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ZÁPIS č. 10/2021 
čj.: ČAS-PKAS 10/21/H 

 
z jednání výboru PKAS, které se uskutečnilo dne 9. 12. 2021 v Plzni. 

 
Přítomni: P. Konop, J. Pšajdl, J. Bastl, E. Linhartová, R. Sladký, Z. Šilhánek, M. Neuvirt,  

A. Ujkanovičová, D. Benešová 

Omluveni: J. Ledvina  

Hosté:      

Program:   

 Kontrola zápisu 

 Poděkování medailistům z MČR v přespolním běhu 

 Schůze předsedů krajů, schůze VV ČAS  

 Projednání změn soutěže družstev předžactva 

 Finanční podpora pořadatelů za rok 2021  

 Krajské mistrovství v přespolním běhu 

 Přihlášky k činnosti  

 Školní soutěže  

 Běžecký pohár mládeže  

 Vyúčtování dotace Plzeňského kraje 

 Informace ze zasedání metodické komise ČAS 

 Zpráva hospodáře 

Jednání zahájil předseda PKAS pan Petr Konop. K navrženému programu jednání nebyly připomínky. 

Ad 1) Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.9/21. 

• Finále běžeckého poháru mládeže, Valašské Meziříčí    

Starší žáci, 2. místo – Jan Škarban – Vendula Haladová – Lucie Pernicová – Martin Honl 

Dorostenci, 3. místo – Michal Pergler – Adéla Kočandrlová – Lucie Kubecová – Jiří Špiroch 

Mladší žactvo, 4. místo – Adam Novák – Jana Kozáková – Eliška Doubková – Ondřej Špiroch 

VV PKAS děkuje všem závodníkům, trenérům a vedoucím výpravy za spolupráci a předvedené 

výkony.  
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• 1. ZŠ - výškařské doskočiště  

Zakoupena plachta na zakrytí doskočiště. Při příznivějším a stálejším počasí bude doskočiště 

rozebráno, zjistí se poškození a zakryje se na zimní sezonu. zodp. M. Neuvirt 

• Oponentury ČPTM   

Vyplývající úkoly z oponentur k projednání výkonným výborem:  

- Pozemkové možností v kraji pro výstavbu odhodové haly ve spolupráci s ČAS. VV PKAS prosí 

kluby o spolupráci v hledání pozemkových možností. Případně info sekretář PKAS. 

- Projednání soutěží družstev mladšího žactva. Do příští schůze bude doplněn stávající soutěžní 

řád. Během schůze navržen formát pro obměnu soutěže (vložení kola přespolního běhu, 

víceboje). zodp. D. Benešová, Z. Šilhánek 

- Krajské štafetové mistrovství - pro další sezonu se s krajským mistrovstvím štafet neuvažuje 

• Testovací sraz SCM 

Proběhl v termínu 18. - 19. 11.Testovacího srazu se zúčastnilo 50 atletů z Plzeňského, Karlovarského a 

Jihočeského kraje. VV PKAS ocenil zapojení fyzioterapeutů a možnost srovnání výkonnosti napříč 

kraji. V případě opakování by bylo vhodně zvážit zkrácení srazu spolu s úsporou finančních 

prostředků komise mládeže ČAS.  

• Vybavení sportovišť v Plzeňském kraji 

V kraji již vybaven domažlický stadion výškařským doskočištěm. Do konce roku očekáváme dodání 

tyčkařských sektorů pro AK Škoda Plzeň a AK Atletika Klatovy.  

• Mezikrajské utkání žactva v hale - zrušeno. Proti pořádání se vyjádřila většina členů 

předsednictva ČAS. 

• Vyhlášení atleta roku Plzeňského kraje - Projednány body vyhlášení ankety, které se 

uskuteční 7. 1. v hotelu Primavera, zodp. P. Konop, M. Neuvirt  

• Halové soutěže PKAS 2022 - Probrány možnosti uspořádání halových soutěží za současných 

podmínek, založení závodů v kalendáři ČAS, vytvoření propozic. V případě pořádání, které je 

závislé od vstřícnosti vedení PSK Olymp, budou o kluby PKAS včas informovány.    

zodp. M. Neuvirt  

16. 1. - Mistrovství PKAS (dospělí, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenci) - Stromovka 

20. 2. - Mistrovství PKAS - žactvo - Stromovka 

13. 3. - Mistrovství PKAS - starší přípravky - Strahov 
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• Větroměr PKAS  

Zahájena komunikace s firmou Online Systém pro dodání bezdrátového větroměru. zodp. R. Sladký 

Ad 2) Poděkování medailistům z MČR v přespolním běhu  

Ženy: 1. místo - Tereza Hrochová  

Muži: 1. místo - Vladimír Marčík, 3. místo - Tomáš Jaša, 6. místo - Vlastimil Šroubek, 8. místo - Šimon 

Ekl (všichni závodníci SKPLZ) 

Junioři: 1. místo - Jakub Davidík, 10. místo Štěpán Trávníček (oba závodníci STRIB) 

Ad 3) Schůzka předsedů krajů, schůze VV ČAS  

Pan Konop sdělil informaci ohledně snížení rozpočtu ČAS pro oddělení mládeže. Z tohoto důvodu 

předsednictvo ČAS přistoupilo ke zvýšení členského poplatku na člena ze 100 Kč na 150 Kč/člen. 

Získanou částkou budou pokryty zejména náklady na trenéry TSCM. 

Ad 4) Projednání změn soutěže družstev předžactva (reagováno na návrh Atletika Klatovy) 

STK PKAS připravuje změnu soutěžního řádu. Během další schůze bude představena nová koncepce 

soutěží družstev předžactva. zodp. J. Pšajdl  

Ad 5) Finanční podpora pořadatelů za rok 2021  

Mezi kluby pořádající soutěže řízené PKAS bude rozdělena finanční podpora. Zpracováním klíče pro 

rozdělování finanční odměny zodp. J. Pšajdl.  Kluby obdrží výzvu k fakturaci od hospodáře PKAS. 

Ad 6) Krajské mistrovství v přespolním běhu 

VV PKAS děkuje pořádajícím subjektům Obec Bělá nad Radbůzou, TJ START Bělá nad Radbůzou,  

AC Domažlice. 

Ad 7) Přihlášky k činnosti 

VV žádá oddíly o dodržení termínu (26. 12.) přihlášení k činnosti.  

Ad 8) Školní soutěže 2022  

M. Neuvirt sdělil vývoj komunikace mezi Krajským úřadem Plzeňského kraje a ČAS. Krajský úřad bude 

mít pro další rok omezené finanční prostředky pro finanční zajištění soutěží.  

Ad 9) Běžecký pohár mládeže  

Proběhlo shrnutí sezony běžeckého poháru 2021. VV PKAS se shodl pro obměnu aktuálně zařazených 

závodů v seriálu BPM. Pro další sezonu bude umožněno vstupu do poháru novému závodu  

Běh 17. listopadu - Blovice, s jehož pořadateli probíhá jednání. Tento závod bude vyměněn za závod 

v Plískově.  zodp. R. Sladký 
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Ad 10) Vyúčtování grant dotace Plz. kraj, Dotační programy, příprava dotačních programů, 

Vyúčtování dotace Plzeňského kraje za rok 2021 proběhne během ledna 2022.  

Příprava podkladů k žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu města Plzeň a Plzeňského kraje 

na rok 2022. zodp. A. Ujkanovičová 

Ad 11) Informace ze zasedání Metodické komise ČAS 

A. Ujkanovičová (členka metodické komise ČAS) přednesla body projednané z poslední schůze 

(7. 12.).  

Aktuální prováděcí pokyny ke vzdělávání trenérů budou zveřejněny po zasedání předsednictva ČAS 

v měsíci leden.  

Ad 12) Zpráva hospodáře 

VV vyslechl informaci hospodáře o posledních účetních pohybech a zůstatku na účtu PKAS. 

Hospodář pan Jiří Bastl sdělil VV průběh hrazení faktur vystavené oddílům. Konkrétně uvádí opětovné 

nedodržení termínu splatnosti u faktur atletického oddílu MÍLAŘI Domažlice. VV upozorňuje tento 

klub, že v případě opakování platební nekázně nebudou jeho členové připuštěni k soutěžím PKAS.  

 

 

 

 

 

 

Další termín schůze VV PKAS stanoven na 13. 1. od 17:00 hod.     

     

Zapsal: Mgr. Miroslav Neuvirt     

sekretář PKAS 
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