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Zápis 
 

38. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v úterý   
13. října 2020 od 18:45 hodin v kanceláři PAS na Strahově, Praha 6 

 
Přítomni: Vladimír Tikal, Radek Bártl, Petr Dubský, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Milan Gála                                                     
Omluveni: Bedřich Skála, Petr Šarapatka a Ondřej Šíp                                                                                                                                      
                                                                                                                    
Jednání výboru bylo zahájeno ve 18:55 hodin, jednání řídil předseda PAS Vladimír Tikal. Jednání bylo ukončeno  
v 20:45 hodin. 

PROGRAM: 

1. Schválení programu jednání.                                                                                                                     
2. Kontrola úkolů z 37. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání.                                                                                                              
3. Organizační a technická opatření k zajištění činnosti v souvislosti s přijatými mimořádnými 
opatřeními.                                                                                                                                             
4. Návrh na opatření k zabezpečení prostorů pro pražskou halovou sezónu 2021.      
5. Návrh na zabezpečení školení rozhodčích a setkání pražských rozhodčích. 
6. Zajištění vyhlášení nejlepších mladých atletů Prahy za rok 2020.                                                                                                       
7. Zprávy členů výboru a různé.                                                             

                                                                                              
1. Schválení programu jednání 

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

           Usnesení č. 20/38/288 
Výbor PAS          
s c h v a l u j e                                                                                                                                                                                       
po doplnění předložený program jednání.    

                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Kontrola úkolů z 37. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání                                                                                                                     

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 17. srpnu 2020 a přijal následující usnesení: 

Usnesení č. 20/38/289                                                                                                                                                             
Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                       
s c h v a l u j e                                                                                                                                                  
1. Zápis z 37. jednání výboru PAS z 14. září  2020.     
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 14. září  2020, s tím, že úkol: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
19/26/199 PRŮBĚŽNÝ ÚKOL SE RUŠÍ vzhledem k ukončení soutěží na dráze.      
20/32/247 PRŮBĚŽNÝ ÚKOL SE RUŠÍ vzhledem k ukončení soutěží na dráze.      
20/33/257 ÚKOL  SE RUŠÍ, vzhledem k tomu, VH PAS se v letošním roce neuskuteční, budou 

připravené podkladové materiály využity pro VH PAS 2021. 
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20/33/258     ÚKOL SE RUŠÍ, k zajištění halových soutěží 2021 jsou přijata opatření na dnešním jednání – 
termín se prodlužuje do 30. 11. 2020. 

20/37/283     1. Bude projednáno na dnešním jednání                                                                                    
            2. bude projednáno na dnešním jednání  

20/37/284 1. ÚKOL SPLNĚN, termín oponentur byl zveřejněn na webových stránkách PAS                                            
2. ÚKOL TRVÁ                                                                                                                                  
3. ÚKOL TRVÁ 

20/37/285 1. ÚKOL TRVÁ 
2. Bude projednáno na dnešním jednání                                                                                    

            3. bude projednáno na dnešním jednání  
20/38/286 1. ÚKOL SPLNĚN, na základě informace B. Skály bylo pražským oddílům/klubům vráceno 

50%, toje 277 500 Kč z obdržené částky  555 000 za neuskutečněné sotěže MPD a 
zkrácených přebornických soutěží. 

                                                                                                                                                                                         

3. Organizační a technická opatření k zajištění činnosti v souvislosti s přijatými 
mimořádnými opatřeními  
     
Výbor PAS podrobně projednal jednotlivé plánované podzimní akce, které v současné době nelze realizovat 
v souvislosti s přijatými mimořádnými opatřeními. Na základě diskuse přijal následující usnesení: 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Usnesení č. 20/38/290                                                                                                                                              
Výbor PAS                                                                                                                                                                            
s c h v a l u j e           

1. Nadále připravovat oponentury pražských článků talentované mládeže s možností využití různé formy 
jednání.                                                                                                                                                           
2. Zrušit konání přeboru Prahy v přespolním běhu. 
3. Na jarní měsíce roku 2021 přesunout uspořádání Valné hromady PAS, slavnostní vyhlášení nejlepších 
mladých atletů Prahy a seminář řídicích pracovníků, technických delegátů a hlavních rozhodčích. 

u k l á d á                                                                                                                                                                    
1. Nadále sledovat možnosti uspořádání oponenturpražských článků talentované  Termín: průběžně 
mládeže a rozhodnout o jejich konání.    Odpovídá: 

             Šarapatka,Dubský  
2. Zveřejnit na webových stránkách PAS rozhodnutí o zrušení přeboru Prahy   Termín. ihned 
v přespolním běhu.         Odpovídá: Dubský 

  

4. Návrh na opatření k zabezpečení prostorů pro pražskou halovou sezónu 2021 
 

Výbor PAS potvrdil dřívější usnesení o zajištění termínu pro konání halových přeborů Prahy v přetlakové hala na 
Strahově v souvislosti s opatřeními přijatými MV ČR o využívání sportovišť centra sportu MV ve Stromovce. Jednání 
v současné době vede sekretář PAS s tím, že bude snaha zabezpečit i termín pro uskutečnění soutěže v halových 
vícebojích. 
 
 
 
                                                                                                                                                   
5. Návrh na zabezpečení školení rozhodčích a setkání pražských rozhodčích  
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Výbor PAS projednal návrh předsedy komise rozhodčích na uskutečnění školení rozhodčích II. a III. třídy a také 
setkáníní pražských rozhodčích k vyhodnocení sezóny 2020. V této souvislosti V-PAS ocenil práci a nasazení pražských 
rozhodčích v mimořádně složité temínové listině letošního srpna a září. 

                                                                                                                                                                                                                               
Usnesení č. 20/38/291                                                                                                                                                           
Výbor PAS                                                                                                                                                           
s c h v a l u j e    
1. Uskutečnit školení  rozhodčích II. a III. třídy na jaře roku 2021.                                                                           
2. Uskutečnit setkání pražských rozhodčích k hodnocení sezóny 2020 v obvyklém rozsahu v jarních měsících 
roku 2021. 
u k l á d á                                                                                                                                                   
Poděkovat dopisem předsedy komise rozhodčích elektronickou cestou všem  Termín: 31.10.2020              
pražským rozhodčím za činnost v roce 2020, dopis zveřejnit na webových Odpovídá: Lébr, Dubský  
stránkách PAS.                                                                                                             
                                                                                                                         

6. Zajištění vyhlášení nejlepších mladých atletů Prahy za rok 2020                                                               
 

Byla projednána příprava vyhlášení  nejlepších mladých sportovců Prahy za rok 2020 s tím, že výbor projedná návrh 
na listopadovém jednání. Zároveň výbor vzal na vědomí materiál P. Dubského připravený k této problematice. Bylo 
také potvrzeno, že výbor vítěze vyhlásí v letošním roce, s tím, že slavnostní předání odměn se uskuteční v jarních 
měsících roku 2021.                                                                                                                                                                                                            

Usnesení č. 20/38/292                                                                                                                                                          
Výbor PAS                                                                                                                                                            
s c h v a l u j e    
Ustavení pracovní skupiny ve složení P. Šarapatka, M. Halbich a R. Bártl k přípravě návrthu na vyhlášení 
nejlepších mladých atletlů Prahy v roce 2020.                                                                                                        
u k l á d á                                                                                                                                                         
Pracovní skupině předložit návrh na vyhlášení nejlepších mladých atletů Prahy Termín: listopad 2020                               
za rok 2020.         Odpovídá: Šarapatka 

 
7. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé 
a) Návrh na zakoupení nových dresů pro reprezentační družstva Prahy 
 
Výbor na základě usnesení z minulé schůze posuzoval možný nákup nových dresů. V této souvislosti informoval P. 
Dubský, že v současné době máme 140 souprav z nichž některé nebyly dosud použity. Zároveň byly posuzovány další 
návrhy na pořízení přebornických triček pro mládežnické katerie, či dalších dárkových předmětů. Po diskusi bylo 
přijato následující usnesení. 
  

Usnesení č. 20/38/293                                                                                                                                                          
Výbor PAS                                                                                                                                                            
s c h v a l u j e    
1. Neuskutečnit nákup nových souprav dresů pro reprezentační družstva Prahy.                                                                           
u k l á d á                                                                                                                                                         
Předložit návrh na realizaci přebornických triček pro mládežnické kategorie Termín: listopad 2020            
(vzory triček, cena, počet)       Odpovídá: Dubský 
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b) Projednání návrh P. Dubského k ohodnocení TD a ŘP a ohodnocení za 
pořadatelskou činnost 
 
Výbor PAS diskutoval předložené písemné návrhy P. Dubského s tím, že budou využity při přípravě atletické sezóny 
roku 2021. K předloženým návrhům nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
                                                             
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          
                                                                                                   

Příští jednání výboru PAS se uskuteční ve 48. týdnu, s tím, že termín a místo 
bude určeno později.  

 

 

 

V Praze 16. řijna  2020    Vladimír Tikal,        
             předseda PAS      


