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Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. 

 

 

Výroční zpráva za rok 2021 
1. Úvod 

Také rok 2021 byl z velké části ovlivněn epidemií SARS-CoV-2.  Klubové činnosti se ale úplně 

nezastavily. 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 neuskutečnily. Zejména v první části roku bylo omezeno setkávání většího počtu 

osob, a tak podobně jako v předcházejícím roce proběhla členská schůze korespondenční 

formou. 

Pořadatelská činnost byla také zkomplikována různými stupni vládních opatření. Běh Javorkou 

byl stejně jako v roce 2020 zrušen. Atletická sezóna byla zahájena až na začátku června 

celostátní akcí Atleti spolu, do které jsme se také zapojili. V červnu se nám  podařilo uspořádat 

Běh na Kozlovský kopec. V září jsme pak uspořádali odložené Mistrovství České republiky 

v běhu do vrchu v rámci závodu Běh na Peklák. 

 

Dále jsme rozvíjeli práci s mládeží. Počty dětí v tréninkových skupinách v roce 2021 opět 

vzrostly. V maximální míře pro přípravu využíváme atletický stadion, kde nám stále chybí 

potřebné zázemí.  

 

 

 
 

Kontaktní údaje oddílu: 

 

Atletický klub Iscarex Česká Třebová, z.s. 

Kozlovská 847, Česká Třebová, 560 02 

IČ: 49317784, 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 103175006/0300 

e-mail: akiscarex@gmail.com 

tel.: 724 213 134 

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

http://www.akiscarex.cz/
http://www.atletikact.cz/
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2. Výroční členská schůze klubu  

Podruhé v historii se jarní 27. členská schůze neuskutečnila prezenční formou, ale pouze 

formou korespondenční. Vzhledem k podmínkám konání členských schůzí a valných hromad 

spolků (podmínkou negativní PCR testy na Covid u všech účastníků) rozhodl předseda spolku 

dne 4. dubna 2021 o uspořádání členské schůze korespondenční formou. 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 v termínu do 30.4. 24:00. Vyjádření 

souhlasu či nesouhlasu s Usnesením, připomínky a námitky, které předseda do uvedeného 

termínu obdržel prostřednictvím hlasovacího formuláře nebo na emailovou adresu 

stransky.ales@seznam.cz nebo jiným (písemným) způsobem byly zapracovány do zápisu. 

Pro usnesení hlasovalo 38 členů z celkem 62 členů oprávněných hlasovat, 1 hlas byl neplatný, 

3 členové se zdrželi. Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Výkonný výbor 

Po rezignaci tří členů stávajícího výkonného výboru v roce 2020 bylo žádoucí doplnit výbor 

o nové členy. V rámci členské schůze byli navrženi a schváleni noví 3 členové: Pavla Horáčková, 

Mgr. Jan vetchý a Ing. Filip Záveský. Výbor tak mohl fungovat opět v plném složení. 

 
Nové složení výboru: 

předseda  Aleš Stránský 

hospodářka  Adéla Stránská 

člen výboru Pavla Horáčková 

člen výboru Jan Vetchý 

člen výboru Filip Záveský 

 

4. Stav členské základny k 31.12. 2021, celkem 150 členů 

Členská základna: 

Dospělí 
 

Žactvo a mládež do 20 let 

10 let a starší Mladší 10 let 

47 66 37 

 

Rozhodčí 3. třídy - Milan Čechal, Petra Čtvrtečková, Zdeněk Dvořáček, Veronika Hofmanová, 

Jana Jiroušková, Adéla Stránská, Aleš Stránský, Michaela Stránská, Martin Vacek, Jan Vetchý, 

Petr Voleský.  

 

Trenéři, kteří se v roce 2021 věnovali mládeži  

• Pavla Horáčková (2. třída) 

• Aleš Stránský (2. třída) 

• Jana Jiroušková 

• Petra Kumpoštová (trenér žactva) 

• Michaela Stránská (trenér žactva) 

• Adéla Stránská (trenér žactva) 

• Jan Vetchý (trenér žactva) 

• Veronika Hofmanová 

 

 

mailto:stransky.ales@seznam.cz
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5. Sekce mládeže – Junior team 

Mládež měla k 31.12.2021 evidovaných 103 členů. Oproti roku 2020 se zvýšil počet o 26 dětí. 

Mládež byla rozdělena do 6 tréninkových skupin. Četnost společných tréninků byla podle věku 

a schopností dětí v rozmezí 1- 4x týdně. O přípravu se staralo 8 trenérů, kteří odpracovali 

1300 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. 

 
Letní soustředění mládeže – Rejvíz (Zlaté hory) 13. - 22. 8. 
Ve dnech 13. – 22. 8. 2021 se uskutečnilo tradiční atletické soustředění na Rejvízu        

v Jeseníkách, tentokrát rozděleného do dvou cyklů. Vystřídaly se zde 2 skupiny dětí. Celkem 

se soustředění zúčastnilo 39 dětí a 9 osob doprovodu.  

Díky vyšší nadmořské výšce a nižším teplotám zde byly příznivé podmínky pro letní sportování. 

Na trénink byl využíván okolní běžecký terén, ale i atletický ovál v Jeseníku. Kvalitní ubytování 

i stravování bylo opět zajištěno na chatě Férovka. Zařazen byl nejen běh a atletické disciplíny, 

ale i sportovní hry, cvičení a celková pohybová průprava. Celým soustředěním se prolínal 

Rejvízský desetiboj, vyběhli jsme si na výlet k Čertovým kamenům a na rozhlednu Zlatý Chlum, 

otužovali se v rašelinovém jezírku, relaxovali v sauně. Součástí byl již tradiční orientační běh 

pro starší děti v obtížném terénu Rejvízu.  
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6. Sportovní výsledky – soutěže jednotlivců  

 
Halové přebory Pardubického kraje byly v roce 2021 z důvodu covidové situace zrušeny. 

 

MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale 6. – 7.3.  
Šampionát zvaný „gigant“ se konal v Ostravě – Vítkovicích. Sára Viktorie Serbousková 

vybojovala v běhu na 800 m stříbrnou medaili v novém halovém osobním rekordu 2:16.13. 

Jan Šimůnek do Ostravy odjížděl především s ambicemi na vylepšení osobních rekordů. Na 

MČR se představil ve dvou závodech. V sobotním běhu na 3000 m obsadil v novém osobním 

halovém rekordu 9:14.12 9. místo a následně v neděli v běhu na 1500 m doběhl na 12. místě 

v čase 4:28.97, což je výkon daleko za Honzovým osobním maximem a za jeho možnostmi. 

 

MČR v přespolním běhu žactva a dorostu 11.4. Tábor 
Mládežnický šampionát v krosu hostil tento rok Tábor. Závod probíhal ve sportovním areálu 

Obora. Tento sportovní areál je známý především světovými poháry v cyklokrosu, avšak 

pořadatelům se podařilo postavit velmi atraktivní a rychlou trať i pro mladé atletky a atlety. Na 

šampionát jsme z důvodu omezujících koronavirových opatření vybrali na základě aktuální 

výkonnosti pouze šest děvčat. 

 

V Táboře panovalo příjemné jarní počasí, obloha byla téměř jasná a teplota šplhala ke 20 °C. 

Do šesti běhů se přihlásilo pět stovek závodníků. Jako první nastoupily na start závodu na 2 km 

v kategorii mladší žákyně (91 startujících) Elen Koubová a Agáta Preislerová. Děvčata si 

přijela především posbírat první zkušenosti se závodem této úrovně. Elen obsadila 21. 

místo a příjemně překvapila zejména Agáta, která doběhla na 25. místě, jen 7 vteřin za svou 

oddílovou kolegyní. 

 

 
 

 

Starší žákyně již běžely 3 km. Reprezentovaly nás Róza Vetchá a Elena Preislerová. Róza 

po pádu v první zatáčce závodu, kdy se ocitla na samém konci, musela předběhnout většinu 

startovního pole a dokončila na 27. místě. Elena běžela celý závod v druhé polovině a doběhla 

na 68. místě. 

 

https://junior.iscarex.cz/2020/02/24/halove-prebory-pardubickeho-kraje/
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Také v kategorii dorostenek (53 startujících) jsme měli dvě zástupkyně a to Sáru 

Serbouskovou a Andreu Kumpoštovou. Sára rozběhla závod na 3 km hodně odvážně 

a v prvním okruhu udávala tempo s malým náskokem na další závodnice. Na konci druhého 

kilometrového okruhu ji skupina pěti soupeřek doběhla a ve třetím kole začala na vedoucí 

skupinu již ztrácet. I přes zpomalení v konci závodu díky velkému náskoku před ostatními 

děvčaty doběhla Sára do cíle na 6. místě. Andrea předvedla velmi dobrý a také taktický 

výkon. Nikam se nehnala, běžela si svoje tempo a v posledním okruhu dokázala ještě lehce 

zrychlit a zafinišovat. Obsadila velmi pěkné 16. místo, pouze 12 vteřin od elitní desítky děvčat. 

 

  

 

MČR dorostu 19. – 20. 6. Kladno 

Na MČR se kvalifikovala Sára Serbousková a Jan Šimůnek. V sobotu Sára absolvovala rozběh 

dorostenek na 800 m a celkem jistě postoupila do nedělního finále z 2. místa časem 2:16,78. 

Ve finále v úmorném vedru doběhla na krásném 4. místě v čase 2:18, 35. 

Honza běžel v sobotu finále juniorů na 1500 m. Snažil se běžet na čele skupiny, což se mu dvě 

kola dařilo. Nakonec ale dané tempo nevydržel a v závěrečném kole na zrychlení nejlepších 

juniorů nestačil. Obsadil 13. místo v čase 4:15,22. V neděli si to rozdal se soupeři ještě na trati 

5000 m. Na delší trati se vešel do top 10. Doběhl na 9. místě v osobním rekordu 16:27,19 což 

je na teplotní podmínky, které v Kladně panovaly kvalitní výkon. I Honza si zaslouží pochvalu 

za velmi dobré výkony.  Už samotná účast na MČR je velkým úspěchem. 
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Krajský přebor přípravek 12.9. Vysoké Mýto – přehled výkonů do 6. místa 

• 60 m  Šárka Maříková  3. místo 9,01 

  Karolína Cviková  5. místo 9,36 
  Kristýna Simonová 6. místo 9,43 
• 600 m Radim Kouba  3. místo 1:56,63 
• Dálka Šárka Maříková  3. místo 4.17 
• Kriket Kristýna Simonová 3. místo 25.38 

 

KP jednotlivců mladšího žactva 1.9. Chrudim – přehled výkonů do 8. místa  

• 150 m  ml. žákyně  Klára Čejková  5. místo 22,25 
• 300 m  ml. žákyně  Klára Čejková  2. místo 47,29 
• 300 m ml. žáci  Radim Kouba  4. místo 50,89 

• 800 m ml. žákyně Elen Koubová  4. místo 2:34,57 
Agáta Preislerová 8. místo 2:42,48 

  ml. žáci  Radovan Kumpošt 3. místo 2:26,56 
    Lubomír Řehák  4. místo 2:30,30 
• Dálka ml. žákyně Elen Koubová  6. místo 4.24 

 

KP jednotlivců žactva 1.9. Ústí nad Orlicí – přehled výkonů do 8. místa  

• 60 m  žákyně   Kristina Stránská 5. místo  8,55 
• 150 m žákyně  Kristina Stránská 8. místo 21,13 
• 300 m žákyně  Johanka Borková 1. místo 43,59 

Aneta Čípová  4. místo 47,07 
• 300 m žáci  Maxim Hanik  2. místo 43,83 
• 800 m žáci  Marek Řehák   4. místo 2:21,25 
• 1500 m  žákyně   Rozálie Vetchá   1. místo 5:15,43 
• 100 m př. žákyně  Štěpánka Petrová 8. místo 21,97 
• 4x60 m žákyně  Borková, Čípová,  

Petrová, Preislerová 7. místo 34,32 

    Hejlová, Salivarová,  
Stránská, Vetchá 8. místo 34,62 

 

Krajský přebor PK dospělých 5.9. Svitavy – přehled medailových umístění 

• 800 m muži  Kryštof Vetchý    1. místo 2:10,04 
• 800 m ženy  Ema Dvořáková  3. místo 2:28,98 
• 1500 m muži  Jan Šimůnek   1. místo 4:26,96 
• 5000 m muži  Jaroslav Tlapák   1. místo 17:44,20 
• 4x400 m ženy  Kumpoštová, Serbousková,  

Zahálková, Dvořáková  1. místo 4:25,64  

• 4x400 m muži  Vetchý, Šimůnek,  
Očenáš, Štantejský  2. místo 3:43,26  

 

 

MČR v běhu do vrchu 19.9. – Běh na Peklák 

V neděli 19. 9. 2021 se konalo historicky první Mistrovství České republiky v běhu do 

vrchu stylem nahoru a dolů. A protože náš Peklák nabízí pro uspořádání takového závodu 

ideální podmínky, rozhodli jsme se zhostit pořadatelství a mistrovský závod včetně kvalifikace 

na Mistrovství Světa v běhu do vrchu (2022) zařadit v rámci našeho Běhu na Peklák. Pro náš 

klub dopadlo Mistrovství České republiky více než úspěšně – národní šampionát se nám 

pořadatelsky vydařil a výsledkově zazářila i naše závodnice Adéla Stránská.  Na domácí trati 

vybojovala v nabité konkurenci špičkových běžkyň bronzovou medaili.  

Na závodnice a závodníky čekal fyzicky i technicky velmi náročný čtyřkilometrový okruh, 

který nabízel tři prudká stoupání následovaná technickými seběhy po sjezdových trasách bike 

parku Peklák. Tento okruh absolvovali závodníci celkem 3x. Závod byl od samého začátku 

napínavý, protože ani sami pořadatelé netušili, jak si závodníci s tratí poradí a jak dlouhý pro 

ně závod bude. Vítěz mužského závodu Jáchym Kovář se v cíli objevil za 50:33 minut, což 

znamená, že takto náročný závod s převýšením 800 m zvládl v průměrném tempu 4:13 minut 

https://junior.iscarex.cz/2020/10/01/kp-pripravek-ve-vysokem-myte/
https://junior.iscarex.cz/2020/09/21/krajsky-prebor-dospelych-s-ucasti-nasich-mladych-nadeji/
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na kilometr. Za Jáchymem se na druhém místě umístil se ztrátou necelé minuty Marek 

Chrascina, na 3. místě pak doběhl Dominik Sádlo, který na bronzovou medaili zaútočil až v 

posledním třetím kole. 

Mezi ženami patřila mezi hlavní favoritky především čtveřice běžkyň ve složení Tereza 

Hrochová (loňská mistryně ČR v běhu do vrchu, několikanásobná mistryně ČR ze silničních 

běhů a účastnice maratonského běhu na letošních Olympijských hrách v Tokiu), Pavla 

Matyášová Schorná (bronzová medailistka z Mistrovství Evropy z roku 2012, 

několikanásobná mistryně v běhu do vrchu), Adéla Stránská (Mistryně ČR v běhu do vrchu 

z roku 2019 a 4. z Mistrovství světa v běhu do vrchu z roku 2019) a Barbora Macurová 

(letošní mistryně ČR v dlouhém horském běhu a vicemistryně ČR na půlmaratonské trati). Tyto 

čtyři ženy mezi sebou svedly velmi napínavý souboj až do cíle a doběhly v uvedeném pořadí 

těsně za sebou pouze s vteřinovými rozdíly.  

Běhu na Peklák 2021 se zúčastnilo celkem 99 závodnic a závodníků – 49 v závodě na 5,6 

kilometru, 41 v hlavním závodě na 12 kilometrů a 9 v dětském závodě. V juniorských 

kategoriích nás reprezentovali ještě Ema Dvořáková a Jan Šimůnek. Na přední umístění ale 

nedosáhli. 

  

  

 

   

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.  
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Matěj a Róza na trati MČR v Třinci 

 

Mistrovství České republiky v přespolním běhu 27.11. Valašské Meziříčí 

Velmi náročné podmínky provázely letošní Mistrovství České republiky v přespolním běhu, které 

se konalo tentokrát ve Valašském Meziříčí. Den před závodem silně pršelo, následně sněžilo 

a ráno byla trať pokrytá vrstvou čerstvého sněhu. Rozměklá půda a sníh udělaly své, s každou 

postupující kategorií přibývalo bláta, a tak to byl poctivý kros s velkým K. Na trati se nacházely 

i přírodní překážky – klády, příkop, kopeček, a také spousta velmi kluzkých zatáček. 

 

Kromě mistrovských kategorií – muži vytrvalci, muži mílaři, ženy, junioři a juniorky, připravily 

pořadatelé i kategorie pro žactvo. Součástí závodního dne bylo také klání krajských štafet 

v kategoriích žactva a dorostu. Do štafety Pardubického kraje byli nominováni i naši atleti. 

V kategorii mladšího žactva nás reprezentovala Elen Koubová. Celkově se štafetě příliš 

nedařilo a skončila na 11. místě z 12 týmů. 

V kategorii dorostu jsme měli hned 3 zástupce – Matěje Štantejského, Emu 

Dvořákovou a Sáru Serbouskovou. Štafetu doplňoval vysokomýtský Jakub Dudycha. 

Doufali jsme v umístění na stupních vítězů. Štafeta obsadila 6. místo.  

 

  
Elen Koubová na trati     Dorostenecká štafeta Pardubického kraje 

 

 

V rámci MČR náš klub letos reprezentovali pouze dva závodníci, a to Adéla Stránská v 

kategorii žen a Jan Šimůnek v kategorii juniorů. Adéla se s tratí poprala statečně a v silné 

konkurenci žen obsadila 9. místo. Junioři se představili jako poslední, a tak měli bohužel 

nejhorší podmínky. Honza se obtížného a blátivého terénu nezalekl a předvedl vyrovnaný 

výkon. Neprošel si žádnou krizí, běžel celý závod v dobrém tempu a ve velmi nabitém poli 

juniorů i dorostenců obsadil 17. místo. Jen 12 s Honzovi chybělo do elitní desítky.  
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Mistrovství veteránů v krosu 27.6. – Jaroměřský kros 

• Ž40  3. místo Pavla Šimůnková 
• M35  3. místo Jan Šimůnek 
• M45  6. místo Martin Bureš 
• M55  3. místo Roman Buriánek 
• M60  1. místo Aleš Stránský 

• M65  3. místo Oto Kubišta 

 

 

Mistrovství ČR veteránů v běhu do vrchu 1.8. – Běh na Kozubovou  

Mistrovství se zúčastnili Martin Vacek v kategorii M50 a Aleš Stránský v kategorii M60. Oba 

naši závodníci ve svých kategoriích zvítězili. Závod provázel vytrvalý hustý déšť, který se spustil 

záhy po startu a ustal až při návratu do místa startu. 

  

 

20th World Masters Mountain Running Championships Telfes 4. 8.  

Mistrovství v Rakouském Telfesu se zúčastnil jediný náš závodník – Jindra Král. 

• M45  8. místo Jindřich Král 
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Reprezentační akce – Pohár národů v běhu do vrchu  

V italské Chiavenně se v listopadu v rámci závodu Val Bregaglia Trail uskutečnil vrchařský 

Pohár národů, kde se zúčastnila i česká reprezentace. Do soutěže zasáhlo přes sto závodníků 

a závodnic z 15 reprezentačních výběrů. Ti se museli popasovat s tratí dlouhou 19 kilometrů, 

stoupáním 660 metrů a klesáním 1050m. Start byl v městečku Promontgno na pomezí 

švýcarských a italských hranic a cíl o něco níže v Chiavenně. 

Tým žen se v celkovém hodnocení mohl radovat z třetího místa, když nestačil pouze na vítězné 

Angličanky a domácí Italky. Adéla Stránská obsadila v jednotlivcích devatenácté místo. Česká 

mužská sestava na medailové umístění nedosáhla, když skončila na páté příčce. 

 

 

 

 

7. Sportovní výsledky – soutěže družstev  

 

V soutěžích jsme měli 4 družstva – přípravky chlapců i dívek, mladší a starší žákyně.  

 

Krajský přebor přípravek 

Krajský přebor přípravek byl rozdělen na 3 skupiny.  V naší skupině jsme měli za soupeře 

atletické oddíly ze Svitav, Ústí nad Orlicí, Dlouhé Třebové, Moravské Třebové, Žamberka, 

Lanškrouna a Poličky. Soutěž měla 4 kola + finále. 

 

Tým děvčat 

Tým nastupoval v sestavě Tereza Dejdarová, Šárka Maříková, Eliška Maříková, Anička 

Kubátová, Karolína Cviková, Kristýnka Simonová, Katka Adamská. 

Děvčata vyhrála všechna 4 kola a do finále postupovala z 1. místa. Bohužel tam se jim tolik 

nedařilo a ve finále skončila na 2. místě, což je velký úspěch. Nejlepší závodnicí celého 

krajského přeboru byla Tereza Dejdarová. 
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Pořadí dívek ve skupině C 

1. AK Iscarex Česká Třebová 30 

2. Svitavy    28 

3. AK Moravská Třebová  26 

4. TJ Dlouhá Třebová  17 

5. Jiskra Ústí nad Orlicí  15 

6. Atletika Polička   12 

7. Atletika Sokol Žamberk  8 

8. Atletika Lanškroun  6 

 

Tým chlapců  

Tým nastupoval v sestavě Radim Kouba, Vít Pirkl, Alex Hanik, Jindřich Mančál, Daniel Simon. 

Chlapci byli oslabeni tím, že jich bylo málo. Snažili se a bojovali. Nakonec se jim také podařilo 

postoupit do finále Krajského přeboru, který se uskutečnil ve Svitavách a ve kterém skončili na 

7. místě. Nejlepší z našich závodníků byl Radim Kouba. 

Pořadí chlapců ve skupině C 

1. TJ Dlouhá Třebová  31 

2. Jiskra Ústí nad Orlicí  24 

3. AK Iscarex Česká Třebová 24 

4. Atletika Lanškroun  22 

5. Svitavy    17 

6. Atletika Sokol Žamberk  14 

7. AK Moravská Třebová  7 

8. Atletika Polička   5 

 

Pořadí družstev ve finále: 

Pořadí dívky 

  

Pořadí chlapci 

 
TJ Svitavy, z. s. 5371 

 

ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. 3655 

Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. 5077 

 

TJ Jiskra Litomyšl 3643 

AK Slovan Moravská Třebová 4980 

 

Atletika Chrudim, z.s. 3576 

Hvězda Pardubice z.s. 4871 

 

AC Pardubice 3441 

TJ Jiskra Litomyšl 4237 

 

Hvězda Pardubice z.s. 3296 

ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. 4227 

 

TJ Dlouhá Třebová, z.s. 3235 

AC Pardubice 3821 

 

Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. 2691 

Atletika Chrudim, z.s. 3644 

 

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. 2505 
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Krajský přebor družstev mladších žákyň 

Za družstvo v roce 2021 nastoupila tato děvčata: Anežka Broulíková, Klára Čejková, Tereza 

Dejdarová, Elen Koubová, Amálie Kubátová, Anna Kubátová, Eliška Maříková, Šárka Maříková, 

Agáta Nela Preislerová, Silvie Provazníková, Kristýna Simonová, Linda Trávníčková, Karolína 

Cviková, Žaneta Rybková. 

Pořadí ve skupině: 

1. Svitavy    36 

2. Jiskra Litomyšl   32 

3. AK Iscarex Česká Třebová 28 

4. AC Choceň    22 

5. Jiskra Ústí nad Orlicí  17 

6. AK Moravská Třebová  16 

7. Atletika Lanškroun  15 

8. Atletika Polička   7 

9. Atletika Sokol Žamberk  1 

 

Družstvo postoupilo do finále, které se konalo v září v Litomyšli. 

Finálové umístění: 

1. Atletika Chrudim 

2. Svitavy 

3. ŠAK Pardubice 

4. Jiskra Litomyšl 

5. AK Iscarex Česká Třebová 

6. Hvězda Pardubice 

 

Nejlépe bodující závodnice byly: Elen Koubová, Klára Čejková, Tereza Dejdarová, Šárka 

Maříková, Agáta Nela Preislerová. 
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Krajský přebor družstev starších žákyň 

Za družstvo v roce 2021 nastoupila tato děvčata:  

Johanka Borková, Kristina Stránská, Klára Čejková, Sophia Salivarová, Rozálie Vetchá, Kateřina 

Hejlová, Elen Koubová, Elena Marie Preislerová, Agáta Nela Preislerová, Barbora Štosová. 

Pořadí ve skupině: 

1. Atletika Chrudim   46 

2. ŠAK Pardubice   45 

3. Svitavy    37 

4. AC Pardubice   36 

5. Jiskra Litomyšl   34 

6. Atletika Polička   29 

7. AK Iscarex Česká Třebová 25 

8. Jiskra Ústí nad Orlicí  18 

9. AC Choceň    16 

10. AC Vysoké Mýto   9 

11. Hvězda Pardubice  9 

12. Atletika Lanškroun  1 
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8. Nejlepší sportovci oddílu za rok 2021 
 

Adéla Stránská 
roč. 1991, kategorie ženy, specializuje se na horské běhy a běhy do vrchu 

 

• Mistrovství ČR v běhu do vrchu - 3. místo 

• Mistrovství ČR v dlouhém horském běhu  - 4. místo  

• MČR v přespolním běhu – 9. místo 

• Pohár národů v běhu do vrchu (náhrada za zrušené MS v běhu do vrchu) – 19. místo 

(3. místo v soutěži týmů) 

• 1. liga mužů a žen v atletice 3000m – 1. místo 

• Velká Kunratická – 2. místo 

 

 
 

 

 

Sára Viktorie Serbousková     

roč. 2004, kategorie dorostenky, specializuje se na 800m 

Sára je zařazena do Sportovního centra mládeže 

Pardubického kraje 

 
• Mistrovství ČR 800m hala – 2. místo 

• Mistrovství ČR 800m dráha – 4. místo 

• MČR v přespolním běhu – 6. místo 
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Jan Šimůnek     

roč. 2003, kategorie dorostenci, specializuje se na 1500 m 

 
• Mistrovství ČR 3000 m hala – 9. místo 

• Mistrovství ČR 1500 m hala – 12. místo 

• Mistrovství ČR 1500 m dráha – 13. místo 

• Mistrovství ČR 5000 m dráha – 9. místo 

• Mistrovství ČR v běhu do vrchu  – 12. místo 

• Mistrovství ČR v přespolním běhu – 18. místo 

• Krajský přebor Pardubického kraje 1500m dráha – 1. místo 

 
 

 
 

Elen Koubová     

roč. 2009, kategorie mladší žákyně 

 
• Mistrovství ČR v přespolním běhu – 21. místo 

• Krajský přebor Pardubického kraje 800 m dráha – 3. místo 

• Sprinterské víceboje Ústí nad Orlicí – 1. místo 

• Moravskotřebovské víceboje – 1. místo 

• Krajský přebor Pardubického kraje ve vícebojích – 1. místo 
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Klára Čejková  
roč. 2008, kategorie mladší žákyně 

• Krajský přebor Pardubického kraje 300 m dráha - 2.místo  

• Sprinterské víceboje Ústí nad Orlicí - 2.místo  

• Finále krajského přeboru družstev ml.žactva 300 m dráha -  2.místo  

• 5.místo průběžných tabulek Pardubického kraje 300 m, osobní rekord 45,94 

 

 
 

Tereza Dejdarová     

roč. 2010, kategorie atletická přípravka 
Nejlepší závodnice v Krajském přeboru družstev Pardubického kraje v atletickém čtyřboji 

přípravek – v hodnocení jednotlivců zvítězila ve všech čtyřech kolech i ve finále. 

• 1. kolo Krajského přeboru Pardubického kraje družstev přípravek  – 1. místo jednotlivci 

• 2. kolo Krajského přeboru Pardubického kraje družstev přípravek  – 1. místo jednotlivci 

• 3. kolo Krajského přeboru Pardubického kraje družstev přípravek  – 1. místo jednotlivci 

• 4. kolo Krajského přeboru Pardubického kraje družstev přípravek  – 1. místo jednotlivci 

• finále Krajského přeboru Pardubického kraje družstev přípravek  – 1. místo jednotlivci 
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9. Organizační činnost v roce 2021: 
 

Orientační běh v parku pro naše nejmenší 30.5.2021 

Krása atletiky nespočívá pouze v rozmanitosti atletických disciplín, ale také v tom, že trénink, 

především těch nejmenších dětí, lze zpestřit hrami a aktivitami z příbuzných či podobných 

sportů. Protože AK ISCAREX vznikl z běžeckého týmu a klubu, který se věnoval především 

běhům do vrchu a krosům, máme blízko nejen k běhání v terénu, ale také k orientačnímu běhu. 

Takže jakmile se naskytla příležitost, neváhali jsme a orientační běh zorganizovali i pro ty 

nejmenší. 

Děti se vydaly vstříc cca dvoukilometrové trati s šesti kontrolami. Samotný orientační běh byl 

navíc doplněn atletickým kvízem, kdy na každé z kontrol museli rodiče s dětmi zodpovědět dvě 

záludné otázky.  

 

  
 

 

Atleti spolu, Česká Třebová 

Ve středu 2. 6. 2021 jsme na městském atletickém stadionu oficiálně zahájili závodní 

atletickou sezónu. Společně s takřka všemi atletickými kluby v České republice a mnoha tisíci 

nadšených atletů jsme v rámci celorepublikové akce Atleti spolu – Den s Českou atletikou v 

16:00 hodin pomyslně odstartovali závodní sezónu a na prvních oddílových závodech v tomto 

roce otestovali, jak jsme na tom po dlouhém zimním a jarním lockdownu. 

V České Třebové jsme se sešli v hojném počtu 67 atletek a atletů. Oddílové závody jsme 

zahájili technickými disciplínami, a to hodem kriketovým míčkem a skokem vysokým. Po 

technických disciplínách následovaly ty běžecké – nejdříve běh na 60 m, následně osmistovka, 

běh na 150 m, 300 m a na závěr běh na 5000 m. V rámci běhů se představily téměř všechny 

věkové kategorie a bylo se na co dívat. 
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Běh Javorkou (26. ročník) se nekonal 

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

nařízení vlády o zákazu shromažďování většího počtu osob podobně jako v loňském roce 

zrušen. 

 

Běh na Kozlovský kopec (30. ročník), 67 účastníků 

19. červen přinesl pěkné až horké letní počasí a slušnou konkurenci 46 mužů a 21 žen. 

Startovalo se od budovy VDA z Habrmanovy ulice. Poprvé se běželo v červnu 1992 za účasti 

17 závodníků. Nejvíce - 151 závodníků běželo na Kozlovský kopec v roce 2013.  

První závodník Jáchym Kovář, symbolicky se startovním číslem 1, vyběhl do cíle u Chaty Maxe 

Švabinského ve velmi dobrém čase 17:52 minut, s téměř dvouminutovým náskokem před 

druhým Ladislavem Kučerou (AK Iscarex), který již startoval v kategorii Muži B.  Třetí doběhl 

Otto Kubíček z Litomyšle a byl v kategorii muži A druhý. Závod žen vyhrála Adéla Stránská (AK 

Iscarex) za 21:41 min. a před druhou ženou v cíli Šedovou Terezou (Jiskra Ústí) měla náskok 

2,5 minuty. 

 

  
   

Další závody, na kterých jsme se organizačně podíleli: 

 

 6.8.2021 Svinnský ISCAREX kros (12. ročník), 165 účastníků. Pořadatelem je Iscarex 

s.r.o. 

 25.9.2021 Cross po lyžařských tratích, 177 účastníků.  Pořadatelem je Orel Č. Třebová 
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10. Hospodaření klubu  

Příjmy tvořily především dotace na mládež z dotace Můj klub, Města Česká Třebová a členské 

příspěvky. V oblasti materiálového vybavení byl roce 2021 pořízen další nůžkový stan, 2 ks 

skládacích stolů a 4 židle. Doplňovalo se také klubové oblečení. Ostatní výdaje byly věnovány 

převážně na činnost mládeže – startovné a cestovné na soutěže, soustředění, odměny 

trenérům. 
 

Hospodaření klubu v roce 2021:  

Na začátku roku 2021 bylo   na účtu  193.139 Kč 

v pokladně      4.639 Kč  

celkem 197.778 Kč 

 

Na konci roku 2021 bylo   na účtu  294.837 Kč  

v pokladně     7.629 Kč 

celkem 302.466 Kč 

 

Příjmy v roce 2021 činily 652.118 Kč  a náklady činily 547.429 Kč. 

 

Hospodářský výsledek za rok 2021 činí  + 104.689 Kč 

 

 

 



20 
 

 

 



21 
 

 

 

 

Dne:  20.3.2021  Aleš Stránský, předseda klubu v.r. 


