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Úvod 

  

Běh se v posledních desetiletích stal jedním z nejmasovějších sportů 

planety. Jenom v Česku se od května do září každý víkend pořádají desítky 

běhů ve městech a vesnicích. Počty účastníků se šplhají od stovek do tisíců. 

Proč je tomu tak? Co se stalo, že je tolik lidí najednou fascinováno během? 

Jedním z vysvětlení může být novodobá posedlost zdravým životním 

stylem a příklady slavných lidí. Běhají mladí i staří; politici, bysnysmeni  

i filmové hvězdy. Existuje však ještě jiné vysvětlení, proč dnes lidstvo znovu 

objevuje běh. Na přelomu tisíciletí se zrodila vědecká teorie o původu homo 

sapiens, podle níž člověk zvítězil v přírodním výběru díky tomu, že se naučil 

běhat na velké vzdálenosti a dokázal ulovit antilopu tak, že ji uštval k smrti. 

Antropologové se proto domnívají, že za touto moderní renesancí běhu stojí 

v prvé řadě intuitivní návrat k naší přirozenosti, jakou běh v období před 

neolitickou revolucí byl.1 

 Moderní dějiny lehké atletiky nemají dlouhého trvání. Její počátky byly 

v českých zemích na přelomu 19. a 20. století složité a následný rozvoj byl 

velmi pozvolný. Mít možnost „jít si zaběhat“, zúčastnit se některého 

z nespočtu závodů, zapsat své děti do atletických oddílů – to vše dnes lidé 

považují za samozřejmost. Jak se ale zrodilo moderní lehkoatletické hnutí, 

jaký byl jeho vývoj v českých zemích? Jakou roli hrál sport, a zvláště pak 

lehká atletika, v koncipování české společnosti? K těmto a jiným otázkám se 

pokusí předložená práce alespoň dílčím způsobem přispět. 

 

Tématem práce jsou počátky organizované atletiky ve Sportovním 

klubu Přerov a její následný rozvoj v meziválečném období. Atletický oddíl 

SK Přerov byl zvolen jako reprezentativní vzorek české atletiky proto, že se 

mu v období první republiky podařilo vytvořit pro lehkou atletiku stabilní 

zázemí, které umožňuje z dnešního pohledu postižení jejího vývoje. 

V meziválečném období dosáhla přerovská lehká atletika nejen 

                                                 
1 Mezi přední vědce zabývající se touto teorií patří Daniel E. Lieberman, profesor 
antropologie na Harvard University, či Dennis M. Bramble a David Carrier, profesoři biologie 
na University of Utah. Nejnovější poznatky shrnuje kniha Born to run od Christophera 
McDougalla (v českém překladu vyšla pod názvem Born to run - Zrozeni k běhu. Praha 
2011). Kniha se především v anglicky hovořících zemích stala bestselerem. 
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v regionálním, ale i v celostátním měřítku velmi zajímavých výsledků, 

zejména pak v mládežnických kategoriích. Sám autor má k atletice  

SK Přerov osobní vztah. 

 Ačkoli se lehká atletika v Přerově před druhou světovou válkou, 

podobně jako tomu bylo i v jiných městech, rozvíjela ve více spolcích, jako 

byly Sokol, Orel či Dělnická tělocvičná jednota, byl to právě SK Přerov, který 

byl hlavním nositelem přerovské meziválečné atletiky. Ostatním přerovským 

spolkům se nepodařilo vytvořit atletické oddíly, a je k nim proto přihlíženo 

pouze ve vztahu k přerovskému SK. 

Jak ukazuje motto ze začátku práce,2 lehká atletika neměla pouze 

rozměr tělovýchovného nástroje. Mimo samozřejmého zhodnocení úrovně 

přerovské atletiky, včetně nezbytného přihlédnutí k výkonnosti atletů, se 

práce snaží postihnout jisté, a to nejen organizační, zákulisí tohoto sportu 

v Přerově – tj. jaký měla lehká atletika význam pro toto nevelké město a jeho 

občanský život, či zda hrál tento nový sport i jinou roli ve veřejném životě, 

než-li pouze „sportovní“.  

Úvodní kapitola je pro lepší uvedení do problematiky věnována 

počátkům atletického hnutí v Čechách a na Moravě. Pozornost je dále 

zaměřena na vznik přerovské sportovní organizace. Důvodem je skutečnost, 

že lehká atletika byla z počátku vnímána jako součást sokolské 

všestrannosti a obecné sportovní přípravy. 

Na lehkou atletiku bylo dosud nahlíženo především jako na sportovní 

odvětví, tj. jako na platformu pro pořádání závodů a organizaci tréninků, bez 

větší snahy ji zapojit do kontextu doby a vnímat jako významný dobový 

fenomén. V tomto duchu se rovněž nese dosavadní výzkum, který je 

omezen takřka výhradně na historii závodů a analýzu sportovních výkonů. 

Cílem této práce je postihnout okolnosti vzniku organizované atletiky 

v Přerově a jak se na jejím dalším vývoji projevovaly dobové souvislosti, 

jako byla například konjunktura spolkového života v meziválečném 

Československu nebo hospodářská krize první poloviny třicátých let. Prostor 

je pochopitelně věnován také úspěchům přerovských atletů. Zkoumané 

období je uzavřeno koncem první Československé republiky. 

                                                 
2 Fassati, Miloš a kol.: Půl století československé lehké atletiky 1897-1947. Praha 1947. 
Profesor J. A. Pipal na  valné hromadě ČsAAU ze dne 8.2.1920. 



 8

 

Je smutnou skutečností, že literatura snažící se zpracovat historii 

české, resp. československé lehké atletiky není příliš početná a až na 

výjimky ani příliš kvalitní. Zaměřuje se především na zachycení sportovní 

výkonnosti oddílů a jednotlivců, popř. má víceméně memoárový nebo 

životopisný charakter.  

Literatura věnující se vzniku a meziválečnému rozvoji lehké atletiky 

v Přerově je také velmi skromná. Je omezena pouze na texty menšího 

rozsahu, zejména příspěvky ve sbornících týkajících se města Přerov, a na 

jednotlivé kapitoly titulů postihujících vývoj české, resp. československé 

atletiky. Důležitým informačním zdrojem jsou rovněž výroční články, které se 

vztahují k významným datům a událostem přerovské atletiky nebo 

retrospektivně shrnují události daného období. Autoři těchto článků jsou 

převážně bývalými závodníky či funkcionáři SK Přerov. 

Významným zdrojem informací o přerovské atletice jsou publikace od 

Jana Jirky (viz Seznam pramenů a literatury). Jan Jirka je dlouholetým 

archivářem Českého atletického svazu a ve svých publikacích – jako 

přerovský rodák – věnoval kapitolám a heslům vztahujících se k přerovské 

atletice zvýšenou pozornost.  

Pro dějiny atletiky SK Přerov je zcela zásadním pramenem bohatá 

pozůstalost Josefa Přidala, čelního přerovského sportovního funkcionáře, 

uložená ve Státním okresním archivu Přerov (SOkA Přerov).3 Faktické 

informace obsahují především výroční zprávy o působení atletického oddílu 

SK Přerov a Přerovského okrsku Československé atletické amatérské unie. 

Dobové souvislosti k atletickému dění v Přerově lze nalézt v periodikách 

Obzor a Haná, která o atletickém oddílu SK Přerov bohatě referovala.  

Citace jsou ponechány v původním znění bez ohledu na případné 

gramatické chyby a současnou spisovnou normu. U jmen atletů SK Přerov, 

u kterých se nepodařilo dohledat křestní jména, jsou uvedena pouze 

příjmení. Totéž platí i o závodnících z ostatních klubů, u nichž je uváděno 

rovněž pouze příjmení a klubová příslušnost. 

                                                 
3 Pozůstalost profesora Josefa Přidala uložená ve Sportovním archivu SOkA Přerov není 
dosud uspořádána. LA 1924-76, LA 1930-59, LA 1931-71, LA 1932 – 1936, LA 1937 – 1953 
a LA 1969 jsou orientační označení jednotlivých kartonů. 
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1   Lehká atletika v českých zemích na přelomu 19. a 20. 

     století 

 

 Pro úplné postižení a správné pochopení rozvoje lehké atletiky ve 

Sportovním klubu Přerov je důležité širší přihlédnutí ke vzniku pražské 

centrální lehkoatletické organizace a rovněž také k počátkům 

lehkoatletického sportu v českých zemích před první světovou válkou.  

 

1.1 Vznik atletického ústředí 

 

Na konci 19. století byla lehká atletika sportem nemnohých 

jednotlivců. Samostatné atletické závody byly pořádány zřídka, většinou 

pouze jako vložka závodů cyklistických, tedy sportu, který se tehdy těšil 

největší oblibě.  

Je třeba si uvědomit celkový obraz českého sportu před první 

světovou válkou. Jednotlivé sporty nebyly tak striktně oddělovány jako dnes. 

Ani lehká atletika nebyla chápána v dnešním slova smyslu. Pojem 

„athletický“ se tehdy shodoval s dnešním pojmem „sportovní“, jak tomu bylo 

již u nejstaršího „všesportovního“ klubu – Českého Athletic Clubu Roudnice, 

založeného 23. dubna 1882.4 Nejstarší pražský sportovní klub AC Sparta 

Praha pěstoval ve svých počátcích vedle cyklistiky rovněž atletiku lehkou  

i těžkou, veslařství, šerm a plavání. Tak se stávalo, že součástí cyklistických 

závodů bývaly i závody atletické či fotbalová utkání. 

Založením České atletické amatérské unie dne 8. května 1897 získal 

český sport orgán, který zastřešoval všechna sportovní odvětví, která dosud 

neměla národní svazy, tedy i fotbal. Do Unie nepatřily pouze veslařství  

a cyklistika, které měly své vlastní ústřední svazy založené roku 1884. 

Ovšem rychlý rozvoj jednotlivých sportů, které získávaly stále více příznivců, 

způsobil, že jeden sport po druhém se organizačně osamostatňoval. Jako 

poslední se od Unie oddělili těžcí atleti 30. prosince 1910 (tedy dle 

tehdejšího dělení sportů zápasníci a vzpěrači)5 a od valné hromady ČAAU 

konané dne 1. února 1911 tak mělo být „účelem Unie sdružiti veškeré spolky 
                                                 
4 Půl století ČSAAU. Praha 1947, str. 12. 
5 Pod vlajkou ČAAU. In: Zlatá kniha atletiky. Praha 1978, str. 14. 
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Československé republiky, které pěstují lehkoatletický sport.“6 K 1. březnu 

1898 měla ČAAU již 21 členských klubů, ačkoli ne všechny pěstovaly lehkou 

atletiku. První lehkoatletické závody ČAAU se konaly slavnostně 1. června 

1902 pod názvem I. Národní závody ČAAU.7 

Stejně jako v případě jiných sportů organizovaných ve sportovních 

klubech, i centrem lehké atletiky byla Praha. V období do konce první 

světové války to platí takřka výhradně. Jedinou výjimkou bylo několik závodů 

uspořádaných v Brně SK Moravská Slavia Brno. Jakékoli další, byť slibně se 

rozvíjející mimopražské pokusy, zastavila válka. 

 

1.2 Lehká atletika jako samostatné sportovní odvětví 

 

 Jedním z prvních „pěstitelů“ lehké atletiky byla sokolská organizace. 

Lehká atletika, jako nedílná součást antického sportovního ideálu, byla 

začleněna do sokolského tělovýchovného programu pod označením 

„tělocvik prostý“. Sokol však chápal lehkou atletiku (resp. to, co se skrývá 

pod tímto pojmem dnes) pouze jako součást či doplněk cvičební 

všestrannosti, a nikoli jako samostatně a závodně provozovaný sport. 

Sokolové prezentovali lehkoatletické disciplíny na sokolských cvičeních  

a sletech – např. již roku 1887 byly na pořad sokolského sletu zařazeny 

závody ve skoku do výšky, dálky, o tyči, běh a hod oštěpem.8 

Obecně ale Sokol k zavádění a osamostatňování nových sportů 

zaujímal spíše odmítavé stanovisko. Mnoho sportovců z řad mládeže 

chodilo do Sokola cvičit, ale protože zde nemohli závodit, bylo běžnou praxí, 

že sporty včetně atletiky pěstovali ve sportovních klubech, ve kterých byli 

také registrováni. Až v první polovině 30. let pod vlivem rozmachu 

lehkoatletického hnutí se v jednotách Sokola vytvořily silné atletické oddíly, 

které byly schopny konkurovat sportovním klubům. 

První mistrovství zemí Koruny české v atletice se konalo 7. července 

1907 na hřišti pražské Slavie za mezinárodní účasti, jak bylo tehdy zvykem. 

                                                 
6 SOkA Přerov, ONV (1843) 1945-1960, inv. č. 690, sign. 262.21, č. kart. 381, Atletická 
amatérská unie. Stanovy schválené valnou radou ČsAAU v Praze dne 28. 2. 1926, str. 3. 
7 Více k atletickým začátkům u nás Novotný, Jan a kol.: Československá lehká atletika. 
Praha 1958. 
8 Janecký, Alfred: Slavné postavy naší atletiky. Praha 1946, str. 10. 
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Bojovalo se tenkrát o 14 mistrovských titulů. Závodilo se však pouze 

v kategorii dospělých; žákovské či dorostenecké závody byly do první 

světové války pořádány zřídka, což je skutečnost vzhledem k počátkům 

lehké atletiky v Přerově velice důležitá.9 

Nově se etablující sporty měly počátkem 20. století svého největšího 

odpůrce ve školském systému a v neochotě otevřít sportoviště mládeži. 

Často byla tato „nízká zábava“ zakazována, za mimoškolní sportovní aktivity 

se dokonce fyzicky trestalo. Lehká atletika nebyla v tomto směru žádnou 

výjimkou – postoj školních institucí byl převážně odmítavý (výjimkou bylo 

např. gymnázium v Truhlářské ulici v Praze, kde byl profesorem dr. Jiří 

Guth-Jarkovský).  

Rovněž sportovní kluby nebyly nakloněny registraci mladých atletů  

a případné závody byly organizovány převážně pro kategorii dospělých. 

Například Středoškolský pohár, který byl roku 1909 založen pražskou Slavií 

a který si především v období první republiky vydobyl velký ohlas, byl 

v prvních letech konání zcela bez porozumění a podpory učitelských sborů 

středních škol. Mladší závodníci se také potýkali s problémy jako byla 

povinná účast na nedělních bohoslužbách ve školní kapli, tj. v den, kdy byly 

závody převážně pořádány, a se zákazy ze strany profesorů se závodů 

účastnit. Například jeden z nejlepších českých sprinterů z počátku století 

Bohuslav Pohl, přezdívaný Polenský, vzpomínal na své atletické počátky 

tak, že byl přinucen v ředitelně staroměstské reálky před krucifixem mezi 

dvěma svícemi přísahat řediteli, že pokud bude žákem tohoto ústavu, 

nevkročí na atletickou dráhu.10 

Žákovské a dorostenecké talenty byly podchycovány zejména 

v Sokole. Z důvodu absence žákovských a dorosteneckých závodů klubů se 

s blížící první světovou válkou stále častěji začaly objevovat závody škol  

a studentstva. Přestože zájem mládeže o lehkou atletiku rok od roku 

vzrůstal, její provozování bylo dosti živelné. Neexistovaly metodické 

pomůcky a tréninky a styly jednotlivých disciplín museli mladí „odkoukávat“ 

od starších atletů. Výjimkou byl např. tzv. „přípravný běh pro mládež“, 

                                                 
9 Pod vlajkou ČAAU. In: Zlatá kniha atletiky. Praha 1978, str. 13. 
10 Bledý, J.: Jak se atletilo před první světovou válkou. In: Fassati, Miloš a kol.: Půl století 
Československé lehké atletiky 1897-1947. Praha 1947. 
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založený roku 1898 Václavem Rudlem z AC Sparty Praha. Do povědomí 

veřejnosti vešel pod pozdějším názvem „Rudlův memoriál“.11  

Lehká atletika v dnešním slova smyslu nebyla u nás před první 

světovou válkou příliš pěstována ve srovnání se západní Evropou  

a především ve srovnání s ostatními sporty. Největší pozornosti se těšila 

cyklistika a nově především fotbal, který zaujal zejména mládež. 

Neznamená to však, že bychom v atletice neměli již tehdy úspěchy na 

mezinárodním poli. Vzpomeňme např. výborné vrhače Františka Součka, 

velkého průkopníka hodu kladivem, či Františka Jandu (se sportovním 

pseudonymem Suk), který ukázal sportovnímu světu „svou“ diskařskou 

otočku, nebo již zmiňované výborné běžce Rudolfa Rudla a Bohuslava 

Pohla. 

 Rozvoj organizovaného sportovního hnutí na konci 19. a na začátku 

20. století byl založen na nadšené a obětavé práci jednotlivců. Nejinak tomu 

bylo v atletice. Významnou roli také sehrály olympijské hry v Aténách  

a Paříži, konané v letech 1896 a 1900, a informace šířící se ze západní 

Evropy prostřednictvím novin a studentů, kteří informace o pravidlech  

a o sportovním klání vůbec šířili z Prahy dále po českých zemích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Více Janecký, Alfred: Mládež je pilířem atletiky. In: Novotný, Jan a kol.: Československá 
lehká atletika. Praha 1958, str. 78 – 86. 
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2 Cesta k organizaci přerovské atletiky 

 

V Přerově na počátku 20. století zmínky o lehké atletice – jako  

o samostatném sportu – nejsou. Nové sporty se do přerovského 

společenského života prosazovaly pomalu a s obtížemi. Na vině byly stejně 

jako ve zbytku českých zemí mnohé předsudky především na školách. 

Nicméně pomalu se do Přerova začínaly dostávat zprávy o nových sportech, 

které následně vzbudily pozornost a zájem, a kterým bylo třeba vytvořit 

organizační zázemí. 

 

2.1 Počátky přerovského organizovaného sportu 

 

 V Přerově byl prvním rozšířenějším sportem, závodně provozovaným, 

sport cyklistický. Již v devadesátých letech 19. století se velocipedisté, jak 

se sami nazývali, sdružovali do kroužků, jejichž programem bylo „rozšiřování 

a praktické upotřebení jízdy na velocipedu, pořádání výletů a závodění, 

pospolité působení při sportu a připojení se během času k jiným spolkům 

stejného druhu,…“.12 Klub českých velocipedistů Přerov byl založen  

12. srpna 1888.  

 V roce 1905 přišly do Přerova první zprávy o kopané, která se záhy 

začala těšit velké oblibě, zvláště pak u přerovské mládeže. První veřejný 

zápas byl v Přerově sehrán 12. května 1907 proti Vyškovu. Přerovští tenkrát 

vyhráli 3:0. Mezi „pionýry kopané“ tehdy patřil i Zdeněk Fierlinger, budoucí 

předseda první poválečné vlády v roce 1945, jenž byl znám jako „hráč 

reservy, neobyčejně houževnatý a agilní.“13 

Je třeba si uvědomit, že nejen fotbal, ale veškerá sportovní činnost 

byla v Přerově ve svých počátcích na velmi amatérské úrovni. Trénovalo se 

na pastvisku pod Kozlovskou ulicí a zápasy se hrávaly na bývalém 

vojenském cvičišti pod Michalovem. To vše bez jakéhokoli zázemí: „Hrálo se 

                                                 
12 Přidal, Josef: 40 let SK Přerov. Obzor, 23. 7. 1939, roč. XXX., č. 165, str. 6. Úryvek je 
z návrhu stanov pro Klub českých velocipedistů Přerov z roku 1898. Tyto stanovy však 
nebyly patrně přijaty a posloužily jako základ k dalšímu jednání. První dochované oficiálně 
schválené stanovy jsou ze 17. července 1899 (SOkA Přerov, ONV (1843) 1945-1960,  
inv. č. 690, sign. 262.21, č. kart. 379, Sportovní klub Přerov). Jedná se o nejstarší 
dochovaný dokument přerovského organizovaného sportu (vyjma Sokola). 
13 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 7. 
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jednou, tuším s Prostějovem, výborný halfback Jakub Nesvadba neměl botů, 

a tak mu je obětavě zapůjčil Fr. Kučera a stál po celý zápas v ponožkách  

a to i v druhém poločase, kdy strhl se nehorázný liják, v němž soudce 

Vignati promokl ve své typické pláštěnce až na kůži.“14 

Rychle se rozmáhající fotbal potřeboval orgán, který by nad ním 

převzal patronaci. Důvodem byla potřeba pořádku ve vypisování zápasů, 

v určování soudců apod. Přední přerovští sportovní nadšenci a propagátoři, 

jakými byli např. Rudolf Přidal či MUDr. Jan Lacina, navázali styky 

s Akademickým klubem, který posléze svolil, aby byl založen Sportovní 

odbor Akademického klubu v Přerově (SOAK). Stalo se tak o Vánocích roku 

1907 a předsedou se stal právě Rudolf Přidal. V rámci SOAK se hrál 

především fotbal a o prázdninách provozovala turistika. 

 Klub českých velocipedistů, který poznal, jaké popularitě se fotbal 

počíná těšit, se rozhodl změnit stanovy klubu tak, aby mohl provozovat 

všechny sporty a mezi nimi právě především fotbal. Klub českých 

velocipedistů tedy zažádal dne 11. března 1908 o stanovy nové pod názvem 

Sportovní klub Přerov. Stanovy byly schváleny 26. července téhož roku.15 

Následně se SOAK rozešel a všichni jeho členové i s majetkem SOAK 

v hodnotě 11 korun se stali členy SK Přerov.16 

Založení Sportovního klubu Přerov se stalo významným mezníkem 

přerovského sportu, který tak dostal tolik potřebnou organizaci, čímž byly 

v Přerově položeny základy organizovaného sportu. Účelem SK Přerov bylo 

„pěstovati tělesné cvičení vůbec, sporty, sportovní hry a závody; jmenovitě: 

jízdu na kole obyčejném, motorovém, automobilu, na koni, bruslích, lyžích, 

veslařství, plování, atletika, football, lawn – tennis, šerm, běh, střelbu do 

terče, turistiku jakož i všechna jiná cvičení, jež systematicky pěstěna, zdraví 

utužují a tělo sesilují. Účelu toho domáhá se spolek: pořádáním trainingů, 

zápasů, závodů,…“17 Poprvé tak v historii Přerova vznikl orgán, který měl 

                                                 
14 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 8. 
15 Tyto stanovy se patrně nedochovaly. Nejstarší dohledatelné stanovy SK Přerov byly 
schváleny valnou hromadou klubu 19. 1. 1919 (SOkA Přerov, ONV (1843) 1945-1960,  
inv. č. 690, sign. 262.21, č. kart. 379, Sportovní klub Přerov). 
16 Více 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 7. 
17 SOkA Přerov, ONV (1843) 1945-1960, inv. č. 690, sign. 262.21, č. kart. 379, Sportovní 
klub Přerov. Stanovy schválené valnou hromadou klubu 19. 1. 1919 v Přerově. 
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jako jeden ze svých úkolů stanoven rozvoj a pěstování lehké atletiky, i když 

v těchto stanovách dosud nebyla lehká atletika oddělena od těžké. 

SK Přerov byl vzhledem k velikosti Přerova a ve srovnání s ostatními 

městy založen poměrně brzy, a stal se tak jedním z nejstarších sportovních 

klubů na Moravě. Například ve větší a populačně silnější Olomouci byl SK 

Olomouc ustaven ze Studentského kroužku Olomouc až v prosinci roku 

1912. 

Ve svých počátcích se SK Přerov orientoval zejména na fotbal, 

kterému žádné jiné sportovní odvětví tehdy nemohlo konkurovat. Spolu 

s cyklistikou se těšil největší popularitě a samozřejmě také největší 

návštěvnosti. V tomto nerovném boji stála lehká atletika mezi ostatními 

sporty v pozadí nejen v Přerově. Před první světovou válkou vykazuje větší 

aktivitu v rámci přerovského SK také odbor tenisový a šermířský.  

První světová válka zasáhla celé sportovní hnutí v Čechách velmi 

tvrdě. Rovněž lehká atletika byla ve velkém útlumu. Nejlepší atlety pohltila 

mobilizace, mnoho dalších o sport ztratilo zájem. Maxmilián Vokoun 

vzpomíná: „Atleti dobrovolně prováděli hladovku, aby unikli odvodní komisi, 

a zproštěni vojenské povinnosti byli šťastni, že jsou volni několik měsíců; 

než využili toho volna pro atletiku, předzvěst nových odvodů je přiměla zase 

k sebemučení hladem.“18 Z hlavních závodů zůstaly pouze Běchovice  

a mistrovství ČAAU. Domácí nadšence, především z řad hochů, občas 

doplnil na dráze senior na vojenské dovolené. Závody byly dokonce 

pořádány i u pluků v posádkových městech. „Ceny byly hodny těžké doby: 

salám, bábovka, tři vuřty, šiška chleba a pod. Boje vzhledem k cenám byly 

urputné.“19 

Situace nebyla o nic lepší ani v Přerově. V roce 1915 bylo ještě 

uspořádáno několik sportovních podniků, poté však až do roku 1919 nejsou 

po přerovském sportu žádné stopy. „Trochu se hraje tennis, ale hřiště je 

postupně pustošeno. Později bylo hřiště pronajato a osázeno brambory, 

ovšem, že se jim tam příliš dobře nedařilo, což dá se mysliti.“20 

 

                                                 
18 Vokoun, Maxmilián: Lehká atletika v první světové válce. In: Janecký, Alfred: Slavné 
postavy naší atletiky. Praha 1946, str. 139. 
19 Tamtéž, str. 141. 
20 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 12. 
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2.2 Charakter předválečného sportu v Přerově – jeho význam 

národní a společenský 

 

Sportovní organizace i tělovýchovné spolky nebyly pouhými nositeli 

sportovní tradice, ale také – v některých případech především – 

významnými společenskými činiteli. I v Přerově byl organizovaný sport 

součástí občanského a společenského života města. Sport se před první 

světovou válkou stal dokonce prostředkem národního uvědomění  

a občanské aktivace. Tento rys je u sportovních organizací často opomíjen, 

nebo v lepším případě pouze nedoceněn. 

Některé sportovní organizace – nejinak tomu bylo v SK Přerov – měly 

ještě jednu významnou vlastnost, která byla pro sportovní kluby do druhé 

světové války charakteristická, a totiž velice silný vlastenecký duch. S blížící 

se válkou toto vlastenecké cítění ještě zesilovalo, jak vzpomíná Josef Přidal: 

„…začali jsme plně chápati jaké máme vlastně postavení v Rakousku  

a v Evropě. Byl to sport, jenž v nás tenkráte budil vědomí a odvahu bojovati 

za práva svého národa, alespoň na poli mezinárodního sportu. Nechtěli 

jsme míti nic společného s rakouskými sportovci a byli jsme na světovém 

foru Olympijských her (Stockholm 1912) representováni vedle habsburské  

« fány » naším českým praporkem.“21 

Tato vlastnost sportovních klubů se projevovala i v období 20. let, ale 

vzhledem k mezinárodním a státoprávním změnám nabývá odlišných 

rozměrů a projevuje se podporou nově vzniklé republiky. Výrazněji se pak 

vlastenectví ve sportovních klubech projevuje ve druhé polovině 30. let, 

především pak v souvislosti s mnichovskou krizí. 

SK Přerov samozřejmě nemohl konkurovat Sokolu, jakési 

vlastenecké platformě, jakou se Sokol bezpochyby stal, byť i ve sportovních 

klubech byla patrná vlastenecká a „pronárodní“ orientace. I v mnoha dalších 

aspektech lze nalézt podobnost SK Přerov se Sokolem. V prvé řadě se klub 

neorientoval pouze na výchovu sportovců a organizaci závodů či zápasů. 

Stejně jako u Sokola byl u SK kladen velký důraz na budování kolektivu, 

soudržnost a jednotnost klubu, a tím na potírání sociální rozdílů. Rovněž 

                                                 
21 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 28. 
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nabádal k píli a každodenní práci, čímž významně přispíval k formování 

tehdejší mládeže.22 

Mezi Sokolem a SK Přerov byl však jeden zásadní rozdíl. I když byly 

obě organizace založeny jako cvičební, resp. sportovní organizace, Sokol 

hrál podstatně větší společenskou roli. Mnoho členů nevstupovalo do Sokola 

proto, aby cvičili, ale proto, že ve spolku hledali platformu pro vlasteneckou 

angažovanost.23 Touto vlastností SK Přerov nedisponuje. Byl založen 

zejména proto, aby se stal záštitou pro organizaci a rozvoj nových 

sportovních odvětví. Přesto ale jej nelze vnímat pouze jako sportovní 

organizaci, tj. bez přihlédnutí k roli, jakou hrál ve společenském životě 

Přerova.  

SK Přerov se zapojoval do života města velmi aktivně. Pro veřejnost 

organizoval – opět po vzoru Sokola – nejrůznější výlety a turistické akce. 

Organizoval veřejné sportovní ukázky pro přiblížení sportu veřejnosti  

a především mládeži. Významné zápasy či závody, ale i ostatní akce, které 

klub pořádal, se staly důležitými událostmi v životě města, na kterých 

pravidelně nechyběla městská honorace a početné obecenstvo. Významné 

sportovní události byly dokonce doprovázeny kapelou. Na tyto vlastnosti 

navázal i lehkoatletický odbor SK Přerov v období první republiky. 

Vystupování klubů a spolků ve vztahu k veřejnosti bylo vždy velmi 

korektní, formální a slavnostní. Např. Klub českých velocipedistů Přerov měl 

svůj vlastní prapor, který byl slavnostně vyzvedán na každý závod, po němž 

byl rovněž slavnostně uložen. Členové spolku měli jednotný kroj, na kterém 

samozřejmě nechyběla trikolóra, a svůj pozdrav „Zdar!“. Samotné „jízdy“ 

byly velice noblesní a hrdé; byly to skutečné sportovní svátky. Dnešnímu 

člověku se takové počínání může zdát až komické, ale ve své době mělo 

veliký význam a nelze ho podceňovat.24 

 

 

 
                                                 
22 SK Přerov „podědil“ po Sokolu i spoustu praktických věcí, jako bylo například sportovní 
názvosloví. Rovněž bylo běžné, že se členové SK Přerov oslovovali mezi sebou „bratře“, 
což platilo i o atletickém odboru. Důvodem byla bezesporu personální provázanost  
SK Přerov se sokolskou jednotou a velký význam a vzor Sokola ve spolkovém životě. 
23 Havlíček, Věnceslav: Sokolstvo, jeho myšlenka, organizace a vývoj. Praha 1948. 
24 Chmelař, Vladimír: Tradice přerovského sportu. Kultura Přerova, leden 1984, str. 39 – 41. 
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2.3 Atletičtí průkopníci 

 

V roce 1871 byla založena Tělocvičná jednota Sokol Přerov a byla to 

právě ona, která začala poprvé v Přerově rozvíjet pěstování lehké atletiky. 

Nevybočila ale nijak ze sokolské tradice v Čechách a atletiku pěstovala 

pouze v rámci sokolské všestrannosti a jejímu vyčlenění se bránila.25 

Lehkoatletické začátky v Přerově před první světovou válkou byly 

velmi skromné a nebyly nijak organizované. Mimo zmíněného Sokola byly 

takřka výhradně spojeny pouze s jednotlivci, kteří přinášeli do Přerova 

informace o lehkoatletickém dění z Prahy nebo aplikovali lehkoatletickou 

přípravu do ostatních již etablovanějších sportů. Tyto snahy byly zcela 

dobrovolné a jejich protagonisté často neváhali do nového sportu investovat 

svůj čas i finanční prostředky. Tento jev je zcela typický pro šíření informací 

nejen o lehlé atletice, ale i o ostatních sportech v předválečném období. 

Nicméně nelze v této době hovořit o programové propagaci lehké atletiky 

mimo Prahu (s výjimkou několika závodů v Brně; tyto snahy ale přerušila 

první světová válka).  

Bylo by nemyslitelné psát o přerovské atletice a nezmínit se  

o několika pro ni zcela zásadních jménech. V těchto sportovních začátcích 

byli mnozí všestrannými sportovci a propagátory. Nikdo se nezaměřoval 

pouze na jediné sportovní odvětví, ať již sám aktivně sportoval nebo se sport 

snažil podpořit jinými způsoby, což bylo dáno již zmiňovaným obecným 

pojetím sportu.   

Sportovní organizace byla na amatérské úrovni a velmi často se 

neobešla bez přímé finanční podpory samotných sportovců a organizátorů. 

Ani při zrodu přerovské lehké atletiky nebyla k dispozici žádná odborná 

literatura, natož sportovní náčiní. Zcela chyběla sportovní zkušenost. 

Většina mladých sportovců nikdy neviděla lehkoatletické závody. Neoficiální 

pravidla mnohdy vyvolávala nejasnosti a následně také spory. Tyto 

materiální nedostatky a absence zkušeností však byly nahrazeny 

odhodláním a sportovním duchem. 

                                                 
25 Pleva, Silvestr: Tělocvičná jednota „Sokol“. In: Přerov. Přerovsko-Kojetínsko. Brno 1933, 
str. 168 a 169. 
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 Prvními přerovskými průkopníky atletiky byli Ondřej Pukl (1876 – 

1936)26 a Josef Friedl.27 Než Ondřej Pukl přišel roku 1904 do Přerova jako 

chemik Lučebních závodů Přerov, lehká atletika se v Přerově pěstovala 

pouze v rámci všeobecné tělesné výchovy a jako součást sokolských 

cvičení. V roce 1900 se jako běžec AC Sparta Praha zúčastnil na tratích 800 

a 1500 m spolu s atlety Karlem Nedvědem a již zmiňovaným Františkem 

Jandou olympijských her v Paříži. Ani v jedné z disciplín se nedostal  

do finále, ale bezpochyby si z Paříže odnesl trochu toho atletického nadšení. 

Ing. Pukl byl velký atletický propagátor; zájem o lehkou atletiku šířil 

převážně u studentstva. Na jeho podnět byly dokonce v Sokole vypsány 

atletické víceboje.  

Josef Friedl byl po svém příchodu do Přerova fotbalovým trenérem  

a jedním ze tří prvních Přerovanů, kteří byli přijati do sboru českých 

fotbalových rozhodčích. Jeho přínos pro atletiku spočíval především v tom, 

že byl stejně jako ing. Pukl jejím propagátorem zejména v řadách dorostu  

a lehkoatletickou průpravu zavedl v rámci fotbalové přípravy, čímž 

u studentů vzbuzoval o sport zájem. Po první světové válce, už jako učitel 

v Olomouci, se s atletickými družstvy olomouckých chlapců a dívek 

pravidelně účastnil závodů přerovského SK.28 

 Jestli lze někoho považovat za zakladatele přerovské atletiky, tak 

bratry Rudolfa a Josefa Přidalovi. Starší z bratrů, Rudolf Přidal (1889 – 

1931), byl jedním z prvních Přerovanů, který vtiskl stopu atletických treter do 

závodní dráhy. Jeho start v bězích na 200 a 400 m za jeho studií v Praze na 

závodech Universita – Technika roku 1909 dokládá první atletické pokusy. 

V této době Rudolf Přidal přerovskému sportu mnoho pomohl. Jeho 

největším přínosem pro přerovskou atletiku a sport všeobecně v těchto 

těžkých a živelných začátcích bylo především podávání informací  

o pravidlech a světovém sportovním dění do Přerova během jeho pražských 

studijních let.29 

                                                 
26 Jirka, Jan a kol.: Kdo byl kdo v české atletice. Praha 2004, str. 146. 
27 Životní data Josefa Friedla se dohledat nepodařilo. 
28 K osobám Ondřeje Pukla a Josefa Friedla stručně Přidal, Josef: 40 let lehké atletiky 
v Přerově. Kultura Přerova, srpen 1963, str. 6. 
29 V letech 1929 – 1931 byl dokonce místopředsedou atletického ústředí ČsAAU. Zastával 
také funkci pokladníka Družstva pro výstavbu československého sportovního stadionu na 
Strahově. Tento sportovní nadšenec zemřel náhle v červnu 1931 na embolii po operaci 



 20

 Nikdo však není s lehkou atletikou v Přerově tak úzce spjat jako 

Rudolfův o pět let mladší bratr Josef Přidal (1894 – 1982). Významně se 

podílel na rozvoji nejen přerovské atletiky, ale aktivně působil i v dalších 

odborech SK Přerov. Působení Josefa Přidala se však neomezovalo pouze 

na přerovský sport; významně ovlivnil také atletiku v meziválečném 

Československu, především pak ve snaze otevřít atletická závodiště ženám. 

Více k osobě Josefa Přidala a jeho zásadního vlivu na přerovskou atletiku 

viz kapitola 9.1.  

První doložený atletický závod v historii Přerova byl pořádán v roce 

1908 jako součást majálesu na Křivé, tedy ještě před založením SK Přerov. 

Záznamy o tomto atletickém počinu jsou velmi skromné. Jednalo se  

o samostatný běh na 100 m. V prvním rozběhu běžel Lacina, Koplík a Pleva, 

ve druhém Sekera, Chmelař a Víra, jenž na nerovném povrchu upadl. Ve 

finále zvítězil Jan Lacina, pozdější přerovský lékař, před Hubertem Sekerou 

v čase 12.2 s.30 MUDr. Jan Lacina byl další význačnou osobou v dějinách 

přerovského sportu, především pozdějším starostou Sokola a předsedou  

SK Přerov.31 Jednalo se o ojedinělý počin, na který nebylo do války 

navázáno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                         
kýly. K osobě Rudolfa Přidala nejvíce Jirka, Jan: První čtvrtstoletí přerovské atletiky  
1923-1948. In: Lapáček, Jiří: Přerov. Povídání o městě 2. Přerov 2002, str. 248 či Jirka, Jan  
a kol.: Kdo byl kdo v české atletice. Praha 2004, str. 146. 
30 Přidal, Josef: 40 let lehké atletiky v Přerově. Kultura Přerova, srpen 1963, str. 6. 
31 Více Cekota, V.: Před sto lety se narodil MUDr. Jan Lacina. Kultura Přerova, 1989, 
str. 38-39. 
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3 Poválečný rozmach přerovské atletiky 

 

Po první světové válce se přístup k novým sportům změnil. 

Předválečná nedůvěra byla náhle pryč, jakoby lidé byli přístupnější k novým 

věcem, na které bylo ještě před válkou pohlíženo skrz prsty. Rovněž 

pominula předválečná obava z případných perzekucí ze strany rakouských 

úřadů za členství ve spolcích, které se často stávaly základnou 

vlasteneckého cítění. „Byl-li dříve (sport) respektován několika bláznivými 

studenty neb učni, může dnes směle se za něj postaviti každý, bez obavy, 

že bude na něj pohlíženo s útrpností, pohrdáním, neb úsměškem, jako 

dříve.“32 Nová sportovní odvětví velice rychle nabyla na významu i za 

hranicemi tělovýchovy: „Dnes je sport považován za dobrý prostředek 

tělovýchovný a má také svůj význam společenský,…stal se u nás během 

krátké doby význačným činitelem sociálním a hospodářským.“33 Významu 

sportu pro nový stát odpovídal i následný rychlý rozvoj jednotlivých 

sportovních odvětví.  

 

3.1 Atletické počátky 

 

Po první světové válce SK Přerov ještě žádné specializované atlety 

neměl. Rovněž dosud nebyla vybudována atletická dráha a založen atletický 

odbor. I ostatní moravské kluby v pěstování lehké atletiky za Prahou 

výrazně zaostávaly. Jejímu rozvoji nebránil nezájem o lehkou atletiku, ten 

naopak v poválečných letech rychle rostl, ale zejména skutečnost, že 

atletika byla chápána jako součást komplexní přípravy ostatních sportů  

a obtížně se prosazovala jako samostatné sportovní odvětví. Na prvních 

lehkoatletických závodech tak významnou měrou participovali sokolové, 

skauti a sportovci z dalších odbodů SK, především pak fotbalisté.  

První poválečný rok 1919 byl ve znamení velkého rozmachu SK 

Přerov. Hned 1. ledna se konala valná hromada klubu. K fotbalovým 

                                                 
32 Přidal, Josef: Sport v Přerově v prvním desetiletí naší republiky. Obzor, 28. 10. 1928, 
 roč. XIX., str. 12. 
33 Tamtéž, str. 12. 
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utkáním bylo pronajato cvičiště ve vojenských kasárnách, které se tak stalo 

jediným hřištěm SK, dále byl založen odbor ženské házené a co nás nejvíce 

zajímá – konaly se „propagační závody lehkoatletické“. SK Přerov se tak 

poprvé pokoušel o cílenou propagaci lehké atletiky a především o její 

přiblížení mládeži.34 

V Přerově tento nový sport začal postupně vzbuzovat velký zájem 

především u hochů. Přerovští se s atletikou seznamovali zejména 

prostřednictvím cizích, již specializovaných atletů, jak tomu bylo např.  

21. září roku 1919, kdy do Přerova přijel již zmiňovaný Josef Friedl, bývalý 

člen SK Přerov a nyní učitel v Olomouci, se svými dorostenci a předvedl 

„několik pěkných athletických ukázek“,35 kterých se zúčastnili také přerovští 

sokolové v čele s bratrem Rudolfem Ratiborským, pozdějším kvalitním 

vícebojařem.  

Významným podnětem pro přerovské atletické začátky byly také 

velké celostátní závody skautů, konané 6. června 1920 v Přerově za 

pořadatelského vedení Josefa Přidala a Josefa Friedla. Součástí závodů 

byla také řada atletických disciplín. Zde se u přerovských skautů poprvé 

zřetelně projevila v atletice zaostalost, když nedokázali konkurovat ostatním 

lépe připraveným skautům.  

Již tehdy se ale mezi přerovskými skauty našlo mnoho šikovných  

a nadějných atletů, kteří se posléze specializovali. Na tyto skromné atletické 

začátky vzpomínal Josef Přidal takto: „Tenkráte poprvé pevně zakořenila 

atletika mezi přerovskými hochy, z této generace máme nejlepší atlety. Zde 

naučili se hoši chápati sport z jiného hlediska a šli za jakousi ideou. Začali 

sami studovati a jeden druhého opravovati a mezi sebou závoditi…“36 Aby 

byl zájem o atletiku ještě zvýšen, věnoval SK Přerov putovní pohár pro svá 

mužstva závodící ve štafetovém běhu městem. Běželo se z Michalova do 

kasáren; v prvním ročníku zvítězili přerovští fotbalisté. 

V roce 1920 začaly v Přerově atletiku pěstovat také ženy, což byla  

v Československu věc na svou dobu velmi pokroková. Jednalo se zejména 

o hráčky házené pod vedením Josefa Přidala. Např. 22. května 1921 

                                                 
34 Přidal, Josef: Sport v Přerově v prvním desetiletí naší republiky. Obzor, 28. 10. 1928,  
str. 12. 
35 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 28. 
36 Tamtéž, str. 28. 
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uspořádala Hanácká župa Svazu házené a ženských sportů tzv. vylučovací 

závody pro Masarykovy hry v Praze.37 Jednalo se o první podnik svého 

druhu v Přerově. Na programu byl vrh koulí o hmotnosti 5 kg, hod míče 

s poutkem, skok daleký s rozběhem, tzv. běh hladký na 60 m a běh 

štafetový 4 x 75 m. Těchto závodů se zúčastnilo 5 klubů s celkovým počtem 

19 závodnic.38 Tato aktivita však vydržela pouze do roku 1927. Výrazněji se 

přerovské ženy do atletiky vrátily až v roce 1940. 

Rok 1921 již znamenal v přerovské atletice značný krok kupředu.  

Do Přerova přišel brněnský Eduard Hašek (1893 – 1960),39 aby poučil 

zájemce o atletiku především z řad studentů a přivezl s sebou také atletické 

náčiní a první závodní řády. Eduard Hašek se – ještě jako závodník SK 

Moravská Slavia Brno –  zúčastnil olympijských her v Antverpách v roce 

1920, a stal se tak vůbec prvním brněnským olympionikem.40 

Ačkoli stále nebyl ustaven atletický odbor a SK Přerov dosud neměl 

žádné specializované atlety, 2. června 1921 byl Sportovním klubem 

uspořádán první oficiální „training“ pod vedením sokola Rudolfa 

Ratiborského. Pro hráče kopané byl tento trénink povinný. Následujícího 

dne se konaly atletické závody v Michalově. Na dopoledních štafetových 

závodech zvítězili přerovští skauti a na odpoledních závodech excelovali 

sokolové v čele právě s Ratiborským, který zvítězil ve všech disciplínách 

včetně pětiboje. Na dalších pozicích v pětiboji se umístili rovněž členové 

Sokola Přerov – bratři Skřeček a Křístek.  

Rudolf Ratiborský byl především výborným skokanem. Na těchto 

závodech se prezentoval následujícími výkony: ve skoku o tyči výkonem 270 

cm, ve skoku dalekém 570 cm a ve skoku vysokém 150 cm.41 Záhy však 

atletiky zanechal. Ze skautů na sebe upozornil teprve čtrnáctiletý Vladimír 

Polame (1907 – 1989) zvaný „Mirek“,42 budoucí dvojnásobný  

                                                 
37 ČsAAU začala registrovat atletky až od roku 1928, do té doby byla veškerá atletická 
činnost žen a dívek zaštítěna Svazem házené a ženských sportů. 
38 Obzor, 26. 5. 1921, roč. XII., č. 118, str. 3 a 4. 
39 Jirka, Jan a kol.: Kdo byl kdo v české atletice. Praha 2004, str. 47.  
40 Více na AC Moravská Slavia Brno : Oficiální stránky klubu [online]. 2010 [cit. 30. 4. 2011]. 
Jak šla léta. Dostupné z WWW: <http://mslavia.cz/jak-sla-leta>. 
41 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1931-71, Zápis 
závodu. 
42 Fenomén přezdívek byl u lehké atletiky do druhé světové války velmi rozšířený. Atleti pod 
svými závodnickými alias často startovali, ba dokonce byli pod přezdívkami zmiňováni 
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čs. dorostenecký mistr republiky z roku 1924.43 Již zde jsou patrné první 

atletické krůčky, které se následně rozvinuly do hnutí nebývalého rozsahu. 

 

3.2 Stadion SK Přerov 

 

Valná hromada SK uspořádaná na jaře roku 1921 se usnesla 

vybudovat v Přerově stadion, který by sloužil i pro fotbal, házenou, lehkou 

atletiku a pro další sporty. Koncem června téhož roku byl ustanoven výbor 

pro výstavbu stadionu, který ihned zahájil činnost. Městská rada na 

požádání výboru pronajala pozemky pod Kozlovskou ulicí a jednotlivci 

vykoupili okolní parcely, které chyběly k doplnění hřiště, čímž byl získán 

velký souvislý pozemek. Místo pro atletickou dráhu zvolil sám Josef Přidal 

s Janem Gebauerem a Josefem „Hoyerem“ Novotným. Přidalem 

navrhovaný stadion byl umístěn na levém břehu Bečvy v prostoru za 

rybníkem, v bývalém řečišti řeky a navazoval na tenisové kurty a hřiště na 

házenou.44 Josef Přidal se svým přítelem Františkem Otáhalem celou trať 

vykolíkovali. Dráha vedla napříč stromořadím kaštanů, které musely být 

přesazeny. Než byl stadion na jaře roku 1923 provizorně dokončen, závodilo 

se na bývalém vojenském hřišti pod Michalovem. 

Samotnou výstavbu zajistili přerovští sportovci za pomoci stavebního 

družstva. Bylo vybudováno fotbalové hřiště se čtyřmi atletickými drahami 

a krytou tribunou. Přestože byly veškeré tesařské, zámečnické a natěračské 

práce vykonány dobrovolníky, materiál a samotná stavba stály 8000 korun, 

které ze svých úspor zapůjčil Josef Přidal.  

Navezená škvára byla pouze nahrubo uválena, aby se mohlo již na 

jaře roku 1923 začít závodit. V roce 1925 byla běžecká dráha SK Přerov 

poničena koňskými kopyty při jezdeckých závodech, které byly v Přerově 

                                                                                                                                         
v tisku. V zápisech ze závodů, výročních zprávách a novinových článcích tak můžeme číst 
„Mirek“ Polame, „Rudi“ Polame, „Hoyer“ Novotný aj. 
43 Vladimír Polame pocházel z rodiny výborných sportovců a oddaných sportovních 
propagátorů. Byl jedním ze tří bratrů. Jeho starší bratr Ladislav, také dobrý atlet, byl 
především organizátorem, který je se vznikem atletického odboru úzce spjat. O jeho 
mladším bratrovi Rudolfovi ještě uslyšíme jako o nejlepším přerovském atletovi první 
republiky. 
44 Následně se ukázalo, že tato volba nebyla nejšťastnější. Mohutný levý břeh koryta Bečvy 
sice ubránil stadion před vysokou vodou, ale byl zaplavován vodou spodní, která byla právě 
vysokou vodou vytlačována na stadion. Viz mapa – Příloha II. 
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pořádány. Přikročilo se tedy k celkové rekonstrukci celé dráhy, které byl dán 

řádný podklad a byla obložena cihlovými mantinely. Opravy byly nakonec 

dokončeny až následujícího roku, opět za majoritního přispění všech členů. 

Rovněž v roce 1925 byly za usilovné práce členů Novotného a Šuláka 

postaveny pro atletický odbor samostatné šatny, takže hřiště se stalo 

vhodným místem pro scházení členů. V témže roce bylo opatřeno i veškeré 

potřebné sportovní náčiní 

Zrekonstruovaná běžecká dráha stadionu z roku 1926 měřila 390 m, 

měla čtyři atletické dráhy a v rovince drah šest. Celý stadion pojal 7200 

diváků. Jeho tribuna byla postavena k jihu a nikoli směrem na západ, jak je 

dnes zvykem. Na svou dobu to byla dráha neobyčejně kvalitní, i když vznikla 

prakticky pouze rukama dobrovolníků. V té době byl jediným stadionem na 

Moravě, který dosahoval kvalit stadionu SK Přerov, pouze stadion v Brně – 

Pisárkách, na němž závodila SK Moravská Slavia Brno a který byl 

nejstarším atletickým stadionem na Moravě.45 V celém Československu bylo 

v polovině dvacátých let pouze několik atletických stadionů, převážně pak 

v Praze. Kvalit stadionu SK Přerov ale nedosahovaly. 

 

3.3 I. Národní závody 

 

V neděli 20. května 1923 se v Přerově odhaloval pomník Jana 

Blahoslava – spisovatele, biskupa Jednoty bratrské a přerovského rodáka. 

Co nás ale zajímá především, byl to také jeden z nejvýznamnějších dnů pro 

přerovskou prvorepublikovou atletiku – den otevření (i když zatím provizorně 

dokončeného) stadionu SK Přerov.  

Slavnost začala v neděli dopoledne velkým průvodem městem, 

kterého se zúčastnili také sportovci. Po příchodu na stadion se slova ujal 

tehdejší předseda SK Přerov dr. Bernard Šír, který poděkoval všem, kteří se 

na stavbě podíleli, a oficiálně nový přerovský sportovní stánek otevřel. 

Odpoledne téhož dne bylo odehráno na novém stadionu první fotbalové 

                                                 
45 Stadion SK Přerov se dokonce mohl po druhé světové válce pyšnit titulem nejstarší 
atletický stadion na Moravě, protože stadion SK Moravská Slavia Brno byl za 2. světové 
války zbourán. Více k výstavbě stadionu Přidal, Josef: Padesátiletý stadion. Kultura 
Přerova, duben 1973, str. 69 či Jirka, Jan: První čtvrtstoletí přerovské atletiky 1923-1948.  
In: Lapáček, Jiří: Přerov. Povídání o městě 2. Přerov 2002, str. 249. 
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utkání mezi SK Přerov a SK Moravská Slavia Brno. „První vystoupení  

S. K. Přerova na novém hřišti nebylo však šťastné. Přerov utrpěl při tomto 

zápase zdrcující porážku, která zkalila poněkud krásný a radostný průběh 

slavnosti.“46 Přerovští prohráli 3:0. 

Na následující den – svatodušní pondělí 21. května 1923 – dopoledne 

byly připraveny první oficiální atletické závody SK Přerov pod názvem  

I. Národní závody. Jak již název napovídá, závody byly otevřeny i pro 

závodníky jiných klubů. Sjelo se mnoho vynikajících moravských atletů 

především z Olomouce, Prostějova, brněnské Moravské Slavie, Ostravy aj. 

Za Přerov startovali také někteří sokolové, ale především již přerovští atleti  

(i když dosud neexistoval v rámci SK Přerov atletický odbor) zejména z řad 

dorostenců, u kterých již byla pokročilá specializace a kteří v následujících 

letech přinesli přerovské atletice celorepublikový věhlas. Závodilo se 

v bězích na 100, 200, 400, 1500, 5000, 4x100 m, dále ve skoku dalekém  

a vysokém, hodu diskem a oštěpem, vrhu koulí a v chůzi na 2 km. Na první 

závody velice bohatý program. Nutno doplnit, že se závodilo pouze 

v mužské kategorii.  

Dobře se opět uvedl mladý Vladimír Polame, který skočil 164,5 cm do 

výšky a 550 cm do dálky. Z dnešního pohledu se tyto výsledky mohou zdát 

zanedbatelné, je ale třeba si uvědomit celkovou úroveň a podmínky 

přerovské atletiky v roce 1923, kdy se všichni teprve seznamovali s pravidly 

a základní technikou. Nejen Polame, ale i ostatní přerovští atleti, jako např. 

Vladimír Brant, vítěz v běhu na 400 m v čase 63 s,47 kteří se na těchto 

prvních oficiálních závodech prezentovali, vzbuzovali do budoucna mnohá 

očekávání. Vladimír Polame však po příchodu z vojny závodění zanechal. 

 Nejednalo se ale o pouhé atletické závody ve smyslu sportovního 

klání – byla to především jedna velká oslava sportu jako součásti 

společenského života města. Průvod atletů a sportovců městem, v čele 

slavnostně nesený prapor SK Přerov, pozvání mnoha hostů včetně místní 

honorace a především slavnostní otevření nového stadionu, který 

většina Přerovanů v životě neviděla – to vše muselo působit na obyčejného 

                                                 
46 Obzor, 24. 5. 1923, roč. XIV., č. 116, str. 3 a 4. Této sportovní slavnosti byla v tisku 
věnována značná pozornost již s několikadenním předstihem. 
47 Tamtéž, str. 3 a 4. 
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člověka přímo velkolepě. Šlo o zjevnou propagaci nejen atletiky, ale celého 

sportovního hnutí a o snahu přiblížit sport široké veřejnosti. „Jubilejní 

slavnost S.K. Přerova pořádaná ve dnech 20. a 21. května vydařila se 

skvěle a měla plný vnější a morální úspěch.“48 

Tak byl otevřen nový, i když stále ještě provizorně dokončený stadion, 

a uspořádány první oficiální atletické závody.49 První úspěchy přerovských 

atletů nejen na tomto stadionu na sebe nenechaly dlouho čekat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Obzor, 24. 5. 1923, roč. XIV., č. 116, str. 4. 
49 Více o otevření stadionu SK či podrobněji o prvních oficiálních atletických závodech 
v Přerově: Přidal, Josef: Padesátiletý stadion. Kultura Přerova, duben 1973, str. 69 či Přidal, 
Josef: 40 let lehké atletiky v Přerově. Kultura Přerova, srpen 1963, str. 6. 
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4 Organizace přerovské atletiky 

 

Česká atletická amatérská unie se na začátku roku 1919 stala 

československým lehkoatletickým ústředím a změnila se na ČsAAU. 

V poválečných letech, kdy si lehká atletika v přerovském sportu pomalu 

získávala své místo, nelze hovořit o jakékoli organizované pomoci 

s propagací atletiky a jejím rozvojem ze strany unie a jejích oficiálních 

orgánů. V tomto směru veškerá osvětová činnost byla zaštítěna jednotlivci, 

kteří byli lehké atletice nakloněni a neváhali do její propagace investovat 

svůj čas a mnohdy i finance.   

Přelomovým rokem v organizaci přerovské atletiky byl rok 1923. 

V tomto roce ČsAAU oficiálně zřídila 8 atletických okrsků,50 aby si 

organizačně i administrativně usnadnila záštitu nad zvyšujícím se počtem 

klubů, které se v unii registrovaly a chtěly mít přístup na závody 

organizované pod hlavičkou unie. Jedním z těchto organizačních celků byl  

i okrsek pro střední a východní Moravu s centrem v Prostějově.  

I když v SK Přerov nebyl dosud založen atletický odbor, přihlásil se 

klub 30. března 1923 do ČsAAU a po četných urgencích byl nakonec  

13. května téhož roku přijat s příslušností ke zmíněnému okrsku. Okrsek 

v prvním roce své existence zahrnoval kluby SK Přerov, jeho věčného rivala 

SK Prostějov,51 ČSS Olomouc,52 SK Moravská Ostrava, SSK Vítkovice  

a  YMCA Olomouc. V roce 1925 vstoupil do okrsku SK Baťa Zlín. V dalších 

                                                 
50 Jednalo se o okrsky: Jihočeský, Středočeský, Východočeský, Západomoravský, Okrsek 
pro střední a východní Moravu, Západoslovenský, Středoslovenský a Východoslovenský. 
Více Přidal, Josef: Čtyřicet let se stopkami a metrem. In: Novotný, Jan a kol.: 
Československá lehká atletika. Praha 1958, str. 73. 
51 Tento věčný nejen atletický přerovský rival pěstoval atletiku soustavně již od roku 1919  
a v kategorii dospělých neměl v okrsku výraznější konkurenci. 
52 O organizovaně pěstované atletice v Olomouci máme doklady již za první světové války. 
SK Olomouc, vzniknuvší roku 1912, prodělal na konci roku 1922 těžkou krizi. Ve vedení 
klubu vznikly spory a nespokojení členové a závodníci si založili 3. listopadu téhož roku 
Českou sportovní společnost Olomouc (ČSS Olomouc), která byla hlavní nositelkou 
olomoucké atletiky v letech 1922 – 1933. 
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letech se k okrsku přidávaly více či méně úspěšné kluby jako SK Olomouc, 

Haná Kroměříž, SK Valašské Meziříčí, Slezan Opava a mnoho dalších.53 

Organizace přerovské atletiky byla dovršena dne 6. srpna 1923, kdy 

se konala první a ustavující schůze atletického odboru SK Přerov, na které 

byly schváleny stanovy. Předsedou odboru byl zvolen Josef Přidal, 

jednatelem Ondráček, pokladníkem Kavka, správcem nářadí Josef Novotný 

a správcem dráhy Ladislav Polame (1905 – 1977). „Každý člen se musel 

zavázati, že nebude požívati alkoholu ani kouřiti.“54 

Byl to právě rok 1923, v průběhu kterého byla dána lehké atletice 

v Přerově tolik potřebná organizace. Během necelých čtyř měsíců byly 

vytvořeny veškeré potřebné předpoklady pro její další rozvoj: SK Přerov byl 

přijat za člena ČsAAU, byl otevřen nejlepší stadion v republice a ustaven 

atletický odbor v rámci přerovského SK, čímž byly definitivně položeny 

základy přerovské atletiky. Úspěchy se dostavily záhy. 

V následujících dvou desetiletích doznala organizace lehké atletiky 

v Přerově jediné významnější změny, a to výrazně ku prospěchu SK Přerov. 

Vlivem dosažených sportovních a organizačních úspěchů byl dne  

13. července 1926 zřízen Přerovský okrsek ČsAAU se sídlem v Přerově. 

Dosavadní okrsek se sídlem v Prostějově byl zachován, stále postihoval 

střední a severovýchodní Moravu. Dostal pouze nový název a středisko bylo 

přesunuto do Přerova. Do čela okrsku byli zvoleni dva ze zakladatelů 

přerovské atletiky: předsedou se stal Josef Přidal a jednatelem Ladislav 

Polame. Oba tyto funkce zastávali až do sloučení atletických klubů v roce 

1948. 

                                                 
53 Více 20 let hanáckého sportu. Olomouc 1941 nebo SOkA Přerov, Sportovní archiv, 
Pozůstalost profesora Josefa Přidala, Přerovský okrsek Čs.A.A.U 1923 – 1933 v obraze 
statistik. 
54 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 29. 
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5 Cesta za dorosteneckým zlatem 

 

 Největších úspěchů dosáhla meziválečná atletika SK Přerov 

v kategorii dorostenců. Tato skutečnost je sama o sobě vzhledem k nepříliš 

vysoké úrovni československé prvorepublikové dorostenecké atletiky zcela 

jedinečná. Z  tohoto důvodu je pro postihnutí přerovské atletiky důležité 

přihlédnutí k fenoménu, který se nově objevil ve dvacátých letech – tj. 

k masovému vstupu mládeže do sportu.  

  

5.1 Dorostenecká kategorie 

 

 Se vznikem Československé republiky se změnil přístup škol 

k pěstování sportu mládeží. Rovněž rozvoj spolků a klubů již neomezovaly 

orgány monarchie, které se obávaly vlasteneckých tendencí. S rychlým 

rozvojem jednotlivých sportovních odvětví korespondovalo jejich otevírání se 

mládeži. Sportem, který zaujal především chlapce, byl fotbal, u dívek 

převažoval zájem o házenou. Rychlé rozšiřování členské základny 

zaznamenal vedle sportovních klubů rovněž Sokol. S tímto rychlým přívalem 

mládeže do sportu se přirozeně rozvíjela také specializace jednotlivých 

sportů a diferenciace závodních kategorií. 

   V lehké atletice se do roku 1935 rozlišovaly dvě mládežnické 

kategorie – žactvo do 14 let a dorostenecká kategorie pro mládež od 15 do 

18 let včetně. Na ně navazovaly kategorie juniorů (do 22 let) a dospělých.55 

Dorostenecká kategorie tak zahrnovala závodníky v rozsahu čtyř let, což 

samozřejmě mělo za následek značné výkonnostní rozdíly. K rozdělení 

dorostu na mladší od 15 do 16 let a starší od 17 do 18 let došlo až roku 

1936. Důvodem, proč se tak stalo až ve druhé polovině třicátých let, byla 

skutečnost, že růst úrovně a výkonnosti mládežnických kategorií byl velmi 

pozvolný. Na tomto stavu se zásadně podepisoval nedostatek 

                                                 
55 Členění věkových kategorií se utvářelo postupně a s mnoha změnami. Věkové rozpětí se 
ustálilo až v šedesátých letech 20. století. V začátcích čs. atletické organizace byly 
ojedinělé tendence kategorie vymezovat výkonností, a nikoli věkem – např. při prvním 
juniorském mistrovství ČSR, konaném ve dnech 15. – 16. 10. 1921, senior v bězích mohl 
být juniorem ve skocích a naopak. 
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kvalifikovaných trenérů a metodických příruček.56 Dorostenecká družstva 

zakládaly převážně větší kluby, a jen ty největší, především pak pražské, si 

mohly dovolit odpovídající zázemí pro rozvoj mladých talentů. Tato 

skutečnost se projevila v počtu dorostenců registrovaných v ČsAAU: v roce 

1924 bylo v celém Československu registrováno 274 dorostenců, v roce 

1932 pouhých 200 dorostenců, zatímco v roce 1939 již 487 dorostenců  

a 6 dorostenek.57 Situace se začala výrazněji zlepšovat až ve druhé 

polovině třicátých let s postupným překonáváním hospodářské krize. 

Z tohoto ohledu je postavení Přerova, který měl ve dvacátých letech 

převážně atlety v dorostenecké kategorii, dosti specifické. Atletický oddíl SK 

Přerov měl zcela jedinečné organizační a trenérské zázemí především  

v osobách Josefa Přidala a Ladislava Polameho. Ti dělali mnoho pro 

popularizaci lehké atletiky a doplňování členské základny především 

organizací středoškolských pohárů a spoluprací s přerovskými školami, kde 

podchycovali nejvýraznější talenty. Proto SK Přerov dokázal, především ve 

dvacátých letech, v dorostenecké kategorii porážet i výrazně větší a silnější 

atletické oddíly. 

Situace mládeže byla zajímavá také v Sokole. Sokol Přerov se 

soustavně věnoval dorostu a žákům od roku 1894, ale jak již bylo řečeno, 

zavádění nových sportů do svého tělovýchovného programu se dlouho 

bránil. Sokolští dorostenci se proto nechávali registrovat v SK Přerov, aby 

mohli nové sporty provozovat.  

Rozdíl v členské základně ČOS a ČsAAU v mládežnických 

kategoriích byl obrovský. Zatímco ČsAAU v meziválečném období 

nepřekročila počet 500 registrovaných dorostenců, ČOS odhadovala počet 

svých členů v dorostenecké kategorii v roce 1921 na 180 000 a na 170 000 

registrovaných žáků a žákyň.58 Tyto počty se v období do druhé světové 

války dále zvyšovaly. 

 

  
                                                 
56 První atletická publikace a zároveň ucelená metodická příručka vyšla až roku 1920 pod 
názvem Tělocvik prostý aneb lehká atletika (autor: J. Adolf). 
57 Janecký, Alfred: Mládež je pilířem atletiky. In: Novotný, Jan a kol.: Československá lehká 
atletika. Praha 1958, str. 78 – 84. K tématu více tamtéž. 
58 Fikar, Alois: Druhá doba (1918 – 1924): Poválečný rozmach a rozvoj. In: Stručné dějiny 
Sokolstva, 1912 – 1941. Praha 1948, str. 49. 
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5.2 První klubové úspěchy 

 

V neděli 12. srpna 1923 – tedy necelé tři měsíce po I. Národních 

závodech – si přerovští atleti vyzkoušeli svou dráhu na prvních klubových 

závodech. Závody byly vypsány pouze v kategorii dorostenců, a to  

z jednoho prostého důvodu: atletický odbor SK Přerov dosud neměl žádné 

členy nad 18 let. „Na programu byly běhy na 60, 100, 200, 400, 800 m, 

štafeta 4x100 m, vrhy diskem, koulí, oštěpem, skoky daleký, vysoký, z místa 

a s rozeběhem.“59 Poté, co „výsledky uspokojily“,60 byl dohodnut první 

meziklubový závod proti velmi kvalitnímu dorostu ČSS Olomouc.61 Přerovští 

v tomto duelu zvítězili v poměru bodů 34:17.62 Již v této době se začala 

objevovat jména, která v následujících letech přinesla atletice SK Přerov 

celorepublikový věhlas. 

V roce 1924 byl atletický odbor již velice aktivní a zařadil se mezi 

přední odbory SK Přerov. Josef Přidal navštívil coby rozhodčí olympijské hry 

v Paříži, kde legendární Paavo Nurmi překonal světové rekordy na 1500  

a 5000 m během 50 minut. Přidal byl jediným mimopražským činovníkem, 

ale na rozdíl od činovníků pražských, kterým byla výprava hrazena, jel do 

Paříže na své náklady. 

V tomto roce měl atletický odbor SK Přerov již 21 registrovaných 

atletů a tento počet se v následujících letech zvyšoval (viz Příloha III.).63 

Přerovští atleti navštívili řadu závodů po celé Československé republice  

a začali „šířit ve známost jméno našeho klubu“.64 Navštívili např. závody 

v Brně, Uherském Hradišti, Prostějově, Praze či Trnavě a Holíči na 

Slovensku. Kluby sdružené v okrsku pro střední a východní Moravu (v roce 

                                                 
59 Obzor, 11. 8. 1923, roč. XIV., č. 180, str. 3. Z dnešního pohledu je zajímavý samotný 
program závodů. Dorostenecká kategorie první poloviny 20. let neznala např. překážkové 
běhy, skok o tyči a nejdelším během byl běh na 1500 m. 
60 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 29. 
61 V Olomouci byla počátkem 20. let atletika na výrazně vyspělejší úrovni. SK Olomouc a 
poté i ČSS Olomouc hrály v Prostějovském a následně také v Přerovském okrsku ČsAAU 
ve 20. letech jednu z nejvýznamnějších rolí. 
62 Bodovaná byla první tři místa – vítěz byl klasifikován 5 body, druhý 3 a třetí 1 bodem. 
63 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, Přerovský okrsek 
Čs.A.A.U 1923 – 1933 v obraze statistik. Pro srovnání s nejsilnějšími kluby v okrsku: SK 
Prostějov měl toho roku 34, SK Moravská Ostrava 28, ČSS Olomouc 26 a YMCA Kroměříž 
18 registrovaných atletů. 
64 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 30. 
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1924 s centrem v Prostějově), ke kterému náležel i SK Přerov, uspořádaly 

v tomto roce celkem 18 závodů (z toho SK Přerov 2 – viz Příloha IV.) 

V roce 1924 se konal první ročník tzv. okrskového přebornictví. Tyto 

velmi populární a prestižní prvorepublikové lehkoatletické závody byly 

určeny pro kluby sdružené v okrsku a byly pořádány každoročně v kategorii 

dorostenců a mužů, později také v kategorii juniorů. Dorostenecké 

přebornictví, uspořádané v Přerově dne 31. srpna, vyhráli přerovští 

dorostenci se ziskem 50 z 99 možných bodů (SK Prostějov získal 30 bodů, 

ČSS Olomouc 16, SK Moravská Ostrava 3),65 tj. získali více bodů než 

všechny ostatní kluby dohromady, a tím i svůj první titul okrskového 

přeborníka (viz Příloha I.). Tento titul přerovští dorostenci získali 

v následujících letech šestkrát po sobě, převážně před svým největším 

rivalem z Prostějova. 

Největšího dosavadního úspěchu dosáhli přerovští dorostenci na 

mistrovství republiky v Praze dne 7. září 1924, tj. něco málo přes rok po 

založení atletiky v Přerově. V konkurenci 16 klubů z celého Československa 

získali Přerovští celkové 3. místo za Spartou a Slavií. Vladimír Polame 

získal mistrovské tituly ve skoku vysokém za výkon 165 cm a ve skoku 

dalekém za výkon 603 cm.66 Miloš Slováček získal titul ve vrhu koulí  

o hmotnosti 6 kg.  

Vedle dalších závodů s ostatními sportovními kluby z jiných měst stojí 

za zmínku velice zajímavý „match“ přerovského SK se Sokolem Přerov, 

uspořádaný dne 28. září téhož roku. O naprosté vážnosti těchto závodů 

svědčí i fakt, že Sokol i SK se snažily postavit co nejsilnější družstva. 

Nakonec zvítězil Sokol Přerov v poměru bodů 68:48.67 Důvodem byl nízký 

věk hochů z SK, kteří přes své úspěchy stále nemohli konkurovat starším  

a silověji vybaveným sokolům. Dále byl SK hendikepován zraněním svého 

nejlepšího závodníka Vladimíra Polameho.  

                                                 
65 Haná, 2. 9. 1924, roč. XVI., č. 201, str. 3. 
66 Jirka, Jan a kol.: Kdo byl kdo v české atletice. Praha 2004, str. 141. 
67 Velice zajímavé je i bodování a organizace samotných závodů. Závodilo se v těchto 
disciplínách: běh na 100, 200, 400, 800 m, překážkový běh na 110 m, vrh koulí, „vrh“ 
diskem a oštěpem, skok vysoký, skok daleký, skok daleký z místa, skok o tyči a olympijská 
štafeta (800, 400, 200, 100 m). Obě mužstva postavila na každou disciplínu po dvou 
závodnících. Bodování prvních třech míst bylo stejné jako u jiných závodů družstev. 
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Rok 1925 plynule navázal v rychlém rozvoji přerovské atletiky na rok 

předcházející. Přerovští atleti opět navštívili řadu závodů po celém 

Československu. Prosazovat se začali již i muži, kteří 2. května na 

okrskovém přebornictví dospělých v Prostějově obsadili druhé místo, i když 

stále doplňováni dorostenci a juniory, za SK Prostějov a před ČSS Olomouc 

a SK Moravská Ostrava. 

Největších úspěchů ale stále dosahovali přerovští dorostenci. Obhájili 

titul okrskového přeborníka opět ziskem většího počtu bodů než ostatní 

kluby dohromady. V tomto roce si mladý atletický oddíl SK Přerov dokonce 

dovolil pozvat do Přerova obě pražská „S“, která byla špičkou 

československé atletiky. AC Sparta a SK Slavia byly kluby s nejsilnějšími 

atletickými oddíly a největší atletickou tradicí v republice. Obě atletická klání 

nakonec SK Přerov prohrál. I to s pražskou Spartou skončilo porážkou, 

„neboť jak později zjištěno, stavěli hosté borce nad 18 let.“.68 

Vladimír Polame, největší dosavadní hvězda SK, v roce 1925 však již 

v kategorii juniorů, byl držitelem nejlepších výkonů ČsAAU pro tento rok ve 

skoku dalekém výkonem 640,5 cm a v trojskoku výkonem 12,02 m. 

 

5.3  Konsolidace atletiky SK Přerov 

  

Velmi záhy po založení atletického odboru SK byly zřejmé snahy  

o profesionalizaci tréninkových metod a vedení oddílu. Po I. Národních 

závodech se začalo se soustavným „trainingem“, který byl především  

o prázdninách intenzivní. Tréninky byly oficiálně dvakrát týdně, „ale hoši byli 

na hřišti téměř denně.“69 V almanachu 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928 

nalezneme u roku 1925 zmínku o konání pravidelné lékařské prohlídky, 

které se museli podrobit všichni členové atletického odboru SK. 

Zjevné byly také snahy o co největší rozšíření členské základny 

oddílu především hledáním mládežnických talentů. Již od roku 1924  

SK Přerov každoročně v jarních měsících pořádal tzv. vyhledávací klubové 

závody, určené především pro studenty přerovských škol, zejména pak 

gymnázií.  

                                                 
68 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 31. 
69 Tamtéž, str. 29. 
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Od roku 1924 se atletika stala nedílnou součástí společenského 

života Přerova. S rostoucími úspěchy přerovských atletů začaly být závody, 

ať klubové či meziklubové, hojně navštěvovány diváky. Divácké návštěvy na 

významných závodech dosahovaly tisíců, na závodech národních býval 

stadion s kapacitou 7200 míst i výjimečně vyprodán. Je třeba si uvědomit, 

jakou měl případný závod s takovouto diváckou návštěvou význam pro 

Přerov, který ve druhé polovině 20. let měl kolem 22 tisíc obyvatel. Počet 

atletů SK Přerov se pohyboval ve 20 letech mezi 20 – 30 (viz Příloha III.),  

tj. nejednalo se o příliš velký oddíl. Převážnou část členů oddílu navíc tvořili 

příslušníci mládežnických kategorií, zejména dorostenci. V roce 1926, kdy 

se poprvé na stadionu SK Přerov konaly národní závody a stadion byl také 

poprvé vyprodán, fungoval atletický oddíl teprve třetím rokem, tudíž zdaleka 

nelze hovořit o atletické tradici či vrcholné specializaci. Přesto si přerovská 

atletika velice záhy získala významné postavení ve společenském životě 

města. 

Nejen v případě atletů, ale rovněž u obecenstva lze hovořit v těchto 

začátcích s trochou nadsázky o jisté míře amatérismu: „Obecenstvo toto 

musí si však již konečně odvyknouti promenovati po hřišti a vměšovati se do 

výkonů rozhodčích.“70 

Od prvních let byla lehká atletika také pravidelným a častým tématem 

sportovních rubrik především přerovského Obzoru, ale také např. 

kroměřížské Hané, a postupně si získávala pevné a významné postavení 

v přerovském sportu. Zájem nebyl pouze o atletické závody či dosažené 

úspěchy, ale objevovaly se i zprávy o aktuální formě atletů, o konaných 

trénincích a o celkové situaci v lehkoatletickém odboru SK Přerov. 

„Příchodem známého ostravského borce p. Ant. Jaroška bylo hned na 

počátku saisony započato s lehkoatletickým trainingem a našlo se dosti 

mladých hochů, kteří se tomuto krásnému sportu věnovali.“71 

V prvních letech atletického odboru stojí také za zmínku uspořádání 

tzv. župních vyhledávacích závodů žen 12. října 1924 pořádaných Svazem 

házené a ženských sportů. Závody se konaly současně v Přerově  

a v Moravské Ostravě; celková účast byla 12 klubů a 53 závodnic (z toho  

                                                 
70 Obzor, 1. 10. 1924, roč. XV., č. 225, str. 3. 
71 Obzor, 18. 8. 1923, roč. XIV., č. 185, str. 3. 
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28 dívek a žen v Přerově). Jednalo se pouze o ty ženy a dívky, které dosud 

nezávodily nebo se na žádných závodech neumístily na stupních vítězů.72 

Vynikly zejména přerovské závodnice Marta Malcová a Olga Michnová. 

 

                                                 
72 Obzor, 15. 10. 1924, roč. XV., č. 237, str. 3. 
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6 Rok 1926 – vrchol přerovské prvorepublikové atletiky 

 

Rok 1926 se do historie přerovského sportu zapsal zlatým písmem. 

Úspěšní byli již atletičtí zástupci všech věkových kategorií. Jednotlivci byli 

vysíláni na mnoho závodů po celé Československé republice. Rovněž celé 

týmy se zúčastnily meziklubových utkání v Brně, Olomouci, Ostravě, Zlíně, 

Prostějově, Banské Bystrici a atletický odbor SK uspořádal v Přerově celou 

řadu závodů (viz Příloha IV.). V tomto roce junioři získali třetí místo 

v okrskovém přebornictví. Mezi nejúspěšnější atlety přerovského SK patřili 

Vladimír Polame a jeho mladší bratr Rudolf, kterému nikdo neřekl jinak než 

„Rudi“, dále Marián Motáň, Ferenc Opálka, František Odstrčil či Vladimír 

Brant. 

V tomto roce nadále pokračovala diferenciace atletického oddílu. 

Cílená propagace atletiky na přerovských školách se záhy projevila 

zvýšeným počtem registrovaných mladých atletů. V roce 1926 se tak poprvé 

konaly klubové závody žactva, na kterých vyrůstala nová generace 

přerovských atletů jako byli Jan Dohnálek či Mirko Poledna. Dále se 

rozvíjely tréninkové metody; poprvé v tomto roce pokračoval soustavný 

trénink i během zimní sezóny v tělocvičně gymnázia.73 

Mnozí z přerovských atletů byli také výbornými vícebojaři, což 

ukazuje na velmi univerzální schopnosti a široké zaměření v počátcích lehké 

atletiky v Přerově. Vícebojařské všestrannosti bylo věnováno mnoho úsilí. 

Atletický odbor SK Přerov měl kvalitní vícebojaře od svých nejranějších 

počátků a z období první republiky se může pochlubit mnoha vynikajícími 

výsledky. Jen v roce 1926 se několik vícebojařských závodů stalo kořistí 

přerovských atletů. „Rudi“ Polame a Ferenc Opálka vyhráli v tomto roce 

květnový závod v pětiboji v Prostějově. Přerovský pětiboj konaný v září 

téhož roku byl zase kořistí Ference Opálky a Mariána Motáně.74 

                                                 
73 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 32. 
74 Hlavní příčinou atletické všestrannosti nejen u atletů SK Přerov byla komplexní příprava, 
která byla dána obecným chápáním sportu jako pohybové průpravy ve smyslu sokolského 
tužení mužstva českého. V těchto ranných atletických počátcích převzala atletika nejen 
některé sokolské principy, ale také např. některé cvičební prvky nebo metodické pomůcky. 
Druhou příčinou této všestrannosti byla relativně nízká tréninková a medická úroveň 
v jednotlivých disciplínách za první republiky, a tím i menší míra specializace. 



 38

Největší pozornost v SK Přerov však byla opět věnována 

dorostencům, kteří byli vysíláni na více závodů v rámci přípravy na přebor 

republiky. Před dorosteneckým mistrovstvím republiky v roce 1926 

absolvovali přerovští dorostenci úspěšně dvě „ostré“ zkoušky. Nejprve ve 

dnech 3. – 6. června vyhrálo Reálné gymnázium Přerov, za které zavodili  

i atleti registrovaní v SK v čele s „Rudi“ Polamem, v silné konkurenci 

středoškolské sletové hry v Praze. Druhou velkou zkouškou byl 

dorostenecký okrskový přebor v Olomouci, na kterém přerovští atleti mimo 

vrhu koulí získali všechna první místa. Právě pro své úspěchy 

v dorostenecké kategorii, organizační schopnosti vedoucích oddílu a také 

pro nyní již zcela dokončený stadion bylo pořadatelství mistrovství republiky 

dorostenců pro rok 1926 přiděleno právě SK Přerov.  

Datum konání mistrovství bylo stanoveno na neděli 26. září. V tisku 

lze číst články plné sportovního nadšení a očekávání urputného atletického 

klání: „V oštěpu budou vítězové pravděpodobně z Moravy a jistě nad 40 m. 

Ve skoku dalekém musí první tři jíti na 6 m, aby se umístili. Ve skoku 

vysokém bude 155 cm málo,…“75 Zároveň měla očekávaná akce pro Přerov 

náležitou prestiž a nabývala až rozměrů svátku či městské slavnosti. „Přijďte 

shlédnout výkvět československé mládeže. Jest ohlášena návštěva četných 

místních korporací a úřadů.“76 Nechyběla ani snaha otevřít závody všem 

vrstvám obyvatelstva a využít je k co nejširší propagaci atletiky a sportu. 

O velkém významu závodů pro dvaadvacetitisícový Přerov svědčí  

i fakt, že se o závodech psalo s již dvoutýdenním předstihem. Postupně byly 

v tisku aktualizovány počty přihlášených a představováni soupeři: „SK 

Hlučín zaslal přihlášku výborného dorostence Riese, jenž výborně skáče do 

dálky přes 6 m a háže oštěpem.“77 či „Pražští dorostenci jsou 

ve výborné formě. V neděli na závodech Sparty běžel Wenig, Slavia, 100 m 

za 12.4 vt 400 m Morstadt, Slavia, za 57 vt.,…Jak lze viděti, překvapení 

nejsou nikdy vyloučena.“78 

 

                                                 
75 Haná, 26. 9. 1926, roč. XVIII., č. 221, str. 6. 
76 Tamtéž, str. 6. 
77 Haná, 17. 9. 1926, roč. XVIII., č. 213, str. 3. 
78 Haná, 23. 9. 1926, roč. XVIII., č. 218, str. 3. 
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Na závody přijeli atleti z celé Československé republiky. Zastoupeny 

byly Banská Bystrica, Plzeň, Písek, Kolín, Brno (Češi i Němci), České 

Budějovice, věčný rival Prostějov, Kroměříž, Hlučín a zejména držitel titulu – 

pražská Slavia. Celková účast byla 14 klubů a 53 závodníků oproti původně 

ohlášeným 60 závodníkům.79 Stadion svou kapacitou přes 7200 míst 

zdaleka nebyl schopen pokrýt zájem diváků. Důvodem tak velkého zájmu 

jistě byla i reklama, kterou přerovští atleti namalovali v noci na dlažbách 

přerovských ulic. 

 V neděli dopoledne se konaly rozběhy na 100 m, 400 m a 110 m 

překážek. Ve skoku vysokém skončil Pospíšil (bez uvedené příslušnosti 

závodník SK Přerov) na druhém místě za pražským Votavou na shodné 

výšce 161 cm. Závod na 800 m vyhrál slávista Morstadt v čase 2:13,5 před 

Karlem Mrkvičkou. Oštěp byl triumfem Hané. Zvítězil Ferenc Opálka 

výkonem 46,11 m, druhý byl Bartoš z Prostějova a třetí „Rudi“ Polame. 

V poledne se běžela štafeta 4 x 200 m. Přerovská štafeta ve 3. dráze – ve 

složení František Odstrčil, Otakar Soušek, Vladimír Brant a Ferenc Opálka – 

zvítězila s náskokem 30 m v čase 1:40,2, což byl nový československý 

dorostenecký rekord, který ještě několik desítek let poté figuroval 

v dlouhodobých tabulkách. 

Odpoledne se běželo finále na 100 m. Zlatý finišman ze štafety 

Opálka měl šestou dráhu a výborný start. Vyhrál s náskokem dvou metrů 

v dobrém čase 11,8 s. Kouli a disk vyhrál kolínský Vavruška. Ve skoku 

dalekém obsadil SK Přerov dokonce všechna tři první místa. Zvítězil „Rudi“ 

Polame v novém československém dorosteneckém rekordu 624,5 cm, což 

by i dnes byl kvalitní výkon. Následně byl překonán také rekord v běhu na 

400 m zásluhou Františka Odstrčila výkonem 56,5 s. Závod na 1500 m 

vyhrál slávista Lejka před domácím Alfrédem Matyášem v čase 4:40,2.  

O vysoké úrovní svědčí i nový dorostenecký rekord 380 cm slávisty Votavy 

ve skoku o tyči. Kuriozitou byl finálový závod na 110 m překážek (91 cm). 

Spurný z pražské Slavie a „Rudi“ Polame běželi dvakrát v mrtvém závodě  

a až napotřetí zvítězil Spurný v čase 16,4 s.80 SK Přerov tak získal titul 

                                                 
79 Haná, 28. 9. 1926, roč. XVIII., č. 222, str. 5. 
80 Tehdy ještě nebyly cílové kamery, takže v případě pochybností o vítězi byl závod 
označen za mrtvý a následně opakován. 
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dorosteneckého mistra republiky s celkovým počtem 41,5 bodu před Slavií 

s 22,5 bodu a AFK Kolín s 15 body. „Jednoduše to byl závod, na který se 

nezapomíná.“81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Přidal, Josef: Po čtyřiceti letech…,. Kultura Přerova, září 1966, str. 160. Jednotlivé výkony 
tamtéž. 
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7 Na atletickém výslunní 

 

 Období, které následovalo po vítězství SK Přerov na mistrovství 

republiky dorostenců v roce 1926, bylo dobou největší slávy přerovské 

meziválečné atletiky. Do konce 20. let dosáhli přerovští atleti řady 

vynikajících klubových i individuálních výkonů. Úspěšní byli již atleti všech 

věkových kategorií. Atletika dominovala také v přerovském sportu a atletický 

odbor se stal ve druhé polovině dvacátých let nejúspěšnějším odborem  

SK Přerov. 

 

7.1 Zlaté období přerovské atletiky 

 

Přerovští dorostenci navázali na „zlatý rok“ 1926 a v následujících 

letech sbírali jedno vítězství za druhým. Po zrušení některých tradičních 

závodů vlivem jarní nepřízně počasí v roce 1927 a zatopeného stadionu SK 

zvítězil přerovský dorost opět v okrskovém přebornictví s rekordním počtem 

82 bodů před druhým SK Prostějov se 14 body. V meziklubových utkáních 

v Přerovském okrsku nebyli přerovští atleti nikým poraženi: zvítězili 

v každoročně pořádaném „Hanáckém trojmatchi“ před SK Prostějov a ČSS 

Olomouc, dále dvakrát porazili SK Baťa Zlín (který do ČsAAU vstoupil v roce 

1925 a rychle se stal významným centrem moravské atletiky) a rovněž 

dvakrát SK Prostějov. Na mistrovství republiky dorostenců v Pardubicích 

obsadili celkové třetí místo za kluby s  nejsilnějšími atletickými oddíly 

v republice - SK Slavia Praha a AC Sparta Praha. V tomto roce byli poprvé 

úspěšní i muži, kteří získali druhé místo v okrskovém přebornictví.82 

Z individuálních výkonů je třeba zmínit Šulákův čas 4:20 v běhu na 

1500 m a Opálkových 100 m za 11,3 s; oba se těmito výkony dostali mezi 

10 nejlepších v republice.83 Největší hvězda SK Přerov „Rudi“ Polame při 

svém vítězství v pětiboji v Prostějově překonal během jednoho dne dokonce 

třikrát československý dorostenecký rekord: ve skoku dalekém výkonem  

                                                 
82 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 32. 
83 Tamtéž, str. 32 a 33. 
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628 cm, v běhu na 110 m překážek časem 16,0 s a v běhu na 500 m v čase 

1:15,9.84 

V roce 1928 přerovští dorostenci obsadili čtvrté místo na mistrovství 

republiky v Plzni. Už to nebyli „zlatí hoši“ z roku 1926 kolem „Rudi“ 

Polameho, Ference Opálky a Františka Odstrčila, ti už nyní pomalu 

přecházeli do juniorské kategorie.85 Do dorosteneckých let mezitím dorostla 

nová generace Jana Dohnálka, Mirko Poledny, Vladimíra Tšpona či 

Jaroslava Králíka, výborného sprintera a po dobu dalšího půl století 

kronikáře SK Přerov. Co se atletickému odboru v tomto roce nedostávalo na 

úspěších družstev, bylo vynahrazeno výkony jednotlivců. Ferenc Opálka 

zaběhl 100 m opět v čase 11,3 s, František Odstrčil na sokolských závodech 

v Bělehradě běžel 100 m za 11,1 s a do dálky skočil 669 cm, „Rudi“ Polame 

se v tomto roce prezentoval ve skoku dalekém výkonem 651 cm  

a v trojskoku 12,87 m. Rudolf Rajnocha se stal nejlepším tyčkařem 

SK Přerov výkonem 332 cm.86 Na tehdejší dobu se jednalo o velice kvalitní 

výkony. 

Přerovští dorostenci si i v následujících letech drželi přední pozici 

v okrsku, ale do atletiky na republikové úrovni již výrazněji nezasahovali. 

Jednou z mála výjimek bylo mistrovství republiky dorostenců, které bylo 

v roce 1930 přiděleno opět SK Přerov. Domácí atleti se v krajně nepříznivém 

a deštivém zářijovém počasí umístili na stříbrné příčce s 22 body za SK 

Slavia Praha s 33 body a před SK Moravská Slavia Brno s 20 body.87 

Individuální mistrovské tituly získali Jan Dohnálek na 80 m překážek  

a přerovská štafeta nyní již na 4 x 100 m. Tím však byly dorostenecké síly 

vyčerpány.  

Od zlatých dorostenců z roku 1926 se očekávaly úspěchy i v kategorii 

mužů. Největším úspěchem byl rok 1928, kdy přerovští velice těsně 

vybojovali titul okrskového přeborníka před SK Prostějov. Kromě několika 

vítězství na okrskové úrovni se přerovským mužům však žádného většího 

                                                 
84 Janecký, Alfred: Slavné postavy naší atletiky. Praha 1946, str. 353. 
85 V juniorské kategorii nebylo zvláště na okrskové úrovni vypisováno příliš mnoho závodů, 
proto junioři nejčastěji závodili za muže a juniorská kategorie byla chápána jako jakási ne 
vždy zcela striktně oddělovaná podskupina kategorie mužské. 
86 20 let hanáckého sportu. Olomouc 1941. 
87 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1931 – 71, 
Dorostenecká přebornictví RČS – SK Přerov – Přerovský okrsek ČsAAU. 
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úspěchu dosáhnout nepodařilo. Hlavním důvodem bylo, že většina atletů 

zanechala s odchodem na vojnu závodní činnosti. Dostavily se tak pouze 

úspěchy jednotlivců. Jedním takovým byl např. zisk titulu v desetiboji 

Mariánem Motáněm výkonem 5671 bodů v roce 1929 na mistrovství ČSR 

v Olomouci.88 

 

7.2 Pozice přerovské atletiky na konci 20. let 

 

Město Přerov, které se ve druhé polovině dvacátých let stalo centrem 

dorostenecké atletiky na Moravě, začalo v kooperaci s SK Přerov a se 

souhlasem zemské školní rady od roku 1927 každoročně (do roku 1942  

a poté mezi roky 1945 – 47) pořádat Středoškolský pohár Obzoru pro atlety 

moravských gymnázií a středních škol. Tento závod si záhy vydobyl na 

Moravě značnou prestiž a popularitu. Závody byly charakteristické 

především hojnou účastí; např. roku 1929 na poháru startovalo  

103 závodníků.89 Takových účastí nedosahovaly ani závody národní úrovně 

mládežnických kategorií. Závod se rovněž těšil velké přízni návštěvníků.  

Ve druhé polovině 20. let kladl SK Přerov velký důraz na propagaci 

atletiky a na podchycování talentů v kategorii žáků, navzdory tomu, že 

žákovská atletika byla po dobu trvání první republiky upozaděna a závody 

byly v této kategorii pořádány zřídka.90 Generaci bratrů Vladimíra a Rudolfa 

Polameho tak díky těmto snahám mohla v kategorii dorostenců nahradit 

generace Jana Dohnálka a navázat tak na jejich úspěchy. 

V roce 1927 bylo v atletickém oddílu SK Přerov registrováno 31 atletů 

(viz Příloha III.). Z dnešního pohledu se může zdá toto číslo zanedbatelné  

a v intencích republikové atletiky nevýznamné. Je třeba však celkovou 

úroveň hodnotit z pohledu československé prvorepublikové atletiky. Klub se 

počtem svých atletů pohyboval – od vzniku atletického odboru v roce 1923 

do druhé světové války – mezi největšími oddíly na Moravě; v republikovém 

                                                 
88 Přidal, Josef: Činnost lehkoatletického odboru SK. Přerova v roce 1929. Přerovský sport, 
23. 1. 1930, roč. I., č. 31, str. 9. 
89 Tamtéž, str. 9. 
90 První mistrovství republiky žactva (do 14 let) se konalo až roku 1957. V období první 
republiky nebyli žáci v ČsAAU registrováni. Tato kategorie byla vnímána pouze jako jakási 
líheň pro závodní kategorie. Řada klubů proto ani žáky do svých řad nepřijímala. V tomto 
ohledu se situace změnila až ve druhé polovině 50. let.  
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měřítku byl vysoko nad průměrem a řadil se mezi velké a úspěšné oddíly. 

Pro srovnání: v roce 1928 bylo v ČsAAU registrováno 128 spolků 

s celkovým počtem 1740 atletů (z toho bylo 1228 mužů, 417 dorostenců  

a 95 žen, které byly v unii registrovány od roku 1928).91 

Ve druhé polovině dvacátých letech se nerozmáhala pouze atletika, 

ale celý přerovský sport.92 Tento rozmach dokumentuje, vedle 

výkonnostního růstu a zkvalitnění organizační činnosti, také skutečnost, že 

SK Přerov začal v březnu 1929 vydávat týdeník Přerovský sport – jakýsi svůj 

vlastní oficiální tiskový orgán. „Sport není dnes už přehlíženou  

a zneuznávanou popelkou, ale významným činitelem, propagátorem 

tělesného i duševního zdraví a síly a konečně v poslední době často  

i důležitým representantem národa a státu.“93 Periodikum vycházelo do 

ledna 1930 a vyšlo pouhých 31 čísel. Přesto fakt, že si SK Přerov „troufl“ 

vydávat  své periodikum ve dvaadvacetitisícovém Přerově svědčí  

o značném sebevědomí a společenském významu sportu pro toto okresní 

město ve druhé polovině dvacátých let. Přerovská lehká atletika měla díky 

svým úspěchům na stránkách Přerovského sportu významné místo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Janecký, Alfred: Jak jsme rostli. In: Fassati, Miloš a kol.: Půl století Československé lehké 
atletiky 1897-1947. Praha 1947. 
92 Mezi nejúspěšnější odbory SK Přerov na konci 20. let patřili především odbor fotbalový  
a házenkářský.  
93 Přerovský sport, 30. 3. 1929, roč. I., č. 1, str. 1. Úvodní článek prvního čísla. 
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8 Útlum lehké atletiky ve 30. letech 

 

Třicátá léta byla nepříznivým obdobím nejen pro lehkou atletiku  

SK Přerov. Na útlumu atletiky v celém Československu se výrazně 

podepsala ekonomická krize útlumem atletiky v celorepublikovém měřítku  

a přesun atletických sil do Sokola. Navzdory usilovným snahám atletiku  

v SK Přerov a v Přerovském okrsku ČsAAU dále rozvíjet, nepodařilo se 

navázat na úspěchy dosažené ve druhé polovině 20. let.  

 

8.1 Hospodářská krize 

 

Hospodářská krize první poloviny 30. let se projevila v celém 

sportovním hnutí. Dokládá to i zpráva ze Středočeského atletického okrsku: 

„Lehká atletika u nás byla a je stále nedoceněna,…Tyto naše staré bolesti 

jen vzrůstají za stále těžších poměrů hospodářských a existenčních, které 

na nás všechny dolehly letos nejtíživěji.“94 Atletická bilance těchto let byla 

kolísavá: roku 1930 bylo v Přerově uspořádáno 10 atletických závodů, roku 

1932 pouhé 2 závody (z celkových 45 závodů v Přerovském okrsku)  

a v roce 1934 se konalo v Přerove 8 závodů.95  

Navzdory hospodářské krizi se Přerovský okrsek v první polovině 30. 

let rozšířil o nové členy. V roce 1932 do okrsku vstoupily Klub Old skautů 

Hranice, AFK Příkazy a SK Tlumačov,96 v roce 1933 pak SK Lázně 

Luhačovice, SK Štěpánov a SK Bystřice pod Hostýnem.97 U žádného 

z těchto klubů se ale atletika dlouhodobě neprosadila a jejich členství bylo 

až na výjimky pouze formální. Hlavními nositeli atletické tradice 

v Přerovském okrsku ČsAAU byly – stejně jako ve druhé polovině 20 let – 

kluby SK Baťa Zlín, SSK Vítkovice a především SK Prostějov a SK Přerov. 

                                                 
94 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1924 – 76, 
Zpráva náčelníka pro valnou hromadu Středočeského okrsku Čs. A. A. Unie v Praze, 
konanou dne 26. listopadu 1933. 
95 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1930 – 59.  
Ze zpráv náčelníka Přerovského okrsku z let 1930 – 1934. 
96 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1930 – 59, 
Zpráva náčelníka Josefa Gráce k valné hromadě Přerovského okrsku dne 27. XI. 1932. 
97 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1930 – 59, 
Zpráva náčelníka Přerovského okrsku Čs.A.A. Unie k valné hromadě dne 10. prosince 
1933. 
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Většina klubů se počátkem 30. let dostala do finančních potíží. Platilo 

to rovněž pro atletický odbor SK Přerov. Oddíl nebyl ČsAAU či státem nijak 

finančně podporován a sportovní mecenáše žádné neměl (výjimkou  

v okrsku byl pouze SK Baťa Zlín). Jediným větším příjmem bylo vstupné ze 

závodů a členské příspěvky. Návštěvnost závodů se v průběhu 30. let 

snížila a pořádání velkých sportovních podniků se stalo rizikovým. V tomto 

ohledu byl jediným klubem, který v okrsku pořádal organizačně náročnější 

závody, pouze SK Přerov, který si udržel dostačující návštěvnost pro 

pořádání takovýchto podniků. Přesto ji však nebylo možné srovnávat 

s návštěvností ve druhé polovině 20. let.  

Krize lehké atletiky v Přerovském okrsku ČsAAU pokračovala až do 

roku 1936: „Snad v jiných krajích mají už krisi za sebou a čekají obrat  

k lepšímu – u nás odolávali jsme do posledního dechu a za krajně 

nepříznivých podmínek snažili jsme se udržeti náš zamilovaný sport na 

nejlepší výši – což se nám celkem při harmonické spolupráci dařilo – jsme 

však jenom lidé a je nás tak maličká, stále se tenčící hrstka, nelze se diviti, 

kdyby se dostavila únava a omrzelost, když podpory se nám od nikud 

nedostává a jsme odkázáni vlastně jen sami na sebe. Kéž by se poměry 

obrátili k lepšímu a naše obavy se nesplnily.“98 Josef Grác, náčelník 

Přerovského okrsku, zde barvitě líčí situaci v moravské lehké atletice v roce 

1935. Nikdy nebyla atletika tolik závislá na obětavé práci „hrstky“ nadšenců. 

Příkladem za všechny může být situace v SK Valašské Meziříčí. 

Tento klub měl do roku 1935 etablovaný a v měřítku Přerovského okrsku, ke 

kterému náležel, rovněž úspěšný atletický oddíl. Vedoucím oddílu byl pplk. 

Rozkošný, který vykonával veškerou organizační a administrativní činnost 

oddílu.  V roce 1935 byl ale odvelen do Brna a po jeho odchodu atletika 

v SK Valašské Meziříčí zcela upadla a obnovila se až po druhé světové 

válce.99   

Navzdory těmto těžkostem se organizace a zázemí pro rozvoj lehké 

atletiky počátkem 30. let výrazně zlepšily. Přibylo lehkoatletických příruček 

v češtině, každoročně byla pořádána školení okrskových soudců a cvičitelů. 

                                                 
98 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1930 – 59, 
Zpráva náčelníka Přerovského okrsku Čs.A.A.U. k valné hromadě dne 8. prosince 1935.  
99 Tamtéž. 
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Kurzy a přednášky byly pořádány také pro studenty a profesory obecných  

a měšťanských škol, ale také např. pro příslušníky armády. 

 

8.2 Přesun atletických sil do Sokola 

 

Na počátku 30. let pod vlivem popularity jednotlivých sportovních 

odvětví začal Sokol některým sportům ve své tělovýchovné všestrannosti 

vymezovat více prostoru. Jedním z těchto sportů byla také lehká atletika, 

které měla nejblíže k antickým sportovním ideálům, z nichž Sokol vycházel. 

Proto byla dne 29. dubna 1932 podepsána smlouva mezi ČsAAU a ČOS, 

která měla a za cíl společné rozvíjení lehké atletiky.100 V praktické rovině se 

jednalo především o umožnění sokolům startovat na závodech pořádaných 

unií a naopak. 

Přerovský okrsek ČsAAU spolupracoval zejména  

s Východomoravským krajem sokolským. Organizace se dohodly na 

pořádání společných školení a vzdělávání soudců a cvičitelů, vzájemných 

závodů a dalším postupu při sportovní osvětě. Rovněž byla utvořena komise 

pro řešení společných otázek, jako byly termínové listiny, kurzy apod.101 

 Tato smlouva byla důsledkem posílení pozice lehké atletiky ve sportu 

koncem 20. let a posílením vlivu ČsAAU natolik, že se stala pro Sokol 

partnerem. Smlouva z počátku neměla mnoho konkrétních dopadů, 

postupně se ale spolupráce projevila především na růstu sokolské atletiky. 

V průběhu třicátých let se utvořilo v Přerovském okrsku několik velmi silných 

atletických oddílů např. v Ostravě, Zlíně a především v Olomouci. 

Uzavření smlouvy však mělo pro sportovní kluby jeden zásadní  

a neočekávaný důsledek. Tím, že Sokol začal atletiku aktivně pěstovat  

a především v ní i závodit, což mu plně umožnila smlouva s ČsAAU, mládež 

již neměla důvod se registrovat ve sportovních klubech. V mnoha městech 

tak byl zaznamenán citelný přesun atletických sil do sokolských jednot. 

                                                 
100 Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1930 – 59, Zpráva 
náčelníka Josefa Gráce k valné hromadě Přerovského okrsku dne 27. XI. 1932. 
101 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1930 – 59, 
Zpráva náčelníka Přerovského okrsku Čs.A.A. Unie k valné hromadě dne 10. prosince 
1933. 
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Sokol pro svoji všestrannou sportovní přípravu vychovával velmi 

dobře mládež, což bývalo značným nedostatkem specializovaných klubů  

(v Přerovském okrsku s výjimkou SK Přerov). Tímto novým přístupem se 

potenciál Sokola ještě zvýšil, v řadě případů na úkor sportovních klubů.  

 Takto např. v roce 1933 takřka naráz zcela zanikla atletika v ČSS 

Olomouc, když celý atletický oddíl přestoupil do olomouckého Sokola  

a utvořil jeden z nejsilnějších sokolských atletických oddílů v republice. 

Podobný osud potkal i atletický oddíl v SSK  Vítkovice, který také skoro celý 

přešel do Sokola a vítkovickému klubu trvalo obnovení vlastních atletických 

sil několik let.102 

  V Přerově byla situace zcela odlišná a jako jeden z mála klubů na 

Moravě nebyl SK Přerov tímto přesunem sil výrazněji poznamenán. Příčinu 

lze najít v tom, jak se atletický odbor staral o svou mládež. V tomto ohledu 

vybudoval SK Přerov mladým atletům nebývalé organizační a tréninkové 

zázemí, proto neměli důvod, na rozdíl od mladých atletů jiných klubů, uchýlit 

se do Sokola.  

Atleti Sokola Přerov si sice vybudovali v roce 1933 svou atletickou 

dráhu na místě, kde nyní stojí bývalý Spartakiádní stadion TJ Spartak 

Přerov. Dráha však byla velmi krátká a měla pouhých 300 metrů s velmi 

ostrými zatáčkami. Hřiště bylo úzké asi 35 m a pro provádění vrhačských 

disciplín nevhodné a pro soutěžící nebezpečné.103 

Tento rychlý a z hlediska atletiky také slibný vývoj v sokolských 

jednotách – byť částečně na úkor sportovních klubů – byl přerušen v roce 

1937, kdy byla smlouva mezi ČOS a ČsAAU zrušena, čehož důsledkem 

bylo, že sokolští závodníci se již nemohli účastnit podniků pořádaných 

sportovními kluby. Hlavními nositeli dorostenecké atletiky se tak opět staly 

sportovní kluby.104 

Kromě Sokola do svého tělovýchovného programu zařadily atletiku 

roku 1924 též DTJ a v roce 1931 také přerovský Orel. Atleti DTJ i Orla 

                                                 
102 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1930 – 59, 
Zpráva náčelníka Přerovského okrsku Čs.A.A. Unie k valné hromadě dne 10. prosince 
1933. 
103 Rašťák, František: Z historie tělovýchovy a sportu v Přerově. In: Lapáček, Jiří: Sborník 
Státního okresního archivu v Přerově. Přerov 2002, str. 204. 
104 Více k vývoji atletiky v sokolských jednotách za smlouvy ČOS a ČsAAU např. Na 
atletické dráze Sokola v Olomouci 1933 – 1937. Olomouc 1937. 
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příležitostně závodili také na stadionu SK Přerov. Závodníci s dobrými 

výkony se často nechávali registrovat v SK, za nějž následně závodili. Tento 

stav trval až do roku 1941. Po rozpuštění Sokola, DTJ a Orla většina 

závodníků přestoupila do SK Přerov. 

 

8.3 Výkonnost atletiky SK Přerov 

 

Hospodářská krize se podepsala i na stavu atletického odboru  

SK Přerov, který korespondoval se situací v ostatních klubech v Přerovském 

okrsku. Na začátku 30. let začala přerovská atletika organizačně stagnovat 

a výkonnostně si výrazně pohoršila. Tento propad byl způsoben především 

odchodem řady atletů (viz Příloha III.). Nejednalo se však o odchod 

závodníků do Sokola, jak tomu bylo v jiných klubech, ale o ukončení závodní 

činnosti. Příčiny byly různé; výjimkou nebyly ani existenční těžkosti 

některých závodníků způsobené zvýšenou nezaměstnaností.  

SK Přerov se z této těžké krize dostával pomaleji a obtížněji než 

sportovní kluby ve větších městech. Ztráty, které způsobil odchod 

zkušených atletů všech generací, se Sportovnímu klubu Přerov nepodařilo 

do druhé světové války už nikdy zcela zacelit. 

I když už atletický odbor SK Přerov zdaleka nedosahoval takových 

výsledků jako ve dvacátých letech, často mu bylo svěřováno pořadatelství 

velkých soutěží. Důvodem byla stále vysoká kvalita atletického stadionu, 

výborná organizační základna klubu a již zmiňovaná relativně vysoká 

návštěvnost diváků. Z nejvýznamnějších soutěží se v Přerově pořádalo 

mistrovství republiky v desetiboji v letech 1931 a 1934, v pětiboji roku 1935, 

dále mistrovství juniorů roku 1938 či mistrovství republiky ve steeple-chase 

(3000 m překážek) v roce 1939.105 

Toto období není ani příliš bohaté na individuální úspěchy 

přerovských atletů. Největší hvězda SK Přerov dvacátých let „Rudi“ Polame 

ve druhé polovině let třicátých již hájila barvy olomoucké atletiky a výborný 

přerovský sprinter Jaroslav Králík startoval za DTJ. Posledním výraznějším 

úspěchem přerovské atletiky v období první republiky bylo čtvrté místo 

                                                 
105 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1930 – 59.  
Ze zpráv náčelníka Přerovského okrsku z let 1930 – 1938. 
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dorostenců na republikovém mistrovství v Plzni roku 1937, které alespoň 

částečně připomnělo velké úspěchy slavného přerovského dorostu druhé 

poloviny 20. let.  

Z hlediska vývoje lehké atletiky v Přerově je zajímavá rovněž 

diferenciace závodů, která v průběhu 30. let dosáhla svého vrcholu. Zdaleka 

se již nejednalo o závody pořádané pouze na atletické dráze, ale běžnou 

součástí letní sezóny byly i běhy silniční, přespolní či „lesní“, dále chodecké 

závody a velmi populární „běhy městem“, které se těšily z veliké 

návštěvnosti. 
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9 Významné osobnosti přerovské atletiky 

 

Počátky přerovské atletiky byly zcela zásadně spojeny s několika 

jedinci, kteří se pro nový sport nadchli a byli ochotni jeho propagaci věnovat 

volný čas i finance. Zcela klíčovou postavou byl mnohokrát zmiňovaný Josef 

Přidal.  

Rovněž úspěchy přerovských atletů, především pak dorostenců 

ve druhé polovině 20. let, jsou spojeny s malým okruhem závodníků.  

Nad všechny vynikal především Rudolf Polame, který dosáhl ve své 

atletické kariéře řady úspěchů i na mezinárodním poli. 

 

9.1 Josef Přidal (�22. 9. 1894 v Přerově – � 7. 5. 1982 v Přerově) 

 

Josefa Přidala lze považovat za skutečného zakladatele přerovské 

atletiky. Tento gymnaziální profesor, mladší ze dvou bratrů (o jeho bratru 

Rudolfovi a jeho roli v přerovské atletice viz kapitola 2.3), významně ovlivnil 

nejen atletiku a sport v Přerově, ale rovněž atletické hnutí v Československé 

republice. 

 Jeho zcela klíčovou rolí pro přerovskou lehkou atletiku se zabývaly 

předcházející kapitoly: významně se podílel na výstavbě stadionu a velkou 

částkou jej také financoval, v roce 1923 založil atletický odbor SK Přerov, 

jehož byl dlouholetým předsedou, a mezi lety 1926 – 1948 byl předsedou 

Přerovského okrsku ČsAAU, tedy orgánu, který zaštiťoval atletiku na střední 

a východní Moravě. V těchto funkcích setrval i po roce 1929, kdy byl jako 

kantor přeložen do Napajedel a do Přerova dojížděl ve svém volnu.  

 Ve dvacátých letech byl Josef Přidal jedním ze zakladatelů ženské 

atletiky nejen u nás, ale významně ji propagoval i v mezinárodním měřítku. 

Ve Svazu házené a ženských sportů byl od roku 1921 jedním z náčelníků. 

Ženská atletika byla přijata roku 1928 do ČsAAU především jeho zásluhou.  

Byl rovněž naším předním atletickým rozhodčím. V letech 1924  

a 1828 se coby rozhodčí zúčastnil olympijských her v Paříži a Amsterdamu. 

Dále působil např. jako vrchní časoměřič na Ženských světových hrách 

v Praze v roce 1930. V roce 1937 byl jmenován mezinárodním rozhodčím. 
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Od roku 1928 byl revizorem ČsAAU. Byl rovněž členem Československého 

olympijského výboru.106 

Atletice se věnoval i po roce 1952, kdy po vážném onemocnění 

odešel do invalidního důchodu. Přestěhoval se zpět do Přerova a nadále 

podporoval rozvoj svého milovaného sportu (byť on sám ze zdravotních 

důvodů atletiku nikdy aktivně nepěstoval). Například v roce 1961 založil 

chodecký závod Přerovská padesátka. 

V pozdějších letech se zabýval historií moravské atletiky  

a československé atletiky žen, které byl dokonalým znalcem. Za jeho 

obětavou podporu lehké atletiky mu bylo uděleno čestné členství ČsAAU 

(1934 a podruhé 1945) a ČAS (v roce 1978).107 

Na své působení v lehké atletice vždy vzpomínal se skromností: “Jest 

radostno psáti o lehké atletice. Jsou mnozí, kteří mi připisují zásluhy o rozvoj 

tohoto sportu. Neuznávám však žádných zásluh tohoto druhu. Dělá-li někdo 

něco, dělá to proto, že jej to baví a že má zájem. Nikdy by nebyl odbor 

dosáhl takových pěkných úspěchů, kdyby nebylo dobré vůle u jednotlivých 

členů. Na nich závisí veškeré úspěchy, s nimi odbor stojí a s nimi padá, 

Nebudou-li sami chtíti, nepomůže žádný zázrak, dovedou-li se oni odříkati, 

budou míti také úspěchy.“108 

 

9.2 Rudi Polame (�28. 3. 1910 v Přerově – � 6. 1. 1996 v Ostravě) 

 

 Tento přerovský rodák má v publikaci Alfreda Janeckého s názvem 

Slavné postavy naší atletiky místo zcela právem. Nejenže byl vynikajícím 

překážkářem, skokanem do dálky a vícebojařem, byl především velkým 

milovníkem atletiky. Zúčastnil se mnoha mistrovství republiky jak 

v jednotlivých disciplínách, tak v pětiboji a desetiboji. Československou 

republiku reprezentoval na četných mezistátních utkáních a své 

reprezentační působení završil účastí na olympijských hrách v Berlíně v roce 

1936. Za svou bohatou sportovní kariéru vytvořil řadu československých 

                                                 
106 K významné úloze Josefa Přidala v československé atletice, ženské házené a jeho 
působení jako mezinárodní rozhodčí více Přidal, Josef: Čtyřicet let se stopkami a metrem. 
In: Novotný, Jan a kol.: Československá lehká atletika. Praha 1958, str. 72 – 77. 
107 Jirka, Jan: Kdo byl kdo v české atletice. Praha 2004, str. 145. 
108 Přidal, Josef: Lehká atletika. In: 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928, str. 33. 
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rekordů a svými výkony 15,7 s na 110 m překážek, 26,6 s na 200 m 

překážek a především výkonem 691 cm ve skoku dalekém se zařadil mezi 

nejlepší československé atlety své doby.109 

 Nejmladší z bratrů Polamových byl na atletickou dráhu přiveden 

v roce 1924 jako čtrnáctiletý. Pro svůj start měl na tu dobu až výjimečné 

podmínky: atletický odbor v čele s Josefem Přidalem byl již velmi aktivní,  

na novém stadionu se již trénovalo a závodilo a jeho starší bratr Vladimír byl 

čerstvým držitelem dvou dorosteneckých mistrovských titulů. Přesto by tyto 

podmínky neznamenaly nic bez talentu a především bez „Rudiho“ velké píle 

a lásky k lehké atletice. 

 Na své atletické začátky vzpomínal s úsměvem a s nadšením, 

se kterým atletiku pěstoval: „A jak jsme začínali? Hrstka veselých  

a nadšených studentů a kamarádů scházela se na stadioně, kde se 

seznamovala pomalu se základními prvky lehké atletiky. Řeď. Přidal, Hoyer, 

Láďa Polame byli našimi prvními učiteli. Lehkou atletiku provozovali jsme 

zábavnou formou. Dělali jsme všechno – všichni! Skákali, běhali, vrhali, 

chodili z disciplíny do disciplíny, dávali si handicapy a uzavírali čestné 

sázky… Hráli jsme velmi intensivně házenou, woleyball, pěstovali zimní 

sporty, table-tennis aj. Tak se velmi často stalo, že dopoledne byl odehrán 

turnaj házené a odpoledne se opět vyhrály atletické závody s dobrými 

výsledky.“110 

 Ve svých vzpomínkách také velice pěkně vykresluje povahu 

přerovské atletiky v meziválečném období a vztah mezi atlety a klubem: 

„Tehdy bylo ctí každého člena družstva, jestliže mohl v tričku s odznakem 

klubové příslušnosti předstoupiti před veřejnost a ukázati výsledky své 

poctivé práce, i když nebyl mnohdy disponován. Stejně tak se nikdy nestalo, 

aby byl porušen kolektiv nějakou výmluvou. A tak bylo vidět u startu 

závodníky vždy s naprosto čistým úborem se všemi doplňky. Primadonství 

nebo dokonce profesionalismus jsme vůbec neznali. A k tomu musím říct, že 

většina klubů, hlavně venkovských, měla tak málo peněz, že si převážná 

                                                 
109 Janecký, Alfred: Slavné postavy naší atletiky. Praha 1946, str. 350 a 351. 
110 Tamtéž, str. 351 a 352. 
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část závodníků hradila výlohy ze svých úspor. Můžeme se dnes s takovou 

obětavostí a láskou pochlubiti? – Uvažujme o tom!“111 

„Rudi“ Polame se záhy stal největší hvězdou atletického odboru  

SK Přerov a navázal tak na svého bratra Vladimíra. Vynikal zejména 

v krátkých překážkách, dálce, trojskoku a rovněž byl kvalitním vícebojařem. 

Jeho úspěchy v dorosteneckých letech jsou zmíněny v předchozích 

kapitolách. V dorostenecké kategorii (tj. do 18 let včetně) překonal řadu 

rekordů a dosáhl těchto výkonů: 110 m překážek 16 s, skok daleký 658 cm, 

oštěp (800 g) 40,02 m, disk (2 kg) 32,45 m, skok vysoký 162 cm.112 

 Po jednom roce působení v juniorském mužstvu SK Přerov nastoupil 

„Rudi“ vojenskou službu. Ale ani ta nepřerušila jeho závodní činnost; 

úspěšně startoval na divizních a armádních závodech. Po nástupu  

do zaměstnání v Šumperku se musel potýkat s horšími atletickými 

podmínkami, než na jaké byl zvyklý v Přerově. Přesto se mu podařilo  

ve věku 23 let dosáhnout na mistrovství republiky ve skoku dalekém výkonu 

691 cm a v závodě na 110 m překážek času 15,8 s. 

 Na Tyršových hrách v Praze roku 1932 se „Rudi“ umístil na čtvrtém 

místě ve skoku dalekém a na třetím v závodě na 110 m překážek. Od roku 

1934 reprezentoval Československo na mnohých mezistátních utkáních. 

Vrcholem kariéry, a jak sám vzpomínal „největším svátkem mého atletického 

života“,113 byl start na olympijských hrách v Berlíně roku 1936.  

Na olympijských hrách, kde první olympijskou pochodeň v moderních 

dějinách olympismu předával Spiridon Louis do rukou Adolfa Hitlera a kde 

Jesse Owens svými rekordními čtyřmi zlatými medailemi zesměšnil teorii  

o nadřazenosti árijské rasy před zraky jejího největšího zastánce, se 

československým atletům v ne zcela přátelské atmosféře nepodařilo získat 

ani jeden cenný kov. „Rudi“ se v dálce také z důvodu zranění, které prodělal 

před hrami, neprosadil a nepostoupil z kvalifikace. Jeho působení  

na mezinárodní scéně je o to významnější, že Československá atletika 

                                                 
111 Janecký, Alfred: Slavné postavy naší atletiky. Praha 1946, str. 352. 
112 Tamtéž, str. 352. 
113 Polame, Rudolf: K šedesátinám atletiky v Přerově. In: 60 let atletiky v Přerově 1923 – 
1983. Přerov 1983, str. 45. 
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neměla v období první republiky mnoho atletů, kteří by byli schopni se měřit 

se silnějšími zahraničními atlety.114 

Než ukončil svou bohatou atletickou kariéru, získal ještě v roce 1937 

dva tituly mistra republiky v běhu na 110 m překážek v čase  

15,9 s a v trojskoku za výkon 13,36 m. V té době již vedl atletický dorost 

v Olomouci. 

Atletiky nezanechal ani po ukončení své závodní kariéry. Mezi lety 

1939 – 1945 vedl atletickou mládež v Olomouci a po přestěhování  

do Ostravy v roce 1945 se rovněž významně podílel na rozvoji ostravské 

atletiky. V roce 1978 mu bylo uděleno čestné členství ČAS.115 

 

                                                 
114 Působení československé meziválečné atletiky na mezinárodní scéně nebylo příliš 
úspěšné. Jedinou olympijskou medaili mezi lety 1918 - 1938 získal František Douda ve vrhu 
koulí na OH v Los Angeles v roce 1932. Jednalo se o medaili bronzovou. 
115 Jirka, Jan: Kdo byl kdo v české atletice. Praha 2004, str. 141. 
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Závěr 

  

Lehká atletika byla v českých zemích dlouho chápána jako součást 

obecné sportovní přípravy. Byla rovněž zahrnuta do sokolské sportovní 

všestrannosti. Za těchto podmínek si jen obtížně hledala cestu ke své 

samostatnosti. Nejinak tomu bylo v Přerově.  

Dalším typickým rysem spojeným s počátky lehké atletiky nejen  

v Přerově byla skutečnost, že oddílová atletika do druhé světové války byla 

v rukách jednotlivců. Zejména díky práci a úsilí několika sportovních 

nadšenců se lehká atletika v Přerově prosadila a neupadla jako v mnoha 

jiných městech. 

V roce 1923 však přišel pro přerovskou atletiku zásadní zlom.  

SK Přerov ustavil atletický odbor, byl přijat za člena ČsAAU a dokončil 

stavbu atletického stadionu. Velmi rychlý rozvoj, který následoval, byl v roce 

1926 korunován ziskem mistrovského titulu družstev v kategorii dorostenců 

a vytvořením Přerovského atletického okrsku ČsAAU, který sdružoval 

atletické oddíly střední a východní Moravy a v jehož čele stáli po dobu více 

jak dvaceti let dva přední přerovští funkcionáři. Druhou polovinu 20. let lze 

považovat za zlatá léta přerovské atletiky v období před druhou světovou 

válkou. Atletický odbor se stal v této době nejúspěšnějším odborem 

přerovského SK. Přerovští atleti dominovali atletice na Hané a spolu 

s Brnem byl Přerov centrem moravské atletiky.  

SK Přerov, resp. jeho atletický oddíl byl hodnotnou součástí nejen 

sportovního dění v Přerově, ale hrál také roli společenskou. Závody a další 

akce pořádané SK Přerov byly hojně navštěvovány, na závodech nechyběli 

ani zástupci města a místní honorace. Lehká atletika se rovněž stala 

významnou součástí sportovních rubrik nejen přerovských periodik. 

Významnou kapitolou dějin atletiky SK Přerov je jeho práce s mládeží 

a s přerovskými školami. Tyto snahy o co největší sportovní osvětu přinesly 

atletickému odboru SK Přerov dostatečnou členskou základnu 

v mládežnických kategoriích, v nichž konkuroval i silným pražským klubům, 

se kterými se také nejednou utkal, a na Moravě v této kategorii mezi válkami 

jasně dominoval. Jen přerovští dorostenci získali z 16 okrskových 
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mistrovství v letech 1924 – 1940 celkem 13 titulů, jednou byli druzí a dvakrát 

třetí. 

Práce nepojednává pouze o sportovních výkonech, jak je tomu  

u sportovní literatury převážně zvykem. Snaží se ukázat přerovskou atletiku 

v kontextu doby – pozvolné vymezovaní lehkoatletického sportu před první 

světovou válkou, rychlý nástup ve dvacátých letech, jeho vrchol ve druhé 

polovině dvacátých let a následný útlum vlivem hospodářské krize v první 

polovině let třicátých. 

 Ve studiu lehké atletiky však stále zbývá ještě mnoho nevyřešených 

otázek. Například nejsou zcela dostatečně zpracovány změny, které lehká 

atletika prodělala v období protektorátu. Rovněž chybí plošné zpracování 

dopadů „kolektivizace sportu“ přelomu 40. a 50. let na lehkou atletiku. 

 



 58

Seznam pramenů a literatury 

 

I. Archivní prameny 

 

� SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala,  

LA 1924-76, LA 1930-59, LA 1931-71, LA 1932 – 1936, LA 1937 – 1953  

a LA 1969 (fond je nezpracovaný, označení kartonů je orientační). 

� SOkA Přerov, ONV (1843) 1945-1960, inv. č. 690, sign. 262.21, 

č. kart. 379, Sportovní klub Přerov. 

č. kart. 381, Atletická amatérská unie. 

� SOkA Přerov, Sbírka map a plánů, NAD 1741, inv. č. 79, Plán města 

Přerova r. 1930. 

 

II. Tištěné prameny 

 

� 20 let hanáckého sportu. Olomouc 1941. 

� 20 let S.K. Přerov 1908 – 1928. Přerov 1928. 

� Přidal, Josef: Sport v Přerově v prvním desetiletí naší republiky. Obzor, 

28. 10. 1928, str. 12. 

 

III. Dobový tisk 

 

� Haná, ročník 1924 (XVI.), Kroměříž. 

� Haná, ročník 1926 (XVIII.), Kroměříž. 

� Naše Haná, ročník 1945 (I.), Kroměříž. 

� Naše Haná, ročník 1946 (II.), Kroměříž. 

� Obzor, ročník 1921 (XII.), Přerov. 

� Obzor, ročník 1923 (XIV.), Přerov. 

� Obzor, ročník 1924 (XV.), Přerov. 

� Obzor, ročník 1928 (XIX.), Přerov. 

� Obzor, ročník 1939 (XXX.), Přerov. 

� Přerovský sport, ročník 1929 (I.), Přerov. 

 



 59

IV. Literatura 

 

� Cekota, V.: Před sto lety se narodil MUDr. Jan Lacina. Kultura Přerova, 

1989, str. 38 – 39. 

� Fassati, Miloš a kol.: Půl století československé lehké atletiky 1897 – 

1947. Praha 1947. 

� Fikar, Alois: Stručné dějiny Sokolstva, 1912 – 1941. Praha 1948. 

� Havlíček, Věnceslav: Sokolstvo, jeho myšlenka, organizace a vývoj. 

Praha 1948. 

� Chmelař, Vladimír: Tradice přerovského sportu. Kultura Přerova, leden 

1984, str. 39 – 41. 

� Janecký, Alfred: Slavné postavy naší atletiky. Praha 1946. 

� Jirka, Jan – Popper, Jan a kol.: Malá encyklopedie atletiky. Praha 1990. 

� Jirka, Jan a kol.: Kdo byl kdo v české atletice. Praha 2004. 

� Lapáček, Jiří: Přerov. Povídání o městě 2. Přerov 2002. 

� Na atletické dráze Sokola v Olomouci 1933 – 1937. Olomouc 1937. 

� Novotný, Jan: Sokol v životě národa. Praha 1990. 

� Novotný, Jan a kol.: Československá lehká atletika. Praha 1958. 

� Přerov. Přerovsko-Kojetínsko. Brno 1933. 

� Přidal, Josef: 40 let lehké atletiky v Přerově. Kultura Přerova, srpen 

1963, str. 6. 

� Přidal, Josef: 40 let SK Přerov. Obzor, 23. 7. 1939, roč. XXX., č. 165,  

str. 6. 

� Přidal, Josef: Padesátiletý stadion. Kultura Přerova, duben 1973, str. 69. 

� Přidal, Josef: Po čtyřiceti letech…,. Kultura Přerova, září 1966, str. 160. 

� Půl století ČSAAU. Praha 1947. 

� Rašťák, František: Z historie tělovýchovy a sportu v Přerově.  

In: Lapáček, Jiří: Sborník Státního okresního archivu v Přerově. Přerov 

2002, str. 147 – 208. 

� 60 let atletiky v Přerově 1923 – 1983. Přerov 1983. 

� Šimon, Jiří a kol.: Atletika. Praha 1999. 

� Tyrš, Miroslav: Náš úkol, směr a cíl. Praha 1971. 

� Tyrš, Miroslav: O sokolské idei I. Praha 1930. 

 



 60

� Tyrš, Miroslav: O sokolské idei II. Praha 1931. 

� Zlatá kniha atletiky. Praha 1978. 

 

V. Rozhovory 

 

� Ing. Miloš Přidal, atletický činovník a syn Josefa Přidala, únor – duben 

2011. 

 

VI. Internetové odkazy 

 

� AC Moravská Slavia Brno : Oficiální stránky klubu [online]. 2010 [cit. 30. 

4. 2011]. Jak šla léta. Dostupné z WWW: <http://mslavia.cz/jak-sla-leta>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61

Seznam zkratek 
 
 

AC – Athletic Club (Atletický klub) 

č. – číslo 

č. kart. – číslo kartonu 

ČAAU – Česká atletická amatérská unie 

ČOS – Česká obec sokolská 

čs. – československý 

ČsAAU – Československá atletická amatérská unie (psáno též Čs.A.A.U) 

ČSR – Československá republika 

ČSS – Česká sportovní společnost 

DTJ – Dělnická tělocvičná jednota 

inv. č. – inventární číslo 

kol. – kolektiv 

MOV – Mezinárodní olympijský výbor  

LA – lehká atletika 

OH – olympijské hry 

ONV – Okresní národní výbor 

roč. – ročník 

sign. – signatura  

SK – sportovní klub (psáno též S.K.) 

SOAK – Sportovní odbor Akademického klubu 

SOkA – Státní okresní archiv 

SSK – Sdružení sportovních klubů 

str. – strana 

TJ – tělovýchovná jednota 

YMCA – Young Men´s Christian Association (Křesťanské sdružení mladých 

lidí) 

 

 

 

 



 62

Resumé 

 

 Bakalářská diplomová práce zpracovává téma "Počátky lehké atletiky 

SK Přerov a její vývoj v meziválečném období". 

 První kapitoly jsou věnovány rozvoji lehké atletiky v českých zemích 

před první světovou válkou a založení Sportovního klubu Přerov v roce 

1908, čímž byl dán základ přerovskému organizovanému sportu. Následující 

kapitoly se zabývají vznikem přerovské atletické organizace, rychlým 

rozvojem lehké atletiky ve dvacátých letech a jejím útlumem vlivem 

hospodářské krize v třicátých letech. 

 Práce nepojednává pouze o výkonnostním růstu a budování 

organizačního zázemí lehké atletiky v SK Přerov, ale rovněž si klade za cíl 

postižení role tohoto sportovního odvětví ve společenském životě města. 

     

 

Summary 

 

  The thesis is concerned on theme “The Origin of SK Přerov’s Light 

Athletics and its Development during the Interwar Period”. 

The first chapters deal with progress of light athletics in the Czech 

Republic in general before the 1st World War and explicate situation around 

establishment of SK Přerov in 1908 as fundamentals of organized sport in 

Přerov. Following chapters elucidate next formation of light athletics 

organization, its rapid development through the twenties and the slump 

based on economic depression during the thirties.  

In the thesis is possible to find not only the analysis of growing 

efficiency of athletes and building-up of the sport background in SK Přerov, 

but there is widely described the role of athletics in social life in Přerov. 
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Přílohy 

 

I. Titul okrskového dorosteneckého přebornictví z roku 1924:116 

 

 

 

                                                 
116 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, LA 1931 – 71. 
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II. Umístění stadionu SK Přerov na mapě Přerova z roku 1930 – viz č. 48 Hřiště S. K. Přerov:117 

 

                                                 
117 SOkA Přerov, Sbírka map a plánů, NAD 1741, inv. č. 79, Plán města Přerova r. 1930. Výřez. 



 

III. Přehled počtu registrovaných atletů nejsilnějších klubů Přerovského okrsku ČsAAU v letech 1923 – 1933:118 

 

 

Spolek/Rok 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933  Součet 

 

SK Prostějov  23  34  29  28  31  29  32  29  25  29  24  313 

SK Baťa  --  --   7  15  21  28  27  44  26   56  38  262 

SK Přerov  --  21  26  23  31  29  36  30  24  17  19  256 

SK. Mor. Ostrava  24  28  22  17  21  14  37  41  25  19   6  254 

SSK Vítkovice  --   7  12  11  16  15  24  20  28  28  25  186 

ČSS Olomouc   5  26  17  16  12  21  36  19   6  12  13  183 

YMCA Kroměříž  16  18   5  15  17  14   6  2  --  --  --   93 

 

 

 

 

 

                                                 
118 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, Přerovský okrsek Čs.A.A.U 1923 – 1933 v obraze statistik. Opis brožury sepsané 
k desátému výročí založení lehkoatletického odboru a utvoření Přerovského okrsku ČsAAU. Pro nedostatek financí nevydána tiskem. 
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IV. Přehled počtu závodů uspořádaných nejsilnějšími kluby Přerovského okrsku ČsAAU v letech 1923 – 1933:119 

 

 

Spolek/Rok 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933  Součet 

 

SK Přerov   3   2   9   9   7   2   6   5   5   2   7   57 

SSK Vítkovice   -   1   2   5   3   6   8   9   9    7   7   57 

SK Prostějov   6   5   5   5   6   5   2   3   1   8   6   52 

SK Mor. Ostrava   5   4   5   5   2   3   8  11   5   2   2   52 

ČSS Olomouc   4   2   3   3   2   8   7   3   2   5   4   43 

SK Baťa   -   -   2   2   5   5   3   7   5   6   3   38 

YMCA Kroměříž   -   2   3   4   3   1   1   -   -   -   -   14  

 

 

 

                                                 
119 SOkA Přerov, Sportovní archiv, Pozůstalost profesora Josefa Přidala, Přerovský okrsek Čs.A.A.U 1923 – 1933 v obraze statistik. 



Exkurs 

 

 Sokol měl ve spolkovém životě v českých zemích velmi významné 

postavení a mezi tělocvičnými a sportovními spolky jej lze považovat za 

zcela dominantní. Nová sportovní odvětví, jako fotbal, cyklistika, lehká  

i těžká atletika, plavání apod., která začala vznikat na přelomu 19. a 20. 

století, na sokolskou organizaci v mnohém navázala. Sportovní kluby, které 

nové sporty zaštiťovaly, byly také často se Sokolem personálně provázány. 

Proto není žádným překvapením, že lze nalézt mezi těmito spolky řadu 

podobností nejen organizačních, ale především  ideových.  

  

Tyrš při studiu antické kultury poznal (zejména u Řeků), že 

nejúčinnějším prostředkem výchovy jednotlivců i národa je tělocvik. Pokusil 

se tedy oživit ideál řecké výchovy, který doplnil ho o zásady moderní 

filozofie a ideje české reformace, především pak o bratrskou lásku  

a rovnost. S tělocvikem tak úzce spojil i výchovu mravní a duševní, a to 

především z hlediska národního.  

 Sokolské hnutí silně působilo na vlastenecké cítění a na jakousi 

národní soudržnost českého národa. Okázalé vystupování a vlastenecký 

duch získal spolku v krátké době mnoho příznivců. Spolek vzbuzoval 

národní hrdost a pýchu nad významnými kapitolami české historie. Nabádal 

k píli a každodenní práci, ke sjednocenosti a boji za společnou věc. Jsi na 

konec Čech; jsi synem národa, jemuž nejvíce ze všech, co na světě žijou, 

potřebí jest, by všechny síly své napnul, aby bytost svou uhájil a co totéž 

jest, aby s jinými ve všem na roveň postoupil. Čím menší počet náš, tím 

více na každého z nás se počítá. Smíš tedy ochabovat a odstupovat? Ba 

nesmí nikdo!“120 

  Sokolské hnutí velmi aktivně a především promyšleně (byť tyto 

snahy vycházely z nejniternějšího přesvědčení) působilo na lid 

nejrůznějšími symboly v rámci národně osvobozeneckého boje. Rovněž 

veřejné vystupování Sokola bylo spojeno s mnoha hesly, kterými byly 
                                                 
120 Tyrš, Miroslav: O sokolské idei I..Praha 1930, str. 77. Tyršovo pojednání o sokolských heslech 
z roku 1874. Jedním z hlavních sokolských hesel spojeným s národním životem byla „vytrvalost“. 
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veškeré projevy a proslovy doslova prostoupeny. Hesla zosobňovala 

nejryzejší sokolské zásady a lidské či národní ctnosti: „Láska k vlasti“, 

„Bratrství“, „Neohroženost“, „Pravdivost“, „Svoboda“, „Čest a sláva“ apod. 

Kromě těchto „veřejných hesel“, měl Sokol také mnoho hesel sportovních 

jako „Na rej“, „Tužme se“ či samotný sokolský pozdrav „Na zdar“. 

 Tyršovo základní sokolské heslo „Věčný ruch“ či „Věčná 

nespokojenost“, jak je uvádí ve své stati Náš úkol směr a cíl, poukazuje na 

důležitost každodenní nepřetržité práce tělocvičné a vzdělávací. „Hřmotná“ 

veřejná vystoupení nejsou rozhodující. 

 „První a povšechný (úkol) záleží v tom, že před jinými povolání 

jsme zachovávati národ svůj při té jarosti všestranné, která národům nedá 

odumřít, při té síle stálé a svěží, při té zdravosti tělesné, duševní a mravní, 

která nižádné zkáze vzniknout nedá a tím i žádnému stanutí, žádnému 

zpátečnictví, tomuto nejhoršímu, ba vražednému zločinu na národech 

páchanému. Kterak pak i všechny výkony naše týmže duchem jarým, 

svěžím a neúnavným proniknuty býti mají, kterak zloduchové netečnosti, 

lenosti a omrzelosti navždy zažehnáni zůstati musí z obvodu závodišť 

našich,…Vždyť bychom jinak se stali pouhými pitvorami toho, co býti máme, 

a nikoli předními a pevnými zastánci úlohy povšechné, v životě národním 

nad jiné důležité.“121 

 Sokol se dostával do povědomí národa, mimo prezentací v tisku, 

rovněž veřejnými demonstracemi spolkových idejí. Ty zahrnovaly výlety, 

společná či veřejná cvičení a nejrůznější podniky sokolem pořádané. 

„Sešli jsme se dnes poprvé u větším počtu na výletě, jímž těla otaviti 

a srdce utužiti hodláme, v oné bratrské lásce a vzájemnosti, jíž Sokolstvo 

před jinými honositi se může. Mnoho mluveno něco učiněno, více zbývá. 

Mnoho mluveno pro nás, více proti nám, učiněno něco zarážením jednot 

sokolských, zbývá by národ očitě uznal snahy naše, by seznav ji nejenom 

přízní, ale i činností svou přilnul k nám, by věc naše věcí národní stala se, 

by kdo Čech a mlád a silen i Sokolem skutečným, opravdovým Sokolem byl, 

mužem mohutné paže a hrdé hrudi, neoblomně stojící k práci, o niž by se 

roztříštily veškeré útoky protivníkův našich.  
                                                 
121 Tyrš, Miroslav: Náš úkol, směr a cíl. Praha 1971, str. 24 – 25. 
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Což trvám je význam dnešního výletu našeho pronáším trojnásobné, 

z hloubi Nazdar.“122 

                                                 
122 Tyrš, Miroslav: O sokolské idei I.. Praha 1930, str. 11. Provolání k prvnímu výletu na Říp  
z 27. dubna 1862. Účastnilo se ho 73 členů Sokola. 


