40 let atletiky v Havířově, 1965-2005
Atletický oddíl v Havířově byl založen na podzim roku 1965, při vznikající TJ Slávia Havířov. U
jeho zrodu stáli pánové Manfréd Kosel, Lubomír procházka a Petr Žerava. Posledně jmenovaný se
stal současně prvním předsedou. Tréninky i závody se zprvu odehrávaly na stadiónu Slovanu
v Havířově – Šumbarku. Základem mužských složek se stali učni hornických učilišť, ale záhy se
podařilo sestavit i dorostenecké družstvo dívek. Následující rok již byla do soutěží přihlášena
družstva žákovská, dorostenecká i družstvo mužů. To si již v roce 1967 vybojovalo postup do
krajské soutěže a rok nato startovalo v krajském přeboru.
V roce 1967 byla založena experimentální sportovní třída se zaměřením na atletiku, a to při ZŠ
M. Kudeříkové. Ředitelem je v té době p. M. Kučírek, třídní učitelkou se stala p. Helena
Kucharčíková, tělocvik vyučoval p. Jan Hrouzek. V témže roce získal dorostenec Svatopluk Toman
první medaili na republikovém mistrovství v běhu na 3000m. V roce 1968 zahájil oddíl v tělocvičně
ZŠ M. Kudeříkové vůbec první halovou sezónu. Soutěžilo se v bězích na 30 a 40m, v překážkových
disciplínách, skocích do výšky a o tyči. V té době byl pořádáním Malé a Velké ceny Havířova ve
skoku vysokém pro žákovské, dorostenecké a dospělé kategorie položen základ současné
Havířovské laťce mládeže.
Za dobu své existence uspořádal oddíl stovky akcí masového i výkonnostního charakteru.
Vystřídaly se na nich tisíce sportovců a zájemců o toto sportovní odvětví, zvláště z řad mládeže.
Organizačně bylo několikrát zabezpečováno i mistrovství a přebory České republiky v přespolním
běhu dospělých, dorostu a žactva. Pořadatelství bylo pravidelně svěřováno oddílu hlavně pro
dřívější úspěšné masové běhy tisku od oblastních kol až po celorepublikové finále. Řízení ligy
havířovských škol, pořadatelství nejrůznějších soutěží družstev i jednotlivců patřilo k pravidelné
náplni výboru a dalších nadšených činovníků.
Za dobu existence získali jednotlivci na celorepublikových soutěžích úctyhodných 644 medailí.
Z toho v rámci mistrovství ČSSR/ČSFR 76x 1. místo, 96x 2. místo a 93x 3. místo. Z mistrovství
ČSR/ČR přivezli havířovští borci 139x 1. místo, 127x 2. místo a 113x 3. místo.
Velkých úspěchů bylo dosaženo v soutěžích družstev. Družstvo žen několikrát získalo prvenství
v národní lize, 9x bojovalo v kvalifikaci o celostátní ligu. Starší dorostenky se staly 5x mistrem
tehdejšího Československa.
Nedílnou součástí atletického dění v Havířově je rozvoj atletiky při sportovních třídách ZŠ M.
Kudeříkové. Žáci této školy zvítězili 5x v celostátním finále Poháru Českého Rozhlasu a řada z nich
reprezentovala školu i na mezinárodním poli. Mezi velké úspěchy patří pravidelná účast žáků
sportovních tříd na MAČP, kde se jim podařilo 8x zvítězit. Většina z budoucích úspěšných atletů
navštěvovala sportovní třídy při ZŠ M. Kudeříkové. Zde se jim věnovali obětaví trenéři Josef
Michal, Jaroslava Peterová, Ondřej Navrátil, Věra Czyžová, Stanislav Kraina.
Oddíl vychoval několik reprezentantů v kategorii dospělých. Jmenujme například čtvrtkařku
Olgu Kmochovou, účastnici ME v Praze, Annu Filíčkovou, do letošního roku 2005 českou
rekordmanku na 400m překážek a účastníka historicky prvního MS v roce 1983, Libora Šebestu,
reprezentujícího naši štafetu 4x 400m na ME v Praze. Největší chloubou je však jedna z nejlepších
trojskokanek na světě, olympijská medailistka a mistryně světa Šárka Kašpárková, která
navštěvovala sportovní třídy na ZŠ Kudeříkové a do svých šestnácti let závodila za Havířov. Ve
stopách Šárky úspěšně pokračuje výškař Jaroslav Bába, který se již chlubí bronzovou medailí z OH
v Athénách, a to má celou slibnou atletickou kariéru teprve před sebou.

Šárka Kašpárková při exhibičním závodě na akci
věnované výročí atletiky v Havířově a zároveň
jako ukončení její skvělé závodní kariéry,
„Šárko, děkujeme“.

Další desítky nejmenovaných závodníků a závodnic startovaly v juniorské, dorostenecké či
žákovské reprezentaci a svými výkony dělali čest svému oddílu a městu.
V havířovské atletice začínala pracovat celá řada současných trenérů a činovníků. Někteří z nich
působí úspěšně dosud v předních atletických oddílech ČR, například Emilka Szmeková v Třinci,
Franta Kiki Špoták v Jablonci, Zdeněk Hubáček v SSK Vítkovicích.
Zlatá éra atletiky v Havířově nastala v osmdesátých létech. Členská základna přesahuje
pravidelně 700 členů a řadí se tím mezi největší oddíly v ČSSR. Za období 1980 – 1990 získali naši
borci na republikových soutěžích jednotlivců úctyhodných 64 medailí, z toho 23 zlatých, družstvo
starších dorostenek získalo 2x titul mistra ČSSR, ženy bojovaly vždy na špici 1. NL.
Počátkem devadesátých let došlo k několika zásadním změnám, ovlivňujícím dosavadní
koncepci a systém uvnitř atletického oddílu. V roce 1991 byl po několikaletém úsilí dokončen
atletický stadión se závodními parametry, o rok později došlo k získání právní subjektivity
a přejmenování na název Atletický Club Havířov. Tímto krokem došlo po letech i k logickému
odloučení od TJ Slávia Havířov. Hospodářské a politické změny v republice měly dopad i na chod
nově vzniklého sdružení. V nových podmínkách došlo k poklesu zájmu o atletiku a toto mělo
pochopitelně vliv i na sportovní výkonnost. V letech 1993, 1998, 1999 nezískali atleti žádnou
z medailí na MČR, postupně se odhlašovala ze soutěží družstva mládežnických kategorií, rozpadlo
se i tradičně úspěšné družstvo žen.
Přechodem do TJ Start Havířov se v roce 1996 osamostatnila žákovská atletika, působící při
sportovních třídách na ZŠ M. Kudeříkové. Tímto krokem došlo ještě více k celkovému oslabení
pozic atletiky v Havířově.
V únoru 1998 nás náhle opustil Manfréd Kosel, neúnavný organizátor a duše veškerého dění
v činnosti oddílu.
Ve spolupráci s TJ Start Havířov dochází po letech postupně ke zlepšení dobrého jména
havířovské atletiky let minulých.
V roce 1999 se po delší pauze přihlásilo družstvo mužů do soutěží a z divize dokráčelo postupně
až do první ligy.

Do nového tisíciletí vstoupili havířovští atleti opět ziskem medailí republikových soutěží
jednotlivců. V roce 2001 získali závodníci AC v rámci MČR jednotlivců dokonce 7 zlatých medailí.
Při své premiéře v 1. lize mužů roku 2002 zvítězili havířovští muži v rámci skupiny C, totéž se
podařilo i v ročníku 2004.
V lednu 2005 rozhodla valná hromada klubu o transformaci AC do Slavia Havířov pod novým
názvem AO Slavia Havířov. V tomtéž roce je dokončena rekonstrukce atletické dráhy s umělým
povrchem. V současné době má členská základna okolo 150 členů.
Historie 40 let atletiky v Havířově ušla dlouhou cestu. Zavazuje k úctě a práci, kterou vykonaly
minulé sportovní generace. Obsahuje bohatá, slavná, ale i méně úspěšná období. Byly roky, kdy nás
uznávali v široké atletické rodině tehdy federálního uspořádání republiky, jindy jsme se sami divili,
kam že se poděla včerejší sláva. V minulosti havířovské atletiky nenajdeme období, či léta, za která
by se musela stydět. Prioritou byl vždy smysl pro fair play a rozvoj všestranného sportu. Po
překonání jednoho cíle následovaly vždy ještě náročnější překážky. Havířovská atletika podala
v minulosti mnoho nepřeberných důkazů, že je životaschopná a má tendenci se i nadále vyvíjet a
právo psát další řádky historie pro příští generace.

Vypsáno z ročenky atletického oddílu v Havířově autora Vlastimila Juračky.

Šárka Kašpárková se svými kamarádkami a soupeřkami.

