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9999999911111111         (2016)  – muži bojovali v baráži o prvoligovou účast, když skončili ve druhé lize na druhém 
místě, ale postup z toho ještě nebyl. Nejvíce bodů získali Tomáš Matějček, Vladimír Velíšek  a 
Sebastián Vošvrda. V ženách byla nejúspěšnější závodnicí nová posila Marta Valtová, za ní pak 
Karolína Sedláčková a Jitka Nečásková.  
 - družstvo starších žáků obsadilo v celorepublikovém finále 5. místo, dorostenci skončili 
desátí. Ostatní družstva se do finálových bojů neprobojovala. Mladší žáci zvítězili ve finále 
krajského přeboru družstev, dívky byly druhé. 
 - tento rok proběhl bez zisku republikové medaile, nejblíže k ní měl Sebastián Vošvrda, 
když na halovém mistrovství ČR obsadil v běhu na 3000 m 4. místo. Úspěšný pak byl i v létě – 5. 
místo na 10000 m a 6. místo na 5000 m do 22 let. Pátá místa obsadili též Tereza Hlaváčová na 
1500 m při dorosteneckém mistrovství a žáci Šimon Dutý (200 m překážek) a Dominik Jiskra 
v kladivu. Dorostenka Štěpánka Erbertová skončila na trati 1500 m překážek šestá, stejně jako 
Barbora Vernerová v oštěpu juniorek a Matěj Čikovský v kladivu dorostenců.  
 - jediné dvě letošní medaile tak získal nakonec jen Martin Adamčík na juniorském MS 
hendikepovaných sportovců. V letních měsících proběhla rekonstrukce umělého povrchu 
stadionu. Zemřel dlouholetý vedoucí rozhodčích Jindřich Hromada. 
 

9999999922222222         (2017) – začátek roku byl ve znamení chodeckých úspěchů, ultravytrvalec Jaroslav 
Prückner zdolal na okruhu v Athénách 1000km a jeho svěřenec, žák Daniel Balicz, získal na 
halovém mistrovství stříbrnou medaili, ke které ještě v září přidal republikový bronz, vše na trati 
3000m chůze.  
 - na své sprinterské kvality začal upozorňovat Ladislav Töpfer, na dorosteneckém 
mistrovství ČR byl čtvrtý na 100 i 200 metrů. „Bramborové“ medaile brali i Tereza Masaryková 
v tyčce a Jakub Kolín na 1500 m v hale na žákovských mistrovstvích. Ten k tomu přidal pak ještě 
6. místo na 800 m na dráze a 7. místo v krosu.  
 - čtvrté místo obsadil ve výborném čase i Jan Videcký v maratónu. Na pátých místech 
skončili na halových šampionátech Marta Valtová v kouli, Sebastíán Vošvrda na 3000 m a 
juniorka Aneta Slavíková v kladivu. Do šestice nejlepších se vešla ještě juniorka Veronika 
Abrahámová na trati 400 m překážek a Tomáš Matějček v trojskoku do 22 let.  
 - muži vybojovali v baráži prvoligovou účast, když skončili ve druhé lize na druhém místě, 
stejně tak postoupilo i družstvo žen. Nejvíce bodoval opět Tomáš Matějček, dále pak Sebastián 
Vošvrda a Ladislav Töpfer. V družstvu žen byla nejúspěšnější závodnicí Marta Valtová 
následována Petrou Sklenářovou a Terezou Masarykovou.  
 - v listopadu proběhla rekonstrukce osvětlení a vnitřního pláště v plátěné hale. V tomto roce 
byl také založen facebookový profil na adrese https://www.facebook.com/atletimb/. 
 

9999999933333333         (2018) – tento rok nás navždy opustily dvě velké běžecké a trenérské legendy – ve věku 
nedožitých 76 let Bohumil Zítka a krátce po svých 90. narozeninách Stanislav Eliáš starší. Oba 
v minulosti působili i ve funkci předsedy oddílu.  
 - jako nováček jsme v soutěži mužů dokonce vyhráli jedno prvoligové kolo, ovšem 
zachování ligové příslušnosti jsme si na podzim museli vybojovat v baráži, stejně jako družstvo 
žen. Největší bodové zisky družstvům přinesli Ladislav Töpfer, Tomáš Matějček, Jiří Miler a Jan 
Dvořák, v ženách Marta Valtová, Tereza Hlaváčová a Jitka Nečásková.  
 - mistrem republiky se stal v žákovské kategorii Patrik Medáček v běhu na 60 m, k titulu 
přidal ještě stříbrnou medaili v dálce. Láďa Töpfer se stal historicky nejrychlejším mužem na 60, 
100, 200 i na 400 m, tuto trať si zvolil za svoji hlavní disciplínu, což mu vyneslo stříbro na 
šampionátu do 22 let a bronz mezi juniory. Na stejné trati se stal Vojta Koudelka mistrem Evropy 
mezi transplantovanými.  
 - na halovém i venkovním mistrovství ČR dorostenců získal chodec Dan Balicz bronzové 
medaile, na žákovském mistrovství se dobře umístili i další chodci - Patrik Solnička na 4. a Matěj 



Šturma na 6. místě. Veteránskou chůzi v hale i venku ovládl Luděk Šolc. Čtvrtá místa obsadili 
ještě dorostenec Šimon Dutý na 400 m v hale a juniorka Tereza Hlaváčová v běhu na 3000 m. 
V ženské kategorii obsadila Marta Valtová 5. místo ve vrhu koulí v hale i venku a Petra 
Sklenářová skončila 6. v běhu na 10000 m. Šestá skončila i Tereza Masaryková v halové tyčce. 
Štafeta juniorek na 4x400 m ve složení Alžběta Špádová, Adéla Čadová, Kateřina Krouská a 
Jitka Nečásková obsadila čtvrté místo v novém oddílovém rekordu 4:03.24.  
 - reprezentační dres oblékli Patrik Medáček a Tereza Hlaváčová pro mezistátní utkání ve 
svých kategoriích a Láďa Töpfer ve štafetě 4x400 m na Mistrovství světa juniorů ve finském 
Tampere. Marta Valtová překonala 50 let starý oddílový rekord ve vrhu koulí. Jiří Miler zvítězil 
již potřetí v kategorii příchozích na populárních Běchovicích, kde v kategorii juniorek obsadila 
Štěpánka Erbertová 5. místo. Do Síně slávy sportovců středočeského kraje byli uvedeni Věra 
Zapadlová a Jaroslav Prückner. 
 

9999999944444444         (2019) – den po svých 62. narozeninách nečekaně zemřel Přemysl „Čenda“ Kočí, který 
kromě dlouholeté úspěšné trenérské činnosti vykonával v posledních letech též velkou část 
administrativní práce.  
 - v březnu jsme týden po tradičním Běhu Štěpánkou uspořádali mistrovství ČR v krosu 
mládežnických kategorií, které se po všech stránkách vydařilo. Z domácích běžců ovšem do první 
desítky pronikl jen Jakub Kolín v kategorii dorostenců, doběhl osmý. Zato na krosu dospělých se 
dokázal nestárnoucí Jiří Miler probojovat na páté místo mezi mílaři.  
 - muži i ženy tentokrát uhájili prvoligovou příslušnost bez nutnosti absolvovat baráž. 
Nejvíce pro družstvo bodovali Láďa Töpfer, Vladimír Velíšek, Jakub Kolín a Patrik Medáček, 
v družstvu žen byla opět nejlepší Marta Zachařová (dříve Valtová), za ní Štěpánka Erbertová a 
Tereza Hlaváčová. Novinkou bylo zařazení 10 km chůze žen do ligových soutěží, kde se úspěšně 
uvedla dorostenka Kristýna Piotuchová. Zpestřením domácího ligového kola byla účast indické 
reprezentace v běhu na 400 metrů, ti svými výkony vytvořili rekordy stadionu, které asi hodně 
dlouho nebudou překonány (45.57 a 53.07).  
 -  z mládežnických družstev se do celorepublikového finále probojovali jen starší žáci, kteří 
tam skončili na pátém místě.  
 - tento rok byl i dost bohatý na zisk medailí – Láďa Töpfer zlato na 400 m juniorů a stříbro 
na téže trati na M-ČR do 22 let, stejnou kombinaci medailí získal i chodec Patrik Solnička 
v žákovské kategorii (1. místo v hale a 2. místo na dráhovém mistrovství). Další medaile a 
finálová umístění přidali mladí chodci Matěj Šturma (2. v hale, 5. venku), Dan Balicz (3. a 4. 
místo) a Lucie Krinwaldová (4. v hale a 3. na dráze).  
 - stříbrnou medaili získala Tereza Hlaváčová v běhu na 10000 m juniorek v novém 
oddílovém rekordu 37:25,40. K této medaili přidala ještě bronz v hale na 3000 m a o den později 
i 6. místo v běhu na 1500m. Na venkovní pětce do 22 let ji patřilo 4. místo. Patrik Medáček získal 
stříbro v běhu dorostenců na 200 m a bronz v halové dálce, bronzovou medaili  získali také Jakub 
Kolín na 800 m dorostenců a Jan Filipec v pětiboji žáků. Do první republikové šestky se vešli 
ještě na žákovském mistrovství Michaela Kredbová v hodu oštěpem (4.) a Matěj Křováček ve 
vrhu koulí (5.), dorostenka Tereza Masaryková ve skoku o tyči (5.) a Vladimír Velíšek na 
dvoustovce do 22 let (6.)  
 - reprezentační dres v mezistátních utkáních mládeže tentokrát oblékli Patrik Medáček, 
Jakub Kolín a Patrik Solnička, vytrvalec Jan Videcký po vítězství na českém přeboru v běhu na 
50 km pak startoval na stejné trati i na mistrovství světa (52. místo), ale nejúspěšnějším 
boleslavákem v národních barvách byl bezesporu Ladislav Töpfer, který z evropského 
šampionátu juniorů, který se konal ve švédském Borasu, přivezl dokonce stříbrnou medaili ze 
štafety 4 x 400 m. V individuálním závodě zaznamenal 14. nejlepší čas.  
 - v nafukovací hale bylo instalováno kompletně nové vybavení posilovny. 
 

9999999955555555         (2020) – hned v úvodu sezóny se blýskla ziskem halové stříbrné medaile v kouli Marta 
Zachařová (na venkovním šampionátu skočila pátá). Další halové stříbro přidal Patrik Medáček 
v dálce dorostenců a žák Jáchym Červinka na osmistovce. Junior Jan Machač obsadil 4. místo 



v dálce a 5. v trojskoku, ve stejné kategorii šestá místa vybojovali Kateřina Krouská na 400 m a 
Jakub Kolín na 800 m.  
 - téměř celý měsíc únor strávil na okruhu v Athénách ultrachodec Jaroslav Prückner, který 
tak jako první český chodec v historii úspěšně zvládl závod na 1000 mil. Jedná se též o dosud 
jediný evidovaný světový výkon v kategorii nad 65 let. 
 - další část sezóny byla bohužel narušena koronavirovou pandemií a letní sezóna tak začala 
prakticky až v červnu. Ligové soutěže byly zredukovány na pouhá tři kola bez možnosti sestupu 
či postupu, muži skončili na 4. místě, ženy páté. Nejvíce bodujícími byli letos mezi muži 
Ladislav Töpfer, Sebastián Šlechta, Václav Hojka, Jáchym Červinka a Petr Vích, v ženách Marta 
Zachařová, Štěpánka Erbertová, Kateřina Krouská, Eliška Vizingrová a Markéta Lindáková. Za 
zmínku stojí i historicky „nejstarší dva ligové body“ chodce Prücknera (v 66 letech).  
 - žákyně Lucie Krinwaldová již ve svých 15 letech překonala postupně všechny chodecké 
oddílové ženské rekordy kromě 10 km, neboť na této trati vzhledem k svému věku ještě nemohla 
startovat, a svoji úspěšnou sezónu korunovala ziskem stříbrné medaile v dramatickém závodě na 
3000 m chůze na mistrovství ČR žactva v Třinci.  
 - na stejném šampionátu získal titul mistra ČR v běhu na 800 m Jáchym Červinka, stříbrnou 
medaili přidal i výškař David Kožíšek. Štafeta chlapců na 4x300 m ve složení Krubert-Pošusta-
Filipec-Červinka skončila těsně za medailemi. Čtvrté místo obsadila i tyčkařka Markéta 
Lindáková v osobním rekordu 310 cm.  
 - na mistrovství ČR do 22 let získal stříbro na 400 m Láďa Töpfer, finálové umístění 
zaznamenala opět Kateřina Krouská. Na šampionátu dorostu a juniorů získal mezi juniory 
bronzovou medaili chodec Dan Balicz, dorostenečtí chodci Solnička a Šturma obsadili 5. a 6. 
místo. Jakub Zejbrdlich skončil těsně čtvrtý na 1500 m a Václav Hojka čtvrtý v disku. Oba si za 
to vysloužili reprezentační dres pro mezistátní utkání juniorů. 
 - neztratili se ani vícebojaři, žák Jan Filipec obsadil na venkovním mistrovství 6. místo a 
dorostenka Eliška Vizingrová byla v hale pátá. Jiří Miler získal dva tituly na mistrovství 
republiky veteránů. Barbora Chumlenová (dříve Macková) překonala oddílový rekord 
v půlmaratónu. 
 - družstvo starších žáků postoupilo do finále přeboru ČR kde skončilo na fantastickém 
druhém místě, když předtím byli druzí v kraji a třetí na přeboru Čech 
 - ani letos nás neminuly smutné události, naše řady v tomto roce navždy opustili výškařka 
Věra Červená (roz. Bernardová), oddílový rekordman v disku Zdeněk Vítek a populární vytrvalec 
Ludva Ollé.  
 - na ploše stadionu byla instalována nová moderní vrhačská klec, původní byla přesunuta na 
tréninkovou plochu k hale, kde stará klec již byla poškozená a neregulérní. 
 
   _____________________________________________________ 
 
 Výbor oddílu v současné době pracuje ve složení: Vladimír Koudelka (předseda), Libor 
Dinga (místopředseda), Jaroslava Hlaváčová, Markéta Pluhařová, Marta Zachařová, Miroslav 
Doležal a Zdeněk Hanuš (šéftrenér).   
 O přípravu závodníků se starají trenéři Alena Dvořáková, Miroslav Zdílna, Jaroslav 
Prückner, Zdeněk Hanuš, Libor Dinga, Gita Schafferová, Vladimír Koudelka, Miroslav Doležal, 
Jiří Miler, Jiří Slavík, Marta Zachařová, Klára Špačková, Jiří Špaček a Ondřej Kulich, mladší 
žactvo vedou Tereza Rambousková, Anna Lebedová a Tomáš Kratochvíl.  
 Nejmladší žactvo a přípravku vedou Jan Duchek (též přípravku v Mnichově Hradišti spolu 
s Martou Duchkovou), Pavel Kupec (MB) a Kateřina Sedláčková (též přípravku v Semčicích), 
trenérky Michaela Kolínová, Zuzana Milerová, Anna Staňková, Eliška Staňková, Eva Kortušová. 
Na 6. ZŠ působí jako trenéři učitelé TV Otakar Vorel, Jiří Irajn, Veronika Vinšová a Radek Vinš. 
 O zdárný průběh závodů se starají rozhodčí, jejichž seznam lze najít na stránkách 
atletického svazu. V letošním roce na závodech pořádaných v Mladé Boleslavi aktivně působilo 7 
ústředních rozhodčích, 4 rozhodčí 1. třídy, 9 rozhodčích 2. třídy, 31 rozhodčích 3. třídy, a také 
mnoho dalších pomocníků především z řad mládeže. Vedoucím rozhodčích je Karel Hoferek. 
 


