
Hodnocení MČR neslyšících v atletice 

 

V sobotu 25. května 2019 se uskutečnilo 38. mistrovství ČR neslyšících v atletice na stadionu VUT Brno 

Pod Palackého vrchem v Brně. Pořadatelem byl SKN Brno v úzké spolupráci s VUT Brno. 
 

Zúčastnilo se celkem 94 závodníků z celé republiky. Během konání MČR nám pomáhalo 8 rozhodčích a 

několik pomocníků.   

Časový rozpis byl dodržován. 

 

Počet závodníků z jednotlivých klubů: SKN Hradec Králové - 19, I.PSKN Praha - 18, SK Olympia Praha 

SPS - 18, SSK Vítkovice  - 12, SKN Plzeň - 8, SKN Brno – 6, SK SKIVELO Olomouc - 6, , TJ Slovan nesl. 

Zlín - 5, BSKN Č. Budějovice - 2 

 

Nikdo na MČR nepřekonal české rekordy. 

 

Oliver Punge ze SK SKIVELO Olomouc při štafetě běžel a vzdal kvůli zranění. Nemohl ovládat nohu a 

vstát. Byla povolána sanitka a nakonec se na rentgenu ukázalo, že má natažený úpon předního stehenního 

svalu.  

 
Info: 

Matěj Ponocný - dorostenec  

100m - osobní rekord 11,77 - zaostal jen o 10 setin sekundy za českým dorosteneckým rekordem 11,67 

Ondřeje Fraňka z roku 2017. 

200m - 24,19 - zaostal o 25 setin sekundy za českým dorosteneckým rekordem 23,7 s, ručně (= 23,94 

elektronicky) Jiřího Chalupy z roku 1986. Ale vloni měl hodnotu 24,00 sekundy a letos se na MČR bohužel 

nezlepšil. 

  

Na MČR  zlepšili osobní rekordy dospělých: 

Auředníková Barbora - koule 4kg a disk 1kg 

Ponocný Matěj - 100m 

Čížek Erik - disk 2kg 

Kudrnovský Petr - 200m 

Punge Oliver - 200m a 1500m 

Stanovský Michal - oštěp 800g 

 

Nejlepší atleti MČR byli: 
ženy: Barbora Auředníková - SK Olympia Praha SPS 

muži: Ondřej Franěk - SK Olympia Praha SPS 

starší žákyně: Nela Šudřichová - SK SKIVELO Olomouc 

starší žáci: Martin Kudrnovský - SK Olympia Praha SPS 

mladší žákyně: Sára Lešková - SKN Hradec Králové 

mladší žáci: František Novotný – SK Olympia Praha SPS 

 

Nejlepší tři závodníci v jednotlivých disciplinách dostali diplom a medaili. A také všichni atleti a doprovody 

dostali od sponzora VELOBEL zvonky jízdních kol. 

 

Celý den bylo pěkné počasí, takže se nám to vydařilo. 

 

Poděkování: 

p. Mariánovi Kovácsovi   

-  za přípravu rozhodčích, stadionu, časomíry  

- za celkovou příkladnou spolupráci při přípravě i vlastním průběhu závodů 
 

ml. Milošovi Malému 

- za přípravu nachystání atlety ke startům, aby byli připravení!!! 

- za pomoc při vydávání medailí a diplomů 



- za obětavou práci a pomoc v průběhu celého dne 
 

p. Nadě Mašijové  

- za napsání diplomů na průběhů závodů (celý den) 
 

p. Jitce Mazuchové 

-  za fotografování průběhů závodů během celého dne  

 

p. Evě Borovičkové 

- za práci, spojenou s financemi a vyúčtováním  

 

p. Petrovi Kautovi  

- za vypracování výsledků 

 

p. Zbyňkovi Rezkovi, p. Lukášovi Hoškovi, p. Terezce Wagnerové, p. Monice Ťulákové, sl. Lence 

Hornové, p. Jaroslavovi Milichovi, p. Jiřímu Kolískovi a p. Markovi Blasczykovi.  

- za přípravu vybírání nejvíce dětí a odvedenou cestu doprovodu 

 

Všem rozhodčím a studentkám, které pracovaly jako jejich pomocnice, za bezchybnou práci při rozhodování 

jednotlivých disciplín. 
 

Zvláštní uznání a poděkování patří p. Romanu Kautovi, hlavnímu organizátorovi této úspěšné sportovní 

akce. Jeho více než 4 měsíční práce na přípravě a vlastním průběhu mistrovství se projevila ve spokojenosti 

všech účastníků. Důkazem je to, že se nevyskytla žádná kritická připomínka a že všichni odjížděli z Brna 

spokojeni! 

 

Touto cestou děkujeme za podporu ze strany MŠMT a vedení VUT Brno, že nám umožnili, aby se tato akce 

konala na stadionu. 
  
Děkujeme všem závodníkům a jejich vedoucím za účast, zájem o atletiku a přejeme jim, aby v této činnosti 

vydrželi co nejdéle. Těšíme se na setkání v příštím roce v Olomouci. 

 

 

 

Roman Kaut 

 ředitel MČR 

 

 

 


