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1. Historie oddílu
Oddíl atletiky vznikl v březnu roku 1969 přechodem družstva mužů TJ Slavia Havířov do
Karviné. Družstvo v prvním roce svého působení bylo zařazeno do Moravské divize. V roce 1970 se
naši atleti zúčastnili halového mistrovství ČSSR a pořádali „Velkou cenu Karviné“ za účasti
československých reprezentantů. V roce 1971 se družstvo mužů probojovalo do II. ligy. Karvinská
atletika si tím vydobyla místo mezi silnými atletickými centry s dlouholetou tradicí jakou jsou
Vítkovice, Brno, Olomouc, Opava a Zlín. Zvyšující se výkonnost nově nastupujících generací přivádí
družstvo v desátém roce svého působení do I. národní ligy. Cenným 6.místem byla účast v této
soutěži zajištěna i pro další sezónu. Rok 1985 můžeme počítat vůbec k nejúspěšnějším v historii
oddílu. Poprvé dosáhli naši závodníci na medaile při mistrovství ČSR dospělých na dráze, a to Petr
Kartous 2. místo v desetiboji a Lubomír Greň v trojskoku. Veterán Rudolf Dziengel byl nejlepší v ČSR
ve skoku vysokém, vytrvalec Jan Hrach reprezentoval i na MS veteránů v Římě. Na olympijském
stadionu vybojoval v běhu na 800 m 6. místo v kategorii 40 – 44 let. Historicky první medaili z
mezinárodní soutěže pro náš oddíl přivezl veterán Jan Hrach, který na ME veteránů v Aténách obsadil
3. místo v běhu na 1500 m v kategorii 50 – 54 let. Výborně si vedl ve stejné kategorii i Petr Adámek,
který v běhu na 400 m skončil na 5. místě. Špičkové výkony některých jednotlivců nezůstaly v
atletickém hnutí bez povšimnutí a tak čtyři naši atleti odcházejí za lepšími tréninkovými podmínkami
do ligových celků. Rok 1987 znamená pro nás opět výkonnostní vzestup díky návratu Sokola z
Jablonce a překážkáře Staňka z vojenské základní služby. Rovněž řada mladých atletů se zlepšila a
tak po strhujícím souboji s celkem Havířova vítězíme v krajském přeboru. Odměnou je účast v
kvalifikaci o postup do národní ligy na Rošického stadionu v Praze. Zde jsme již proti mnohem
vyrovnanějším družstvům z ostatních krajů neuspěli. Rok 1994 znamenal výrazné posílení kádru
karvinských atletů. Z Jablonce se vrátil Waldhauser, z Havířova přestoupily vrhačky Godziková,
Machalová a Valentová, bývalé atletky zaniklého oddílu Kovona Karviná. Výborné výkony našich žen
a dívek se projevily již v hale, kde bronzové medaile na mistrovství ČR vybojovala Marcela Godziková
v kouli žen a juniorka Markéta Němečková v trojskoku. Ta si stejné umístění zopakovala i při
mistrovství ČR na dráze. V individuálních soutěžích dosáhl výrazného úspěchu v halové sezóně roku
2000 trojskokan Waldhauser. Po vítězství při Mistrovství Moravy a Slezska se dokázal prosadit i na
Mistrovství ČR, kde obsadil 4. Místo. Skvělých výsledků dosáhl v závěru svého působení v našem
oddíle běžec – veterán Miroslav Kravčík. Na MS veteránů získal v roce 2004 dvě stříbrné a dvě
bronzové medaile v kategorii 50 – 54 let (10 km silnice, 10 km silnice – družstva, půlmaratón a
maratón), v roce 2005 získal bronz na ME veteránů v krosové štafetě a v roce 2007 se podílel
společně se svým bratrem Karlem, na zisku stříbrné medaile z krosové štafety na ME veteránů.
V přelomovém roce 2010 atletická přípravka pod vedením Jaroslava Staňka zaznamenala
výrazný vzestup a byla zvolena pilotní přípravkou Českého atletického svazu. Uspěla v celostátní
konkurenci v rámci závodů Kids Athletics a umístila se na 2. místě. Zahájili jsme úspěšnou
přeshraniční spolupráci s polským oddílem Stowarzyszenie Biegów Górskich z Jastrzębia-Zdroju.

1

Koncepce činnosti a rozvoje atletického oddílu TJ Jäkl Karviná 2012-2020

22.2.2012

Společně jsme sepsali projekt na EU pod názvem EUROBESKYD CUP, v rámci něj se v roce 2011
uskutečnil seriál horských běhů, ve kterém byl zahrnut náš Běh na Lysou horu. V rámci spolupráce
jsme zorganizovali 1. ročník polsko-českých závodů základních škol. První závod se konal v říjnu
2010 roku v polském Wodzisławiu Śląskim, druhý v květnu 2011 ve Stonavě.
Rok 2011 přinesl další úspěchy naších atletů. Z halového MČR žáků si Marek Branikovič odvezl
stříbrnou (60 m) a bronzovou medaili (150 m). Mistrem Moravy a Slezska v kategorii mužů na trati
400 m se stal Michal Broda. V kategorii starších žáků Marek Branikovič zvítězil v běhu na 60 m a
skončil druhý na 150 m. Na hrách V. LETNÍ OLYMPIÁDY dětí a mládeže v Olomoucí obsadil Marek
Branikovič v celorepublikové konkurenci žáků 2x 4. místo v běhu na 60 m a štafetě 4x60 m.

2. Současný stav členské základny
Výsledkem práce aktivních členů atletického oddílu TJ Jäkl Karviná je neustálý narůst členské
základny v posledních letech. V roce 2009 po odchodu starších atletů vznikla generační mezera a
z původních 25 registrovaných atletů klesl jejich počet na pouhých 15 v roce 2010. Ale v roce 2011
se počet aktivních atletů zvýšil a rázem je v prosinci registrováno 41 aktivních atletů. Do tohoto čísla
je třeba dopočítat děti do 11 let v atletických přípravkách v počtu zhruba 25 (neustále se mění,
jelikož děti odcházejí a přicházejí). Počet pasivních členů (rozhodčí, trenéři, organizátoři, neaktivní
členové) zůstává přibližně stejný – kolem 40 osob. Současný stav je velmi pozitivní i přesto, že
podmínky nejsou vyhovující. Předpokládáme, že pokud dojde ke změně současných podmínek, zájem
o provozování atletiky rapidně stoupne.

3. Funkcionáři, trenéři a rozhodčí
V rámci ČAS máme sice registrováno 8 trenérů, ale většina z nich se angažuje pouze
v omezené míře. Aktivní jsou pouze 2 trenéři (Jaroslav Staněk, Michal Broda), kteří musí zvládnout
60-70 atletů trénujících v několika skupinách. Tato práce vyžaduje spoustu volného času a
obětavosti něco takového provozovat bez nároku na odměnu. Tyto trenéry je ale nutné finančně
podpořit dříve než pominou jejich osobní důvody a nadšení, pro které tuto činnost vykonávají (životní
poslání, láska k oddílu, výchova vlastních dětí). Proto počítáme do budoucna s tím, že je nutné, aby
se do práce oddílu připojili i další trenéři a jejich ohodnocení by mělo být adekvátní strávenému času.
Rozhodčích je v současné době v našem oddíle celkem dostatek, nicméně většina z nich jsou
starší zkušení pánové, kteří tuto funkci vykonávají velmi dobře již řadu let, ale jisté omlazení by mělo
nastat i v této oblasti.
V březnu tohoto roku dojde na výroční schůzi atletického oddílu ke změnám ve vedení, kdy
omlazený výbor bude mít za úkol zajistit další dynamický rozvoj oddílu s cílem navázat na skvělé
výsledky z minulých období oddílu.
Školení a semináře pro rozhodčí a trenéry jsou pravidelně organizovány ČAS v Ostravě a jiných
místech v republice. Tato školení jsou pro všechny zájemce z našeho oddílu hrazena v plně výši
z oddílových fondů.

4. Práce s mládeží a trenéři mládeže
Práce s mládeží se rozvíjí slibně. Asi 50 % členů tvoří mládež do 18 let. Jsou rozdělení do
věkových kategorii pod vedením trenérů Jaroslava Staňka (atletické přípravky do 11 let), Michala
Brody (ml. a st. žáci/žákyně, dorostenci/dorostenky, junioři/juniorky – 12-18 let). Pro harmonický
rozvoj osobnosti a fyzické zdatnosti mládeže je třeba mít vhodné prostředí a podmínky, aby je
fyzická aktivita bavila a přicházeli s radostí na každý trénink. Podle časových možností trenérů
(Michal Broda studuje v Praze, tréninky může vést maximálně 3 dny v týdnu, Jaroslav Staněk má své
zaměstnání, musí se nějak uživit, na tréninky dochází po své pracovní době) nejsme schopni zajistit,
aby každý mladý atlet měl vhodné podmínky pro jeho správný a harmonický rozvoj a dostatečnou
dotaci tréninků týdně. Sice trenéři obětavě vykonávají svou činnost, jezdí s mladými atlety na
závody, organizují, co můžou (oddílové soutěže, náborové akce atd.), i přesto je vidět evidentní
nedostatek trenérů v takových podmínkách. Proto jsou mladí atleti nuceni trénovat i sami bez
odborného vedení, čímž se snižuje jejich potenciál a omezují se možnosti jejich dalšího
výkonnostního růstu. Má to vliv i na početní stav členské základny atletického oddílu. Placením
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trenéru musíme rozšířit jejich počet a dosáhnout podstatného zvýšení počtu kvalitně trénující
mládeže.

5. Soutěže družstev a jednotlivců
Soutěže družstev jsou u nás v klubu dlouhodobým problémem, protože nemáme dost
rozmanitou členskou základnu a především většina atletů kvůli nedostatečným podmínkám je nucena
provozovat pouze běhy, nemohou se orientovat na technické disciplíny.
V současné době závodí družstvo mužů v 2. atletické lize D1 (třetí nejvyšší), kde se v ligové
soutěži umisťuje ve středu tabulky. Vzhledem k současnému nárůstu členské základny očekáváme,
že se naše umístění v lize bude každým rokem zlepšovat. Není vyloučen do budoucna ani postup do
1. ligy. Družstvo žen bohužel nemáme, ale chtěli bychom je v následujících letech vytvořit.
V tomto roce jsme zase po delší době přihlásili družstvo st. žáků do ligové soutěže. Zejména
atleti ročníku 1998 tvoří nejsilnější skupinu, což do budoucna je velmi vhodné. V tomto roce
nepředpokládáme, že toto družstvo „nováčků“ postoupilo na MČR družstev, ale v dalších letech
chceme pravidelně postupovat až tam, abychom se dostali na úroveň jiných družstev
Moravskoslezského kraje (Vítkovice, F-M, Třinec, Poruba aj.).
V dalších kategoriích nejsou počty atletů tak výrazné, proto naši závodníci hostují za družstva
jiných atletických klubů v našem regionu. Do budoucna počítáme s tím, že budeme mít družstva ve
všech kategoriích od ml. žáků až do juniorů.
Ačkoliv současné podmínky klubu nejsou ideální, karvinští atleti jsou vidět v atletických
tabulkách, kde je uvedeno mnoho z nich. Naši závodníci pravidelně startují ve všech soutěžích
okresního, krajského, moravského významu. V těchto soutěžích jsme velmi úspěšní a vždycky
vybojujeme nějakou tu medaili. Ti nejlepší dosahují úspěchů i na Mistrovství ČR (Marek Branikovič).
Ve výhledu by mělo těchto úspěchů přibývat.

6. Spolupráce s jinými subjekty v rámci města Karviná a kraje
Této problematice v současné době není věnována dostatečná pozornost. Spolupracujeme
s KSVČ Juventus při organizaci závodů karvinských škol. V rámci Moravskoslezského kraje
využíváme možnosti hostování našich závodníků v jiných klubech (zejména Vítkovice) a také na
druhou stranu sháníme závodníky z jiných oddílu na hostování k nám (Vítkovice, Havířov, Třinec,
Bohumín).

7. Spolupráce s polskými kluby a projekty na EU
V roce 2010 jsem navázali spolupráci ze Stowarzyszeniem Biegów Górskich w Jastrzębiu-Zdroju
v rámci společných aktivit v rámci euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński. Jastrzębie-Zdrój je
partnerským městem Karviné. V rámci této aktivity jsme zatím sepsali 2 projekty na EU v rámci
fondů mikroprojektů, ale udržujeme polsko-českou přeshraniční spoluprácí na vysoké úrovni
prowstřednictvím organizování atletických a běžeckých závodů, které se ale musejí konat v jiných
městech, protože nemáme předpisovou atletickou dráhu.Dále spolupracujeme s běžeckým klubem
z polského Dzięgielowa, zejména v rámci startů jejich závodníků za náš klub v atletické lize.
Závodníky nám poskytují i Jastrzębie-Zdrój a Cieszyn.
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8. Podmínky pro provozování atletiky
V současné době k tréninku využíváme nevyhovující škvárovou dráhu na městském stadionu
v Karviné-Ráji, škvárovou dráhu na ZŠ Borovského, v zimních měsících tělocvičnu na ZŠ Borovského.
Dále jsme nuceni využívat alespoň 1x týdně atletické ovály s tartanovým povrchem v okolních
městech (Český Těšín, Třinec, Havířov), dopravu hradíme z oddílových zdrojů, což je neúměrně
zatěžuje. V zimním období 1x týdně využíváme atletický tunel v Ostravě, jeho využití s sebou také
nese značnou finanční zátěž. Tyto problémy řeší výstavba atletického oválu s umělým povrchem.

9. Organizace závodů
V kalendáři akcí organizovaných našim oddílem zůstaly pouze 3 závody: Jäklacká hodinovka,
která se kvůli nepředpisové škvárové dráze již třetím rokem organizuje v Havířově, horský Běh na
Lysou horu a silniční Silvestrovský běh na 10 km. Jak je vidět jsou to akce, ke kterým není nutný
atletický ovál. Další závody, které jsme v minulosti organizovali jako byla Velká cena Karviné, Májové
závody nebo atletické pondělky jsme prostě museli zrušit. Tuto tradici bychom rádi obnovili.
Dále se na městském stadionu pořádají závody karvinských škol v rámci Poháru rozhlasu,
atletického trojboje, čtyřboje, olympiáda karvinských škol, závody zvláštních škol v atletice. Pro
konání těchto závodů je současný stadion nevhodný, dokonce i nebezpečný. Tyto problémy také řeší
výstavba nového atletického oválu.

10. Finanční zajištění činnosti atletického oddílu
Finanční zdroje pro fungování atletického oddílu jsou zajišťovány pouze prostřednictvím dotací
z města Karviná, minimální dotací ČAS, drobných sponzorských darů a členských příspěvků. Bývalý
generální sponzor Mittal Steel (Jäkl Karviná) již ztratil zájem o financování atletického oddílu, což je
nejzávažnějším problémem posledních let. Podíl sponzorských darů na financování činnosti oddílu je
nutné zvýšit na přijatelnou úroveň, aby přinejmenším odpovídal dnešním požadavkům.

11. Priority pro rozvoj atletického oddílu:


Vybudovat novou atletickou dráhy s umělým povrchem

Hlavní prioritou atletického oddílu stanoví výstavba šesti až osmi dráhového oválu s umělým
povrchem se všemi sektory (dálka, výška, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo).



Stabilizace klubu po ekonomické stránce, zajištění finančních zdrojů a
sponzorů

Finanční prostředky bude nutno zajistit hlavně nalezením generálního sponzora jako náhradu za
toho předchozího – Mittal Steel (bývalý Jäkl Karviná). Nadále budeme pokračovat ve vyhledávání
drobných sponzorů, budou také hledány další možnosti spolufinancování z grantů a veřejných zdrojů,
zejména z rozpočtu města Karviné, z dotací krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva
mládeže sportu a tělovýchovy. Dosahováním zajímavých sportovních výsledku, účastí naších
sportovců na významných závodech jako je MMaS, MČR, mezinárodní mítinky, přesvědčíme sponzory
k vyšší finanční účasti na naších aktivitách. Těmto sponzorům můžeme nabídnout propagaci v rámci
naších aktivit jako jsou závody organizované oddílem, polsko-česká spolupráce, projekty na EU, na
internetových stránkách oddílu a jejích propojení se stránkami ČASu, v regionálním tisku. Loga
sponzorů můžou být umístěny na oddílových dresech a jiných částech úborů atletů (v rámci pravidel
atletiky), můžeme propagovat např. běžeckou obuv či další podobné produkty vhodné pro běžce,
bannery můžou být vystaveny na závodech, kterých se účastníme.



Pokračovat ve stávající spolupráci v rámci EU a dále ji rozvíjet, zatraktivnit
atletiku pomocí spolupráce s partnerskými městy

Do budoucna budeme i nadále spolupracovat při organizací závodů a v rámci projektů na EU se
stávajícími i novými partnery s možností rozšíření spolupráce i na Slovensko. Budeme se snažit tuto
činnost rozvíjet a nalezením nových partnerů zatraktivňovat. Na rok 2013 je plánován již třetí projekt
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na EU v rámci polsko-české spolupráce v rámci fondů mikroprojektů EU, který by měl být svým
rozsahem největší ze všech dosavadních projektů a svým územním rozsahem by měl pokrýt celý
euroregion Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński.



Podporovat trenéry, rozhodčí a další funkcionáře - získat nové trenéry,
rozhodčí a zvyšovat jejich kvalifikace

Zajištěním adekvátního finančního ohodnocení trenérů, rozhodčích a funkcionářů dosáhneme
zkvalitnění jejích činnosti, která umožní překonat dosavadní úspěchy karvinských atletů docilených
v historii atletického oddílu.



I nadále pořádat náborové akce, rozšířit a zkvalitnit členskou základnu

Zaměříme se na další získávání nových členů prostřednictvím náboru nových členů - akcí pro
předškoláky, závodů pro školní mládež a širokou veřejnost apod. K tomu zajistíme cílenou propagaci
a osobní účast na náborových akcích. Předpokládáme, že se nám podaří zvýšit počet členů
atletického oddílu nejméně na dvojnásobek současného stavu.



Rozšířit počet oddílem organizovaných závodů, pořádat významné
sportovních akce, zvýšit kvalitu technického zajištění těchto akcí

Do budoucna bychom pravidelně pořádali (alespoň 1x měsíčně) atletické závody nejen pro
atlety z okolních oddílů, ale i pro veřejnost (jako je např. Sokolské úterý v Opavě) v rámci rozvoje
obecné kondiční připravenosti celé populace. Dále bychom rádi obnovili bývalé tradiční karvinské
závody na dráze jako byla Velká cena Karviné či májové závody.



Vylepšovat mediální prezentaci oddílu - celoroční prezentace v médiích,
zlepšení stavu internetových stránek, zlepšení komunikace s ČAS

Abychom mohli získávat nové atlety, trenéry a sponzory je nutné propagovat v tisku a na
Internetu atletický klub a jeho činnost, proto od roku 2009 fungují naše internetové stránky
www.atletika-karvina.ic.cz. Bohužel tyto stránky spravuje Michal Broda, který je mimořádně zatížen
trenérskou činnosti, proto budeme organizovat jejich provoz a technické zajištění profesionálním
způsobem manažerem pro propagaci. Je navázána spolupráce s Karvinským deníkem, kde se
pravidelně objevují informace o úspěších našich atletů.



Zlepšit materiální zabezpečení oddílu

Za posledních několik let se naše materiální zásoby ztenčují (disky, oštěpy, koule, tyče, kladiva
atd.) a zařízení (doskočiště, rozběžiště) opotřebovávají. Doplňujeme a opravujeme to nejnutnější, to
však nestačí. Materiální zabezpečení také ovlivňuje atlety a trenéry v rozhodování, zda setrvat
v našem oddílu, proto zajistíme ihned po dosažení finanční stabilizace doplnění a obnovení těchto
zásob.
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Zlepšit umístění družstva mužů ve 2. lize (postup do 1. ligy), vytvořit
družstvo žen a mládežnická družstva všech věkových kategorií

 Prohlubovat spolupráci s jinými subjekty v rámci města Karviná a kraje
V současné době se nejvíce rozvíjí spolupráce s ZŠ Borovského. Její žáci se pravidelně
zúčastňují závodů polsko-české spolupráce, působí zde atletický kroužek pro nejmenší, v zimě je
využívána tělocvična. Proto by byla zde možnost zřídit atletické třídy. Rádi bychom rozšílí spolupráci i
na jiné školy v Karviné. Rozšíření spolupráce s KSVČ Juventus nejenom v rámci organizace závodů
škol, ale i prostřednictvím zřízení atletického kroužku a organizací závodů pro veřejnost. Budeme
rozvíjet spolupráci s běžeckou školou Miroslava Kravčíka v Karviné v rámci organizace závodů
(zejména Běh Karvinou), spolupráci v rámci tréninků a mezi běžci. V rámci kraje budeme i nadále
využívat možnosti hostování naších závodníků v jiných oddílech a cizích závodníků v našem oddíle.



Navázat spolupráci se Slezskou univerzitou

Sepsal trenér Bc. Michal Broda
Jménem výboru, předsednictva
a všech členů atletického oddílu
TJ Jäkl Karviná
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