
Vzpomínky Ing. Josefa Tůmy, závodníka a později trenéra,  funkcionáře a předsedy atletického 

oddílu /nar. v roce 1935/ 

60 let v atletice 

Člověk rád vzpomíná na své mládí a tak i já vzpomínám rád na své sportovní začátky.  

 S atletikou jsem se seznámil a prvé závody absolvoval v roce 1950 v necelých 15 letech. K atletice 

mne přivedl tehdy již skoro třicetiletý a stále ještě aktivní sprinter magistr Libor Žák. Byl zaměstnán 

v Brodě v lékárně na náměstí a později v nemocniční lékárně jako šéf. K němu na náměstí i do 

nemocnice jsme chodili pro informace i pro rady jak trénovat, jak se stravovat, jak se oblékat a v čem 

běhat. Často jsme ho navštěvovali i v Nádražní ulici, kde bydlel. Navíc jsme se s ním viděli téměř 

každý den na běžeckém oválu v místech, kde je dnes obchodní dům Alej.  

Běžecká dráha byla čtyřproudá, jen 245 m dlouhá,  stejně dlouhá byla i v Jihlavě, v místech, kde je 

dnes zimní stadión, ale měli jsme všechny sektory pro vrhy a hody, výšku, tyčku a dálku. Sklad nářadí 

jsme měli u dřevěné letní sokolovny. S úpravou nám pomáhal “sokolník“ pan Nedělka. Z řady 

funkcionářů mi nejvíc utkvěl v paměti Franta Zápotočný, účetní v Krajském nakladatelství ve 

Svatovojtěšské ulici. 

Trénovali jsme celý rok – atletika byla sezónním sportem stejně jako fotbal, hokej, volejbal a další 

sporty. A tak většina z nás byla obojživelníky. Jeden sport v létě, jiný v zimě. Kamarád Jarda Motička 

byl výškař, hrál ale i volejbal a stolní tenis. Nevyjmenuji určitě všechny, se kterými jsem závodil 

v začátcích své atletické cesty – z těch starších to byl Ervín Bacík a dvoumetrový vrhač Joska Roubal –  

ti pořádali každoročně soukromý desetiboj a vzájemně se hecovali, sprinteři kraje Vlk, Daněk, Haman, 

Vacek /později děkan Matematicko-fyzikální fakulty v Praze/, čtvrtkař a půlkař Láďa Dostál, vytrvalec 

Milan Jelen, výškař Borský zvaný Burášek, výškař Hyliš /ten hrál i hokej, volejbal a dokonce i boxoval/, 

výškař Jarda Štefánek /jeho vnuk drží řadu brodských rekordů/, oštěpaři Honza Svoboda z Břevnice, 

Jakeš /Bůra/, který byl hodinářem, stavař Láďa Kučera běhal půlku a mnoho dalších. 

Soutěžili jsme v družstvech mužů v kraji Jihlava/ a často ho vyhráli/ i v soutěžích jednotlivců. Soupeři 

byli do roku 1960 z Jihlavského kraje - z Jihlavy, Třebíče, Velkého Meziříčí, Zruče, Ledče, Nového 

Města, Golčova  Jeníkova. Častá byla i utkání s Čáslaví. Soutěžilo se ve všech disciplinách /zejména 

v dvouutkáních s bodováním 5-3-2-1/.  Všechny soutěže probíhaly na škváře /často v bahně/ - tartan 

ještě nebyl, ani větroměry a měřilo se ručně. Měli jsme výbornou partu, velký byl zájem diváků, bylo 

méně sportů a tak zpravidla každé nedělní odpoledne na „sokoláku“ patřilo atletice, házené , 

volejbalu a co víc - pro svůj sport jsme žili. 

První moje závody byly 28.5.1950 v Brodě. Prvý zájezd byl rovněž v roce 1950 do Čáslavi na „Polabský 

čtvrtek“ – byl jsem druhý  v dálce s 530 cm a startoval jsem i ve sprintech. Jako mladší dorostenec 

jsem byl vybrán do družebního utkání  Jihlavský kraj – kraj Nitra na nově otevřeném stadionu 

v Novém Městě na Moravě. Tomuto utkání předcházelo soustředění na Třech Studních u Nového 

Města na Moravě, na které byli vybráni i Jan Šejda /půlkař, později lékař v Praze/, Jarda Vlk /sprinter 

a dálkař, všestranný sportovec, hrál i hokej, fotbal a volejbal/, tyčkař Jan Hromádko, koulař Láďa Paul 

– později ekonom ve Žďasu ve Žďáru nad Sázavou, výškař Jarda Med - později literární kritik v Praze a 

mílař Zdeněk Vašák – později profesor na Střední zemědělské škole v Brodě. Pro mne bylo tehdy to 



soustředění velká událost. Po týdnu následovalo utkání s Nitrou a otevření stadiónu v Novém Městě 

na Moravě. Ten existuje i dnes a má stejně dlouhou 300 m dráhu – ovšem s tartanem. 

Po maturitě v roce 1953 jsem studoval v Praze a startoval za Vysokou školu ekonomickou. Zde byl 

asistentem na katedře Emil Dostál a v našem družstvu byl i olympionik Pepík Trousil. Po návratu do 

Brodu v roce 1958 jsem už víc dělal trenéra, ale sprinty jsem běhal až do svých 30 let. 

 Těšilo mne, že spolu s dalšími brodskými trenéry jsme vychovali mistry Československé republiky 

Járu Dolního, Tomáše Tůmu, Danielu Kadlecovou, Mirku Kuchtovou, Lenku Kubátovou a Romana 

Michálka a mistry České republiky Vlaďku a Mirku Panáčkovy, Šárku Švecovou, Helenu Tichou, Lenku 

Hejkalovou, Jirku Brychtu, Roberta Štefánka a Ladu Novákovou. 

V Havlíčkově Brodě 2010 

 


