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A. Atletický klub AHA Vyškov, z. s.
Činnost atletického klubu byla celoroční. Systematická práce měla za cíl zajistit tréninkový proces dětí,
mládeže a dospělých, důstojnou sportovní prezentaci atletů klubu na závodech v ČR i zahraničí a zajistit
pořadatelskou činnost dle ročního plánu atletických závodů. Abychom mohli zajistit hlavní - sportovní
činnost klubu, bylo nutno věnovat velké úsilí školící práci trenérů, rozhodčích, odborného personálu, ale
také hospodářské a manažerské práci. Výsledkem bylo obhájení a zachování činnosti Sportovního střediska
atletika, jehož je Atletický klub AHA Vyškov, z. s. nositelem od roku 2006. Sportovní centrum mládeže
bylo klubu, na základě výběrového řízení ČAS, v roce 2019 přiděleno a v roce 2020 udrženo.
Atletický klub AHA Vyškov, z. s. vyvíjel i v roce 2020 veřejně prospěšnou činnost ve prospěch atletiky a
sportu a v podpoře činnosti sportovního střediska atletika a Sportovního centra mládeže, působících při
atletickém klubu. Klub zajistil výchovně vzdělávací proces atletů se zaměřením na jejich uplatnění ve
výkonnostním či vrcholovém sportu, především pak péče o jejich sportovní i morální růst s důrazem na
věkové kategorie dětí a mládeže. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. měl na konci roku 2020 celkem 446
členů.

B. Hlavní činnost klubu
1. Veřejně prospěšná činnost ve prospěch atletiky a sportu.
Cílové skupiny:
 Atletická školka (do 6 let),
 Aháček I – atletické přípravky I (7 až 8 let),
 Aháček II – atletické přípravky II (9 až 11 let),
 Rysáčci – mladší žactvo (12 až 13 let),
 Rysi – starší žactvo (14 až 15 let),
 Dorost (16 až 17 let),
 Junioři (18 až 19 let),
 Kategorie mládeže U 23,
 Kategorie dospělých
 Kategorie veteránů
… v plném rozsahu kategorií jednotlivců a družstev.
2. Realizace tréninkově výchovného procesu:
Atletický klub AHA Vyškov, z. s. působí v českém atletickém hnutí s posláním především zabezpečit
tréninkově-výchovný proces. Stěžejní jsou tedy odborně proškolení trenéři s patřičnou licencí, ti zajišťují
sportovní chod klubu.
Tréninkový proces probíhal prakticky ve dnech pondělí až pátek, dle rozvrhu tréninků jednotlivých
věkových skupin a specializací. I víkendové tréninky, soustředění a zejména výjezdy na závody tvoří základ
pro budování sportovní výkonnosti členů klubu.
Cílem a prioritou práce klubu bylo i v roce 2020 obhájení a setrvání Sportovního střediska atletika ve
Vyškově a také druhým rokem co nejlépe realizovat činnost Sportovního centra mládeže klubu. Dosažené
sportovní výsledky byly na výborné úrovni, projevila se dlouholetá tréninková píle dorůstajících atletů.
Každoroční obhajoby formou oponentních řízení proběhly v roce 2020 dle Prováděcích pokynů ČAS pro
sportovní střediska pro roky 2017 – 2020. Vzhledem k okolnostem vládních nařízení a omezení (Covid-19)
krajské oponentury proběhly dne 10. 11. 2020 formou on-line videokonference, když klub AHA Vyškov byl
hostitelem zástupců ČAS, kteří krajské oponentury Sps, SCM a SG, ve spolupráci s předsedou JmKAS,

řídili. Stejným způsobem a ze stejného místa proběhly dne 3. prosince 2020 krajské oponentury SCM JMK2, které vedl vedoucí trenér SCM JMK-2
Na podzim 2020 ČAS vypsal nové výběrové řízení na nový olympijský (4-letý cyklus 2021 - 2024)
Sportovních středisek atletika (děti 6 – 15 let). Na základě doporučení trenérské rady klubu byla přihláška
podána s tím, že klub AHA Vyškov byl do projektu zařazen do II. pásma se všemi povinnostmi z tohoto
plynoucími.
Od června 2019 se Atletický klub AHA Vyškov, z. s., na základě výběrového řízení ČAS, stal realizátorem
projektu ČAS – činnosti trenérů Sportovního centra mládeže, Ing. Luboše Stloukala a Mgr. Jiřího Němečka.
Projekt byl na dobu určitou – do konce roku 2019. Projekt pokračoval i v roce 2020 a byl realizován dle
zásad ČAS Talentovaná mládež pro roky 2017 – 2020. Trenéry SCM při AHA Vyškov byli v roce 2020 Ing.
Luboš Stloukal a Mgr. Jiří Němeček.
Od 15. dubna 2019 i v roce 2020, pracoval Jiří Hajzler, jako vedoucí trenér SCM JMK-2 s tím, že pracoval
na dislokovaném pracovišti ve Vyškově a mimo své pracovní povinnosti byl zapůjčen klubu vč. povinnosti
vedení vlastní tréninkové skupiny dětí ve věku 15 až 19 let.
3. Účast a prezentace atletů AHA Vyškov při závodech:
Stěžejními závody jsou mistrovské závody všech kategorií jednotlivců a družstev a to na úrovních okresu,
Jihomoravského kraje, Moravy a Slezska, Mistrovství České republiky, vše s cílem vydobytí si práva
reprezentace ČR a navázat tak na Pavla Lukáška, Tomáše Fišera, Filipa Navrátila, Pavla Dolejše, Jana
Osolsobě, Marka Kalouse, Jiřího Osolsobě a Sebastiana Hajzlera. V roce 2020 si podruhé vybojoval
reprezentační dres ČR junior Sebastian Hajzler, který dne 20. 9. 2020 reprezentoval na mezistátním utkání
juniorů Polsko-Česko, které hostili v polské Karpaczi.
Atleti AHA Vyškov stihli téměř všechno,
také reprezentační dres, mistrovský titul a další dvě republikové medaile
Atletická sezona 2020 proběhla téměř v celém rozsahu, což vzhledem k situaci razantních omezení „Covid19“ je potěšující konstatování. Po halové sezoně, kde bronzová medaile žáka Jana Koutného na MČR na
trojce byla správným impulsem do dlouhého jarního tréninkového cyklu tak, aby byli všichni na letní sezonu
připraveni, jak nejlépe umí. Karanténa sice zhatila tradiční jarní soustředění, co však nezničila, byla vůle a
odhodlání, které během jarních omezení projevili samotní atleti. Nový pojem „distanční trénink“ se ukázal
jako alespoň částečně účinný prostředek k tomu, jak atlety udržet akceschopné a hlavně je v rámci možností
připravit na sezonu pod širým nebem. To se podařilo. Sezona začala opožděně. Celorepubliková akce
„Spolu na startu“ však odstartovala všechny soutěže, které jsou každoročně v atletickém kalendáři stěžejní,
pozadu nezůstali ani tradiční akce mezinárodního či regionálního významu.
Soutěže družstev proběhly v plném rozsahu, celkem 10 družstev v soutěžích bylo vůbec nejvíc, které AHA
Vyškov v soutěžích družstev historicky mělo. Od přípravek až po družstva dospělých. Družstvo starších
žáků po roce obhájilo titul Mistrů Jihomoravského kraje, zvládlo semifinále Moravy a Slezska a nakonec
jediný bod je dělil na Mistrovství Moravy a Slezska od historického postupu na republikové mistrovství.
Skvěle se prezentovalo družstvo juniorek AHA Vyškov, které v dlouhodobé soutěži vybojovalo 4. místo na
Mistrovství Moravy a Slezska. Bronzové skončilo družstvo mužů ve skupině „E“ druholigové soutěže.
Atletický kalendář byl nabitý, mistrovské závody jednotlivců byly přesunuty vesměs až na zářijové termíny,
což s sebou neslo mnoho neznámých. Nakonec se nám na republikové šampionáty probojovala celá řada
atletů, z nichž někteří pronikli do první desítky republikového pořadí (Tereza Mazlová, Sabina Fiantová,
Soňa Mihulová, Mario Hajzler), závěrečná bilance těchto Mistrovství ČR s sebou přinesla i velká potěšení

v podobě republikových medailí. Marek Kalous se stal Vicemistrem ČR mezi mílaři na MČR do 22 let
v Jablonci nad Nisou. Vynikající výkon předvedl též v národním programu Zlaté tretry v Ostravě. V závěru
sezony exceloval Sebastian Hajzler. Ten se stal Mistrem ČR ve skoku o tyči juniorů v Ostravě a vybojoval si
zde i reprezentační dres pro nadcházející mezistátní utkání Česko – Polské v Karpaczi. Tam podal
neuvěřitelný výkon, skončil druhý za vítězným polským reprezentantem a vytvořil si nádherný osobní
rekord 4,85 m. Neuvěřitelné výsledky ještě „okořenil“ ziskem mistrovského titulu v soutěži družstev
juniorů, jako hostující atlet v dresu VSK Univerzita Brno. Přidáme-li ještě skvělé 6. místo na MČR
v desetiboji juniorů, jde o zcela ojedinělou bilanci. Vynikající výsledky jsou tou nejlepší odměnou trenérům
a lidem kolem, všem, kteří mají svůj podíl na konečných výsledcích našich atletů.
Pořadatelství jednotlivých akcí jsme nezůstali nic dlužni, ba naopak. Hostili jsme atletický megapodnik,
jakým je soutěž Mistrovství Moravy a Slezska družstev mládeže (dorostenecká a juniorská družstva). 1. kolo
soutěže, plánované do Třince, bylo díky karanténě v Třinci narychlo přesunuto do Vyškova a v celodenním
dešti se zde představilo více jak 500 mládežnických atletů. I přes nepřízeň počasí se soutěž uskutečnila
v plném rozsahu, rozhodčí a pořadatelé zaslouží velké poděkování za celoroční práci, vždyť jsme uspořádali
bezmála dvacet akcí, vč. tradičních mítinků. Škoda, poprvé se neuskutečnil Běh naděje, díky vyšší moci,
když hlavní organizátor této sbírky akci celorepublikově, pro tento rok, zrušil.
Snažíme se naše atlety vychovávat v prostředí tréninkového kolektivu. V kolektivu tréninkových skupin se
atleti vzájemně motivují a jeden druhému jsou oporou. Atleti AHA Vyškov dokázali v roce 2020 držet krok
a svými výsledky potěšili atletické srdce svých příznivců.

TOP AHA TEAM 2020 JEDNOTLIVCI
Sebastian HAJZLER (2001; člen SCM):
 2. místo na mezistátním utkání juniorů Polsko-Česko v Karpaczi výkonem 4,85 m
 Mistr ČR ve skoku o tyči juniorů
 Mistr ČR v družstvech juniorů VSK Univerzita Brno
 6. místo na MČR v desetiboji juniorů výkonem 5745 bodů
 6. místo na MČR v hale ve skoku o tyči juniorů
 9. místo na MČR mužů ve skoku o tyči
 10. místo na MČR mužů v hale ve skoku o tyči
 1. místo – Mistr Moravy a Slezska ve skoku o tyči výkonem 4,42 m
 2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska ve víceboji výkonem 5837 bodů
 3. místo – Mistrovství Moravy a Slezska v halovém víceboji se ziskem 4501 bodů
 1. místo - Athletics Indoor Ostrava II ve skoku o tyči výkonem 4,21 m
 6. místo - Memoriál dr. Lesáka v Opavě ve skoku o tyči výkonem 4,55 m
Marek KALOUS (2000; člen VSCM):
 2. místo, Vicemistr ČR do 22 let v běhu na 1500 m
 7. místo na MČR v hale v běhu na 1500 m mužů
 8. místo na MČR v krosu
 1. místo, Mistr Moravy a Slezska v hale v běhu na 1500 m výkonem 3:54,45 min.
 1. místo, Mistr Moravy a Slezska v běhu na 1500 m 4:03,74 min.
 2. místo - 1500 m v národním programu Zlaté tretry výkonem 3:52,27 min. (OR)
 1. místo na Ústeckých memoriálech v Ústí nad Orlicí v běhu na 800 m výkonem 1:56,44 min.
 1. místo v běhu na 800 m na mezinárodním mítinku MLADÁ EVROPA v Jablonci nad Nisou
výkonem 1:57,73 min.
 1. místo – VC města Olomouce v běhu na 1500 m výkonem 3:57,23 min.
 5. místo na mítinku Memoriálu Josefa Odložila v Praze v běhu na 1500 m výkonem 3:57,00 min.
 Vítěz GRAND PRIX družstva mužů AHA Vyškov

Jan KOUTNÝ (2005)
 3. místo, bronzová medaile z MČR v hale v běhu na 3000 m výkonem 9:41,74 min.
 5. místo na MČR v běhu na 3000 m výkonem 10:10,05 min.
 2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska v běhu na 3000 m žáků výkonem 3:30,57 min.
 3. místo na YOUTH ATHLETICS INDOOR OSTRAVA III v běhu na 1500 m výkonem 4:30,25
min.
Tereza MAZLOVÁ (2002):
 6. místo na MČR juniorek v běhu na 3000 m př. výkonem 12:14,16 min.
 15. místo na MČR v hale v běhu na 3000 m juniorek výkonem 11:40,02 min.
 Mistryně Moravy a Slezska v běhu na 3000 m př. výkonem 12:15,69 min.
 2. místo, Vicemistryně Moravy a Slezska v běhu na 3000 m juniorek výkonem 11:29,96 min.
Sabina FIANTOVÁ (2002):
 7. místo - MČR juniorek v běhu na 800 m výkonem 2:20,22 min. (v rozběhu 2:18,43 min.)
 10. místo – MČR do 22 let v běhu na 800 m výkonem 2:17:64 min. (OR)
 12. místo na MČR v hale v běhu na 800 m juniorek výkonem 2:22,64 min.
 13. místo na MČR žen v Plzni v běhu na 800 m výkonem 2:20,41 min.
 18. místo na MČR žen v hale v Ostravě v běhu na 800 m výkonem 2:24,03 min.
 3. místo na Mistrovství Moravy a Slezska v běhu na 400 m př. výkonem 66,86 s.
 3. místo na Mistrovství Moravy a Slezska v běhu na 800 m výkonem 2:18,34 min.
 12. místo v národním programu Zlaté tretry Ostrava výkonem 2:20,92 min.
 Vítězka Běhání se svíčkou 2020 na trati 800 m výkonem 2:25,22 min.
 Vítězka GRAND PRIX družstva žen AHA Vyškov
Jakub BÁREK (2001):
 8. místo - MČR v hale v běhu na 3000 m juniorů výkonem 9:03,13 min.
 10. místo - MČR v hale v běhu na 1500 m juniorů výkonem 4:10,18 min.
 Vítěz Běhání se svíčkou 2020 na trati 5000 m výkonem 16:19,00 min.
 Vítěz závodu na 3000 m na otevřených halových přeborech kraje Vysočina výkonem 9:11,16 min.
Mario HAJZLER (2004)
 8. místo - MČR v hale ve skoku o tyči dorostenců výkonem 4,05 m
 9. místo - MČR dorostenců ve skoku o tyči výkonem 3,89 m
 32. místo - MČR v krosu
 4. místo – Mistrovství Moravy a Slezska v halovém víceboji dorostenců se ziskem 3661 bodů
 4. místo - YOUTH ATHLETICS INDOOR OSTRAVA III v otevřeném závodě na 1500 m výkonem
4:32,65 min.
 Vítěz mítinku AHA tyčka 2020 výkonem 4,11 m (OR)
Soňa MIHULOVÁ (2001)
 9. místo - MČR juniorek v běhu na 3000 m př. výkonem 12:30,00 min.
 2. místo, Vicemistryně ČR v běhu na 3000 m př. výkonem 13:30,76 min.
Kryštof VINTERA (2005):
 10. místo - MČR v hale ve skoku o tyči žáků výkonem 3,00 m
 10. místo - MČR ve skoku o tyči žáků výkonem 3,20 m
 13. místo - MČR v atletickém devítiboji žáků výkonem 4040 bodů
 67. místo - MČR v krosu
 2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska v atletickém devítiboji žáků se ziskem 4228 bodů






4. místo – Mistrovství Moravy a Slezska v halovém víceboji žáků se ziskem 2981 bodů
2. místo - Memoriálu Dr. Lesáka ve skoku o tyči žáků výkonem 3,20 m
3. místo - KIDS ATHLETICS PORUBA 2020 v běhu na 60 m př., žáci: 9,32 s. (v rozběhu 9,49 s.)
Vítěz GRAND PRIX družstva žáků AHA Vyškov

Kateřina ČAMLÍKOVÁ (2002)
 11. místo - MČR dorostenek juniorek ve skoku o tyči výkonem 2,70 m
 12. místo - MČR v hale ve skoku o tyči juniorek výkonem 2,71 m
 2. místo, Vicemistryně Moravy a Slezska ve skoku o tyči juniorek výkonem 2,82 m
 1. místo, Mistryně Jihomoravského kraje v běhu na 100 m př. juniorek výkonem 19,67 s.
 3. místo v Memoriálu Dr. Lesáka v Opavě ve skoku o tyči juniorek výkonem 2,60 m
Jakub DERKA (2003)
 18. místo - MČR dorostenců v běhu na 300 m př. výkonem 40,83 s.
 19. místo - MČR v běhu na 60 m př. dorostenců výkonem 9,09 s.
 2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska v halovém víceboji se ziskem 3976 bodů
 3. místo - Mistrovství Moravy a Slezska v běhu na 300 m př. dorostenců výkonem 42,49 s.
 5. místo – Mistrovství Moravy a Slezska ve víceboji dorostenců výkonem 4726 bodů
 3. místo - Athletics Indoor Ostrava II v běhu na 60 m př., dorostenci 8,76 s. (v rozběhu 8,63 s.)
 Vítěz GRAND PRIX družstva dorostenců AHA Vyškov
Tomáš PLEVA (2005)
 20. místo - MČR žactva v běhu na 800 m výkonem 2:13,97 min.
 70. místo - MČR v krosu
 3. místo - YOUTH ATHLETICS INDOOR OSTRAVA III v běhu na 800 m výkonem 2:16,63 min.
 5. místo – Mistrovství Moravy a Slezska v halovém víceboji žáků se ziskem 2619 bodů
 8. místo – Mistrovství Moravy a Slezska ve víceboji žáků se ziskem 3671 bodů
Pavel LENOMAR (2002)
 21. místo - MČR v hale v běhu na 800 m juniorů výkonem 2:07,91 min.
 2. místo, Vicemistr jižní Moravy v běhu na 800 m juniorů výkonem 2:02,68 min.
 3. místo – Mistrovství jižní Moravy v běhu na 400 m výkonem 54,90 s.
Alžběta SUCHOMELOVÁ (2007)
 48. místo - MČR v krosu
 3. místo – Mistrovství jižní Moravy hod oštěpem 400 g, mladší žákyně výkonem 25,72 m
Michal DERKA (2006)
 50. místo - MČR v krosu
 8. místo – Mistrovství Moravy a Slezska v halovém víceboji žáků výkonem 2057 bodů
 12. místo – Mistrovství Moravy a Slezska ve víceboji žáků výkonem 2987 bodů
Matouš ČERNÝ (2005)
 65. místo - MČR v krosu
 3. místo - Mistrovství Moravy a Slezska v halovém víceboji žáků se ziskem 3038 bodů
 7. místo – Mistrovství Moravy a Slezska ve víceboji žáků se ziskem 3705 bodů
Filip JAŠÍČEK (2006)
 89. místo - MČR v krosu
 9. místo - Mistrovství Moravy a Slezska v halovém víceboji žáků výkonem 2037 bodů

 15. místo – Mistrovství Moravy a Slezska ve víceboji žáků výkonem 2648 bodů
Denisa HUBÁČKOVÁ (1996)
 1. místo, Mistryně Moravy a Slezska ve skoku o tyči žen výkonem 4,42 m
 3. místo na mistrovství Moravy a Slezska v běhu na 100 m př. žen výkonem 18,05 s.
 Vítězka mítinku AHA tyčka 2020 ve skoku o tyči výkonem 2,73 m
Natálie NOVÁKOVÁ (2004)
 4. místo na Mistrovství Moravy a Slezska v hodu kladivem dorostenek výkonem 41,78 m
 1. místo, Mistryně Jihomoravského kraje v hodu kladivem výkonem 38,64 m
Tereza LUSKOVÁ (2003)
 5. místo na Mistrovství Moravy a Slezska v hodu kladivem dorostenek výkonem 35,38 m
Jitka DERKOVÁ (1977)
 místo, Mistryně Jihomoravského kraje v běhu na 1500 m výkonem 6:29,87 min.
Kristýna SEDLÁKOVÁ (1986)
 2. místo, Vicemistryně jižní Moravy v hodu oštěpem žen 600 g –, 25,37 m
 3. místo – Mistrovství jižní Moravy ve vrhu koulí žen 4 kg výkonem 8,29 m
Adéla PROVAZNÍKOVÁ (2003)
 3. místo – Mistrovství jižní Moravy v běhu na 100 m př. dorostenek výkonem 16,90 s.
 3. místo – Mistrovství jižní Moravy v běhu na 300 m př., dorostenek výkonem 49,51 s.
Veronika PLEVOVÁ (2008)
 2. místo – Vicemistryně jižní Moravy 25,85 m
Pavla ČAMLÍKOVÁ (2005)
 Vítězka VC města Vyškova ve skoku vysokém žen výkonem 1,56 m
Tomáš FIŠER (1996)
 Vítěz VC města Vyškova ve skoku vysokém výkonem 1,86 m
Jiří NĚMEČEK (1982)
 2. a 3. místo na vytrvalostních tratích II. ligy družstev mužů

DRUŽSTVA
KLAP (Krajská liga atletických přípravek /smíšená družstva/)
Základní skupina
1. Atletika Slavkov u Brna A 18 hlavních bodů, 351,5 pomocných bodů
2. Atletický klub Kyjov, z. s. - 16 (202)
3. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. „A“ - 14 (180,5)
4. Orel Vyškov „A“ - 12 (153)
5. Atletika Slavkov u Brna „B“ - 10 (71)
6. AC Čejkovice „A“ - 8 (39)
7. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. „B“ - 6 (10)
8. Orel Vyškov B 2 1
AC Čejkovice B 0 0
Finále KLAP (Krajské ligy atletických přípravek Jihomoravského kraje; Slavkov u Brna, 19. 9.
2020):
1. Atletika Slavkov u Brna - 93 bodů
2. Elite sport Boskovice - 84
3. ASK Blansko - 70
4. SK Speed Brno, spolek - 55
5. AC Moravská Slavia Brno, spolek - 46
6. Atletický klub Kyjov, z. s. - 37
7. Atletický klub Kuřim, z. s. - 31
8. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. - 29
9. TJ Sokol Přísnotice - 21
10. AC Track & Field Brno - 15
11. Atletický klub AK Tišnov, z. s. - 12
12. SK Trops Brno - 11
13. TJ Oslavany - 0

DRUŽSTVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ A MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
Krajský přebor družstev ml. žákyň, skupina B:
1. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 147 bodů
2. TJ Sokol Přísnotice – 109
3. TJ Lokomotiva Břeclav – 82
4. Atletika Slavkov u Brna, z. s. – 73,5
5. Orel Vyškov – 59,5
6. Atletický klub Hodonín z. s. – 43
7. SK Atletika Hustopeče z. s. – 0
Krajský přebor družstev ml. žáků, skupina B:
1. TJ Lokomotiva Břeclav - 211
2. Orel Vyškov – 120
3. Atletika Slavkov u Brna, z. s. – 65
4. Atletický klub Hodonín z. s. – 53
5. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. - 45

DRUŽSTVA STARŠÍCH ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ
Mistroství Jihomoravského kraje družstev starších žáků (dvoukolová soutěž):
1. místo, Mistři Jihomoravského kraje – Atletický klub AHA Vyškov, z. s. 15 hlavních bodů (315
pomocných bodů)
2. místo – VSK Univerzita Brno, 13 (247,5)
3. místo – BYAC Brno, 12 (248)
4. místo – Atletický klub Hodonín, z. s., 12 (248)
5. místo – AC Moravská Slavia Brno, spolek, 8 (200)
6. místo – TJ Znojmo z. s., 6 (118,5)
7. místo – AC Čejkovice, 2 (42)
8. místo – TJ Lokomotiva Břeclav, 0 (27)
Semifinále Mistrovství Moravy a Slezska družstev starších žáků (postoupilo sem 5 družstev
Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje; 13. 9. 2020, Olomouc):
1. Atletický klub Hodonín z. s. – 162 bodů
2. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 157,5
3. Atletický klub Olomouc, z. s. – 133
4. BYAC Brno – 108
5. VSK Univerzita Brno – 108
6. AC Moravská Slavia Brno, spolek – 71
7. TJ Šumperk, z. s. – 62
8. Atletický klub Prostějov, z. s. – 57,5
9. AK Šternberk, z. s. – 37
10. Sportovní klub Přerov 1908, z. s. – 33
… prvních 5 družstev postupuje do Břeclavi na Mistrovství Moravy a Slezska do Břeclavi.
Mistrovství Moravy a Slezska družstev starší žáků 2020 (Břeclav, 27. 9. 2020):
1. SSK Vítkovice, z. s. – 220,5 bodu
2. TJ Sokol Opava – 178
3. TJ TŽ Třinec – 119
4. VSK Univerzita Brno – 107
5. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 106
6. Atletický klub Hodonín,z. s. – 77
7. Atletický klub Olomouc z. s. – 62
8. Atletický klub Zlín, z. s. – 59,5
9. BYAC Brno – 53
10. AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště – 33
Kurzívou = postupující družstva na MČR do Kolína
Mistroství Jihomoravského kraje družstev starších žákyň (dvoukolová soutěž):
1. místo, Mistryně Jihomoravského kraje – TJ Lokomotiva Břeclav - 22 hlavních bodů (319 pomocných bodů)
2. místo – ASK Blansko - 19 (235)
3. místo – AK Olymp Brno, spolek - 19 (218)
4. místo – AC Moravská Slavia Brno, spolek - 15 (153)
5. místo – JAC Brno - 15 (150,5)
6. místo – Atletický klub Hodonín, z. s. - 10 (82)
7. místo – Atletický klub Kyjov, z. s. - 9 (58)
8. místo – AC Čejkovice - 9 (57,5)
9. místo – Atletický klub AHA Vyškov, z. s. - 7 (53)

10. místo – TJ Znojmo, z. s. - 4 (42)
11. místo – SK Speed Brno, spolek - 3 (36)

DRUŽSTVA MLÁDEŽE
Mistrovství Moravy a Slezska družstev juniorek (tříkolová soutěž):
1. AK Olymp Brno, spolek „A“ – 44 hlavních bodů (593 pomocných bodů)
2. TJ Sokol Opava – 43 (504)
3. Atletický klub Olomouc, z. s. – 39 (384)
4. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. 35 (272)
5. AK Olymp Brno, spolek „B“ – 28 (177)
6. SSK Vítkovice – 28 (164)
7. TJ Lokomotiva Břeclav – 26 (167)
8. TJ TŽ Třinec – 24 (92)
9. AC Moravská Slavia Brno, spolek – 22 (162)
10. TJ Šumperk – 14 (39)
11. TJ Slezan Frýdek-Místek – 11 (29)
12. AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště – 5 (16)
13. Atletický klub Zlín, z. s. – 4 (34)
14. Atletický klub Havířov – 2 (3)
15. Sportovní klub Přerov 1908, z.s. - 0 (0)
Mistrovství Moravy a Slezska družstev dorostenců (tříkolová soutěž):
1. TJ Jiskra Otrokovice - 56 hlavních bodů (601 pomocných bodů)
2. Atletický klub Olomouc, z. s. - 55 (556,5)
3. SSK Vítkovice - 51 (347)
4. JAC Brno - 48 (209,5)
5. AC Moravská Slavia Brno, spolek - 45 (165,5)
6. TJ Sokol Opava - 34 (127)
7. Atletický klub Hodonín,z. s. - 32 (95,5)
8. Sportovní klub Přerov 1908, z. s. - 31,5 (92)
9. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. - 29 (90)
10. Atletický klub Zlín, z. s. – 29 (78)
11. TJ Slezan Frýdek - 28 (81)
12. AC Čejkovice - 27 (75)
13. TJ Lokomotiva Břeclav – 21 (93)
14. Atletika Poruba - 19,5 (53)
15. Atletika Slavkov u Brna, z. s. - 13 (46)
16. AK Šternberk - 9,5 (23)
17. Atletický klub Prostějov, z. s. - 4 (12)
18. TJ Šumperk - 2 (12)
19. AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 0 (1)

DRUŽSTVA ŽEN A MUŽŮ
II. liga žen, skupina E (tříkolová soutěž):
1. TJ Lokomotiva Břeclav – 38 hlavních bodů (388,83 pomocných bodů)
2. Atletika Jihlava – 35 (351,5)
3. Atletický klub Hodonín, z. s. – 29 (293)

4. TJ Jiskra Otrokovice – 26 (254,5)
5. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 25 (272)
6. ASK Blansko – 24 (262)
7. TJ Spartak Třebíč – 23 (288)
8. JAC Brno – 19 (204,5)
9. Atletika Holešov - 16 (190,5)
10. Orel Vyškov – 16 (181)
11. SK Speed Brno – 11 (137)
12. TJ Sokol Velké Meziříčí – 5 (67,33)
13. AC Čejkovice – 4 (61,83)
II. liga mužů, skupina E (tříkolová soutěž):
1. TJ Jiskra Otrokovice – 35 hlavních bodů (460 pomocných bodů)
2. Atletický klub Hodonín, z. s. – 33 (392)
3. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 28 (309,5)
4. TJ Znojmo – 26 (316,5)
5. Atletika Holešov – 25 (302)
6. AC TRACK & FIELD Brno – 21 (250)
7. TJ Sokol Velké Meziříčí – 18 (240)
8. Atletika Jihlava – 17 (222)
9. TJ Spartak Třebíč „B“ – 13 (194)
10. AC Čejkovice – 9 (94)
11. ASK Blansko – 6 (55)
12. AC Moravský Krumlov – 2 (10)
M M a Sl. jednotlivců - štafeta 4 x 300 m, žáci:
3. místo, bronzová medaile – AHA Vyškov (Tomáš PLEVA, Michal DERKA, Kryštof VINTERA,
Matouš ČERNÝ), 2:47,56 min.

b. Organizátorská, pořadatelská a školící činnost
Atletický klub AHA Vyškov, z. s. se v roce 2020 řídil termínovkou pořádání akcí (viz Plán pořádání akcí
AHA Vyškov na rok 2020), podle které pořádal akce jak pro registrované atlety, tak pro širokou sportovní
veřejnost. Součástí klubového kalendáře pořádání akcí byly i akce s úctyhodnou tradicí – např. Malečkův
memoriál (39. ročník), Velká cena města Vyškova ve skoku vysokém (68. ročník), Vyškovské míle (18.
ročník), Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál Milana Dvořáka (16. ročník).
Akce, které v roce 2020 uspořádal Atletický klub AHA Vyškov, z. s.









21. 1. 2020 - VC ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole ve skoku vysokém
6. 2020 - SPOLU NA STARTU
8. 6. 2020 - Běhání se svíčkou
13. 6. 2020 - 2. kolo KP družstev starších žákyň a starších žáků
17. 6. 2020 - Nanukový pětiboj mladšího žactva
17. 6. 2020 - AHA OPEN I
24. 6. 2020 - MEMORIÁLY ve Vyškově
25. 6. 2020 - Atletíme s rodiči

 4. 7. 2020 - 1. kolo II. ligy, sk. E mužů a žen
 11. 7. 2020 - 1. kolo Mistrovství Moravy a Slezska družstev dorostenců, dorostenek, juniorů a
juniorek
 25. 8. 2020 - Čokoládová tretry Vyškov
 9. 9. 2020 - Vyškovská míle a VC města Vyškova ve skoku vysokém
 11. 9. 2020 - AHA tyčka
 22. 9. 2020 - Mistrovství Jihomoravského kraje družstev mladšího žactva a Mistrovství
Jihomoravského kraje mladšího žactva jednotlivců
 30. 9. 2020 - Atletický čtyřboj s vloženou disciplínou 150 m
 2. 10. 2020 - Závod ve skoku vysokém
 6. 12. 2020 - Vyškovský Mikulášský běh - Memoriál Milana Dvořáka
… kompletní výsledky těchto akcí viz: https://online.atletika.cz/kalendar/
Dále Atletický klub AHA Vyškov, z. s. pořádal v roce 2020 soustředění – výcvikové tábory pro své atlety:
 17. – 22. 8. 2020 – Ostružná, Jeseníky (kondice, hry, všeobecný pohybový rozvoj, teorie a praxe
jednotlivých atletických disciplín)
I v roce 2020 pokračoval další ročník interní klubové soutěže MOSJE 2020, taktéž další ročník běžeckého
seriálu DLOUHÁ MÍLE 2020 našel své zdárné naplnění.

Rozhodčí
V roce 2020 po linii rozhodčích pracovala jako vedoucí Ing. Andrea Václavková. Velice prospěšná byla
pomoc Naděždy Václavkové, která úspěšně zastupuje při případné nepřítomnosti vedoucí rozhodčích.
Významnou úlohu při pořádání velkých akcí i v roce 2020 opět sehrál Jiří Kubíček, špičkový brněnský
rozhodčí. Velice smutná zpráva přišla začátkem prosince z Brna, Jiří Kubíček 8. prosince 2020 zemřel.
Při akcích, které AHA Vyškov pořadatelsky zajišťovalo, byli činní nejen „domácí“ rozhodčí, ale mnoho
přespolních, bez kterých by nebylo možné velké akce uspořádat.
V sobotu 7. 3. 2020 proběhlo na půdě AHA Vyškov školení rozhodčích. Akci organizovala vedoucí
rozhodčích Ing. Andrea Václavková.

Trenéři
Během roku 2020 proběhla celá řada školení trenérů. Externě byli proškoleni noví trenéři s licencí od
trenérů atletických přípravek (TAP) až po trenéry žactva. Jiří Hajzler začal studovat Trenérskou školu
FTVS, 1. ročník, jako trenér 1. třídy. Proškolení činní trenéři jsou hlavním stavebním kamenem chodu
klubu.

Realizace projektů ČAS
V roce 2020 Atletický klub AHA Vyškov, z. s. pokračoval v realizaci projektů ČAS – APR I, AŠP I a
Pohybová gramotnost – atletika pro rodinu a Talent Sps atletika.
Uzavřením škol dostaly rozpracované projekty ČAS, zaměřené na spolupráci se základními školami,
částečné nebo úplné „stop“. Slibně rozjetá spolupráce na ZŠ Rousínov, ZŠ Bohdalice dostává velké trhliny,
akční pan tělocvikář Mgr. Oldřich Němec na ZŠ Podomí projevil zájem o spolupráci s AHA Vyškov, nyní
má trenérskou kvalifikaci a chuť pracovat.

 APR I (atletika pro radost I) v Rousínově, kde pod vedením trenérky paní Mgr. Martiny Straňákové
funguje atletický kroužek na prvním stupni ZŠ. Projekt jako takový skončil v červnu 2018. Přesto
činnost pokračuje i nadále díky podpoře všech zúčastněných stran (vedení ZŠ Rousínov, AHA
Vyškov, trenérky Mgr. Martina Straňáková a Mgr. Markéta Sekaninová) se zatím daří Atletiku
Rousínov, pod AHA Vyškov, udržet.
 AŠP I (atletické školní přípravky) – Dne 30. 12. 2020 proběhlo jednání M. a J. Hajzlerových
s panem zástupcem stát. orgánu ZŠ a MŠ Bohdalice Mgr. Jakubem Vaštíkem ohledně dalšího
fungování atletických školních přípravek pod vedením Mgr. Naděždy Mokré a Zity Pospíšilové.
Byly vyjádřeny pochyby o další spolupráci, důvodem je personální obsazení trenérů. Od září 2018
zde pracuje jako „garant“ činnosti trenérka Mgr. Naděžda Mokrá v úzké spolupráci s vedením ZŠ a
MŠ Bohdalice, učitelským sborem, družinou a trenérkou Zitou Pospíšilovou. Mgr. Naděžda Mokrá
již ze zdravotních důvodů nechce pokračovat a Zita Pospíšilová nemá na trénování čas. Projekt AŠP
I v Bohdalicích je nyní bezprostředně ohrožen.
 Pohybová gramotnost – atletika pro rodinu – další projekt ČAS, na který reagovalo AHA Vyškov
a projekt také úspěšně prakticky realizovalo, když ve čtvrtek 25. června 2020 na atletickém stadionu
za parkem proběhla i akce „Společný trénink s rodiči“. Garanty akce a proškolenými trenéry byly již
třetím rokem trenérky AHA Vyškov Mgr. Markéta Plevová a Kristýna Sedláková.
 Talent Sps atletika pro rok 2020 budou vyhlášeni a oceněni Veronika Plevová, Pavla Čamlíková,
Daniela Řiháková, Jan Koutný, Kryštof Vintera a Ondřej Ludrovan.

c. Hospodářská činnost, veřejnoprávní kontrola
Hlavním úkolem celoroční hospodářské a manažerské činnosti klubu bylo zabezpečení financování klubu se
vším, co s tím souvisí, dle platných právních předpisů. Evidence majetku, nákup nářadí a náčiní klubu, jeho
údržba, zajištění výjezdů výprav, ubytování a jednání s partnery a institucemi, vedení evidence členské
základny, GDPR, propagace a mnoho dalších činností spadá do této části činnosti. Hospodářská činnost
klubu je časově nesmírně náročná záležitost a ohromnou časovou zátěží funkcionářů klubu … V roce 2020
se nepodařilo zajistit dostatek finančních prostředků, které by dostatečně pokryly veškeré výdaje, které
s rozsáhlou činností klubu souvisí. Na podzimní individuální žádost na město Vyškov, na podporu
talentované mládeže (podanou, na základě skvělých výkonů atletů) odpovědělo město Vyškov záporně!

d. Výbor, trenérská rada
Výbor klubu pracoval v roce 2020 ve složení:
Ing: Luboš Stloukal, předseda a člen výboru, Magdaléna Hajzlerová (jednatelka a vedoucí trenérka SpS
atletika), Mgr. Jiří Němeček (garant činnosti Sps atletika na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole), Naděžda
Václavková (smírčí výbor a zástupkyně rozhodčích), Ing. Lenka Rašková (přípravky), Tomáš Fišer a Jiří
Hajzler (místopředseda),
Výbor klubu se scházel dle potřeb, trenérskou radu svolávala vedoucí trenérka Sps s vedoucí atletických
přípravek dle potřeby – vše viz zápisy jednání.

f. Ostatní
Pokračovala jednání předsedy klubu Ing. Luboše Stloukala s ředitelem Správy majetku města Vyškova, p. o.
Mgr. J. Hastíkem, vedoucím odboru vnitřních věcí města Vyškova Ing. J. Táborským za účelem projednání
důležitých bodů, především postupně se „rozpadající“ stárnoucí systém el. časomíry (vadné pistole, vadná

cílová tabule). Jde o zařízení Správy majetku města Vyškova, p. o., za která platí AHA Vyškov nájem.
Návrh koupi elektronické startovací pistole neprošel, el. cílová tabule taktéž neprošla. Nyní si má klub AHA
Vyškov vytipovat pistol, kterou provozovatel zařízení zakoupí.
AHA Vyškov obdrželo darem novou značkovou vrhačskou klec Polanik, která je již fyzicky od podzimu ve
Vyškově. Dar ve výši cca. 400 tis. Kč nemůže město Vyškov na své sportovní zařízení instalovat, přestože
současná klec je v dezolátním až havarijním stavu. Administrativní důvody jsou tedy důvodem toho, že klec
bude z Vyškova vrácena zpět ČAS (!?!).
Během počátku roku 2019 bylo vedením Správy majetku města Vyškova, p. o. na tribuně namontován
změkčovač vody, čímž došlo k výraznému poklesu kvality dodávané pitné vody. Tento problém byl
předmětem mnohých jednání i na radniční půdě. Po té následovala další jednání, další technické zásahy do
rozvodu pitné vody, koncem roku byly předloženy vyhovující kvality pitné vody, přesto otazníky kolem
kvality pitné vody trvají. Ing. Táborský přislíbil technická řešení, taková, která kvalitu vody zlepší.
V roce 2021 by měla vyškovská atletika slavit 100 let. Vedení AHA Vyškov se rozhodlo, že tohle velké
výročí oslaví Atletický klub AHA Vyškov, z. s. vzhledem ke všem okolnostem, skromně, alespoň nechá
zpracovat samolepky s grafickým motivem tohoto výročí, také jako vzpomínku na předchozí atletické
generace.

H. Poděkování
Atleti a atletky Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. děkují všem, kteří činnost klubu v roce 2020 podpořili:
Partneři:
 Město Vyškov
 Jihomoravský kraj
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Český atletický svaz
 ČESKÁ ATLETIKA, s. r. o.
 BKR ČR, s. r. o.
 REPROSERVIS CZ, s. r. o.
 TBG BETONMIX a.s.
 LS Facility s.r.o.
 KALÁB – stavební firma, s. r. o.
 Atleti, s. r. o.
Dodavatelé:
 BOTY J HANÁK R, s. r. o.
 SIMATOUR
 NEWLINE
 Magdaléna Kiliánová účetnictví
 Správa majetku města Vyškova, p. o.
Atleti děkují všem rozhodčím, pracovníkům technické pomoci, trenérům a funkcionářům v klubu
a v atletickém hnutí. Velké poděkování patří paní účetní Magdaleně Kiliánové.
Atletický klub AHA Vyškov, z. s. je nositelem činnosti Sportovního střediska atletika v úzké spolupráci se
ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole. Dále realizace projektů ČAS je odvislá od pochopení vedení ZŠ Rousínov a
ZŠ a MŠ Bohdalice. Tímto vedení klubu AHA Vyškov děkuje vedení zmíněných škol za pochopení, pomoc
a spolupráci.

ROK 2020 ve foto

Zprávu o činnosti Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. zpracoval Jiří Hajzler.
Schválil:
Ing. Luboš Stloukal
předseda

Ve Vyškově dne 23. ledna 2021

