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ZÁPIS Z OPONENTUR PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU (pracovní verze) 

úterý 23.11.21, v hotelu Slávia v areálu SK Slavia Praha, od 14:00 

 

 

Přítomni: Jan Koutník  vedoucí oddělení mládeže ČAS; 

  Petr Šarapatka  sekční trenér SCM sekce překážek ČAS, předseda PAS; 

  Michal Halbich  člen výboru PAS; 

  Štěpán Pobuda  vedoucí trenér SCM pro Prahu 6.-10.; 

  Dan Musil  vedoucí trenér SCM pro Prahu 1.-5.; 

  Petr Dubský  krajský manažer hl.m.Prahy, člen výboru PAS; 

  Milan Kovář  sekční trenér SCM sekce skoků ČAS; 

  Jindřich Šimánek vedoucí trenér sportovního gymnázia Přípotoční; 

  Radek Bártl  vedoucí trenér SpS Aktis Praha, člen výboru PAS; 

  Lukáš Drbohlav  vedoucí trenér SpS USK Praha; 

Jan Ruda  předseda USK Praha; 

  Lukáš Teplý  vedoucí trenér SpS Jižní město; 

  Erika Musilová  trenér SpS Dukla Praha; 

  Michal Krčmář  vedoucí trenér SpS Olymp Praha; 

  Josef Nepomucký vedoucí trenérka SpS A. C. Sarta Praha; 

  Marek Čepelák  vedoucí trenér SpS ASK Slavia Praha; 

  Tomáš Korbel  vedoucí trenér SpS SK ZŠ Jeseniova; 

  Jiří Hejbal  předseda atletického klubu Stodůlky; 

 

omluveni  Martina Feherová- Spartak Praha 4, Josef Jičínsky – TJ Dukla Praha; 
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Tradičně bylo v úvodu zmíněno specifické postavení hl. m. Prahy v rámci systému ČPTM mezi 

ostatními kraji, velká kvantitativní a kvalitativní šíře členské základny, velký počet aktivních jednotek 

ČPTM, relativně vysoká úspěšnost i úroveň jednotlivých článků SG, obě krajská SCM, dvě sekce SCM a 

všech dvanácti stávajících SpS; 

Dalším bodem vyplývajícím z výše uvedeného je, stejně jako v letech předchozích,  konstatování 

kritického nedostatku čtyřistametrových atletických stadionů na území hl. m. Prahy – stadiony, jež 

nepodléhají žádnému specifickému režimu jsou v Praze pouze ASK Slavia Praha a Spartak Praha 4 a 

není v jejich silách pokrytí kvalitních závodů pro všechny kategorie. Obdobná situace je pak v halách, 

v počtu veřejných závodů atd. Některé pražské oddíly již expandují i na území Středočeského kraje – 

využití haly v Nehvizdech a tunelu v Českém Brodě; 

Z tohoto pohledu byl poměrně zajímavý závěr samotných oponentur, z nějž vešlo konstatování, že 

vzhledem k vlastním aktivitám jednotlivých klubů, pozitivnímu přístupu městských částí, jsou 

plánovány rekonstrukce resp. výstavby v řadě pražských klubů majících SpS – Radotín, Spartak Praha 

4, Vinohrady, Stodůlky, Jeseniova, Dukla, USK – absolutně kritická je tak jen situace klubů sdružených 

pod velkými jednotami – ASK Slavia Praha a AC Sparta Praha; 

 
Zápis:  
 
Předsedající oponentního řízení Petr Šarapatka zahájil v 14:05 hod přivítáním všech přítomných a 
shrnutím koncepce řízení oponentur 2021. 
 

Sportovní gymnázium Přípotoční – dlouhodobě setrvalý stav s prioritou pokračování v atletickém 

tréninku zejména po ukončení studia a výkonnostním vzestupem až v kategorii 

dospělosti. 

Oproti předchozím rokům – se výrazně daří udržet absolventy u atletiky, na druhou 

stranu je zájem o studium zejména z odchovanců mateřského klubu ASK Slavia Praha. 

Nízká angažovanost většina pražských SpS – v souvislosti s tím byla konstatována 

nízká propagace gymnázia, s níž ale nekoreluje každoročně vzrůstající počet 

přihlášených. Téměř čtvrtinu studentů gymnázia nám v současnosti tvoří mimopražští 

závodníci; 

V rozpravě připomenul Milan Kovář nezbytnost neustálého tlaku na vedení SG na 

rozšíření trenérských pozic o další částečné nebo celé úvazky pro atletiku; 

SpS: 

Aktis Praha  Dva stadiony rozšířeno o novější a větší stadion 250m na ZŠ Janského, ten je využíván 

pro větší děti a mládež. Velmi výhodná poloha v těsném sousedství Prokopského 

údolí. Stadion vybaven všemi sektory, jedinou slabinou je absence vrhačské louky; 

 Proběhlo i jednání o zřízení vrhačské louky, jež bohužel nebylo podpořeno stran ČAS; 
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Již druhým rokem OTEVŘENA SPORTOVNÍ TŘÍDA při ZŠ Janského., slušný počet 

trenérů- ideálně se rekrutují z vlastních odchovanců klubu, výrazné pořádání. 

Z prostředků městské části zakoupeno nové zařízení na časomíru; 

USK Praha Stává se čím dále větším problém odlehlá poloha Strahova a roste konkurence 

v nejbližším okolí.  

Pořádání zejména oddílových závodů, pokles organizace závodů ve vztahu k PAS, ale 

vysvětlili jsme si na místě, že USK uspořádalo vlastně vše, o co bylo delegováním 

výboru PAS požádáno;  

Aktuálně zažádáno o výstavbu venkovního městského stadionu hl.m.Prahy v prostoru 

bývalého Malého stadionu u přetlakové haly Strahov. 

Vedoucí SpS pan Lukáš Drbohlav opět požádal vedení ČAS o maximální možný tlak 

směrem k MŠMT na legislativní rámec fungování sportovních tříd – k této žádosti, 

kterou výbor PAS poslal již v jarních měsících (viz.-zápis z 5.schůze výboru PAS 

24.6.2021 usnesení č.21/05/005 - žádost na komisi mládeže ČAS k vytvoření tlaku na 

MŠMT na opětovné zařazení sportovních tříd resp. SpS do legislativy MŠMT – podnět 

výboru PAS ke komisi mládeže ČAS;) se přidali i všichni ostatní zástupci pražských SpS; 

V souvislosti s hodnocení SpS se rozpoutala i dlouhosáhlá diskuse o provozu 

přetlakové haly Strahov, kde se, dle plánovaného rozdělení má od 6.12.2021 do 

4.3.2022 každý den scházet cca 5-8 pražských atletických klubů ve stísněném 

časovém prostoru od 17:30 do 20:00 – nevyhovující nejen z hlediska vlastního 

tréninku, ale i výrazně nad rámec kapacity haly, nebezpečné vzhledem k šíření Covid 

19 atd. Výbor PAS se touto problematikou dlouhodobě zabývá od své 6.schůze 

30.8.2021 v bodě 21/06/003 - příprava provozu haly; 

Zástupci pražských klubů konstatovali dlouhodobou absenci informací o provozu 

stran ČAS. Přítomný předseda klubu USK Praha pan Jan Ruda vysvětlil strukturu 

financování, kdy se resort VSCM údajně spolupodílí na celoročním provozu haly 

částkou cca 2 200 000Kč ročně, což opodstatňuje zaběhnuté rozdělení haly 9:00-

17:30 reprezentace, resort VSCM a USK Praha, 17:30-20:00 všichni ostatní; 

Vinohrady  trenéři mladší 18ti let- řešeno systémem mentor, zodpovědný za skupinu; Pozitivně 

hodnotí finanční přínos systému SpS, s tím pravděpodobně početní vzestup členské 

základny  – prakticky na úroveň USK Praha, ale samozřejmě tam vstupuje řada jiných 

vlivů – zejména kvalitní trenérské zajištění; 

 Projekt nového stadionu, bude z podpory NSA nová vrhačská klec – velmi nadějně 

vypadající zajištění nové infrastruktury stadionu; 
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 Vinohrady jsou stejně jako atletický klub Stodůlky Praha začínající SpS – také v záběhu 

v systému hájení; 

Jeseniova  obrovská trenérská základna i tady zmiňován jediný funkční systém trenéři z vlastních 

odchovanců, vlastní trenérské semináře a workshopy pro své budoucí trenéry s tím 

logicky roste i členská základna, masivní pořádání závodů, po návratu do I. třídy další 

vzestup celého klubu; 

 Michal Halbich upozornil na problémy se spolufinancováním z různých zdrojů; 

 Stále problém s legislativou sportovních tříd, který druhotně legislativně blokuje další 

růst klubu- blíže rozebráno v hodnocení USK Praha; 

Atletika Jižní město – Doublování trenéra Brandejského s USK (ošetřeno z pohledu grantu hl.m.Prahy 

i SpS) 

I zde výrazný nárůst členské základny i zde velmi dobrý vliv trenérů z řad vlastních 

odchovanců a oddíl vystoupil ze své ,,škatulky klubu jednoho muže“;  

Pořadatelská činnost stejně jako u USK spíše na klubové úrovni – větší aktivita 

z pohledu PAS; 

Stále působí na dvou sportovištích, přetrvávající problémy s civilním obyvatelstvem 

na stadionu; 

DUKPR  – výrazné posílení trenérského kádru u mládeže a s tím související nárůst členské 

základny. 

Plánovaná rekonstrukce zázemí pro atletiku a s tím související předpoklad mírné 

stagnace dalšího rozvoje klubu; 

Z pohledu PAS velmi dobrá činnost pořadatelská – klub na vzestupu; 

Doporučuje dělat výběr místo náboru; 

Olymp   – Ivan Zavřel-trenér Olympu? Uvádí jej i Jeseniova opět - (ošetřeno z pohledu grantu  

hl.m.Prahy i SpS);  

Z pohledu PAS 2021 prakticky nulová pořadatelská činnost – jeden z mála velkých 

stadionů, ale uvědomujeme si problematická úskalí s nařízením ministerstva vnitra, i 

tak PAS moc prosí o maximální vstřícnost s pořadatelstvím. 

Nízká členská základna – a navazují 3 TSCM – obrovská disproporce vzhledem 

k dalším pražským klubům; 

Vedoucí SpS pan Michal Krčmář upozornil na výrazný deficit v technických 

dovednostech žactva vzniklý tréninky mimo stadion v souvislosti se zákazem využití 

stadionu v době lockdownu; 
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Radotín  – klub v progresu, nárůst členské základny, výstavba stadionu a zázemí - rekonstrukce 

ve výši 37 000 000Kč, narůstající členská základna.  

Trenérka Martina Andrštová – opravit změnu jména po svatbě; 

Až extrémně aktivní v projektech ČAS – atletika pro Radost I. a II., Atletika pro rodinu,  

Dobře stanovený cíl – postup do II.pásma SpS; 

SLAPR  – oproti Jeseniově relativně málo trenérů, ale až extrémní pořadatelská činnost – 

z pohledu klubu až nad rámec kapacity a stadion padá…………  

Převyšuje všechny ostatní ve výkonnosti družstev i v předávní do návazných složek;  

SCM 2021 – 2, 2022 – 2/ SG 2021 – 2, 2022 – 4/ 

Velmi podrobně vyplněná textová část hodnocení s jistě ne nezajímavými podněty 

pro ČAS, nutno pročíst; 

Sparta   – trenér Molva doublován s Jeseniovou (ošetřeno z pohledu grantu hl.m.Prahy i SpS);  

Relativně malý počet trenérů – už v systému řešení, doškolením dalších trenérů z řad 

odchovanců, i přes to velmi však slušná členská základna.  

Pořadatelská činnost sice málo závodů, ale z pohledu PAS větší aktivita než Jižní 

Město, Olymp i USK;  

Pozorovatelný výkonnostní propad v oblasti družstev staršího žactva . vysvětleno 

odlivem dětí z příčin řešených v loňském roce; 

Popsán problém s financováním údržby a dostavby stadionu – v majetku asociace; 

Žádají o archiv z předchozích roků – ihned operativně řešeno přítomným vedoucím 

oddělení mládeže ČAS Janem Koutníkem; 

vedoucí SpS A.C. Sparta Praha  pan Josef Nepomucký opakovaně pochválil nové 

vedení PAS za transparentnost, vstřícnost a otevřenost v přístupu k jednotlivým 

pražským klubům a celkovém vedení současné pražské atletiky; 

Spartak Praha 4 – Již čtvrtý vedoucí trenér SpS v průběhu posledních let,  

Nicméně oddíl ve velkém progresu – výstavba zázemí, dostatečný počet trenérů i 

členská základna.  

Výrazná činnost pořadatelská. Jasně drží pozici v TOP 3 v rámci PAS; 

Předseda PAS doporučil všem přítomným požádat o exkurzi v klubu seznámit se 

nejen se zázemím, ale i softwarem a elektronickým, nebojím se říci digitalizovaným 

řízením klubu – zazněla i myšlenka, že Spartak aktuální předbíhá řadu dalších 

pražských klubů o desetiletí; 
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Stodůlky  nové rozjíždějící SpS – stejně jako kdysi před lety ,,čtvrté SpS v Praze, výše 

glorifikovaný Spartak Praha 4“         

zatím ve fázi ,,hájení“ stran PAS – nechat prostor na rozjezd a rozkoukání.  

Zmonitorovat situaci a v rámci možností podpora stran PAS. Velmi dobrý nápad 

trojutkání lokací blízkých oddílů = zdravá rivalita. 

Spolupráce se ZŠ, plány na výstavbu nového stadionu; V plánu přejmenování klubu; 

 

SCM společně – návrat k osvědčeným modelům – krajská VT a TS s kvalitním výstupem stran 

 zdravotního pohledu, fyzioterapie, psychických i rodinných poměrů talentovaného atleta.      

Podrobně probrána i metodika testování a její výběr i očekávané výstupy, včetně 

zpracovaných dotazníků; 

Popsána malinko nevyhovující situace s podzimním termínem, jednoznačně podpořen termín 

březnový; 

Janem Rudou – předsedou USK Praha předložen podnět k zamyšlení nad novým pohledem 

současného vedení ČAS resp. resortních center – maximální podpora malého množství 

extrémních talentů;  

Podnět Milana Kováře k přenastavení systému výběru TSCM – zařadit do systému více 

specialistů na jednotlivé disciplíny. 

V závěrečné diskuzi seznámil předseda PAS všechny přítomné s body nové struktury mistrovských 

soutěží družstev staršího žactva a mládeže, jež byla schválena Výborem ČAS v sobotu 20.11.2021 a 

kde došlo na základě materiálu zpracovaného na podnět výkonného výboru PAS manažerem PAS 

Petrem Dubským (detailně viz. zápis 7. schůze výboru PAS 29.9.2021  bod. 21/07/009 Zpracovat 

návrh na rozšíření Mistrovství Čech dorostu na dvě skupiny a pro Prahu se pokusit v žactvu a dorostu 

získat 4 postupová místa – dvě do každé skupiny Mistrovství Čech, v kategorii juniorů a dorostu pak 

ponechat stávající tři postupové týmy) vyhověno výše citovanému požadavku PAS; 

 

Oponetury ČAS/PAS 2021 oficiálně ukončil předseda PAS v 17:30hod; 

 

Zapsal  na základě svých poznámek a postřehů člena výboru PAS pana Michala Halbicha dne 

24.11.2021       Petr Šarapatka – předseda PAS; 


