Atletická Sportovní centra mládeže ve Hvězdě..
Někdy v roce 1975 rozhodl Český atletický svaz o vybudování složek talentované mládeže, a to od
speciálních pohybových her přes Sportovní třídy (ST), Tréninková střediska mládeže (TSM), Střediska
vrcholového sportu mládeže (SVSM) až po Střediska vrcholového sportu (SVS). Špičková atletika se
v Pardubicích v té době dělala zejména v bývalém Dynamu, a tak nejlepší sportovci z řad mládeže
Rudé Hvězdy byli zařazováni spádově do pražského střediska RH Praha. Namátkou si pamatuji několik
jmen zařazených jako např.: Bartoníček, Bezdíček, Kovárníková, Horáková, bratři Vejsové apod.
V roce 1983 jsem přešel z RH Pardubice do Dynama hlavně z důvodu, že mi tam byla nabídnuta
možnost pracovat jako zaměstnanec tělovýchovné jednoty (dělal jsem údržbáře), ale hlavně studovat
nejvyšší trenérskou kvalifikaci při FTVS UK Praha. I přes poloviční plat a většinu dne stráveného
v montérkách jsem to rok vydržel a posléze nastoupil po Dr. Jiřím Michalcovi na post vedoucího
trenéra TSM. V té době bylo z RH zařazeno i několik sportovců v tomto TSM, ze jmen si pamatuju
pouze Zdeňka Kirniga, se kterým jsem spolupracoval. Vedoucím trenérem jsem tam byl od roku 1983
do roku 1989.
Čas cuknul oponou a s revolučním obdobím roku 1990 byla tréninková střediska zrušena a trenéři
TSM, kterých bylo v České republice přes 30, odešli za jinými pracovními možnostmi. Střediska byla
obnovena někdy okolo roku 1995 (pod novým názvem CTM – Centrum talentované mládeže). Mě již
v dresu AFK SKP Pardubice bylo nabídnuto vedení jednoho z nich. Společně s trenéry Jenčekem
(Jičín), Wastlem (Chrudim), Kováčem (Ústí nad Orlicí) a Kobosilem (Turnov) jsme měli na starosti celý
Východočeský kraj. Úvodní schůze byla 23. 2. 1995 a z AFK SKP Pardubice byli do centra zařazeni
sprinter Radek Sakař, běžec Martin Domin, vrhačka Eva Studničková a sprinterka Leona Kulichová.
Pod novým názvem Centrum talentované mládeže spolupracovalo s celkem 80 sportovci z 18 oddílů
tehdejšího Východočeského kraje.
Další rok činnosti Centra (1996) již rozběhl veškeré aktivity CTM včetně výcvikových táborů, také
počet zařazených členů AFK SKP v Centru se rozrostl o kladiváře Romana Kouckého, sprintera
Miroslava Vinklera, oštěpaře Davida Poláčka a sprintera Luboše Foťka. Mezi Centry z celé ČR patřil
Pardubický kraj, co se týče výsledků, do té lepší poloviny.
V roce 1997 se činnost Centra ještě zkvalitnila, pořádají se výcvikové a testové tábory, zvýšil se
rozpočet Centra. ČAS porovnává výslednost trenérů jednotlivých Center proti sobě. AFK SKP
Pardubice opět navyšuje počet svých členů v SCM o kladiváře Ondřeje Špuláka, ale stále ještě nepatří
mezi nejúspěšnější oddíly, jakými je např. Nové Město nad Metují, AFK Chrudim, Ústí nad Orlicí nebo
Turnov.
V roce 1998 ke smluvním trenérům přibyl novoměstský Aleš Žďárský a po dlouhém rozhodování
mohli být do centra zařazování i sportovci z AC Pardubice (do té doby byli pod působností
Sportovního Gymnázia). Ke stávající sestavě členů Centra z AFK SKP přibyl běžec Luboš Jindra.
V roce 1999 se činnost Centra už rozjela naplno. Výsledky mladých sportovců byly velmi dobré a
centrum patřilo mezi 6 nejúspěšnějších v rámci celé ČR. Do Centra talentované mládeže bylo
zařazováno stále více členů AFK SKP, nově dva svěřenci trenéra Foťka sprinteři Renata Pexová a Lukáš
Kodým a diskař Tomáš Jirásek od trenéra Studničky. V tomto roce bylo v centru 8 sportovců AFK SKP,
poprvé nejvíce ze všech oddílů kraje.
Přelom tisíciletí znamenal další posun ve sportovní výkonnosti členů AFK SKP Pardubice. Do Centra,
nyní již pod novým názvem ADIDAS SCM Pardubického kraje bylo řádně zařazeno 11 členů (vůbec
nejvíc v kraji) a objevují se nová jména – kladivář Tomáš Flamík, koulařka Jana Kárníková, oštěpař Jan
Syrovátko, kladivářky Šárka Šmirausová a Hana Vávrová, také sprinterka Zuzana Benešová a běžec

Ondřej Hybský. Připraveno je 8 kandidátů Střediska, o kterých se později ještě dovíme. Z trenérů
doplnil sestavu trenér Miloš Pečínka z Litomyšle a Ladislav Doskočil z AFK SKP. Přelom roku 2000 a
2001 přivedl na stadión další výrazné talenty. Byl jím kladivář Pavel Čermák, překážkář Jakub
Mrklovský, výškař Filip Rýgl, sprintér Martin Šábrt a vrhačka Anička Plavcová. Počet členů z AFK SKP
se stále zvyšoval a plní nejen oddílovou pokladnici medailemi, ale řada z nich startuje
v reprezentačních dresech různých úrovní.
V dalším roce (2001) se dokompletoval systém péče o talentovanou mládež. Společné oponentury
Sportovních tříd, Sportovního gymnázia a SCM měly výraznější přínos pro koordinaci činnosti. Dalšími
smluvními trenéry se stali Josef Marek ze Svitav a Lumír Hruška z AC Pardubice. Mladí talentovaní
sportovci z AFK SKP Pardubice výrazně ovládli seznam členů Střediska, z 50 zařazených jich zde bylo
15, 2. bylo Ústí nad Orlicí (7) a 3. AC Pardubice (5). Nová jména – dálkařky Freudlová a Vladyková,
sprinter Petr Křivka a vrhači Petra Šejvlová a Ondřej Osvald. Padlo také 8 českých rekordů, které
překonali naši atleti.
V roce 2002 byli novými smluvními trenéry přijati Radovan Brož z AC Pardubice a Jaromír Kopecký
z Chocně. Do Střediska byli také doplňováni závodníci kategorie do 22 let, které na základě návrhů
Střediska zařazovala Trenérská rada ČAS. Funkcionáři Českého atletického svazu přijali za své, že
Střediska jsou v tuto chvíli nejdůležitější zásobárnou mladých talentů. Se Střediskem v Pardubickém
kraji spolupracovalo v roce 2003 celkem 33 trenérů, z toho 13 (Studnička, Toušová, Syrovátko st.,
Foťko, Forman, Křivka, Kudrna, Stejskal, Doskočil, Toušová, Spěvák, Kalinová, Havlíček) za AFK SKP
Pardubice.
Do roku 2003/2004 vstoupil oddíl do SCM již s novým názvem Hvězda SKP Pardubice. Vstoupil také
s 22 zařazenými z celkového počtu 61. Z nových jmen se tam objevují – kladivář Petr Koucký, běžec
Jaroslav Barák, sprinter Jiří Bureš, oštěpařka Kateřina Čadová, běžkyně Iva Pátková, sprinteři Martin
Randák, Petr Vohunický a Milan Jelenčík, diskař Ondřej Semerád, překážkář Pavel Jiříček, trojskokan
Vojtěch Kučera. K zařazení do Střediska je připraveno neuvěřitelných 17 kandidátů.
Ani rok 2004 nebyl z pohledu péče o talentovanou mládež jiný. Z 54 zařazených členů bylo celkem 26
z našeho atletického oddílu. Přibyla běžkyně Jana Hronová, kladivářka Eliška Marková, oštěpař Jan
Veselý, chodec Jakub Zajíc, běžkyně Pavla Zavoralová, sprinter Ivo Brýdl a diskař Lukáš Souček. Se
Střediskem v tom roce spolupracovalo 34 atletických trenérů a pro porovnání výkonnosti oddílů
Pardubického kraje – počty zařazených: Ústí nad Orlicí (6 členů), ŠAK Chrudim (8), Litomyšl (3),
Svitavy (2), AC Pardubice (3), Polička (1), Moravská Třebová (1), ŠAK Pardubice (2), Slatiňany (1),
Choceň (1).
Naprosto skvěle se uvedla talentovaná mládež Hvězdy na přelomu let 2004/2005 a následně
v atletické sezóně 2005. Sedm kandidátů Střediska ještě nic nenaznačuje, ale 23 členů z 41
zařazených, tedy více než polovina, to byl výsledek, který čekal málokdo. Z nových jmen uvedeme
především - oštěpař Jan Čonka, běžec Jakub Losenický, kladivářka Veronika Malá, sprinterka Marcela
Vondřejcová. Převaha našich členů byla nejen v počtech, ale především v zisku medailí z krajských i
celorepublikových soutěží a také v účasti v reprezentačních dresech. V tomto roce byli do SCM
Pardubického kraje při navýšení finanční dotace zařazeni i členové Sportovního gymnázia. Adekvátně
se zvýšil nejen rozpočet centra, ale také složitost řízení. Také byly zrušeny funkce smluvních trenérů
SCM, a tak spolupráce s oddíly je opět o něco komplikovanější.
V roce 2006 bylo do Střediska zařazeno 68 sportovců a opět se potvrdila kvalitní péče o mládež
v našem oddíle (24 členů Hvězdy). Opět se objevují nové tváře – běžec Martin Hrstka, kladivář Jan
Kučera, tyčkař Lukáš Doskočil. Silnou skupinu přivedl do Hvězdy trenér Jiří Vondřejc. Archív SCM
ukazuje, že ani v dalších obdobích jsme nezaháleli. Úspěchy Hvězdy, vypracované v souhrnných
tabulkách této ročenky, to dokladují.

Historickým úspěchem byl přelom roku 2006/2007. Ze 70 zařazených do Střediska je 29 z Hvězdy a
k nim musíme připočítat ještě návrhy do 22 let a 7 kandidátů. S tímto výsledkem jsme byli s převahou
nejlepším oddílem v ČR. Přibyli zejména běžci Ondřej Ciasto a Miloš Cvejn, chodec Lukáš Gdula,
překážkář Michael Havlík, tyčkařka Eliška Holubová, trojskokan Martin Karas, koulařka Kateřina
Klímová, chodkyně Markéta Kopecká a Veronika Linhartová, sprinter Jiří Král, kladivářka Tereza
Králová a vrhačka Kristýna Kroužková, běžkyně Michaela Procházková, běžec Pavel Rybišár, kladivář
Roman Straško, sprinteři Aleš Voborník a Andrea Vlachová a běžec Vojtěch Kalina. Druhý
nejúspěšnější oddíl AC Pardubice měl 10 členů, z toho 8 ze Sportovního gymnázia. Do kategorie „E“
(elita) byli v tom roce zařazeni vrhač Mojmír Konůpka, Jan Werner a Petr Koucký.
Posun sportovní výkonnosti v oblasti talentované mládeže u Hvězdy pokračoval i v roce 2007/2008.
Do skupiny „E“ byli z našich řad zařazeni 4 sportovci, 16 sportovců do skupiny „A“, 12 závodníků do
skupiny „B“ a 3 do skupiny „C“. Připraveno bylo 9 kandidátů. Sečteno a podtrženo, 34 sportovců
Hvězdy v celkovém počtu 70 z Pardubického kraje. Nesrovnatelně nejvíc v rámci celé České republiky.
Mimo již jmenovaných se do SCM zařadil kladivář Jan Mikulášek, překážkářka Kateřina Ulrichová,
sprinterka Eliška Vídeňská, skokan Jiří Vondráček, chodci Jakub Zajíc a Lukáš Gdula a kladivář Jan
Kučera, z trenérů Vlastimil Král a Jaroslav Jón.
Narůstající trend počtu členů pokračoval i v letech 2008/2009. Do Střediska bylo zařazeno 71 členů,
z nichž 33 bylo z Hvězdy a dále 16 z AC Pardubice, 4 z AFK Chrudim, 2 z Chocně, 1 z Litomyšle, 3 ze
ŠAKu Chrudim, 5 z Ústí nad Orlicí, 2 ze Svitav a 1 ze Slatiňan. Tyto počty jasně ukazují, jak důležitá a
cenná je práce s mládeží a to jak v oblasti masové, výkonnostní i masové.
Celkem 61 sportovců a z toho 33 sportovců Hvězdy (tedy více než polovina) bylo zařazeno do
Střediska v jubilejním roce 50. výročí Hvězdy v roce 2009. Druhý pardubický oddíl AC Pardubice měl
v SCM tento rok 11 sportovců. Mladí talentovaní atleti našeho oddílu opět hráli prim, a to jak
v počtech, tak i v kvalitě zařazených. V sestavě se objevila nová jména jako kladivářka Kamila
Coufalová, vrhač Daniel Čapek, sprinterka Jana Havelková, běžec Jan Kopecký, kladivář Ondřej Blažek,
sprinterky Hana Ptáčníková a Tereza Tomíčková, vrhači Anna Bílková, Jiří Šlapák a Jan Čapek, běžec
Jan Ostrejš, tyčkařka Barbora Hanousková a běžkyně Kristiina Mäki, přibyla spolupráce s Petrem
Formanem a s Vlastou Holubovou.
Pro rok 2010 zpřísnil Český atletický svaz při oponentních řízeních pravidla pro zařazení do tohoto
Centra. I přesto, že byl celkový počet snížen na 50 členů, měla Hvězda Pardubice téměř 50 % účast.
Zařazeno bylo 22 členů a do elitní skupiny tzv. „E“ byli zařazeni – sprintér Ivo Brýdl, oštěpař Jaroslav
Jílek, běžkyně Markéta Krejčí, vrhačka Kristýna Kroužková, trojskokan Jiří Vondráček a chodec Jakub
Zajíc. Do „A“ skupiny se dostali především reprezentanti – trojskokan David Beneš, kladiváři Ondřej
Blažek, Daniel Čapek a Roman Straško, běžkyně Kristiina Mäki, dále byli zařazeni do „B“ – Ondřej
Ciasto, Miloš Cvejn, Radek Molnár, Hana Ptáčníková, Jan Touš a Aleš Voborník a do „C“ pak Anna
Bílková, Jan Čapek, Michal Kopecký, Andrea Šedivá a Jiří Šlapák.
Činnost sportovního centra mládeže od tohoto roku nezůstala jediným článkem talentované mládeže
ve Hvězdě. Českým atletickým svazem byl ustaven při Hvězdě i další článek, a to Sps – Sportovní
středisko pod profesionálním vedením trenéra Miroslava Wastla a dalších trenérů. Toto rozhodnutí
naší atletice výrazně pomohlo a bude jistě přínosem kvalitních výsledků do dalších období.
SCM v roce 2011 bylo opět velmi úspěšné. Oponentní řízení svým rozhodnutím opět zkvalitnilo (tedy
snížilo počet členů SCM), které se stalo tímto vysloveně výběrovým. Pouhých 38 sportovců z celého
Pardubického kraje bylo zařazeno, z toho 18 (tedy téměř polovina) z Hvězdy. Jen pro porovnání – 8
z AC Pardubice, 2 z Chrudimi, z Vysokého Mýta, ŠAKu Pardubice, Litomyšle, 1 z Chocně a z Poličky. Je
to ukázka kvalitní práce s mládeže našeho oddílu a výborných výsledků oddílových trenérů. Do „E“ se

tentokrát zařadili – Ivo Brýdl, Jaroslav Jílek, Markéta Krejčí, Kristýna Kroužková, Kristiina Mäki a Jakub
Zajíc, do „A“ – Ondřej Blažek, Daniel Čapek, Jan Janů, Martina Kluková, do „B“ – Libor Bucifal, Radek
Molnár, Jiří Pálka, Tomáš Roček a Jan Touš a do „C“ – Michal Kopecký, Lucie Mikulová, Roman Straško
a Andrea Šedivá.

Co říci závěrem? Péče o atletickou mládež byla vždy doménou AO Hvězda SKP Pardubice ve všech
obdobích jeho činnosti. Je to práce náročná, ale výsledkem jsou vynikající výsledky družstev
dospělých i mládeže v současném období. SCM ve všech podobách mladým talentům pomáhalo
v jejich sportovním a výkonnostním růstu a také sportovce pobízelo k většímu úsilí a aktivitě. Věřme,
že tomu tak bude i nadále v dalších letech.

Pavel Studnička
vedoucí trenér SCM
Pardubického kraje

