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Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. 
 

Výroční zpráva za rok 2020 
Úvod 
Atletický klub Iscarex Česká Třebová, z.s. pokračoval v roce 2020 ve své aktivní činnosti i přes 

nepříznivou situaci a omezené možnosti v souvislostí s epidemií SARS-CoV-2.  Členové se 

účastnili soutěží jednotlivců a družstev v atletice na dráze a také soutěží v bězích mimo dráhu 

a v bězích do vrchu. Některé závody byly termínově přeloženy, některé se vůbec neuskutečnily. 

Po většinu roku bylo omezeno setkávání osob, a tak nemohla proběhnout prezenční formou ani 

členská schůze. Uskutečnila se pouze formou korespondenční. 

Pořadatelská činnost byla také omezena. Podařilo se nám uspořádat pouze Běh na Kozlovský 

kopec. Zrušit jsme museli Běh Javorkou i kvalifikační závod na Pekláku.  

 

Dále se věnujeme dětem a mládeži a tuto činnost stále rozvíjíme. Počty dětí v tréninkových 

skupinách v roce 2020 vzrostly. V maximální míře pro přípravu využíváme atletický stadion, 

který je ale stále bez potřebného zázemí.  

 

 

 
 
Kontaktní údaje oddílu: 

 

Atletický klub Iscarex Česká Třebová, z.s. 

Kozlovská 847 

Česká Třebová, 560 02 

tel.: 724 213 134 

e-mail: ales.stransky@vda.cz, akiscarex@gmail.com 

http://www.akiscarex.cz, http://www.atletikact.cz 

mailto:akiscarex@gmail.com
http://www.akiscarex.cz/
http://www.atletikact.cz/
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26. výroční členská schůze klubu  
Poprvé v historii se jarní členská schůze neuskutečnila prezenční formou. V souladu s 

rozhodnutím Vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu, kdy s účinností od 13. března 

2020 byly zakázány hromadné akce, rozhodl předseda spolku dne 13. března 2020 o zrušení 

členské schůze prezenční formou. Schůze se uskutečnila formou korespondenční. Členům byly 

materiály k jednání zaslány elektronickou poštou. Členové s hlasovacím právem měli možnost 

k obdrženým materiálům vznést námitky a připomínky a současně vyjádřit souhlas či nesouhlas 

s navrhovaným Usnesením, nebo se zdržet hlasování.  Vyjádření souhlasu či nesouhlasu 

s Usnesením, připomínky a námitky, které předseda do uvedeného termínu obdržel na 

emailovou adresu nebo jiným (písemným) způsobem byly zapracovány do zápisu z členské 

schůze. 

Členská schůze rozhodla mimo jiné o výši členských příspěvků v roce 2020. 

Dospělí:     200,- Kč  aktivní členové,  

   100,- Kč  činovníci. 

Přípravka: 1 000,- Kč za rok (tréninky 1- 2x týdně), 

1 500,- Kč za rok (tréninky 3-4x týdně). 

V případě, že je v přípravce více sourozenců 1 000,- Kč/osobu/rok. 

Počet účastníků hlasování: 38 z celkem 58 členů oprávněných hlasovat.  

 

Výbor klubu 

Ve výboru v roce 2020 po odstoupení Markéty Pirklové a Jana Šimůnka ml. zůstali pouze 3 

členové. 

předseda: Aleš Stránský,   

hospodářka: Adéla Stránská,  

členové: Michal Horáček 

 
Vzhledem k tomu, že členy výboru schvaluje členská schůze, která se v jarním termínu 

neuskutečnila tradiční formou, zůstala místa v roce 2020 neobsazena. Výborové schůze se 

nekonaly. Operativní a finanční záležitosti, nutnou evidenci, dotace, materiálové vybavení 

apod. řešil předseda sám nebo ve spolupráci s hospodářkou klubu. S organizačními záležitostmi 

mládeže pomáhali trenéři jednotlivých skupin. 

 

Stav členské základny k 31.12. 2020, celkem 130 členů 

Členská základna: 

Dospělí 
 

Žactvo a mládež do 20 let 

10 let a starší Mladší 10 let 

53 50 27 

 

Rozhodčí 3. třídy 

• Milan Čechal 

• Zdeněk Dvořáček 

• Aleš Stránský 

• Petr Voleský 

• Adéla Stránská 

• Jan Vetchý 

• Petra Čtvrtečková 

• Jana Jiroušková 

• Veronika Hofmanová 

• Michaela Stránská 

• Martin Vacek 
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Trenéři, kteří se v roce 2020 věnovali mládeži  

• Pavla Horáčková (2. třída) 

• Aleš Stránský (2. třída) 

• Jana Jiroušková 

• Petra Kumpoštová (trenér žactva) 

• Markéta Pirklová (trenér žactva) 

• Michaela Stránská (trenér žactva) 

• Adéla Stránská (trenér žactva) 

• Jan Vetchý (trenér žactva) 

• Veronika Hofmanová 

 

Atletická přípravka – Junior team 

Mládež měla k 31.12.2020 evidovaných 77 členů. Oproti roku 2019 to byl nárůst o více než 

30 dětí. Mládež byla rozdělena do 5 tréninkových skupin. Četnost společných tréninků byla 

podle věku a schopností dětí v rozmezí 1- 4x týdně. O přípravu se staralo 9 trenérů, kteří 

odpracovali 898 hodin trenérské činnosti. 

  

V závodech Iscarex poháru byla účast omezená, řada závodů se vůbec neuskutečnila. Krajské 

i celostátní atletické soutěže na dráze proběhly ve změněných termínech a s redukcí 

některých kol.  Zúčastnili jsme se MČR na dráze, MČR v běhu do vrchu a MČR v krosu. 

 
Nová klubová identita 
V průběhu roku 2020 se řešilo sjednocení klubové identity tak, aby se v logu a na dresech 

objevil aktuální název klubu.  Vycházelo se z návrhu nového designu mládežnického oblečení 

a byly připraveny jednotné varianty dresů – pro mládež i dospělé. Nová loga a sjednocení 

návrhu dresů připravila firma Mr. SHVEC. Jako výrazný prvek bylo zvoleno písmeno C v podobě 

atletické dráhy. 

Varianty velkého formátu loga s prokresleným písmenem C: 

          

 
Varianty malého formátu loga s neprokresleným písmenem C: 

 

            

 
Symbol atletické dráhy – nový výrazný prvek na klubovém oblečení 
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Klubové oblečení: 
Klubové dresy jsou jednotné pro mládež i dospělé závodníky.  

 

        

 
 

 
 

          
   
 
 

Zhotovení nových dresů bylo financováno z dotací města Česká Třebová, Pardubického kraje a 

z dotace Můj klub. Celkem bylo v roce 2020 pořízeno 213 ks oblečení a 110 ks čelenek 

v celkové hodnotě 131 587,- Kč. 
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Nové webové stránky 
Celý rok 2020 se také pracovalo na novém designu webových stránek. Záměr byl takový, že 

oddíl bude mít vlastní domény a při poskytování informací o klubu nebude závislý na doméně 

firmy Iscarex. Bude si tak moci sám vkládat informace a administrovat stránky. Za tímto 

účelem byla zakoupena šablona WordPress a 2 domény  https://akiscarex.cz a 

https://atletikact.cz.  Za nové webové stránky a jejich naplnění informacemi je potřeba 

poděkovat Honzovi Vetchému, který touto činností strávil mnoho hodin.  

 

 

 
 
 
 

Letní soustředění Junior teamu – Rejvíz (Zlaté hory) 16. - 21. 8. 2020 
 
V roce 2020 jsme opět zvolili oblast Jeseníků – tentokrát ubytování v Chatě Josefa Odložila 

Férovka v Rejvízu. Tato chata je velmi dobře vybavena pro sportovní pobyty. Pokoje se 

samostatným sociálním zařízením, plná penze, zajištění pitného režimu. Je k dispozici 

tělocvična, wellness  a venkovní prostory pro sportování. Náklady na jednoho účastníka činily 

4000,- Kč (ubytování, strava, doprava, výlet). Příspěvek účastníka činil 2 000,- Kč.  
Na programu soustředění byla dvoufázová příprava (atletický i kondiční trénink, kompenzační 

cvičení, orientační běh, hry, desetiboj, koupání, výlet do skanzenu Zlatých dolů). 

Soustředění se zúčastnilo 26 dětí a 5 trenérů. 

 

Ukázka náplně soustředění 
Den Datum Fáze sk. A 

Neděle 
16. 8. 
2020 

I. Cesta vlakem 

II. 
Výlet - pěšky/běh na Férovku, cca 12 km (https://en.mapy.cz/s/fugazagepe) 

III. 

IV. Klus 8 km + R, ABC, koordinace, R 8x 100m, p 30s 

V. Strečink 

Pondělí 
17. 8. 
2020 

I. R 2,5 km, R, ABC, koordinace, R 4x 100m lehce, TV v terénu 2x (600, 800, 600m, p 2:00 min.), V 2,5 km  

II. Hry + kruhový trénink 

III. Desetiboj - 3 disciplíny 

IV. Klus 6 km + technické disciplíny (hod, vrh, překážky) 

V. Strečink 

Úterý 
18. 8. 
2020 

I. 
R 2,5 km, R, ABC, R 5x 50m svižně, dynamické výběhy kopce - sprinty 10-12x 25s, mezi chůze zpět, R 
5x 100 lehce, V 2,5 km 

II. Desetiboj - 3 disciplíny 

https://akiscarex.cz/
https://atletikact.cz/
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III. 
Orientační běh 

IV. 

V. Posilko + strečink 

Středa 
19. 8. 
2020 

I. 
Dráha v Jeseníku - R 2,5 km, R, ABC, nácvik startů, koordinace, R 3x 100m, ST 2x (200, 300, 500, 300, 
200m), p 1:30 - 2:00 min., mezi sérií klus 400m, V 2 km  

II. Hry + kruhový trénink 

III. Desetiboj - 3 disciplíny 

IV. Klus 6 km + technické disciplíny (hod, vrh, překážky) 

V. Strečink 

Čtvrtek 
20. 8. 
2020 

I. 
Výlet (pěšky/běh) - cca 15 km po okolí - skanzen Zlaté Hory 

II. 

III. Desetiboj - 1 disciplína 

IV. Technické disciplíny (hod, vrh, překážky) 

V. Strečink 

Pátek 
21. 8. 
2020 

I. VB 8 km + R, ABC, koordinace, R 8x 100m 

II. Hry 

III. Odjezd domů 
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Sportovní výsledky – soutěže jednotlivců  
 

Halové přebory Pardubického kraje 2.2.2020 

Na halovém přeboru v Praze na Strahově jsme měli početné zastoupení. Celkem se nám 

podařilo získat pět medailí, z toho čtyři zlaté a jednu stříbrnou. Obsazení disciplín a 

výsledky: 
• 60m  ml.žákyně  Klára Čejková   9. místo 8,95 
• 60m  žákyně   Sophia Salivarová   9,06 
 
• 150m ml.žákyně Rozálie Vetchá  13. místo 22,80 

Štěpánka Petrová 15. místo 23,18 

Klára Čejková  18. místo 23,40 
• 150m žákyně  Andrea Kumpoštová 11. místo 21,69 

Sophia Salivarová    22,73 
Aneta Čípová    23,18 
Lucie Zahálková   23,42 
Elena Marie Preislerová   23,53 

• 150m ml.žáci  Radovan Kumpošt 9. místo 22,46 

Marek Řehák  17. místo 23,01 
Maxim Hanik  20. místo 23,46 

• 150m žáci  Matěj Štantejský 5. místo 19,53 
 
• 300m ml.žákyně Štěpánka Petrová 7. místo 50,57 

Klára Čejková  10. místo 51,41 
• 300m žákyně  Aneta Čípová  14. místo 49,24 

Elena Marie Preislerová 17. místo 50,88 
 

• 800m  ml.žákyně  Rozálie Vetchá   1. místo 2:31,69 
• 800m  žákyně   Andrea Kumpoštová  2. místo 2:31,39 

Kateřina Hejlová  5. místo  2:43,49 
Lucie Zahálková  8. místo 2:54,17 

• 800m ženy  Sára Viktorie Serbousková 1. místo 2:18,89 
Ema Dvořáková  6. místo 2:39,85 

• 800m ml. žáci  Marek Řehák   7. místo 2:41,40 

• 800m žáci  Matěj Štantejský  1. místo 2:16,86 
• 800m muži  Kryštof Vetchý   7. místo 2:14,90 
 
• 1500m muži  Jan Šimůnek nejml. 5. místo 4:22,48 

• 3000m  ženy  Adéla Stránská  1. místo 9:53,39 
 
• dálka  ml.žákyně  Štěpánka Petrová  10. místo 3,95m 
• koule 5kg dorostenci Kryštof Vetchý  9. místo 9,65m 
• koule 3kg žákyně  Kateřina Hejlová 14. místo 7,15m 
  

  

Přebor Pardubického kraje v hale 

https://junior.iscarex.cz/2020/02/24/halove-prebory-pardubickeho-kraje/
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MČR dorostu v hale 15. – 16. 2. 2020 Vítkovice 

Na Mistrovství republiky dorostu v hale se za náš klub kvalifikovali dva atleti. Pro Sáru Viktorii 

Serbouskovou to byla již několikátá účast na národním šampionátu. V sobotu s přehledem 

postoupila mezi osm finalistek z druhého místa časem 2:18,90, o den později ve finále 

vybojovala skvělé 5. místo.  

Na dvojnásobné trati pak v neděli startoval Jan Šimůnek a již účast na šampionátu pro něj 

byla splněním jednoho ze sezónních cílů. V závodě si vedl velmi dobře, dlouho se držel v 

polovině startovního pole (16 závodníků). Ve finiši už mu lehce docházely síly, takže nakonec 

obsadil 14. místo časem 4:19,14, pouhou vteřinu od prestižní TOP 10. 

  
MČR žactva v hale 29. – 30. 2. 2020 Praha Stromovka 

Na Mistrovství republiky žactva v hale se kvalifikovala Andrea Kumpoštová v běhu na 

800m. Andrea jela sbírat první zkušenosti mezi nejlepší půlkařky ČR. Startovala v prvním ze 

3. rozběhů, který dokončila na 7. místě v čase 2:32, 07. Do finále se neprobojovala. 

KP jednotlivců žactva 21.6. Svitavy  

Celkem jsme se těšili ze šesti medailí. Zlatou medaili, a titul krajské přebornice, vybojovala na 

trati 800m Rozálie Vetchá. Stříbro si ze stejné disciplíny odváželi Andrea Kumpoštová a 

Matěj Štantejský, který si zároveň zaběhl osobní rekord  2:12.68. Další medailisté byli v běhu 

na 300m. Druhá místa získali Johanka Borková a Maxim Hanik, pro třetí si doběhla 

Štěpánka Petrová. Čtvrtá místa obsadila ve skoku vysokém v osobním rekordu 138 cm 

Johanka Borková a štafeta mladších žákyň na 4x 60m ve složení Königová – Vetchá – Petrová 

– Borková.  

 

MČR v běhu do vrchu Domašov – Šerák 1.8.2020 

Mistrovství republiky v běhu do vrchu se v kategorii juniorů premiérově zúčastnil Jan 

Šimůnek. S náročnou tratí, před kterou měl velký respekt si poradil dobře, přestože zkušenosti 

z těchto typů závodů nemá téměř žádné. Trať dlouhou 6km s převýšením 660m zdolal bez větší 

krize a obsadil 7. místo. Za vítězem zaostal o necelé 4 minuty (3:52). 

V kategorii žen obhajovala mistrovský titul Adéla Stránská. Ženy běžely stejnou trať jako 

muži o délce 9,5km a s převýšením 820m. V teplém červencovém počasí se Adéle nepodařilo 

zopakovat suverénní loňský výkon a titul obhájit. Dlouho běžela na 3. místě ale nakonec 

doběhla čtvrtá, se ztrátou 1:26 na vítězku. 

V kategorii mužů jsme měli dva zástupce. Filip Záveský dokončil na 7. místě a hned za první 

desítkou na 11. místě doběhl Jan Vetchý.  

 

Rieter meeting v Ústí nad Orlicí s mezinárodní konkurencí a naší účastí 

Organizátoři Rieter meetingu, který se konal 29.8.2020 se opravdu činili a nabídli divákům 

skvělou podívanou na top atlety nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Mezi největší 

česká jména patřili Bára Špotáková, Zuzana Hejnová, Nikola Bendová, Jan Veleba, Jan 

Friš nebo Lukáš Hodboď. Z těch zahraničních vyčnívali nejvíce sprinteři – Brit Richard Kilty 

a Američan Mike Rodgers. 

Za náš klub se na Rieter meetingu představili tři atleti. V běhu na 800m Jan Šimůnek a 

Kryštof Vetchý, ve sprintu na 60 m pak jedna z našich nejmladších nadějí Elen Koubová.  

Elen obsadila v běhu na 60 m 7. místo celkově s časem 09.51.  

Běh na 800 m patřil mezi hlavní disciplíny meetingu, a protože většina závodníků patřila do 

české atletické špičky, byl tento závod rozdělený do dvou běhů. Naši kluci nastoupili do běhu 

č. 2, kde organizátoři dali prostor zazávodit si především atletům z místních atletických klubů. 

Honza i Kryštof si vedli v závodě dobře, i když v celkovém pořadí obsadili 12. a 13. místo. 

Honza si v tomto závodě vylepšil své osobní maximum na 2:04.15, Kryštof si zaběhl své 

sezónní maximum 2:08.95. 
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EKAG 2020 

Na EKAGu 2020 náš klub reprezentovala v mladších žákyních pouze Rozálie Vetchá v běhu 

na 800 m. Mezinárodní konkurence slibovala velmi rychlý závod. Začátek závodu byl ze strany 

všech závodnic nervózní, takže nebyla nouze o strkanice. I přes to všechno se běželo velmi 

rychle a padaly skvělé výkony. Róza doběhla s potrhanými tretrami a s krvavými šrámy na 

nohou na hezkém 10. místě. Více něž umístění náš však potěšil její bojovný výkon a čas 

2:28.87, kterým si vylepšila své osobní maximum. 

 

MČR dorostu 5. – 6. 9. Ostrava - Vítkovice 

Na startu se ve třech disciplínách představili dva naši atleti, kteří se dokázali v silné republikové 

konkurenci prosadit a umístit se mezi TOP 10. Jako první se na MČR představila Sára Viktorie 

Serbousková v běhu na 800 m. Sára nastoupila do boje o finále v prvním rozběhu, kde ji 

bohužel ve strhujícím finiši uniklo druhé přímé postupující místo o necelé dvě desetiny sekundy. 

Sára tak musela čekat zda nepostoupí tvz. na čas. Bohužel další dvě atletky z třetího rozběhu 

byly rychlejší a Sáře tak postup do finále těsně unikl. Nakonec Sára s časem 2:19.40 obsadila 

celkově 10. místo. 

 

Druhým atletem, který se postavil na start a to ve dvou disciplínách (1500 m a 3000 m), byl 

Jan Šimůnek. Honza nastoupil nejdříve do závodu na 1500 m, který se běžel v sobotu. V 

napínavém závodě si Honza vybojoval skvělé 6. místo a k tomu i osobní maximum 4:11.06.  

 

 
Závod na 1500 m 
 

Druhou Honzovou disciplínou byl běh na 3000 m. Honza se ve velmi rychlém a deštivém 

závodě, kde mimo jiné padl letitý český dorostenecký rekord a téměř každý atlet si zaběhl nové 

maximum, umístil na skvělém 10. místě a své osobní maximum si zlepšil o 8 vteřin na 9:12.19. 
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Závod na 3000 m 

Krajský přebor PK dospělých 13.9. Svitavy 

KP jednotlivců dospělých měl v letošním roce nový model. Uskutečnil se společně s KP družstev 

ve Svitavách. Zúčastnit se mohly ročníky 06 a starší. S dospělými se tak měli možnost porovnat 

i závodníci patřící věkem ještě do dorostu či žactva. Ale nebylo to na škodu. Souboje byly 

zejména v běžeckých disciplínách mezi mládeží a dospělými mnohdy velmi vyrovnané. 

Na 100m se představily dvě naše závodnice Ema Dvořáková se Sophií Salivarovou 

(výkon 14.93). Do finále B postoupila pouze Ema a s časem (14.03) obsadila 3. místo, celkově 

byla jedenáctá. 

Na trati 800m mužů bojoval Matěj Štantejský o vylepšení osobního rekordu. Doběhl celkově 

na 7. místě, zaběhl si nový PB (2:11.45) a v krajském přeboru získal bronzovou medaili. 

Na osmistovce žen (20 účastnic) byla jasnou favoritkou Sára Serbousková. Závod rozběhla 

odvážně a pokoušela se zaběhnout dobrý čas. V druhém okruhu již neběžela tak dobře, zvolnila 

a propadla se na druhé místo. 150 m před cílem již ztrácela několik metrů, ale nevzdala to, 

předvedla skvělý finiš a vybojovala vítězství v čase 2:19.67. Velmi dobře běžela i další naše 

děvčata – Róza Vetchá, jako nejmladší účastnice (5. místo, 2:28.72), Andrea 

Kumpoštová (7. místo, 2:32.78) a Ema Dvořáková (11. místo, 2:36.85). 

Andrea Kumpoštová si vyzkoušela také soutěž v oštěpu žen. Těžší oštěp ji ale moc 

nevyhovoval a tak nepředvedla zdaleka to, co je podle tréninkových hodů v jejích možnostech 

– výkon 10.99 m. 

Honza Šimůnek si zvolil trať 1500m a nevedl si také špatně. Celý závod udával tempo a v 

závěru mu díky tomu již chyběly síly na finiš. Obsadil druhé místo a časem 4:15.75 zaostal jen 

těsně za svým osobákem. 

Na nejdelší trati žen 3000m se po tříleté tréninkové a závodní pauze představila Michaela 

Stránská. A vedla si stejným způsobem tak, jak jsme u ní byli dříve zvyklí především v krosech 

a bězích do vrchu. Nedala dalším závodnicím žádnou šanci, běžela si svůj závod a s náskokem 

téměř půl minuty zvítězila v čase 10:40.54. 

Závod na 5000m mužů absolvoval Jaroslav Tlapák a doběhl na 2. místě. 

https://junior.iscarex.cz/2020/09/21/krajsky-prebor-dospelych-s-ucasti-nasich-mladych-nadeji/
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Sára a Míša na stupních vítězů 

 

MČR žactva 19. 9. Třinec 

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze proběhlo v Třinci. Představili se zde také 

dva naši závodníci – Rozálie Vetchá v běhu na 1500m a Matěj Štantejský v běhu na 800m.  

Běh na 800 m byl rozdělený do tří rozběhů. Matěj ve svém rozběhu doběhl na 5. místě v 

osobním rekordu 2:10.74. V rámci celkového pořadí obsadil Matěj v běhu na 800 m 15. místo. 

 

Róza patřila věkem ještě do kategorie mladších žákyň, svými výkony však dokáže konkurovat 

i starším dívkám. Proto si letos dokázala vybojovat účast na MČR žactva, na kterém mohla 

svou výkonnost porovnat s až o téměř tři roky staršími žákyněmi. Róze se nepodařilo po 

výstřelu probojovat na přední pozice a tak běžela v druhé polovině startovního pole. Do 

posledního kola vbíhala na 8. místě. V závěru dokázala předběhnout ještě jednu soupeřku a 

obsadila 7. místo v čase 5:04.99.  

 

  

Matěj a Róza na trati MČR v Třinci 
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Krajský přebor PK přípravek 28.9. Vysoké Mýto 

Přebor pardubického kraje se konal za velmi nevlídného počasí a dešťové přeháňky provázely 

celou soutěž. Bojovalo se na dráze plné kaluží. 

V rozběhu na 60 m obsadil 2. místo Vít Pirkl (9,77). Pro stejné umístění v rozběhu si doběhli 

i Dominik Rybička (9,62), Alex Hanik  (9,99), Tereza Dejdarová (10,01)  a Kristýna 

Simonová (9,68). 

V hodu kriketovým míčkem se dařilo Vojtěchu Mančálovi, který obsadil 6. místo za výkon 

32,03 m. Na 8.místě skončil Dominik Rybička výkonem 31,64 m a trojici našich doplnil Radim 

Kouba (29,92 m). V dívkách o kousek unikla medaile Elen Koubové, které skončila výkonem 

32,17 m na 4. místě. 9. místo obsadila Agáta Nela Preislerová 28,78 m, 14. místo patřilo 

Tereze Dejdarové (25,02 m) a 22. místo Kristýně Simonové za výkon 17,69 m. 

Naší silnou disciplínou byl běh na 600 m. V prvním běhu se představili kluci. Běželi odvážně a 

odměnou byla medaile za 3. místo pro Vojtěcha Mančála (2:00,16). 5. místo patřilo Vítu 

Pirklovi (2:05,19), 6. místo pak obsadil Radim Kouba (2:07,14) a 7. místo Dominik Rybička 

(2:07,36). V závodu dívek si pro první místo doběhla Elen Koubová (1:54,41), 3. místo 

obsadila Agáta Nela Preislerová (1:58,66) a pod dvouminutovou hranici se také vešla na 4. 

místě finišující Tereza Dejdarová (1:59,11). 

V dálce chlapců se dařilo Alexi Hanikovi, který si doskočil pro 7. místo (345 cm), 8. místo 

patřilo Vojtěchu Mančálovi (341 cm), 11. místo Radimu Koubovi (327 cm) a 12. místo Vítu 

Pirklovi (321 cm). V dívkách si výkonem 414 cm zajistila nejen finále, ale i 3. místo Elen 

Koubová. 

Závody uzavíraly běhy na 150 m. V chlapcích Alex Hanik zopakoval druhé místo z rozběhu na 

60 m a zaběhl stopadesátku za 25,63 s. V dívkách zaběhly Kristýna Simonová čas 24,45 s a 

Agáta Nela Preislerová čas 23,77 s.  

  

Agáta Nela na startu 150m a Elen s Agátou na stupních vítězů. 

 

Mistrovství České republiky v přespolním běhu 12. – 13. 12. Běchovice 

Celou závodní sezónu výrazně poznamenala nevyzpytatelná epidemiologická situace, která 

nekomplikovala pouze pořádání závodů, ale také trénink a přípravu atletů na ně. O to větší 

radost nám všem udělalo rozhodnutí Českého atletického svazu, že odložené MČR v krosu 

nakonec proběhne. I když za přísných hygienických podmínek a ve dvou hektických dnech, ve 

kterých se na krosové trati musely prostřídat všechny věkové kategorie. 

Dvoukilometrový okruh vedl po loukách či parkových cestách a nabídl měkký travnatý terén, 

který s každým krokem ubíral síly. Trať byla běhavá a náročná zároveň, takže připravenost 

všech závodníků prověřila více než dostatečně. 

https://junior.iscarex.cz/2020/10/01/kp-pripravek-ve-vysokem-myte/
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První do bojů nastoupil Ladislav Kučera v kategorii muži vytrvalci a obsadil pěkné 9. místo. 

V závodě zvítězil Jiří Homoláč, druhé místo obsadil Jáchym Kovář a pro bronz si doběhl Vladimír 

Marčík. 

Čtyři kola a 8 km celkem čekaly na náročném okruhu na ženy, které se na MČR představily 

jako druhé v pořadí. Na rozdíl od závodu vytrvalců mezi ženami nechyběly takřka žádné 

favoritky (až na Moiru Stewartovou), takže Adéla Stránská měla těžkou konkurenci. Favoritky 

běžely až do poloviny závodu pohromadě a teprve ve 3. kole se čelo začalo trhat. Adéla 

dokončila závod na 8. pozici. Vítězkou se stala Tereza Hrochová, na druhém místě skončila 

Simona Vrzalová, které ve finiši porazila další vrchařku Pavlu Matyášovou Schornou.  

 

  

Láďa a Adéla na trati 

Na nejlepší umístění našeho atleta na MČR jsme si museli počkat do neděle, kdy na řadu přišly 

dětské a mládežnické kategorie. V závodě mladších žákyň se představily Johanka Borková a 

Rozálie Vetchá. Obě děvčata se představila v běhu „A“, kde běželo 43 závodnic. Jako první z 

naší dvojice závodnic vběhla do cílové rovinky 2km závodu Rozálie a s časem 7:45 se umístila 

na výborném 7. místě. Johanka obsadila 22. místo s časem 8:15. 

 V závodě mladších žáků se na startovní čáru běhu „B“ postavili Marek Řehák s Maximem 

Hanikem, na které, stejně jako v případě mladších žákyň, čekala dvoukilometrová trať. Naši 

kluci předvedli průměrný výkon, v konkurenci této kategorie to stačilo celkově na dělené 45. 

místo pro Marka s časem 7:56 a 50. místo pro Maxe s časem 8:05. 

  

Start mladších žákyň a Aneta na trati běhu B ve starších žákyních. 

Ve starších žákyních na 3km trati startovaly Elen Preislerová a Aneta Čípová. Hlavně Aneta 

se postarala o velké překvapení, neboť v rámci svého běhu „B“ dokázala s přehledem zvítězit 

v čase 12:18, což jí stačilo na 19. místo celkově, Elena doběhla na 13. místě v čase 13:23, 

celkově se umístila na děleném 46. místě. 

Na starší žáky čekala také tříkilometrová trať. Matěj Štantejský zvládl trať v čase 11:17 a 

obsadil 29. místo, Pepa Bureš pak v čase 11:26 skončil na 37. místě. Oba tak skončili trochu 

za očekáváním. 
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V dorostenkách náš klub reprezentovaly Sára Serbousková a Ema Dvořáková. Sára si s 

obtížnou tratí poradila velmi dobře a do cíle doběhla v čase 11:44 na 10. místě.  Ema bohužel 

vyladěno na závod neměla, takže se s náročnou tratí značně prala a nakonec její výkon 13:32 

stačil pouze na 42. místo. 

Mezi dorostenci na trati 4km hájil naše barvy Honza Šimůnek. Dorostenecký závod nabídl 

bezvadnou podívanou od samého začátku, kdy kluci vyrazili ve velmi rychlém tempu a startovní 

pole bylo brzy úplně roztrhané. Honza doběhl na skvělém 14. místě v čase 13:42, což je 

vzhledem k délce a náročnosti tratě kvalitní výkon (průměr 3:26/km). 

  

Sára a Honza bojují v těžké konkurenci 

  

Sportovní výsledky – soutěže družstev  
 

V soutěžích jsme měli 4 družstva – obě přípravky, mladší a starší žákyně.  

 

 

Děvčata krajskými přebornicemi přípravek pro rok 2020 

Krajské finále přípravek, které proběhlo v neděli 4. 10., hostily Svitavy. Náš tým děvčat 

postupoval do finále z kvalifikačních kol v Ústí nad Orlicí a Svitavách, kde se umístily vždy na 

prvních místech. Tým tvořilo 8 děvčat, do celkového hodnocení se ale počítají pouze 4 nejlepší 

výsledky v každé z disciplín.  

Naše započítané výsledky ve finále: 
60m  Šárka Maříková  9,11  

Elen Koubová   9,45 
Agáta Preislerová 9,69 
Tereza Dejdarová  9,78 

dálka  Elen Koubová   4,08m 

Agáta Preislerová 3,64m  
Šárka Maříková   3,32m 

Tereza Dejdarová  3,28m   
míček  Elen Koubová   37,10m 

Agáta Preislerová 34,62m 
Tereza Dejdarová  28,28m 
Kristýna Simonová 18,31m 

600m  Elen Koubová   1:52,16 
Tereza Dejdarová  1:55,40 
Agáta Preislerová 1:58,30 
Šárka Maříková   2:04,16 

 

 

Tým tvořily také závodnice Kristýna Simonová, Amálie Kubátová, Eliška Maříková a Anička 

Kubátová, což jsou mladší děvčata, která sbírají závodní zkušenosti a příští rok budou oporami 

týmu přípravek.  

https://junior.iscarex.cz/2020/10/08/nase-holky-krajskymi-prebornicemi-pripravek-pro-rok-2020/
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Pořadí týmů: 

1. Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s.   

2. TJ Svitavy, z. s.  

3. AC Pardubice  

4. AK Slovan Moravská Třebová  

5. Hvězda Pardubice z.s.  

6. Atletika Chrudim, z.s.  

7. AC Vysoké Mýto z.s.  

8. TJ Jiskra Litomyšl  

 

   

Vítězky krajského finále přípravek 

 

Ve Svitavách ve finále závodili také chlapci. Účast si vybojovali ve dvou základních kolech. 

Družstvo ve složení Dominik Rybička, Vít Pirkl, Alex Hanik, Alan Brusenbauch, Ondřej 

Mihalovič, Radim Kouba a Vojtěch Mančál nastoupili k závodu s chutí poprat se o co 

nejlepší umístění. 

Čtyři disciplíny pro každého závodníka byly předem dané – skok daleký, běh na 60m, hod 

kriketovým míčkem a běh na 600m na závěr. Čtyři nejlepší výsledky pak přinesly body celému 

družstvu. 

V dálce skočil Dominik Rybička 370cm, Vít Pirkl 332cm, Alex Hanik 330cm, Radim Kouba 

323cm, Vojtěch Mančál 309cm, Alan Brusenbauch 290cm, Ondřej Mihalovič 275cm.  

60 m zaběhl Dominik Rybička za 9,53, Vít Pirkl 10,03, Vojtěch Mančál 10,11, Radim Kouba 

10,24, Alex Hanik 10,36 a Alan Bursenbauch 10,59. 

V míčku byl z našich chlapců nejlepší Dominik Rybička s výkonem 37,30m, Vojtěch Mančál 

hodil 28,14m, Radim Kouba 27,69m, Alex Hanik 27,16m, Vít Pirkl 26,90m, Alan Brusenbauch 

18,59m a Ondřej Mihalovič 17,50 m. 

600 m zaběhl nejlépe opět Dominik Rybička v čase 2:01,73. Radim Kouba 2:04,59, Vojtěch 

Mančál 2:05,30, Vít Pirkl 2:06,67, Alex Hanik 2:07,44, Alan Brusenbauch 2:17,77 a Ondřej 

Mihalovič 2:30,30. 

V celkovém pořadí družstev tyto výkony stačily chlapcům na 6. místo. 
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Družstvo chlapců a oba naše finálové týmy přípravek. 

 

KP družstev mladší žákyně 

1. kolo 24.6 ve Svitavách, 2. kolo 9.9. Ústí nad Orlicí 

Rozálie Vetchá, Silvie Provazníková, Tereza Königová, Johanka Borková, Agáta Nela 

Preislerová, Elen Koubová, Štěpánka Petrová 

 

 

Celkové pořadí – pouze 2 kola 
1. TJ Svitavy, z. s. 

2. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. 

3. TJ Jiskra Litomyšl 

4. ATLETIKA Polička, spolek 

5. Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. 

6. Atletika TJ Lanškroun 

7. Atletika TJ Sokol Žamberk 

8. AC Choceň, spolek  

 

 

KP družstev starší žákyně 

V soutěži starších žákyň se uskutečnila 3. kola – 13.6. ve Svitavách, 28.6. v Chrudimi a 5.9. 

v Ústí nad Orlicí. 

Starším děvčatům, kterých nemáme tolik vypomáhaly i mladší žákyně. Do družstva byly 

zařazeny: Andrea Kumpoštová, Elena Marie Preislerová, Kateřina Hejlová, Aneta 

Čípová, Lucie Zahálková,  Rozálie Vetchá, Štěpánka Petrová, Johanka Borková 

 

Pořadí družstev:  

 

1. ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. 

2. Atletika Chrudim, z.s. 

3. Hvězda Pardubice z.s. 

4. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. 

5. TJ Svitavy, z. s. 

6. Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. 

7. ATLETIKA Polička, spolek 

8. AC Pardubice 

9. AK Slovan Moravská Třebová 

10. TJ Jiskra Litomyšl 

11. AC Choceň, spolek 

12. AC Vysoké Mýto z.s. 
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Družstvo starších žákyň s vedoucí družstva Adélou Stránskou 

 

 

Nejlepší sportovci oddílu za rok 2020 
 
Výsledky v roce 2020 byly poznamenány neuspořádáním některých tradičních domácích i 

zahraničních akcí mimo jiné evropského i světového šampionátu v běhu do vrchu. 

 

Adéla Stránská 
roč. 1991,závodí v kategorii ženy, specializuje se na horské běhy a běhy do vrchu 

Adéla je členkou užšího výběru české atletické reprezentace pro rok 2021 – sekce běhy  

• MČR v běhu do vrchu Domašov - Šerák – 4. místo 

• MČR v silničním běhu Běchovice – Praha - 5. místo 

• MČR v krosu – 8. místo 

• I. liga mužů a žen Ml. Boleslav 5000m – 1. místo 

• I. liga mužů a žen Jablonec nad Nisou 1500m – 2. místo 

• KP Pardubického kraje hala 3000m – 1. místo 

 

Jan Šimůnek     
roč. 2003, závodil v kategorii dorostenci, specializuje se na 800m a 1500m 

• MČR 1500m hala – 14. místo 

• MČR 1500m dráha – 6. místo 

• MČR 3000m dráha – 10. místo 

• MČR v běhu do vrchu Domašov - Šerák – 7. místo 

• MČR v krosu – 14. místo 

 
Sára Viktorie Serbousková     
roč. 2004, závodila v kategorii dorostenky, specializuje se na 800m 

Sára je zařazena do Sportovního centra mládeže Pardubického kraje pro rok 2021 

• Youth Athletics - Sokol Grand Prix Kolín 800m 1. místo 

• MČR 800m hala – 5. místo 
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• MČR 800m dráha – 10. místo 

• MČR v krosu – 10. místo 

• KP Pardubického kraje hala ženy 800m – 1. místo 

• KP Pardubického kraje dráha ženy 800m – 1. místo 

 

Rozálie Vetchá 
roč. 2007, závodila v kategorii mladší žákyně, specializuje se na střední tratě 

• KP Pardubického kraje hala 800m 1. místo 

• MČR 1500m dráha – 7. místo 

• MČR v krosu – 7. místo 

 

Elen Koubová 
roč. 2009, závodila v kategorii přípravka 

Elen patřila mezi oporu týmu dívek, který zvítězil ve finále krajského přeboru a nasbírala 

nejvíce bodů v celé soutěži. 

 

 
Organizační činnost v roce 2020: 
 

Spolu na startu 1.6.2020, Česká Třebová 

Přesně na den dětí odstartovala letošní atletická sezóna pod otevřeným nebem a to závodem, 

který propojil Českou republiku. Projekt „SPOLU NA STARTU“ proběhl na 173 stadionech v celé 

ČR. Ani my jsme nezůstali pozadu a uspořádali závod pro kategorie přípravek, mladších žáků 

a žákyň, žactva, mužů i žen. Na „pořadu dne“ byly předem vybrané disciplíny: hod kriketovým 

míčkem, skok daleký, běh na 400m a 800m. 

Na městském atletickém stadionu se představilo celkem 54 atletů, kteří nastoupili k téměř 150 

jednotlivým startům. K vidění byla celá řada kvalitních výkonů a hodně závodníků si vytvořilo, 

i přes komplikace v přípravě způsobené pandemií, osobní rekordy.  Celé závody se velmi 

vydařily a přálo nám i počasí.  

 

  
 

 

Běh Javorkou (26. ročník) se nekonal 

 

Tuto naši tradiční pořadatelskou akci jsme letos nemohli uspořádat. Závod byl z důvodu 

nařízení vlády o zákazu shromažďování většího počtu osob bez náhrady zrušen. 

 

21.06. Běh na Kozlovský kopec (29. ročník), 79 účastníků 

Na start 29. ročníku závodu se postavilo 80 závodníků a závodnic. Poprvé se startovalo bez 

startovního oblouku firmy Iscarex. Byly obavy z bezpečnosti. Při větrném počasí by se mohl 

oblouk, který má již za sebou více než 17 sezón, zřítit a způsobit v době mezi startem závodu 

a předáváním cen nějaký problém.  

V hlavních  kategoriích zvítězili domácí závodník Filip Záveský (19:00) a Tereza Šedová z Jiskry 

Ústí nad Orlicí (23:39).  
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Vítězové hlavních kategorií Filip Záveský a Tereza Šedová  

Další závody, na kterých jsme se organizačně podíleli: 

 

 Pekelný kilometr, seriál běhů do sjezdovky Peklák, (13. ročník). V roce 2020 se 

uskutečnil pouze jeden běh 20.8. Pořadatelem je Šimůnek s.r.o. 
 7.8. Svinnský ISCAREX kros (11. ročník), 148 účastníků. Pořadatelem je Iscarex s.r.o. 

 Cross po lyžařských tratích 19.9.2020, 200 účastníků.  Pořadatelem je Orel Č. Třebová 

 

Nábor nových členů 4.9.2020 

Nábor proběhl na atletickém stadionu na Skalce pro všechny věkové kategorie, ale především 

pro děti ve věku 6-8 let. Děti si mohly vyzkoušet atletickou rozcvičku, skok do písku, hod 

raketkou. Zúčastnilo se více než 40 dětí, což nás mile překvapilo. 

 

 

Vánoční orienťák 

Společným výběhům covidová doba moc nepřála, proto jsme naše tradiční vánoční „setkání“ 

uspořádali formou orientačního běhu. 14 týmů dětí, rodičů i trenérů se utkalo na trati v parku 

Javorka a přilehlém Robově kopci. Celkem bylo potřeba orazit 10 kontrol a překonat vzdálenost 

asi 2,5 km. Někteří si ale chtěli nedělní běh více užít, a tak v cíli měli na hodinkách i kilometrů 

šest. Nejrychlejší závodnice byla Míša Stránská, která 10 kontrol orazila za 16:42 a uběhla 2,7 

km. Týmem, který si orienťák nejvíce užil, byla Vánoční čtyřka. Ti si na trati pobyli 53:40. Kolik 

uběhli kilometrů nevíme, ale bylo to určitě dost.   

 

 
 

https://iscarexjuniorteamteam.files.wordpress.com/2020/12/img_1224.png
https://iscarexjuniorteamteam.files.wordpress.com/2020/12/img_1227.png
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Pořadí Tým Počet kontrol Čas 
1. Míša 10 16:40 
2. Terka, Emča, Šárka, Elen, Agi 10 21:10 
3. Kuba 10 21:35 
4. Pepa, Mates, Mára 10 22:20 
5. Andy, Ema, Lucka 10 24:35 
6. Elita 10 25:00 
7. Kryštof 10 28:20 
8. Katka, Karolína 10 32:25 
9. Čejeni 10 42:15 
10. Róza, Sophi 10 44:20 
11. Radim, Anička, Eliška, Kristýnka 10 53:30 
12. Vánoční čtyřka 10 53:40 
13. Anežka, Žanda, Víťa 8 50:00 
14. Ráďa, Max, Alex 8 53:00 

 

 

Hospodaření klubu  
Příjmy tvořily především dotace na mládež z dotace Můj klub, Pardubického kraje a Města 

Česká Třebová. Dotace se nám daří pravidelně získat. Podmínkou je kvalitní a bezchybné 

zpracování žádostí a následné vyúčtování. V oblasti materiálového vybavení byl roce 2020 

pořízena tiskárna ve výši 6 tis. Kč, drobné tréninkové pomůcky a především dresy ve výši 

132 tis. Kč. Ostatní výdaje byly věnovány převážně na činnost mládeže – odměny trenérům, 

startovné a cestovné na soutěže, soustředění. 
 

Hospodaření klubu v roce 2020:  

Na začátku roku 2020 bylo   na účtu  231.609 Kč 

v pokladně      4.754 Kč 

celkem 236.363 Kč 

 

Na konci roku 2020 bylo   na účtu  193.139 Kč  

v pokladně     4.639 Kč 

celkem 197.778 kč 

 

Příjmy v roce 2020 činily 421.171 Kč  a náklady činily 459.756 Kč. 

 

Hospodářský výsledek za rok 2020 činí  - 38.585 Kč 

 
Výsledovka za období 

 

Účet Název účtu Počáteční stav Obrat Koncový 
stav 

Náklady 

    

500 Spotřebované nákupy 0,00 1 202,00 1 202,00 

500 Spotřebované nákupy - občerstvení závodníků a pořadatelů 0,00 3 521,00 3 521,00 
501 Spotřeba materiálu - vybavení 0,00 138 174,00 138 174,00 
501 Spotřeba materiálu - věcné ceny závody 0,00 5 465,00 5 465,00 

50x  0,00 148 362,00 148 362,00 

 

Procházet i analytickou část účtu 
Tisknout součty analytické části 

Dle data účetního případu: 

 
 

Výsledovka v tisících  

 

 Dle data plnění DPH: 

IČ: 49317784 účetní rok 2020 Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. 

Nastavení výběru (     = filtrovat dle...,     = negace):   
Jen pro střediska: 

Jen pro zakázky: 

Jen pro činnosti: 

od do 
od do 

 

 

 Netisknout účty bez obratů 
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512 Cestovné 0,00 14 015,00 14 015,00 
512 Elektronické jízdenky 0,00 1 364,00 1 364,00 
518 Ostatní služby 0,00 109 725,00 109 725,00 
518 Ostatní služby - Poplatek ČSOB 0,00 2 114,00 2 114,00 
518 Ostatní služby - software, WEB 0,00 6 066,16 6 066,16 
518 Ostatní služby - školení trenérů 0,00 1 600,00 1 600,00 
518 Ostatní služby - pořádání závodů 0,00 2 100,00 2 100,00 
518 Ostatní služby - pronájem sportovišť 0,00 20 075,00 20 075,00 
518 Ostatní služby - startovné 0,00 16 780,00 16 780,00 
518 Ostatní služby - poštovné 0,00 347,00 347,00 
518 Ostatní služby - vstupné 0,00 1 200,00 1 200,00 

51x  0,00 175 386,16 175 386,16 

520 Osobní náklady - finanční odměny závodníkům 0,00 8 800,00 8 800,00 
520 Osobní náklady - finanční odměny trenérům 0,00 44 790,00 44 790,00 
520 Osobní náklady - DPP trenérů 0,00 58 905,00 58 905,00 
520 Osobní náklady - srážková daň 0,00 10 395,00 10 395,00 

52x  0,00 122 890,00 122 890,00 

533 Daň z úroků 0,00 18,01 18,01 

53x  0,00 18,01 18,01 

581 Poskytnuté příspěvky zaúčtované mezi organizačními 
složkami 

0,00 13 100,00 13 100,00 

58x   0,00 13 100,00 13 100,00 

5xx   0,00 459 756,17 459 756,17 

xxx 

Výnosy 

  0,00 459 756,17 459 756,17 

602 Tržby z prodeje služeb  0,00 8 000,00 8 000,00 

60x   0,00 8 000,00 8 000,00 

644 Úroky  0,00 94,86 94,86 
649 Příspěvek na výcvikový tábor  0,00 49 200,00 49 200,00 
649 Startovné  0,00 7 700,00 7 700,00 

64x   0,00 56 994,86 56 994,86 

684 Přijaté členské příspěvky   0,00 96 150,00 96 150,00 

68x   0,00 96 150,00 96 150,00 

690 Provozní dotace Město Česká Třebová  0,00 117 976,00 117 976,00 
690 Provozní dotace Pardubický kraj  0,00 15 000,00 15 000,00 
690 Provozní dotace MŠMT  0,00 113 300,00 113 300,00 

   
   

Účet Název účtu 
 

Počáteční stav Obrat Koncový stav 
690 Provozní dotace ČAS  0,00 13 750,00 13 750,00 

69x   0,00 260 026,00 260 026,00 

6xx   0,00 421 170,86 421 170,86 

xxx   0,00 421 170,86 421 170,86 

Hospodářský 
výsledek: 

  0,00 -38 585,31 -38 585,31 

 

Dne:  15.3.2021  Aleš Stránský, předseda klubu v.r. 

http://www.money.cz/

