
ASK SLAVIA PRAHAASK SLAVIA PRAHA



Kontakty
• Vladivostocká 10/1460 Praha 10 - Vršovice 100 00
• č.účtu: 28 55 41 379 / 0800
• IČO: 49626566

• Jak nás kontaktovat: 
• email: askslavia@volny.cz
• telefon kancelář +420 267 312 907• telefon kancelář +420 267 312 907

• Ing. Václav Bláha - předseda oddílu
• 721 952 883; Vasek.Blaha@post.cz

• Mgr. Petr Novotný - ředitel stadionu
• 604 966 898; petrnslavia@seznam.cz



Atletický oddíl ASK Slavie Praha je jedním ze čtyř 
historicky nejstarších oddílů v České republice. Přesné 
datum založení oddílu není bohužel známo, ale 
objektivně je možno jej hledat mezi roky 1894, při 
literárním a řečnickém spolku Slávia byl založen 
sportovní a cyklistický odbor a rokem 1901, kdy byl v 

Historie ASK Slavie

sportovní a cyklistický odbor a rokem 1901, kdy byl v 
Praze na Letné otevřen nový stadion Slávie s 350 m 
dlouhou běžeckou dráhou. V roce 1901 přešli do Slávie 
tehdejší závodníci Sparty včetně stříbrného medailisty z 
Olympijských her v Paříži 1900 Františka Jandy Suka. 
Tím se Slávie stala nejúspěšnějším domácím oddílem a 
tento primát si udržela prakticky až do vzniku ATK 
(Dukly) Praha 



Mezi naše nejznámější atlety, kteří 
startovali s tradiční červenou 

hvězdou na prsou a získávali ve své hvězdou na prsou a získávali ve své 
době evropské, světové i olympijské 

medaile patří:



František Douda
• 2x překonal světový rekord ve vrhu koulí (16,08 m a 

16,20 m v roce 1932)
• Bronzový medailista na OH v Los Angeles 1932 a 

účastník dalších 2 OHúčastník dalších 2 OH
• 18x mistr republiky

Štěpánka Mertová
• 6x reprezentovala v hodu diskem na ME a OH
• 2. místo na ME 1958 ve Stockholmu (52,19 m)
• 40 reprezentačních startů



Ludvík Bohman
• Mistr Evropy ve štafetě 4x100 m 

v roce 1971 v Helsinkách
• 31 reprezentačních startů na 100 m 

a 200 ma 200 m
• 21,10  na 200m z roku 1977

bylo do roku 2006 oddílovým 
rekordem – překonal ho 
Jan Schiller - 21,02



Petr Čech
• Účastník finále 110 m př. OH 

V Mnichově roku 1972 – 8. místo
• 5x nejlepší český výkon roku na 

110 m př.

Miroslav Janoušek
• První český vrhač koulí, který 

překonal 19 i 20 metrů
• Účastník ME 1971 a 1978
• Nejlepší české výkony v letech 1969 

a 1970
• Dnes úspěšným trenérem



Vlastimil Mařinec
• 2. místo na HME v roce 1984
• 5. místo v roce 1983 na mistrovství světa

Ján Čado
• 2. místo na HME 1985
• 6. místo na mistrovství světa 1983
• Dodnes platné halové i venkovní• Dodnes platné halové i venkovní

oddílové rekordy v dálce a 
trojskoku

• Hala – dálka = 758 cm, 
trojskok = 17,23 m

• Dráha – dálka = 809 cm, 
trojskok = 17,34 m



Aleš Höffer
• Halový mistr Evropy na 60m př. 1988 v Budapešti
• Osobní rekordy na 60m př. – 7,56  

na 110m př. - 13,53 
jsou stále platné oddílové rekordy

Peter NemšovskýPeter Nemšovský
• Vítěz Evropských halových her 

v trojskoku roku 1967 v Praze 
výkonem 16,57m

• Trenér Vlastimila Mařince, 
Jána Čada a celé řady dalších 
skvělých trojskokanů a dálkařů







Václav Bláha

• Trenér: Petr Novotný
• Disciplíny: 400 m• Disciplíny: 400 m
• Úspěchy: 2001 ME do 22 let 400 m

2004 Evropský pohár 4x400 m
2006 Evropský pohár 4x400 m

• Osobní rekord: 46,42 (2003)
• V roce 2006 ukončil kariéru a nyní 

zastává funkci předsedy oddílu











Tereza Čapková

• Trenér: p. Čapek
• Disciplíny: 1500 m• Disciplíny: 1500 m
• Úspěchy: 2006 Evropský pohár 1500m

2006 MSJ 1500m – 7. místo
• Osobní rekord: 4:16, 27 (2006)





Na individuálních mistrovstvích 
republiky jsme v součtu všech 

kategorií získali 50 medailí a celá řada kategorií získali 50 medailí a celá řada 
dalších atletů reprezentovala Českou 
republiku a zároveň též ASK Slavii na 

mezistátních utkáních:







Družstva ASK Slavie pravidelně 
přivážejí medaile z mistrovství 
České republiky družstev.České republiky družstev.







Vaše reklamní působení může mít 
následující podobu:následující podobu:



• pro generálního sponzora možnost názvu firmy v názvu 
ASK Slavia Praha

• umístění vašich log a reklam kolem stadionu po celý rok 
(tribuna, ploty, přístupová cesta,…)

• umístění vašich log a reklam na dresech ligových 
družstev dospělých a mládeže

• umístění vašich log a reklam na šusťákových 
soupravách ligových družstev dospělých a mládeže



• umístění vašich log a reklam na startovních číslech 
ligových družstev dospělých a mládeže

• možnost uspořádání sportovního dne pro vaši 
společnost, vaše zaměstnance a jejich děti

• partneři budou prezentováni na www.askslavia.com

• prezentace a rozdávání vašich propagačních materiálů 
při akcích pořádaných ASK Slavia







„ Sto let české atletiky je zároveň sto 
let atletů Slávie „



Děkujeme za Váš čas.Děkujeme za Váš čas.


