her se zúčastnilo více než 150 
závodníků a 600 diváků. 
1122 (1937) – František Fiedler reprezentuje ČSR v Athénách jako výškař, v Záhřebu jako diskař 
a v Brně jako pětibojař, tam dokonce zvítězil. Nejlepší výkony roku: Fiedler: koule 14.02, oštěp 
54.83, disk 42.82, výška 186, trojskok 12.42, Přemysl Sobotka: dálka 675, 110 m přek. 17.2. 
1133 (1938) – vzhledem k politické situaci se neuskutečnilo ani mistrovství ČSR, pouze Přebor 
země České, kde zazářil Jan Havlíček vítězným výkonem 185 cm do výšky. Ve výsledcích se 
prvně objevují jména Přemysla Dolenského (1000m za 2:52), Miloslava Novotného (výška 170) 
a Vladimíra Ginzla (koule 13.22). Přemysl Sobotka ještě vítězí na juniorských přeborech (dálka 
677), ale pak společně s bratrem Zdeňkem opouštějí boleslavskou atletiku a následují své rodiče 
do Prahy. 
1144 (1939) – František Fiedler překonává na Strahově před 6000 diváky o 6 cm český rekord ve 
skoku vysokém – 197cm ! Stává se také mistrem ČSR v desetiboji (6221 bodů) a získává další 
mistrovské tituly ve výšce, disku a oštěpu. Svoji všestrannost prokazuje těmito výkony: výška 
197, dálka 679, tyč 343, koule 15.13, disk 42.18, oštěp 53.12, trojskok 13.03, 100m 11.9, 400m 
56.1 a 110m přek 18.0. Z výkonů dalších atletů – Dolenský 800m 2:03, 1500m 4:18, Havlíček tyč 
347, dálka 644, trojskok 13.22, 110m přek. 16.6. Osmých mladoboleslavských (Tyršových) her 
se zúčastnilo 200 atletů. 
1155 (1940) – Fiedler mistrem Čech a Moravy v desetiboji (6143b.), dorostenci získávají na 
přeborech země České 4 tituly – Josef Eminger v dálce (623) a v kouli, Josef Fabián na 60m (7.4) 
a Přemysl Chromovský v disku za 38.13. Dolenský zlepšuje oddílová maxima na 800 a 1500m 
(2:02.2 a 4:09.8). Zdeněk Sobotka, Fiedler, Mlejnek a Havlíček působí jako instruktoři na 
atletických kurzech. 
1166 (1941) – atleti nemají vlastní dráhu k pravidelné přípravě, zabrali ji Němci a půjčovali ji jen 
občas. Fiedler opět mistrem ve výšce, kvalitní desetiboj předvedli Jan Havlíček (3. místo - 5431) 
a Míla Novotný (5. místo - 4965). Prosazuje se i sprintér Josef Horák (11.3). Družstvo mužů 
vítězí v přeboru boleslavského kraje před Mělníkem, Jičínem a Turnovem. V republikovém 
měřítku je hodnoceno na 7. místě. 
1177 (1942) – na mistrovství Čech a Moravy v desetiboji obsazují boleslaváci kompletní stupně 
vítězů, 1. František Fiedler 5591, 2. Jan Havlíček 5188, 3. Jaroslav Kojzar 5137. Fiedler kromě 
toho ještě vítězí ve skoku vysokém (188). Činnost Sokola byla zakázána. Atleti startují pod 
hlavičkou NSK Mladá Boleslav a poprvé vydávají tištěnou ročenku s ročními i dlouhodobými 
tabulkami. V Mladé Boleslavi byly toho roku překonány i dva čs. rekordy – slávista Knotek 
v disku hodil 46.66 a sparťanský dorostenec Fikejz skočil 712 do dálky. 
1188 (1943) – dva mistrovské tituly (výška a oštěp) pro Františka Fiedlera, který je též 
nejúspěšnějším závodníkem prvoligového družstva. Druhým nejlepším závodníkem je hodnocen 
Přemysl Dolenský, který v tomto roce také překonal 5 klubových rekordů (od 800m za 1:56.8 až 
po 3km za 9:06.2). Rekordní jsou i sprintér Josef Petr (100m za 11.1), Jiří Juranka (400m za 53.1) 
a Míla Novotný (tyč 361). Objevuje se nadějný chodec Josef Zikmund. Závody na domácí půdě 
navštívilo 10.793 platících diváků. 
1199 (1944) – počet platících diváků za celou sezónu stoupl na 22.391. Přes 2.500 diváků na 
každém ligovém utkání !!! Uspořádán I. ročník Velké ceny MB v desetiboji současně jako 
Mistrovství Čech a Moravy – dominovali domácí závodníci: 1. Fiedler, 2. Novotný, 3. Havlíček, 



5. Žák, 7. Kojzar. Dochovala se i fotografie Anny Píšové v dresu NSK v cíli běhu na 60m, žádný 
výsledek žen z této doby se ale zatím nepodařilo získat. Ženy (přesněji řečeno dívky) do té doby 
startovaly jen v rámci boleslavského gymnázia. 
2200 (1945) – vzhledem k obnovování života po válečném období je výkonnost atletů v tomto 
roce nižší. Boleslaváci startují s písmeny SMB na dresech. Atletická veřejnost sleduje ohlášený 
přestup reprezentanta Moravce z Hradce Králové, ten však na poslední chvíli přestup odvolal. 
První mistrovský titul získává dorostenec Miroslav Vybíral na krátkých překážkách. Dolenský  se 
stává mistrem na 800 i 1500m, Miloslav Novotný získává bronz v desetiboji. 
2211 (1946) – na Mistrovství Evropy v Oslo končí Miroslav Krejcar na 7. místě ve skoku o tyči 
výkonem 390cm. Na přeborech ČOS získávají první místa Fiedler v oštěpu, Lank ve výšce, 
Novotný v dálce a Ritter na 5 km. Chodecký rekord Zikmunda na 20km – 1:42:00. Přemysl 
Dolenský v dresu AFK Stráž bezpečnosti vítězí v 50. ročníku Běchovic. 
2222 (1947) – Ladislav Wünsch startuje v mezistátním utkání s Holandskem a Francií (oštěp 
60.78). V dlouhodobých tabulkách najdeme i jeho výkon ve skoku o tyči 360 cm. Jaromír Lank 
skáče 666 do dálky a 186 do výšky. Mezi štrekaři se začínají prosazovat Stanislav Eliáš a Václav 
Poláček. 
2233  (1948) – mezistátní utkání Severní Čechy – Bělehrad sleduje na letním cvičišti 5000 diváků, 
rekord, který už zřejmě nebude nikdy překonán… Poprvé zde také startuje Emil Zátopek (3km za 
8:14). Na dalším mítinku hostí Letní cvičiště také závodníky ze Švédska. V mezistátním utkání 
s Maďarskem a Holandskem startuje František Fiedler. Josef Strnádek překonává klubový rekord 
v oštěpu – 62.83. S atletikou začínají Josef a Jaroslav Klimentovi. 
2244  (1949) – dlouhé tratě ovládají Přemysl Dolenský a Stanislav Eliáš. Z Bakova nad Jizerou 
přichází mílař Luboš Kysela. Po těžké nemoci se vrací na atletický ovál František Fiedler. 
2255  (1950) – oddílové rekordy překonávají Miloš Smolík v dálce 685 cm, Antonín Sláma 
v maratónu 2:50:27, Přemysl Dolenský zaběhl 3km poprvé pod 9 minut – 8:54.6. 
2266  (1951) – Miloš Smolík skáče oddílák v trojskoku – 13.23, Vladimír Dědek o tyči 391. Další 
rekordy přidává Přemek Dolenský na 15 a 20km a hlavně na 3 km překážek – 10:37.0. 
2277  (1952) – přichází nadějná generace dorostu, např. Václav Bečvárovský zaběhl 110m přek. 
za 15.0, Jaroslav Klimenta hodil oštěpem 56.80 a ve výsledcích se objevují první ženy – Táňa 
Ulmonová oštěp 36.80. Dolenský rozšiřuje svou sbírku rekordů o 25 a 30 km. 
2288  (1953) – Václav Bečvárovský překonává Fiedlerův oddílový rekord v desetiboji, a také 
v trojskoku – 1395. V mádežnických kategoriích se prosazují Josef Klimenta (oštěp 54.20), Jiří 
Hůlka (výška 177) a Otto Bělohradský (dálka 673 a 110m přek. 16.8) 
2299  (1954) – žádný výkon z tohoto roku dnes nefiguruje v dlouhodobých tabulkách. Tak snad 
jen poznámka, že pár hodin před zahájením prvomájového průvodu spatřil světlo světa autor této 
ročenky… 
3300  (1955) – do čela oddílu se staví Antonín Prokop, organizačním pracovníkem Miroslav 
Toman. Dolenský se zlepšuje na na 5 i 10 km (15:29.0 a 32:27.4). Překonává také oddílový 
rekord v hodinovce – 17.908,3m. 
3311  (1956) – největší atrakcí roku jsou mezinárodní závody 26.9. za účasti závodníků z Indie, 
někteří prý běželi opravdu v turbanech. Družstvo mužů vítězí v krajském přeboru a účastní se 28. 
října kvalifikačního utkání o postup do oblastní soutěže. Běhu Štěpánkou se zúčastnilo 216 
závodníků. 
3322  (1957) – přicházejí vrhačský objev Václav Novák a oštěpař Jaroslav Železný, oba hned 
v tomto roce překonávají oddílové rekordy dorostu (koule 15.13, oštěp 57.13). Jaroslav Pitelka 
skáče o tyči 362 cm. 
3333  (1958) – předsedou oddílu je František Lopata, ve výboru pracují Josef a Stanislava 
Kopřivovi, Ota Mlejnek, František Fiedler, JUDr. Přemysl Sobotka, vedoucím rozhodčích se 
stává Ladislav Kujan s pomocí Jiřího Juranky. Rostoucí členská základna přináší rok bohatý na 



kvalitní výkony: Josef Mansfeld koule 13.32, Zdeněk Batala 100 m 11.2, 400 m 52.9, Jan Banýr 
koule 12.78. Mezi dorostenci se prosazují Václav Pudil, Jaroslav Kolín, Jaromír Tribula. Chodec 
Jiří Anděl vytváří oddílové a dokonce krajské rekordy na 3 a 5 km chůze. Další oddílové rekordy 
přidávají ve sprintech a skocích Jindra Císařová a Vlasta Přikrylová, Jana Horáková hází oštěpem 
dokonce čs. rekord mladšího dorostu – 36.87m. Muži jsou v divizi pátí. 
3344  (1959) – tento rok patří především ženám, Vlasta Přikrylová ve svých 17 letech překonává 
šest československých rekordů (např. 100 m 12.3, dálka 550), Jana Horáková se zlepšuje v hodu 
oštěpem na 43.23. Marta Ulmanová překonává 3 čs. rekordy starších žákyň (60 m 8.0, dálka 
518). Družstvo mužů Spartaku AZNP se umístilo v divizi na 4. místě. Nejúspěšnějším 
závodníkem byl opět Josef Mansfeld, na úspěchu se dále podíleli Jan Banýr, Zdeněk Stehlík, 
Miroslav Sedláček (Mikan) a Jan Martínek. Vidět je i druhý Miroslav Sedláček (Cirda). Mezi 
dorostenci se objevil nadějný tyčkař a výškař Karel Vágner, pozdější legenda české muzikantské 
scény. Družstvo žen (stejně jako dnes …) doplňovaly žákyně – Marta Ulmanová, Magda 
Wächterová a Jaroslava Růtová. 
3355  (1960) – družstvo mužů postupuje z divize do II.ligy. Jaroslav Železný hází oštěpem 63.42. 
Pavel Studničný už jako dorostenec umí stovku za 11.3 a čtvrtku za 51.3. Vlasta Přikrylová skáče 
do dálky 552 a odchází do Prahy. Na sraz atletů po 35 letech se dostavilo 80 účastníků. 
3366  (1961) – družstvo mužů jako nováček druhé ligy končí na druhém místě. Z Mělníka 
přichází do Mladé Boleslavi Bohumil Zítka, trenérem je mu Vlastimil Grus. Mezi běžecké opory 
patří také Jaroslav Mužíček a Michal Urbánek. Ze svého pražského angažmá se vrací Václav 
Bečvárovský. Oštěpařské trio doplňuje Jaroslav Neubert. Pavel Kocum skáče 193 do výšky, 
dorostenec Ivo Pásek 187. Sprinter Karel Banýr zaběhne časy 11.2 a 23.1. Ve výškařském 
sektoru se také poprvé objevuje žákyně Věra Bernardová. Dráha letního cvičiště je prodloužena 
na 250m. 
3377  (1962) – muži opět druzí v II. lize, poprvé také startuje družstvo žen  - 2. místo v krajském 
přeboru. Věra Bernardová překonává čs. dorostenecký rekord ve výšce – 167cm. Bohumil Klos  
a Jiří Soustružník zlepšují oddílový rekord na stovku 11.1, Miroslav Hartman na dvojnásobné 
trati  23.0. Nový objev Michael Štěpán jako dorostenec běží 400m za 51.2 a 800m za 1:56.9. Jiří 
Kristek zlepšuje oddílové maximum v trojskoku na 13.43. Václav Bečvárovský už umí 110 m 
přek. za 15.1 a Jan Bechyně 200 m přek. za 25.9. Mezi středotraťaři se prosazuje Jan Novák. 
3388  (1963) – družstvo mužů opouští II. ligu z technických důvodů, a to kvůli jednomu 
neuskutečněnému utkání. Také ženy sestupují do II. třídy krajské soutěže. Oldřich Žák překonává 
o tyči 405 a na špičkové tyčkařské trio ho doplňují Pavel Jenka a Jiří Petříček. Jaroslav Kolín si 
skáče osobák do výšky 194cm. Na hřišti se objevují pozdější opory Petr Švarc, Přemysl Hašlar a 
Václav Matěj. Věra Bernardová vyrovnává výkonem 169 čs. rekord žen a je jmenována Mistryní 
sportu. 
3399  (1964) – muži vítězí v divizi, ženy v KP, stejně jako mladší dorostenci. Nejúspěšnějšími 
závodníky jsou Václav Bečvárovský, Jaroslav Kolín a Josef Brych, mezi ženami sprintérka Květa 
Klosová, vrhačka Věra Sedláčková (vytvořila krajský rekord v kouli výkonem 12.98) a skokanka 
Věra Bernardová. Prosazují se i další muži – vrhači Jan Banýr, Václav Novák a Jan Veselý, 
štrekaři Michael Štěpán a Petr Pojar. Mezi dorostenci se objevují pozdější dlouholeté opory 
družstva Zdeněk Vítek a Jiří Kramer, ten je 2x stříbrný na přeboru ČSR ve výšce. 
4400  (1965) – uskutečněna 2 mezinárodní utkání s rakouským soupeřem, družstva mužů i žen 
postupují do II. ligy. Miroslav Bezucha skáče v trojskoku 14.55, pod dalšími 7 oddílovými 
rekordy (včetně štafet) je podepsán Michael Štěpán, který také nasbíral nejvíce bodů pro družstvo 
(90.25). Ze Semil přichází oštěpař Jaromír Sáchomský a hned hází oddílový rekord 64.20. Jen o 
43 cm méně (ale lehčím náčiním) hodil mladší dorostenec Bohumil Štangel. Poprvé se ve 
výsledcích objevuje Ivan Sedláček, jeho rekord na 200 m překážek má hodnotu 25.2. V ženách se 
k loňskému úspěšnému triu připojily Marta Klatovská a Eva Manšingerová. V tomto roce 
boleslaváci překonávají celkem 27 krajských rekordů ! Sjezd atletů po 40 letech – 100 účastníků. 



4411  (1966) – atleti se stěhují na nový Ústřední stadion, což ovšem znamená značný úbytek 
diváků. Družstvo mužů je posíleno o borce z vojenské posádky, mezi nimi je i sprinter Miroslav 
Zdílna, pozdější dlouholetý trenér sprintů. Ivan Sedláček reprezentuje ČSSR v desetiboji (6759 
bodů). Z vojny v Dukle Praha se vrací Bohumil Zítka a vytváří krajské rekordy na 5,10 km a 3 
km přek. (14:45, 31:38.4 a 9:17.4). Mezi štrekaři září vedle universálního Míši Štěpána také Petr 
Beránek, Petr Švarc a bakovák Josef Bureš. V dorostu se objevují mj. i vrhač Rudolf Výborný a 
dálkař Josef Horák. Mezi ženami opět dominovaly Klosová a Sedláčková, výškařku Bernardovou 
(odešla do VŠ Praha) nahradila Marie Zedníčková, prosadily se oštěpařky Miloslava 
Neugeborenová (později Zdílnová) a Alena Vlčková (později Kramerová). V oštěpařské rodině 
Železných se 16. června narodil olympijský vítěz… 
4422  (1967) – vyznamenání Za zásluhy dostává od ÚV ČSTV oddíl atletiky a jednotlivci prof. 
Jindřich Vondra, Ing. Josef Hron, František Fiedler a Josef Brych. Nejúspěšnějším ligovým 
závodníkem je Ivan Sedláček před Mirkem Zdílnou a Jirkou Kristkem. Osvědčené opory 
Beránka, Štěpána a Zítku doplňují „vojáci“ Gilk, Louda, Hovorka, Heger, Fajt, Jirásek, a také 
štrekař Ivan Kobliha a chodec Stanislav Kosík. Olda Žák skáče oddílový rekord v tyčce – 440 
cm. Svoji první republikovou medaili si přiváží také 15-letá Růžena Eliášová. 
4433  (1968) – 3. až 4. srpna pořádáme M-ČSSR ve vícebojích, domácí Ivan Sedláček zde 
překonává čs. rekord, v tomto roce již potřetí (7304b.). I Jiří Jirman na 6. místě splňuje limit 
mistrovské třídy (6569b.) Ivan Sedláček překonává také oddílové rekordy v dálce (722) a na 100 
m přek. (14.5). Jiří Fait a Jaroslav Železný vylepšují maximum v oštěpu (66.40 a 66.52). Střední 
tratě ovládá Bohumil Čížek. Pro osobní rekordy v dálce a trojskoku si doskočí Jan Bažant. Mezi 
dorostenci na sebe upozorňují kvalitními výkony vrhač Zdeněk Dvořák, sprintér Vladimír 
Hamáček, štrekař Milan Najman a chodec Vlastimil Grus ml. Dvacet členů oddílu jede na zájezd 
do Neumünsteru a Kielu, z 16 startů na tamních mítincích si odváží 10 vítězství. 
4444  (1969) – reorganizace ligových soutěží na formu víceutkání, oslabené družstvo mužů se 
udrželo na 5. místě. Odešli všichni vojáci (přišli jiní, ale ti nezávodili …), na vojnu odešel i Ivan 
Sedláček. Nejvíce ligových bodů získali Jiří Kristek (trojskok 1459) a Míša Štěpán (400 m 50.2, 
800 m 1:54.6), třetím nejúspěšnějším byl ještě dorostenec Zdeněk Dvořák, v té době 
dorostenecký rekordman a kapitán dorostenecké reprezentace ČSSR. Sprinty v tomto roce 
ovládal František Kubát, pozadu nezůstalo ani osvědčené duo Klos-Zdílna. Dlouhé tratě po 
zranění Bohouše Zítky ovládal Ludvík Ollé. Na chodeckých tratích se objevuje drobná postava 
Jaroslava Nováka. Chůzí k bodům družstva vypomáhá i univerzální Miroslav Sedláček (Cirda). 
Ženám vévodí stále ještě dorostenka Růžena Eliášová,  která také 4x reprezentuje ČSSR a je 
dokonce vyhodnocena jako okresní sportovec roku. 
4455  (1970) – Zdeněk Dvořák se na mistrovství Evropy juniorů v Paříži dokázal probojovat 
v hodu diskem až do finále. Družstvo mužů si udržuje národní ligu celkovým 5. místem, do vyšší 
soutěže postupuje nově sestavené družstvo žen. Eliášová, Dvořák a Hamáček se stávají 
dorosteneckými mistry republiky, reprezentační dres obléká kladivář Rudolf Výborný, a také 
Ivan Sedláček, který se vrátil z vojny, aby vytvořil dodnes nepřekonané oddílové maximum 
v desetiboji – 7409 bodů (po přepočtu podle současných tabulek je to 7276b.). Oddílové rekordy 
převážně v bězích nad 10km překonává Jaroslav Herčík. V nejmladších kategoriích vynikají 
Lenka Nováková, Milan Najman a Vlastimil Eliáš. Za tréninkové podpory vedoucího družstva 
žen Stanislava Eliáše st. obětavě dojíždějí na utkání dorostenky Drahuše Flanderková, Helena 
Honzátková či Helena Trantinová. Výročí 45 let atletiky v MB oslavilo 126 přítomných. 
4466  (1971) – Ivan Sedláček je nominován na halové mistrovství Evropy v Sofii, stává se dvakrát 
republikovým mistrem a překonává také 3 oddílové rekordy (110 m přek. za 14.3, 100 m za 10.8, 
výška 204). Mistrovské tituly ČSR i ČSSR v mladším dorostu získává na 1500 m a 3000 m 
Vlastimil Eliáš. K tomu přidává 4 čs. rekordy (800, 1500, 2000 a 3000 m). Nejúspěšnější partou 
ligových bojů jsou vytrvalci Ludva Ollé, Bohouš Zítka, Jiří Kvíčala, Jarda Herčík a Petr Švarc, 
hned po nich vrhači Václav Novák (koule 15.55), Zdeněk Dvořák (koule 15.33, disk 49.80), 
Václav Bernard (14.95 a 50.62) a Josef Brych (kladivo 46.22). V tomto roce nás navždy opustil 
Josef Hron, na jeho počest je nadále pojmenován Běh Štěpánkou. 



4477  (1972) – další zlepšení Ivana Sedláčka - čas 14.2 na 110 m přek. je stále oddílovým 
rekordem. Vladimír Hamáček získává zlato na 200 m na M-ČSR i M-ČSSR. Vedle něj jsou 
nejúspěšnějšími ligovými závodníky opět vrhači Dvořák a Bernard, v oštěpu se jedničkou stává 
Bohumil Štangel. V ženách jsou nejplatnějšími členkami týmu Růžena Eliášová (1500 m za 
4:34.9), vrhačka Věra Zapadlová a sprinterský objev Eva Hlaváčová. Muži končí v národní lize 
na druhém místě, ženy páté. V žákovských kategoriích se stávají mistry ČSSR Lenka Nováková 
na 600 m a Vladislav Piták v hodu diskem. Oddíl pořádá zájezd do rumunské Kluže 
s pokračováním k moři. Kuriozitou těchto let bylo, že v jedné třídě gymnázia se sešlo 5 ligových 
závodníků, a to 4 studenti (Klíma, Suchý, Bartoš a Prückner) a jejich třídní profesor Bohumil 
Klos. 
4488  (1973) – Vladimír Hamáček dosahuje na 100 i 200 m časů 10.7 a 21.8 – oddílové rekordy, 
které vydržely více než 30 let ! Stejně tak Vlastimil Eliáš na 1000 m (2:26.7 je rekordem dodnes) 
a Rudolf Výborný v hodu kladivem (54.12 - překonán až v roce 2010). Z pražské Dukly se 
navrátil Zdeněk Vítek a jeho výkon 58.84 je diskařským oddílákem dodnes. Tento výkon docílil 
na Rošického memoriálu a postavil se na stupně vítězů vedle olympijských legend Ludvíka 
Daňka a američana Johna Powella! V tomto roce bylo překonáno 46 oddílových rekordů, výkon 
štafety žákyň Iva Hájková, Milena Horová a Marie Eichlerová na 3x600m byl dokonce rekordem 
republikovým. V I. NL skončili muži čtvrtí a ženy páté. 
4499  (1974) – Bohumil Štangel hází oštěpem oddílový rekord 71.12. Osobní rekordy si skáče 
Antonín Zákonov (718 a 14.54), pro oddílový rekord v dálce si ovšem doskočil Ivan Sedláček 
(735). Zlaté medaile z republikového mistrovství si přivážejí dorostenci Ondřej Halama (výška), 
oštěpař Miroslav Doležal, dálkař Luboš Antošík a především Lenka Nováková (v krosu a na 
800m), která svoji výkonnost potvrdila i českým rekordem na 1000m (2:59.4). Vzhledem 
k reorganizaci soutěží na konci sezóny je družstvo mužů nuceno absolvovat v Karviné kvalifikaci 
o národní ligu. Přestože favoritem bylo jasně družstvo Pardubic, díky maximálnímu nasazení 
vyšli z kvalifikace vítězně boleslavští. Ženy si I. NL udržely díky 4. místu i bez kvalifikace. 
Mladá Boleslav byla pověřena uspořádáním M-ČSR dospělých a jedna medaile dokonce zůstala 
doma – štafeta 4x400 m ve složení Karel Kumsta, Ladislav Futtera, Martin Klíma a František 
Najman získala bronz. Byl také vybudován stadion u 6. ZDŠ. 
5500 (1975) – ženy sestupují z národní ligy. Vedle zkušených Heleny Honzátkové, Věry 
Zapadlové a Jaroslavy Šebové se prosazují také dorostenky Lenka Nováková (800m za 2:12.5), 
Eva Hlaváčová (100m 12.3, 200m 25.3) a Eva Bohuslavová (400m za 61.2). Mezi muži patřili 
k nejúspěšnějším Ladislav Futtera (800m 1:55.2), Petr Švarc a Stanislav Eliáš ml. na 10km 
(31:17.0 a 31.19.8), Jaromír Janíček (10km chůze za 48:31), Miroslav Pařízek (110 přek. za 15.1, 
400 přek. 57.5). Na 5km se zlepšují i Jaroslav Herčík a Ludvík Ollé (15:09.2 a 15:01.0). Mezi 
dorostenci na sebe upozornili první odchovanci sportovních tříd 6. ZDŠ Jiří Sopoušek, Zdeněk 
Vaňouček a Jiří Flusek. Ivana Mlejnková hází oddílový rekord v oštěpu 45.76. 
5511 (1976) – družstvo žen se vrací do ligy, z mateřské dovolené se vrátila Růžena Honzátková 
(Eliášová) a vedle loňských opor úspěšně zasáhly do bojů také k nerozeznání podobné sestry 
Eichlerovy Marie a Antonie a vrhačka Alena Soukalová. Největší posilou družstva mužů je Ivo 
Kylar, který postupně zlepšuje oddílové rekordy od 800 m do 5 km. Další oddílák přidává Josef 
Horák v dálce (740). Osobní rekord  zi zaběhne i František Najman (400m za 50.9). Slibnou 
běžeckou dráhu nastupují Zdeněk Beneš a dorostenec Jaroslav Koťátko. 
5522 (1977) – muži skončili v národní lize třetí, ženy ligovou příslušnost opět ztratily. Nejvíce 
bodů pro družstva získali Zdeněk Vaňouček a Helena Honzátková. Oddílové rekordy posunují 
v oštěpu Miroslav Doležal na 73.02, Jan Skoupý ve vrhu koulí na 17.24 (dodnes nepřekonán!). 
Zlato na dorosteneckém mistrovství republiky získává Ivana Hubálková na 400m, dvě stříbrné 
Rudolf Záhumenský (200 a 400m). Osobní rekordy od 800m do 3km si zlepšuje Martin Klíma, 
na delších tratích posila z Domažlic Bohuslav Balcar, a také Oldřich Navrátil v trojskoku. Martin 
Klíma zahajuje více než dvacetiletou sérii bezkonkurenčních kronik oddílu. 
5533 (1978) – nejúspěšnějšími závodníky této sezóny byli chodci Stanislav Mezera a Jaroslav 
Prückner. Jejich výkony na 50km dlouhé trati z Prahy do Poděbrad je vynesly až mezi pětici 



nejlepších sportovců TJ Auto Škoda. Zlaté medaile z dorosteneckých šampionátů přivážejí Petr 
Budín, Lenka Bubeníčková a Dagmar Šubrtová, ta získává také 2x zlato z krosu, stříbro a bronz 
z krosu přidal Jaroslav Koťátko. 
5544 (1979) – tento rok lze označit snad za nejúspěšnější v historii boleslavské atletiky – obě 
družstva dospělých se dostala až do kvalifikace o celostátní ligu a jednotlivci získali na 
republikových mistrovstvích celkem neuvěřitelných 40 medailí (11+13+16) !!! Jenom samotná 
Dáša Šubrtová získala 5 zlatých, ty další přidali Eva Hůlková, Lenka Bubeníčková, Petr Budín, 
Jiří Heřmanský, Petr Železný a Milan Sobotka. Jana Hančová a Blanka Venclů překonávají laťku 
ve výšce 160 cm. Družstvo starších dorostenek zvítězilo v přeboru ČSR a skončilo na čtvrtém 
místě v ČSSR. O síle mladoboleslavské atletiky svědčí i to, že jsme měli kvalitně obsazená i B 
družstva dospělých. V závěru sezóny se uskutečnilo historické utkání bafuňářů proti družstvu 
žen. Funkcionáři zvítězili 70:61. Podrobnosti hledejte v kronice 1979. 
5555 (1980) – Josef Brych je jmenován ústředním trenérem atletiky ČSTV, Miroslav Zdílna a 
Jaromír Sachomský pak národními trenéry sprintů a oštěpu. Aleš Höffer se stává mistrem ČSSR 
krátkých překážek. Dagmar Šubrtová k halovému titulu ČSR na 1500 m přidává při startu na 
mítinku Zlatá tretra oddílový rekord na 800 m – 2:09.5. Tituly mistrů ČSR získávají i Zdena 
Nevyjelová na 100 a 200 m, Milan Sobotka v oštěpu a Petr Železný v oštěpu dorostenců. Veterán 
Přemysl Dolenský se stává v kategorii nad 60 let mistrem Evropy na 10 km. Muži končí 
v národní lize na 2. místě, ženy páté, nejvíce bodů pro družstva nasbírali Antonín Zákonov a 
Dagmar Šubrtová. Do dlouhodobých tabulek začínají promlouvat vytrvalci Zdeněk Beneš a 
Vladimír Koudelka, oba svěřenci trenéra Pavla Svobody. Také vrhači Zdeněk Lamač a Vladimír 
Velíšek míchají tabulkami. Vendula Kůrková a Ivana Šákrová skáčí 161 do výšky. 
5566 (1981) – v nafukovací hale uspořádán druhý ročník Učňovské laťky s živou hudbou – 
nejvýš skočil dorostenec Petr Budín (201). Jedinou medaili z haly přiváží Luboš Šubrt za třetí 
místo na 800m. Jiří Heřmanský získává stříbro v krosu. Oddílové rekordy na 10km (30:23.79) a 
v hodinovce (19040.40) překonává Zdeněk Beneš, oba jsou platné dodnes, ten druhý byl dokonce 
i rekordem krajským. K tomu přidává stříbro z  M-ČSR na 10 km. Úspěšný na republikovém 
mistrovství je i Miroslav Doležal (oštěp 70.44). Další svěřenec Pavla Svobody Vlastimil Katzer 
se zařazuje na 2. místo dlohodobých tabulek na 1500m (3:53.15). Zdena Nevyjelová získává dvě 
zlaté na M-ČSR a překonává oddíláky na 100 i 200 m (11.6 a 24.83). Dvojitým úspěchem skončil 
závod na 400 m překážek na M-ČSR dorostu – 1. Lenka Černá, 2. Hana Chumlenová. Další 
stříbrné medaile přidali Jiří Heřmanský, Petr Železný, Luboš Šubrt a Jan Železný, bronzovou pak 
Štěpán Horák ve výšce. Ten si to ovšem vynahradil zlatem na M-ČSSR. Juniorským mistrem 
ČSSR se stal oštěpař Milan Sobotka. 
5577 (1982) – Luboš Šubrt získává 3 zlaté na M-ČSR i ČSSR. Mistry ČSR v dorostu se stávají i 
Dana Bartošová a Libor Kverek. Vladimír Koudelka reprezentuje ČSSR na maratónu v KLDR. 
Jan Železný opakovaně překonává čs. dorostenecký rekord v oštěpu. Miroslav Bartoš, skákající 
ještě strédlem, překonává do výšky 201 cm. Družstvo mladších dorostenek končí páté na přeboru 
ČSSR. 
5588 (1983) – předsedou oddílu se stává ing. Václav Novák. Výkonům roku vévodí půlka Luboše 
Šubrta za 1:48.81, maratón Vladimíra Koudelky za 2:21:49 a oštěp Dany Bartošové 48.14. 
Všechny tři výkony jsou oddílovými rekordy dodnes. Šubrt vyhrál i oba halové šampionáty. 
Bronz v dálce přidala dorostenka Jana Krýzová (548). Růžena Honzátková byla bronzová 
v krosu. Na dráhovém M-ČSSR juniorů získali zlato Luboš Šubrt a Jan Železný (čs. juniorský 
rekord 74.34). Oba se účastní i ME juniorů. Dorostenecké zlato přivezl oštěpař Libor Kverek, 
dálkařka Alena Tomšů skočila pro bronz (570) stejně jako Václav Soustružník (662). Družstva 
dospělých si stále zachovávají ligovou příslušnost, i když u mužů to bylo tak tak… 
5599 (1984) - oddíl získal do svých řad také světového rekordmana na 100 km Václava 
Kameníka, ukáže se však, že ligové tratě jsou pro něj příliš krátké. Dnes by ovšem jeho desítka za  
33:54.9 v lize bodovala…. Chodci Stanislav Mezera a Jaroslav Prückner reprezentují na 
etapovém závodě Tour de Romandie ve Švýcarsku. Jan Železný se zlepšuje na 77.40. Po deseti 
letech pořádala Mladá Boleslav zase Mistrovství ČSR, tentokrát mladších dorostenců. Opět 



zůstala jedna medaile doma, a to zásluhou oštěpaře Jana Rýdla za 57.12. Nejúspěšnějším 
závodníkem družstva mužů byl hostující vrhač Miroslav Beneš. Již několik let funguje v MB 
pobočka Ligy 100, později nazvaná CBCH (klub boleslavských chrtů), a každou neděli v 8.30 
vybíhá od Ústředního stadionu početná skupina běžců. Ve věku 77 let navždy odešel Otakar 
Mlejnek. 
6600 (1985) – Jan Železný ustavuje konečnou hodnotu oddílového rekordu v oštěpu na 84.68. Od 
další sezóny už se bude házet novým typem nářadí. Na druhé místo se za něj ještě stihne zařadit 
Libor Kverek (74.56). Jaroslav Chlubna překonává oddílové rekordy na 5km (14:17.80) a 3km 
(8:12.7), i v dalších disciplínách se postupně řadí na přední pozice tabulek. Martin Zelený skáče 
do výšky 206. Blanka Vaňková zaběhla maratón pod 3 hodiny. Chodeckou dvojici Mezera-
Prückner doplňuje ještě z  Jablonce hostující Jaroslav Pták. Na obou halových mistrovstvích 
dorostu zvítězil v běhu na 800m Tomáš Vodseďálek. Bronz na ČSR získala překážkářka Radka 
Jarošová. Ta získala zlato na dráhovém M-ČSR a zlepšila oddílový rekord na 100 přek. (14.78). 
Zlatý byl i Libor Kverek. Ten si to zopakoval i na M-ČSSR, kde další medaili, bronzovou, získal 
překvapivě Petr Kadaník na 200m. Železný a Kverek oblékají několikrát reprezentační dres a 
účastní se také ME juniorů, kde končí na 4. a 6. místě. Družstvo mužů končí v lize ve středu 
tabulky, ženy zachraňují ligu rozdílem pouhých 9 pomocných bodů. 
6611 (1986) – Ladislav Šifta překonává oddílový rekord v trojskoku výkonem 14.96, Milan Jílek 
v tyčce (470). Mladší dorostenec Bárta pokračuje v oštěpařské tradici bronzovou medailí z M-
ČSR. Věra Císařová hází oštěpem 44.54, což znamená 3. místo v historických tabulkách. Osobní 
rekordy si zaběhnou i Jana Boháčková a Eva Zahrádková. Přemysl Dolenský je opět mistrem 
Evropy veteránů na 10 km a stříbrný v maratónu (3:09:26 v 66 letech !) Muži i ženy sestupují 
z národní ligy. Václav Kameník je nejlepším členem družstva ČSSR, které vítězí ve Světovém 
poháru na 100 km. 11. ročník chodecké hodinovky znamená, že si tento závod nachází pevné 
místo v celostátní termínovce.  
6622 (1987) – u příležitosti 90. výročí československé atletiky jsou vyznamenáni pamětní medailí 
Josef Kopřiva, Vlastimil Grus a František Fiedler. Obě družstva dospělých suverénně vítězí v KP 
a postupují zpět do národní ligy. 6 medailí z dorosteneckého M-ČSR si rozdělili: stříbro Josef 
Kusý (200m) a Lenka Neprašová (800m), bronz Vendula Benešová (dálka), Jaroslava Rulcová 
(koule), Vladan Rais (dálka) a Jiří Vajsejtl (800m). Na M-ČSSR zopakovala stříbro Lenka 
Neprašová (2:17.26), bronz získala štafeta 4x100m Nejedlá-Nývltová-Benešová-Štefflová. Jiří 
Havrda byl třetí na 400m mezi juniory. V ligových bojích se prosatují bratři Vernerové, Jaroslav  
ve sprintech a dálce, Tomáš v oštěpu a dálce. Mladší dorostenky obsadily 3. místo na přeboru 
ČSSR družstev. Jan Železný se vrátil z vojenské služby a  hned hodil oddílový rekord novým 
typem oštěpu 78.74. 
6633 (1988) – do čela oddílu se opět staví Lubomír Kysela. Odchovanec Aleš Höffer se stává 
halovým mistrem Evropy na 60 m překážek. Zlato na M-ČSSR dorostu získala Lenka Neprašová, 
stříbro Jiří Nosálek (3000m) a bronz Michaela Hoferková (1500m). Mezi nejlepší výkony roku 
patří dálka Venduly Benešové (558), sprinty Ivety Nývltové (12.3 a 25.5), 1500m Hoferkové a 
Kozderkové, nad krátkými překážkami se blýskla Markéta Žáková. Oba celky dospělých zase po 
roce opouštějí ligu. Nejvíce bodů z mužů získal Miloslav Mozík, z žen Dana Kameníková. 
6644 (1989) – na M-ČSSR v hale získává stříbro Lenka Neprašová, která si zlepšuje osobní 
rekord na 2:11.24, bronz přidávají Romana Kozderková a Jiří Nosálek. Stejní závodníci získávají 
medaile i na venkovních dorosteneckých šampionátech. K nim se přidávají i Jiří Vajsejtl, 
Michaela Hoferková a Marek Mašek. Na M-ČSR dospělých jsou stříbrní Romana Kozderková 
(oddílový rekord na 3km – 10:19) a Libor Polánek (1500m za 3:48.93). Přemysl Kubín si 
zlepšuje osobní rekord na 10 km a vítězí v maratónu ve francouzském Dieppe (3. Koudelka, 10. 
Oplt). Petr Budín skáče 708 do dálky a 207 do výšky. Obě družstva dospělých vítězí v KP a 
postupují do nově vzniklé II. NL. Uspořádán 8. ročník Pojizerského krosu za účasti 110 
závodníků. Miroslav Bartoš se stává poslancem prvního porevolučního parlamentu. 
6655 (1990) – Petr Budín se ještě o jeden cm posouvá do čela výškařské historie (208). Také ve 
výšce žen se mění první pozice – Stanislava Vyhnánková skáče 170. Jiří Havrda běží čtvrtku za 



48.81. Jiří Nosálek druhý v ČSSR v hale na 3km, Rudolf Grepl 3. ve výšce (205). Sběrateli 
medailí z různých mistrovství ČSR i ČSFR se stávají Lenka Neprašová (3 ks), Václav Dudek (4 
ks), Jan Hodač(4 ks), Ondřej Zeman (3 ks). V tom mají chlapci započtenou i jednu ze společné 
štafety, kde čtvrtým členem byl Josef Zikmund. Medaili získávají i Jiří Vajsejtl na 1500 m a Petra 
Machačová ve výšce. Za zmínku stojí i 4. místo Evy Kramářové v dálce  (osobní rekord 535 cm). 
Družstvo mužů sice vyhrálo II. ligu, postup do vyšší soutěže ale unikl  kvůli dodatečnému zjištění 
porušení pravidel, konkrétně nepovolené kombinaci startů dorostence. Nejvíce bodů pro družstvo 
vybojoval Milan Jílek. Ženy skončily čtvrté, mladší dorostenci zvítězili v nově založené I. NL 
dorostu, ve finále ČSFR pak skončili třetí. V tomto roce nás navždy opouštějí dvě legendy, 
Přemysl Sobotka a Antonín Prokop. 
6666 (1991) – novým předsedou oddílu se stává Bohumil Zítka. Lenka Neprašová získává stříbro 
na M-ČSR v hale. Jitka Klacková a Vít Jandura vítězí na M-ČSR žactva. Jaromír Sachomský st. 
se stává mistrem republiky v kategorii veteránů, Přemysl Dolenský mistrem Evropy. Jiří Nosálek 
si zaběhne několik osobních rekordů, např. 5 km za 15:30.2. Petra Machačová skáče 164 do 
výšky. Uspořádán 10. ročník Pojizerského maratónu. Muži skončili v  I. NL druzí, ženy čtvrté, 
dorostenci pátí ve finále přeboru družstev. Ve věku 78 let zemřel František Fiedler. 
6677 (1992) – odchovanec Jan Železný vítězí na OH v Barceloně. Hvězdnou kariéru zahajuje 
běžec Jiří Miler dvěma mistrovskými tituly, stejný počet získá i trojskokan Ladislav Šifta v hale. 
Jitka Klacková zaběhla český rekord žákyň na 200m překážek. Dagmar Jílková běží oddílový 
rekord na 3 km. Zazářil i Josef Hodač (100m 11.28, dálka 692). Přemysl Dolenský získává stříbro 
na MS veteránů. Ženy postupují do I.NL. Družstvo dorostenců končí druhé na republikovém 
přeboru. Martin Klíma zvolen do výkonného výboru ČAS. 
6688 (1993) – Jan Štejfa mistrem ČR juniorů a reprezentuje na ME této kategorie (400m 48.02). 
Reprezentační dres oblékli Jiří Miler a Zdeněk Vítek. Halovými mistry republiky se stávají i Vít 
Jandura (1500m) a chodec Pavel Slavík, ten ještě do konce roku 2x překonává žákovský rekord 
na 3km. Stříbrný je na M-ČR juniorů diskař Zdeněk Vítek ml., bronzový Jiří Miler na 5000m. 
Jandura je na 1500 m bronzový. Další medaile přidávají žáci Jan Verner, Martin Hodík, Lukáš 
Hýsek a Zuzana Klímová. Ženy udržely národní ligu a muži do ní postoupili. Lídrem mužů byl 
Jan Štejfa, příjemným překvapením bylo zlepšení půlkaře Martina Tůmy (1:54.76), v ženách byla 
hlavní oporou Jana Kovandová. Družstvo juniorů skončilo třetí na přeboru republiky. 
6699 (1994) – dorosteneckými halovými mistry ČR se stávají Pavel Zeithaml v běhu na 800m a 
Stanislav Šorm v trojskoku.  Nejplatnějšími členy ligových družstev byli hostující Jan Nálezek a 
výškařka Stanislava Vyhnánková. Na republikovém šampionátu juniorů a dorostu získal 
očekávané zlato Jan Štejfa na 400m, na stejné trati byl třetí Michal Zikmund. Druhé zlato přidala 
štafeta 4x400 m ve složení Hýsek-Verner-Hodík-Zikmund a stříbro získal kladivář Aleš Vít. Ten 
společně se Štejfou oblékl i reprezentační dres. Jan Štejfa navíc zlepšuje oddílové maximum na 
čtvrtce na 47.91. Ultravytrvalec Zdeněk Kumsta je třetí v republice na 100km. Chodecké rekordy 
dorostu zlepšuje Pavel Slavík. Nadějné výkony v chůzi i na dlouhých běžeckých tratích má také 
Kateřina Vaňková. Oddílový desetiboj vyhrává Zdeněk Hanuš. 
7700 (1995) – stříbro v hale pro Stanislava Šorma (trojskok), Pavla Zeithamla a Jana Vernera 
(800m), bronz pro Michaelu Novou na 1500m. Běh Štěpánkou je pro tento rok určen jako 
mistrovství republiky v krosu. Z domácích skončila nejlépe talentovaná žákyně Zdena Puková na 
4. místě. Čestným hostem mistrovství byla Dana Zátopková. Lukáš Hýsek, Martin Hodík a Jan 
Verner reprezentují v mezistátním utkání do 18 let. Dorostenecká štafeta obhájila titul na 
4x400m, v loňské sestavě nahradil Zikmunda Václav Král. Ostatní tři, Hýsek, Verner i Hodík, 
navíc získali i individuální stříbrné medaile. Juniorka Michaela Nová byla bronzová na 800m. 
Odchovanec Luboš Šubrt v dresu Dukly Praha vítězí v Běchovicích. Na oslavy 70 let boleslavské 
atletiky padl stín, když 5 dní před slavnostním večerem zemřel Lubomír Kysela. 
7711 (1996) – novým předsedou oddílu je zvolen Martin Klíma. Z juniorského halového 
šampionátu přivážejí medaile Martin Hodík a Jan Verner, další medaili přidává dorostenka Zdena 
Puková. Ta má i bronzovou z krosu stejně jako Michaela Nová. Obě získávají i dráhové medaile 
– Nová zlato, Puková stříbro. Všichni medailisté včetně štafety oblékají i reprezentační dresy své 



kategorie. Muži postupují do I. ligy, nejvíce bodů pro družstvo nasbírali Ladislav Vobejda a Jiří 
Miler. Ženy setrvávají v II. lize. Zuzana Klímová běží druhou nejrychlejší stovku v historii MB – 
12.32. Jan Verner si dělá osobáky na 400 i 800 m (49.44 a 1:53.12). Jiří Miler překonává letitý 
oddílový rekord Bohumila Zítky na 3 km překážek (9:14.99).  
7722 (1997) – Jiří Miler posunuje oddílový rekord na 3 km překážek na 9:02.05. Zdena Puková 
jde do čela tabulek na kilometrové trati (2:56.3) a na druhé místo historie patnáctistovky 
(4:34.56), Míša Nová běží rekordní šestistovku. Do dlouhodobých tabulek se dále zapisují 
František Kopal (100m a 200m), Jiří Miler na 800-1500m, Petr Čerych na 5 a 10km, Šárka 
Kabrnová v dálce, Pavla Dvořáčková ve výšce a Petra Fialová v běhu na 3 km. 
7733 (1998) – na tratích od 200 do 1500 m zazářil Martin Hodík, oddílák na 400 m překážek 
překonává Lukáš Hýsek (54.56). Michaela Nová jde do čela půlkařské historie (2:09.08) a řadí se 
i na čelo třístovky (41.34). Jiří Svoboda běží půlku za 1:56.81, Jiří Miler posouvá osobní rekordy 
na 3 a 5 km. Zdena Puková je rekordní na 400 překážek. Zdeněk Rohan skáče do dálky 738, což 
je druhý nejlepší výkon historie. Z mladých vrhaček se dobře prezentuje Markéta Tučková. Na 
hladkou i překážkovou čtvrtku se zapisuje do tabulek Vanda Březinová. 
7744 (1999) – po roce muži opět postupují do I. ligy. Družstvo žen tvoří převážně dorostenky, a 
tak se jim nedaří odpoutat ode dna druholigové tabulky. Sprintér Martin Vokoun zůstává jen pár 
setin za Hamáčkovými rekordy na 100 i 200 m. Na krátkých překážkách se prosazuje Jaroslav 
Černý (14.90) následován bratrem Radkem. O setinu pod 13 sekund se dostává sprinterka Helena 
Dubová, ještě o 4 setiny lepší je Pavla Dvořáčková, která také skáče 554 do dálky. Martin Matěj 
posouvá své výškařské maximum na 196. Kvalitní desetiboj absolvují Jan Volf a Jaroslav Černý. 
7755 (2000) – Radek Černý vytváří oddílový rekord na 400 m překážek (52.16), hladkou čvrtku 
má za 49.61, zapisuje se i do desetibojařských tabulek. Osobák v desetiboji si dělá i Martin 
Matěj. Vojtěch Koudelka potvrzuje běžecké geny kvalitními osobáky na středních tratích 
(1:56.56, 2:33.1, 3:57.93), a také na 3 a 5 km (8:41.4 a 15:19.49), k tomu ještě zlato na M-ČSR 
na 1500m. Na stejné trati získává v kategorii dorostu bronz Miroslav Hanke. Pavel Najman hází 
42.60 diskem, do dlouhodobých tabulek se zapisuje i sprinterka Radka Petrtýlová, Kateřina 
Kadlecová (3000m), půlku pod 2:20 běží Monika Zítová. Ludvík Ollé je pětinásobným mistrem 
republiky nad 60 let. Odchovanec Jan Železný se stává v Sydney potřetí olympijským vítězem. 
7766 (2001) – Na středních tratích září Jana Soumarová (2:21.9, 4:49.56) následována Terezou 
Nedvědovou. Jana Soumarová zaběhla také 3 km za 10:34.37, což znamená historicky pátý 
nejlepší výkon. Objevují se i rekordní zápisy v „nových“ ženských disciplínách – tyčce, kladivu a 
trojskoku (12.05 Pavla Dvořáčkové je rekordem dodnes). Do tabulek se zapisují i Kristýna 
Sovová, Pavel Najman, Martin Kočí, Radek Sajdl, Miroslava Hamáčková a Barbora Mařanová.  
Přemysl Dolenský i po 55 letech vítězí na Běchovicích, tentokrát v kategorii nad 80 let, dalšího 
ročníku už se ovšem nedožil… 
7777 (2002) – v rámci rekonstrukce celého Ústředního stadionu probíhají jednání o vybudování 
atletické dráhy a sektorů na ploše č. 3. Martin Vokoun překonává oddílový rekord na 60 m. 
Osobní rekordy si dělají vrhači Zbyněk Halíř a Zuzana Najmanová. Ta je úspěšná i v sedmiboji. 
Na 100 m si běží osobák Kateřina Nejedlá, na 800 a 1500 m Martina Trnková, Tereza Nedvědová 
a Kateřina Najmanová. 
7788 (2003) – 70. ročník Běhu Štěpánkou je současně Mistrovstvím republiky v kategorii 
staršího žactva a dorostu. Čestným hostem je opět Dana Zátopková, v rámci výprav jednotlivých 
oddílů se tu objevují i další dvě olympijské vítězky – Jarmila Kratochvílová a Květa Jeriová – 
Pecková. Do dlouhodobých tabulek na 400 m se řadí Petr Plecháč za 48.46, Martin Kočí na 200m 
za 22.91, Kristýna Sovová (400 m za 58.66, 800 m za 2:15.78), dává o sobě vědět i vrhačka 
Martina Francová a především navrátivší se Kamila Hlaváčová. 
7799 (2004) – 28. dubna je slavnostně otevřen nový atletický stadion s tartanovým povrchem 
pojmenovaný po Janu Železném, který spolu s primátorem Svatoplukem Kvaizarem přestřihl 
pásku. Mezi čestnými hosty byla Dana Zátopková, Karel Pilný, František Fojt, Imrich Bugár, 
reprezentační šéftrenér Václav Fišer a další. Jaroslav Fritz skáče 420 o tyči, Jiří Miler si běží 



osobní rekord na desítce. Kromě nich se do horní poloviny mužských dlouhodobých tabulek 
zapisují už jen oštěpaři Tomáš Louda a Vladimír Lachman. V ženských tabulkách na 60 m se na 
druhé místo v historii zařazuje žákyně Veronika Soukalová (7.68). Družstvo žen končí ve II. NL 
na druhém místě, nejvíce bodů nasbíraly Kamila Hlaváčová a Zuzana Najmanová. 
8800 (2005) – Jiří Miler mistrem republiky v krosu mezi mílaři, Jiří Zemjánek bronzový mezi 
dorostenci. Oddílový rekord v kladivu žen hází Klára Špačková (47.58), ze skupiny tyčkařek je 
nejlepší Eliška Jílková. Její sestra Šárka je zase nejlepší sprintérkou (12.57, 25.3, 58.61). Šárka 
Jílková také vytváří oddílový rekord na 400 m překážek 62.89. Jiří Slavík skáče 435 ve skoku o 
tyči. Začínají se prosazovat Jan Sobotka na 110 m překážek (také výška 198), Lukáš Hrnčíř a 
Libor Dinga na 200 m překážek. Ten běží i 110 m překážek za 16.24. V chodeckých disciplínách 
pro druholigovou soutěž startují tři veteráni – Jaroslav Prückner a nově do oddílu přestoupivší  
Vlastimil Haničák a Jiří Pták. Na chodecké hodinovce startuje ve vloženém závodě na 2 km 
žákyň také nynější světová elitní chodkyně Anežka Drahotová se svým dvojčetem Eliškou. 
V tomto závodě je ovšem poráží domácí Anna Staňková. V závěru roku atleti oslavili 80. výročí, 
sešlo se nás přes dvě stovky. Zazpíval i Karel Vágner. 
8811 (2006) – Jan Sobotka si běží osobák na 110 m přek.- 14.78 a v desetiboji dosahuje 6334 
bodů. Ženy skončily v lize čtvrté. Objevuje se Radka Nečasová (100 m za 12.76, 200 m za 26.12, 
výška 161) a po dlouhých letech máme zase kvalitní sedmibojařku, 4210 bodů znamená druhé 
místo dlouhodobých tabulek. Veronika Hlaváčová skáče do dálka 527 a v trojskoku 11.11. V září 
se na „svém“ domácím stadionu rozloučil s bohatou kariérou oštěpař Jan Železný. Bohužel, 
rozloučil se tím i s mladoboleslavskou atletikou. Mítinku se zúčastnili i naši přední olympionici a 
reprezentanti Barbora Špotáková, Roman Šebrle, Tomáš Janků, Svatoslav Ton, Stanislav Sajdok 
a Petr Stehlík. Mezi spoustou vzácných hostů přihlížela i Dana Zátopková. 
8822 (2007) – medaile na 3 km překážek získali na M-ČR Jiří Miler v kategorii mužů (stříbrná) a 
Jiří Zemjánek mezi juniory (zlatá), ten byl ještě druhý v krosu. Tři medaile získali žáci Jan Hrnčíř 
(100 i 200 m přek., halový sedmiboj) a Martin Vinš (300 m, 800 m v hale a 60 m přek. v hale), 
dvě meadile získala chodkyně Anna Staňková. Výčet medailí doplňuje dorostenec Jan Dvořák 
v kladivu. Dvořák, Jan Hrnčíř, Vinš i Staňková oblékli také reprezentační dresy. Družstvo žen 
vybojovalo postup do I. NL, největším bodovým ziskem přispěly Michaela Nová, Klára 
Špačková a Zuzana Najmanová. Jiří Zemjánek se na 800 m zlepšuje až na 1:52.83, průkopnicí 
ženského steeplu je Jana Šusterová (12:37.78). 
8833 (2008) – Martin Vinš stříbrný na M-ČR juniorů a dorostu. Družstva dospělých najímají 
posily z Polska, a tito závodníci přinášejí značné bodové zisky. Z domácích byly v družstvu žen 
nejúspěšnější Radka Nečasová, Klára Špačková a Jana Lejsková. Ženy skončily v I. NL páté. Jiří 
Zemjánek jako první boleslavák zaběhl 3 km překážek pod 9 minut. Ve sprintech se prosazuje 
Lukáš Hrnčíř. 168 do výšky skáče Magdalena Kolářová. Jan Sobotka se zařazuje na druhé místo 
desetibojařské historie (6586). 
8844 (2009) – na našem atletickém stadionu je konečně dostavěna tribuna, ovšem bez vodovodní 
přípojky a bez sociálního zařízení. Jiří Miler opět získává medaili v krosu, tentokrát bronzovou. 
Stejný kov získává i žák Bedřich Mlčoch, o dvě místa za ním končí Michal Suchý. Výkonem 
roku je zřejmě čtvrtka Martina Vinše za 48.19, do dlouhodobých tabulek se zařazují i Jan Hrnčíř 
v dálce (687) a oštěpař Ondřej Hynek (55.30). Jiří Zemjánek je na steeplu bronzový na M-ČR do 
22 let. Osobní maximum odvádí v desetiboji Jan Videcký (5853). Ženy první ligu neudržely, 
vedle Kláry Špačkové a Radky Nečasové získala nejvíce bodů Jaroslava Koťátková (800 m za 
2:19.11, 1500 m za 4:51.80). Mužům také patří druholigová příslušnost. 
8855 (2010) – družstva mužů i žen postupují do I. národní ligy. Nejvíce bodů tentokrát přináší 
vrhačka Kamila Kolníková následována sprinterkou Terezou Rambouskovou. Ta si zaběhne i 
osobní maximum na 400 m (59.66). Nejúspěšnějším ligovým mužem je Jan Sobotka před Janem 
Hrnčířem a Jiřím Zemjánkem. Mistry republiky se ve svých kategoriích stávají Jan Dvořák a 
Jaromír Pumr v kladivu, Jiří Zemjánek na 3 km překážek a Martin Vinš v běhu na 400m. Medaile 
získávají i sprinteři Marcel Kadlec a Jan Hrnčíř, a také oštěpaři Kateřina Slábová a Michal 



Burián. Jiří Zemjánek zaběhne osobní rekordy na 1000 a 1500m, Martin Vinš na 800m. 
Nadějným vytrvalcem se jeví Pavel Kubričan.  
8866 (2011) – muži vítězí v I. NL, 4. místo v baráži ovšem na postup do extraligy nestačí. Ženy 
sestupují do II. NL. Nejlepšími závodnicemi byly Klára Špačková, Michaela Sklenářová a 
Kamila Kolníková. Jan Hrnčíř překonává letité rekordy ve všech krátkých sprintech. Družstvo 
juniorů získává 2. místo na republikovém mistrovství. Na M-ČR jednotlivců získáváme celkem 
14 dalších medailí, jejich výčet je uveden na jiném místě ročenky. Jan Dvořák opět posunuje 
oddílový rekord v kladivu na 64.21. Jaromír Pumr a Jiří Špaček se zařazují v dlouhodobých 
tabulkách hned za něj na druhé a třetí místo. Chodec Jaroslav Prückner si vybojoval účast na 
prestižním závodu Paříž-Colmar. Naposledy je pořádána chodecká hodinovka na dráze, má za 
sebou 35 ročníků (ve skutečnosti 36, v roce 1975 se šel na zkoušku tzv. nultý ročník jedno 
středeční odpoledne). Ve věku 90 let zemřel v Praze zřejmě nejstarší žijící boleslavský atlet, 
bývalý vynikající sprinter Josef Horák. 
8877 (2012) – družstvo mužů si 4. místem zajišťuje účast v I. NL i pro příští rok, družstvo žen 
sestupuje do krajské soutěže. Nejvíce bodů pro družstvo ovšem získávají hostující závodníci 
Pulíček, Kožíšek a Fardrhons, z domácích Martin Vinš. Jediný mistrovský titul získává Martin 
Rejman v krosu. Po dlouhých letech máme i medaili z šampionátu dospělých – bronz výškaře 
Jana Hostonského, který také zlepšuje oddílový rekord na fantastických 215 cm! Také Marcel 
Kadlec posunuje oddílové maximum na 100m na 10.77. Kvalitní sprinty má i Václav Kučera 
(11.13 a 22.69). Za zmínku stojí i 536km153m chodce Prücknera, tento výkon, kterým obsadil 3. 
místo v šestidenním závodě ve francouzském Antibes, je absolutně nejdelší vzdálenost, jakou kdy 
český chodec absolvoval v jednom závodě.  
8888 (2013) – zatímco muži do II. ligy sestupují, ženy do stejné soutěže postupují. Ze sedmi 
republikových medailí získává 3 nadějný běžec Sebastián Vošvrda, další pak vrhačky Barbora 
Vernerová a Aneta Slavíková a trojskokani Lukáš Souček a Tomáš Matějček. V závěru roku nás 
navždy opustil dlouholetý statistik oddílu a trenér Vlastimil Grus starší. Boleslavská atletika je 
silně poznamenána aférou kolem odstupujícího prezidenta klubu Jiřího Hlaváče.  
8899 (2014) – otěže klubu přebírá Vladimír Koudelka a napravuje, co se dá… Obě družstva 
dospělých udržují druhou ligu. Trojskokan Tomáš Matějček získává mistrovský titul v hale, který 
doplňuje stříbrem venku. Další medaile přidávají vytrvalci Rejman a Vošvrda, toto vše 
v kategorii juniorů. Nejplatnějšími ligovými muži jsou v této sezóně Lukáš Souček, Sebastián 
Vošvrda a Jiří Miler. Chodecké body získává především veterán Luděk Šolc, 22 ligových bodů 
získává i Jaroslav Prückner (zřejmě jako historicky první boleslavský závodník bodující ještě ve 
věku šedesáti let). V ženách získávají pro družstvo nejvíce bodů Karolína Sedláčková, Aneta 
Palaštuková, Barbora Vernerová a Veronika Abrahamová. Početná kupina běžců se účastní již 
poněkolikáté běžeckých mítinků v německém Dieburgu a v belgickém Ronse.  
9900 (2015) – druholigová příslušnost pro muže i ženy je zajištěna i na příští rok, muži končí na 
3. místě, ženy čtvrté. Největší bodový zisk pro družstvo žen získala sprintérka Veronika 
Soukalová, která se vrátila do svého mateřského oddílu po několika letech strávených v dresu 
Jablonce. Dalšími oporami byla zkušená vrhačka Klára Špačková a obětavá juniorka Karolína 
Sedláčková. Družstvo úspěšně doplňovaly i nadějné žákyně Štěpánka Erbertová, Tereza 
Hlaváčová, Aneta Palaštuková a Jitka Nečásková. Petra Sklenářová nastupuje na nejdelších 
tratích a překonává oddílový rekord na 3 km překážek. Osobní rekord si dělá i na hladké trojce. 
V kladivu se zapisuje do historie Aneta Slavíková. Nejvíce bodujícím pro družstvo mužů byl 
skokan Tomáš Matějček před nestárnoucím vytrvalcem Jiřím Milerem a Sebastiánem Vošvrdou, 
který také oblékl reprezentační dres a zúčastnil se mistrovství světa v běhu do vrchu. Oba 
posledně jmenovaní zvítězili i v letošním ročníku populárních Běchovic, Vošvrda v kategorii 
juniorů a Miler v kategorii 40-letých. Sebastián Vošvrda stačil v náročné sezóně ještě získat tři 
medaile z republikových mistrovství, tu čtvrtou získal překvapivě žák Matěj Čikovský v hodu 
kladivem. Družstvo mužů doplňovali i mladí Petr Šmíd, Jan Svoboda, Vladimír Velíšek a Matěj 
Kulka. Značný příliv žactva do přípravky i rostoucí počet trenérů mládeže dává naděje do 
budoucnosti … 


