
 

Z historie: 

 

 Sport měl ve Skalici bohatou tradici. K dnešnímu názvu Športový klub ŠK Skalica jsme se 

vrátili po dlouhé době. Samotný klub vznikl v roce 1929 a jeho hlavní náplní činnosti byl 

hlavně fotbal, ale i jiné společeské a sportovní aktivity. Spolu se Sokolem Skalica a Orlem 

vytvořili základ pro sportovní tradice v našem městě. Dodnes máme v klubovně pohár z roku 

1934, kdy se v našem regionu hrál turnaj o putovní pohár Dr, Cabana. Ţádný sport se 

neobešel bez atletických základu, i kdyţ se tak přesně nespecifikovalo. 

 
  Základ novodobé historie atletiky dalo  rozhodnutí vedení města Skalica  a sportovních 

funkcionářů Tekla Skalica, vybudovat ve městě nový sportovní stadion, jehoţ součástí bude 

i atletická dráha.  Jenalo se o nadčasový projekt. S výstavbou se započalo v roce 1954. První 

větší atletické závody se konali v roce 1957 – okresní přebor okresu Skalica za účasti 104 

atletu. Dodnes se nám zachovaly výsledky. Prvním vítězem v běhu na 100 m v kategorii muţu  

byl všestranný sportovec  Miroslav Klátil – Tatran Skalica  výkonem 11,8s.  Silné kořeny 

zanechaly atletické závody ve vítězi běhu na 800 m – 2:24 min v kategotrii mladších 

dorostencu  Emilu Ruskovi, který se stal v pozdějších letech významným funkcionářem 

slovenské atletiky. Jako spolupořadatel MMM Košice i jako člen výkonného výboru 

slovenského atletického svazu přispěl k rozvoji atletiky na Slovensku. . Ve výsledcícgh 

najdeme další známe sportovní osobnosti , např v dálce zvítězil p. Srnec z Holíče výkonem 

602 cm, Pollak z Kopčan zvíťezil ve skoku vysokém výkonem 170 cm, mezi děvčaty zaujala 

svými výkony Mesárošová  a Reháková z PNŠ Skalica. 

 

 



   

 

 

  Díky manţelum Zatopkovým a výsledku dalších československých atletu na mezinárodním 

poli se stala atletika populárním a významným sportovním odvětvým. Bylo prestiţní 

záleţitostí vytvořit atletický oddíl v rámci v té době sjednocené tělovýchovy. Podmínky pro 

vznik klubu nastali v květnu roku  1963. Do Skalice přišel po základní vojenské sluţbě 

ambiciozní sportovec a funkcionář Rudolf Roučka, který spolu s mladým p. Buchtou, Dr. 

Chaloupkou , Jozefem Pokorným a Annou Nemečkayovou a dalšími nadšenci zaloţili při TJ 

ZVL Skalica  atletický oddíl . Cílem oddílu byl rozvoj mládeţnické atletiky, kde měli 

podporu z města i 2. ZŠ Skalica na Mallyho ulici.  

 

 
 

 Z atletických tabulek k 31.10.1963 vyčteme : 

Chlapci – mladší dorost: 

60m – Bauml Milan – 7,6 s, 100m – Jankech Peter – 11,7s, 800m – Ovečka Florián 2:11,7 

min,  dálka – Šteflík – 536 cm, výška – Duchoslav -154 cm, Gula 5 kg – Zagiba 10,83 m, 

disk 1,5 kg  – Obrtlík – 30,60 m 

 

Děvčata – Ml. dorostenky: 

60m Luba Lovečková – 8,3 s , dálka – Lovečková – 449 cm. 



 

 

   Koncem 60 let převzal vedení oddílu po R. Ročkovi mladý učitel zeměpisu na 2. ZŠ Juraj 

Zapletal. Ten se postupně zapsal neopakovatelně do rozvoje mládeţnické atletiky.  Prvními 

atlety, kteŕí se prosadili na úrovni SR a CSSR byly v mládeţnických kategoriích  Štefan 

Ţurek v disku,  Marta Machálková ve skoku do dálky, Luba Lovečková v bězích, ve čtyřboji 

všestranná atletka Mária Adamičková, Jarmila Fleišíková jako ţačka byla drţitelkou 

slovenských rekordu v hode diskem a ve vrhu koulí.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 



 

 

 


