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Zápis 
 

34. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v pondělí    
24. února 2020 od 11:00 hodin v salonku hotelu Slavia, Praha 10 

 
Přítomni: Vladimír Tikal, Radek Bártl, Petr Dubský, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Bedřich Skála, Milan Gála                                                                                                                                             
Omluven: Ondřej Šíp, Petr Šarapatka 
                                                                                                                    
Jednání výboru bylo zahájeno v 11:10 hodin, jednání řídil předseda PAS Vladimír Tikal. Jednání bylo ukončeno  
v 13:40 hodin. 

PROGRAM 

1. Schválení programu jednání.                                                                                                          
2. Kontrola úkolů z 33. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání.                                                                                                              
3. Projednání pražské termínové listiny pro sezonu na dráze 2020 a projednání soutěžních 
řádů pražských přebornických soutěží.                                                                                                                                              
4. Kontrola příprav valné hromady.                                                                                                                                 
5. Organizačně technické zabezpečení školení rozhodčích III. Třídy.                                                              
6. Zabezpečení družstva mladšího žactva Prahy na meziměstské halové utkání v Ostravě.                                                                                                                             
                                                                                                        
1. Schválení programu jednání 

Jednání výboru zahájil předseda PAS, který předložil k odsouhlasení písemný návrh programu jednání. 

           Usnesení č. 20/34/263 
Výbor PAS          
s c h v a l u j e                                                                                                                                                                                       
po doplnění, předložený program jednání.    

                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Kontrola úkolů z 33. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání                                                                                                                             

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 6. lednu 2020 a přijal následující usnesení: 

Usnesení č. 20/34/264                                                                                                                                                               
Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                       
s c h v a l u j e                                                                                                                                                  
1. Zápis z 33. jednání výboru PAS z 3. února  2020.       
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 24. února 2020, s tím, že úkol: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
19/26/199 2. ÚKOL PRŮBĚŽNÝ – zabezpečení veřejných závodů na základě grantové smlouvy.        
19/30/235 2. ÚKOL PRŮBĚŽNÝ – kontrola po schválení projektu. 
 3. ÚKOL PRŮBĚŽNÝ – kontrola po schválení projektu. 
20/32/245 ÚKOL SPLNĚN – projednáno v bodě 5. dnešního programu. 
 
. 
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20/32/247 ÚKOL PRŮBĚŽNÝ – kontrola při konání sportovních soutěží.   
20/33/256 1. ÚKOL SPLNĚN – předseda komise rozhodčích předložil návrh hlavních rozhodčích pro 

pražské přebornické soutěže jednotlivců.                                                                                    
2. ÚKOL SPLNĚN – návrh úhrad za uspořádání pražských přebornických soutěží družstev a 
jednotlivců byl předložen.                                                                                                              
3. ÚKOL SPLNĚN – bylo předloženo rozlosování MPD do skupin, pořadatelé jednotlivých kol 
MPD, řídící pracovníci jednotlivých soutěží MPD a projednány změny v termínech  

                        i ustanoveních soutěžního řáda družstev. 
20/33/257 1. ÚKOL SPLNĚN – projednáno v bodě 4. dnešního programu.                                                          

2. ÚKOL TRVÁ – kontrola 31.3.2020. 
20/33/258     ÚKOL TRVÁ – kontrola březen 2020. 
20/33/259 1. ÚKOL TRVÁ – kontrola 16. 3. 2020.                                                                                              

2. ÚKOL TRVÁ – kontrola 16.3. 2020. 
20/33/261 ÚKOL TRVÁ – kontrola 16.3.2020. 
 

3. Projednání pražské termínové listiny pro sezonu na dáze 2020 a projednání 
soutěžních řádů pražských přebornických soutěží 
 

Výbor podrobně projednal předložený návrh soutěžní komise na rozlosování soutěžních skupin MPD a jejich řídící 
pracovníky. Zároveň byl projednán návrh na pořadatele jednotlivých kol MPD, který byl projednán s pražskými 
oddíly/kluby. Podrobně se výbor zabýval zdůvodněným návrhem na zůžení počtu kol MPD juniorské a dorostenecké 
kategorie. V souvislosti s počtem přihlášených družstev do jednotlivých soutěží, diskutoval možnost úpravy čl. 3. o 
přidělování pomockých bodů v soutěžích MPD. 
Výbor také posoudil předložený návrh čl. 10. sioutěžního řádu, který stanovuje výši úhrad. 
Velmi podrobně bylo projednáno I. kolo MPD mladšího žactva (přespolní běh), jehož kola jsou stanovena již 
v březnových a časných dubnových termínech a byla přijata nezbytná opatření k urychlené informovanosti. 
Výbor na základě předložených návrhů a podrobné diskusi, přijal následující usnesení:                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                

Usnesení č. 20/34/265                                                                                                                                              
Výbor PAS                                                                                                                                                                            
s c h v a l u j e                                                                                                                                                                          
1. Odhlášení družstva dorostenců A. C. Sparta Praha ze soutěže a dodatečné přihlášení družstva Sokola Kbely 
do soutěže mužů.                                                                                                                                                            
2. Předložený návrh článku 10. všeobecných ustanovení SŘ o finančních úhradách.                                                                   
3. Uskutečnit MPD juniorské kategorie v roce 2020 pouze ve třech soutěžních kolech (2 jarní kola – 12. 5.  
a 10. 6. a jedno podzimní kolo- 26. 8.)                                                                                                                                           
4. Úpravu článku 3. Bodování  SŘ o přidělování počtu pomocných bodů tak, že ruší ustanovení:                          
„V soutěžích, ve kterých startuje 6 a méně družstev, se přidělují pomocné body za umístění na 1. až. 6. místě, systémem 
7, 6. 5. až 1. bod.„                                                                                                                                                                                                                      
5. Předložený návrh na rozlosování jednotlivých soutěžních skupin MPD v kategorii mladšího žactva  
(4. skupiny) a staršího žactva (3 skupiny).                                                                                                                                                   
6. Předložený návrh na pořadatele jednotlivých kol MPD s tím, že II. kolo MPD mužů a žen (29. 5.) bude po 
projednání přiděleno některému z oddílů (Hostivař, ČZU, nebo AC Praha 1890), případně společně dvěma  
či třem oddílům/klubům.                                                                                                                                                         
7. Návrh řídících pracovníků jednotlivých soutěží MPD takto: mladší žactvo (Fialová, Weberová, Dubský, 
Dvořáková), starší žactvo (Krejčí, Weberová, Majetičová), junioři a dorost (Šíp, Ruda), muži a ženy (Mašek, 
Kalous). 
8.  Předložený návrh komise rozhodčích na hlavní rozhodčí jednotlivých přebornických soutěží jednotlivců. 
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u k l á d á                                                                                                                                                                      
1. Zveřejnit na webových stránkách a elektronickou poštou zaslat všem vedoucím Termín: 28.2.2020                                               
družstev mladšího žactva termíny konání, místa pořadání a podmínky přihlašování Odpovídá:Šíp,Dubský                                                                            
na I. kolo MPD mladšího žactva (přespolní běh).                                             
2. Předložit konečné znění termínové listiny, soutěžních řádů, rozpisů přebornických Termin: 11.3.2020 
soutěží jednotlivců, rozpisy veřejných závodů, adresář vedoucích družstev a další Odpovídá:Šíp  
nezbytné podrobnosti (časové pořady) ve formě konečného znění publikace „Pražské                                                              
atletické soutěže 2020- II. část“ stím, že toto úplné znění bude zasláno všem členům                                                 
výboru PAS nejpozději ve středu 11. 3. 2020.                                                                                                               
3. V MPD mladšího žactva uvádět přespolní běh jako I. kolo těchto soutěží, dvojboje Termín: ihned                             
jsou II. až IV. kolo této soutěže.       Odpovídá:Šíp,Dubský 

   

4. Kontrola příprav valné hromady  
 

Výbor PAS kontroloval jednotlivé části přípravy valné hromady PAS, která se uskuteční 28. dubna 2020. Besdřich Skála 
podrobně informoval o zajištění jednací místnosti pro konání valné hromady v hotelu Olšanka, Praha 3 na schválené 
datum, se začátkem v 17:30 hodin, s obvyklým občersatvení v předběžné ceně cca 23.000 Kč.  
Podrubně byla znovu projednána odpovědnost za jednotlivé části Výroční zprávy s termínem dododání 31. 3. 2017, 
elektronickou poštou na adresu P. Dubského: Jednácí řád VH, Organizační struktura PAS, V-PAS, Podpora hl. m. Prahy 
– V. Tikal; Pražské atletické soutěže – O.Šíp, P.Dubský; Pražské atletické oddíly/kluby na M-ČR, Statistické přehledy – 
P. Dubský; činnost komise rozhodčích, školení rozhodčích – L.Lébr; Školení trenérů – M.Halbich; Talentovaná mládež 
(SpS, SCM, SG) – P.Šarapatka, M.Halbich; Mezikrajová a meziměstská soutěže mládeže – R.Bártl; Výsledky hospodaření 
PAS, rozpočet PAS – B.Skála; Zpráva revizora – M.Gála.       
Byla také projednáná možnost připravit pro VH vedle Výroční zprávy i publikaci Plán rozvoje atletiky regionu Praha, 
který byl projednán V - PAS na podzim roku 2019, s tim, že bude základem pro připravovaný plán rozvoje sportu v hl. 
m. Praze.                                                                                                             

Usnesení č. 20/34/266                                                                                                                                                               
Výbor PAS                                                                                                                                                          
s c h v a l u j e                                                                                                                                                          
1. Tradiční program valné hromady Pražského atletického svazu.                                                                                                               
2. Připravit pro valnou hromadu publikaci Plán rozvoje atletiky v regionu Praha.                                                                              
u k l á d á                                                                                                                                                                          
1. Předložit konenčné znění publikace Plán rozvoje atletiky v regionu Praha  Termín: 16. 3. 2020   
a zaslat všem členům V- PAS elektronickou poštou nejpozději 12. 3.2020.  Odpovídá: P. Dubský
    

5. Organizačně technické zabezpečení školení rozhodčích III. třídy  
 

Výbor PAS na základě dřívějších usnesení a po souhlasném projednání s předsedou komise rozhodčích ČAS, posoudil 
návrh předsedy komise rozhodčích na první školení rozhodčích III. třídy individuální formou v neděli 16. dubna 2020 
s tím, že na vypracování podkladových materiálů budou mít uchazeči dobu od 3. 4. do 12. 4. 2020. 
Nábor na toto školení bude proveden na základě dřívějšího usnesení o spolupráci s pražskými oddíly/kluby, které se 
obrátí s výzvou na rodiče svých dětí, které sportují v družstvech mladšího žactva a přípravek 
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Usnesení č. 20/34/267                                                                                                                                                             
Výbor PAS                                                                                                                                                                          
s c h v a l u j u                                                                                                                                                           
1. Uskuteční individuálního školení rozhodčích III. třídy v Praze v neděli 16. dubna 2020 s tím , že uchazeči 
budou mít na zpracování podkladových materiálů dobu od 3.4. do 10.4.2020. 
u k l á d á                                                                                                                                                           
Předložit návrh na zabezpečení podkladových materiálů pro nábor mezi rodiči Termín : ihned                                        
na školení rozhodčích III. třídy v pražských oddílech/klubech, při využití dříve    Odpovídá: Lebr, Tikal,                                                
schváleného dopisu místopředsedy PAS.                                                         Dubský                                                                                
                                                                                                                                                                               

6. Zabezpečení družstva mladšího žactva Prahy na meziměstské halové utkání  
v Ostravě   
 

Výbor PAS podrobně projednal zabezpečení družstva Prahy na meziměstské utkání ml. žactva v Ostravě. Bedřich Skála 
podal podrobnou informaci o zabezpečení dopravy a pobytu družstva. Předseda komise mládeže, pak výbor 
informoval o zabezpečení nominace družstva (na základě výsledků Přeboru Prahy ml. žactva), personálním a 
trenérském zabezpečení a časovém pořadu soutěže. Při této příležitosti upozornil na dodržování dřívějšího usnesení  
V-PAS, o společném cestování všech nominovaných členů družstva.  
                                                                                                                                                                                                                                                          

Usnesení č. 20/34/268                                                                                                                                                             
Výbor PAS                                                                                                                                                                
b e r e  n a  v ě d o m í                                                                                                                                        
1. Informaci o zabezpečení dopravy do Ostravy (Praha-Ostrava, Pendolino SC 241 s odjezdem v 07:08 hodin  
a z Ostravy, Pendolino SC 500 s příjezdem do Prahy v 20:19 hodin), zabezpečení autobusové dopravy 
v Ostravě a zajištění pozdního oběda pro družstvo v Ostravě.                                                                               
2. Informaci o nominaci družstva a personálním a trenérském zabezpečení družstva.                                                      
s c h v a l u j e                                                                                                                                                  
Vedoucím družstva Prahy Miloslava Cymbála.                                                                                                             
u k l á d á                                                                                                                                                            
Zabezpečit  v souladu  s nominačními kriterií nominaci družstva a nezbytné  Termín: 24/25.2.2020 
trenérské zabezpečení.          Odpovídá: Bártl 
 
 
                                                                                                                                                              
 
Příští jednání výboru PAS se uskuteční v pondělí 16. března 2020 od 19:00 hodin  

v kanceláři PAS na Strahově. 

 

 

 

V Praze 24. února 2020    Vladimír Tikal,        
             předseda PAS                                                                                                                             


