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ZÁPIS č. 6/2022 
čj.: ČAS-PKAS 6/22/H 

 
z jednání výboru PKAS, které se uskutečnilo dne 25. 8. 2022 v Plzni. 

 
 
 

Přítomni:                 P. Konop, J. Pšajdl, J. Bastl, R. Sladký, M. Neuvirt, J. Ledvina, Z. Šilhánek 
 
  Omluveni:                          A. Ujkanovičová, D. Benešová, E. Linhartová

Hosté:  

Program: 

 
 
 
 

1. Kontrola zápisu č. 5/22 

2. Hodnocení LODM 

3. Projekt Zátopkovi 

4. Granty KÚ 

5. Hodnocení - krajské mistrovství žactva Stříbro, 25. 6. 

6. Soutěže družstev 

7. Podzimní část sezony 

8. Běžecký pohár mládeže 

9. Mezikrajské mistrovství mladšího žactva 

10. Mistrovství Plzeňského kraje předžactva 

11. Pracovní skupina STK 

12. Finále Běžeckého poháru mládeže 

13. Poděkování   

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

Ad 1) Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č. 5/22. 
  
Ad 2) Hodnocení LODM   
Vystoupení výpravy Plzeňského kraje zhodnotila vedoucí výpravy Adriana Ukjanovičová: 
Po třech letech jsme se dočkali dalšího ročníku Letní olympiády dětí a mládeže, která se konala již 
podruhé v Olomouckém kraji. Plzeňský kraj reprezentovalo celkem 32 atletek a atletů v kategoriích 
mladšího a staršího žactva, na ně dohlíželo celkem 5 trenérů z různých klubů PK. Největší úspěch slavila 
mladší žákyně oddílu TJ Baník Stříbro Kristýna Záhořová, která vybojovala 2 zlaté medaile v běhu 
na 60 m a ve skoku dalekém. Další zlatou medaili přidala mladší žákyně oddílu AKM Viktoria Plzeň 
Alžběta Králová v hodu oštěpem. Bronzem nás potěšili Andrea Bieliková v běhu na 800 m a Sebastian 
Matoušek ve vrhu koulí, oba v kategorii starší žactvo a závodníci klubu AK Škoda Plzeň. Za zmínku stojí 
také další skvělá umístění např.: Jakub Nygrýn (AK Škoda Plzeň) 5. místo v hodu oštěpem mladších žáků, 
Dominik Tuška (MÍLAŘI Domažlice) 6. místo ve skoku vysokém a Pavel Svojanovský (Aktiv Sport 
Horšovský Týn) 7. místo v běhu na 60 m. 
 
Ad 3) Projekt Zátopkovi  
Citováno z oddělení mládeže ČAS:  
„Projekt “Sportuj jako Zátopkovi” nelze z důvodu nedostatku finančních prostředků v daném rozsahu 
uspořádat. Den 19. září 2022 představuje významné jubileum české atletiky, a proto se Český atletický 
svaz rozhodl projekt uskutečnit, ovšem za jiným podmínek, než byly původně stanoveny. Proto bychom 
Vám (klubů, oddílům) chtěli nabídnout možnost se na projektu podílet, i přes to, že neobdržíte finanční 
podporu.  Český atletický svaz zaštítí projekt jednotnou grafikou a komunikací přes sociální sítě i další 
komunikační kanály včetně mediálních partnerů Českého atletického svazu Českého rozhlasu a České 
televize. Český atletický svaz Vám tedy nabízí zapojit se do tohoto projektu a poskytnout oddílům a 
klubům být součástí pomocí jednotné grafiky a jednotné komunikace napříč Českou republikou, dále 
Český atletický svaz zajistí pro všechny účastníky akce startovní čísla s jednotným vizuálem akce a 
účastnické diplomy pro všechny zúčastněné. Rádi bychom, aby oddíly a kluby uspořádaly závody s 
názvem “Sportuj jako Zátopkovi” dne 19. září 2022, jehož součástí budou disciplíny běh a hod, které 
symbolizují právě Emila a Danu Zátopkovi. Pokud si oddíly či kluby chtějí vložit závod do kanceláře ČAS, 
zveřejní ČAS i propozice a výsledky (ale není to povinností) a pošlou nám fotografie z místa nebo je 
zveřejní, budeme velmi rádi. Forma závodů či akce pod názvem “Sportuj jako Zátopkovi” je na 
jednotlivých oddílech a klubech a není nijak striktně vymezena. Pro Vaše použití Vám zašleme logo a 
jednotnou grafiku Sportuj jako Zátopkovi. Kontaktní osobou pro Vás v rámci tohoto projektu je Váš  
krajský manažer: Miroslav Neuvirt, tel.: 724 704 993, email: mneuvirt@atletika.cz. V případě dalších 
dotazů se neváhejte obrátit na Terezu  Brázdovou (tbrazdova@atletika.cz, tel. 723 622 005) 
 
Ad 4) Granty KÚ 
V rámci navýšení rozpočtu podal VV PKAS žádost na podporu vybraných krajských soutěží pro děti a 
mládež a na Běžecký pohár mládeže v dotačním titulu Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 
2022 u Krajského úřadu Plzeňského kraje.  
 
Ad 5) Hodnocení - krajské mistrovství žactva Stříbro, 25. 6.  
Řídící pracovník J. Pšajdl zhodnotil na schůzi VV PKAS pořádání mistrovství. Pan Pšajdl vyzdvihl 
spolupráci s pořadateli a dodržení časového pořadu.  
 
 
 

mailto:pkas.atletika1@seznam.cz
http://www.pkas.cz/
mailto:tbrazdova@atletika.cz


PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ 
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 

E-mail: pkas.atletika1@seznam.cz 
WEB: www.pkas.cz 

č. ú.: 171786781/0300 
IČ: 70923116, DIČ: CZ70923116 

 

 

 
Ad 6) Soutěže družstev  
Vyplývající úkoly pro podzimní část sezony v soutěžích družstev PKAS: 
Informování postupujících oddílů - zodp. J. Pšajdl 
Příprava medailí - zodp. R. Sladký  
Zajištění rozhodčích - zodp. E. Linhartová  
 
Ad 7) Podzimní část sezony  
VV PKAS se shodl na nevhodném rozprostření vytíženosti atletických soutěží, zejména pro kategorie 
dospělých. Přetížené soutěžní měsíce květen, červen jsou přehlcené soutěžemi družstev i jednotlivců, 
oproti tomu měsíc září nenabízí adekvátní motivaci pro většinu atletů z dospělých kategorií.  
VV PKAS navrhuje hledání možnosti zatraktivnit podzimní část sezony přeřazením ligového kola do 
měsíce září. Z pozice krajské atletiky navrhuje VV PKAS například přeřazení mistrovství Plz. kraje (kat.: 
dorostu až dospělých) do měsíce září. Více se touto problematikou bude zabývat VV s pracovní 
skupinou v soutěžní komisi, zodp. J. Pšajdl - (0zaslat ČAS O. Veverka, D. Bor) 
 
Ad 8) Běžecký pohár mládeže  
Běžecký pohár mládeže má za sebou 5 kol soutěže, další díly poháru:  
27. 08., Běh Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků 
18. 09., Plzeňský kardioběh 
01. 10., Běh babylonskými lesy 
08. 10., Běh klatovskou Hůrkou 
17. 11., Běh 17. listopadu 
19. 11., Mistrovství Plzeňského kraje v krosu - Bělská pětka 
 
Ad 9) Mezikrajské mistrovství mladšího žactva 
Mezikrajské utkání mladšího žactva se uskuteční 28. 9. v Benešově. Komunikaci s oddíly, trenéry, 
zveřejnění nominace výpravy, sestavení trenérského doprovodu, zajištění dopravy, zodp. D. Benešová. 
Termín zveřejnění nominace do 16. 9.  
 
Ad 10) Mistrovství Plzeňského kraje předžactva 
Mistrovství se koná 28. 9. na stadionu klubu AK Škoda Plzeň. Pro mistroství určen technický delegát pan 
Zdeněk Šilhánek.  
 
Ad 11) Pracovní skupina STK  
Předseda soutěžní komise PKAS, pan Pšajdl, svolá pracovní skupinu z řad klubů/oddílů PKAS. Úkoly 
pracovní skupiny budou: aktualizace brožury Atletické soutěže pro rok 2023, termínová listina 2023. 
Sestavením pracovní skupiny zdop. Pšajdl   
 
Ad 12) Finále Běžeckého poháru mládeže 
Finále Běžeckého poháru mládeže, které se bude konat jako součást podzimního MČR v přespolním 
běhu mužů, žen, juniorů a juniorek, Rumburk, 26. 11. Opět se závodí v krajských smíšených krosových 
štafetách 4 * 1 km v kategoriích mladší žactvo, starší žactvo a dorost. Složení štafety + oslovení 
doprovodu 3 trenérů zodp. M. Neuvirt 
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Ad 13) Poděkování   
VV PKAS děkuje atletům za reprezentaci Plzeňského kraje na níže uvedených akcí:  
 
Mistrovství Evropy:  

Jan Štefela, skok vysoký - 7. místo 

Tereza Petržílková, 400 m - 18. místo 

Josef Adámek, skok vysoký - 21. místo 

Tereza Hrochová, maraton - 23. místo 

 
Mezistátním trojutkání U22: 

Linda Suchá, dálka, trojskok - 1. místo 

Jakub Forejt, disk - 1. místo, koule - 5. místo  

Jakub Davidík, 1500 m - 1. místo,  

Anna Suráková, 1500 m - 2. místo,  

Tereza Schejbalová, skok o tyči - 2. místo,  

Jan Štefela, skok vysoký - 3. místo 

Matouš Pospíšil, trojskok - 4. místo 

Kateřina Šťastná, hod oštěpem - 5. místo 

Marek Páník, 110 m př. - 5. místo  

Jakub Rež, 100 m - 5. místo, štafeta 4 * 100 m - 3. místo  

Jakub Majerčák, štafeta 4 * 400 m - 3. místo 

 

MS U 20: 

Michal Haidelmeier, 400 m - 27. místo, štafeta 4*400 m - 7. místo 

 

Olympijský festival mládeže: 

Jan Škarban, 2000 m př. - 2. místo 

Karolína Machová, vrh koulí - 2. místo  

Viktorie Jánská, skok daleký - 3. místo  

Jonáš Fleisig, štafeta 100m - 200m - 300m - 400m - 4. místo, 200 m - 6. místo  

Adéla Hanáková, sedmiboj - 6. místo 
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ME U 18 

Jan Škarban, 2 000 metrů př. - 7. místo  

Kateřina Salcmanová, sedmiboj - 11. místo 

Viktorie Jánská, 100 m př. - 15. místo   

Magdaléna Hellmayerová, oštěp - 20. místo 

 

Ad  14) Zpráva hospodáře 
VV vyslechl informaci hospodáře o posledních účetních pohybech a zůstatku na účtu PKAS. 
 
 
Další termín schůze VV PKAS stanoven na 25. 9. od 17:00 hod. 

 
 

Zapsal: Mgr. Miroslav Neuvirt 

sekretář PKAS 
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