
PARDUBICKÝ KRAJSKÝ  

ATLETICKÝ SVAZ 

Československé armády 2515 

530 02 Pardubice 

IČO: 70923086 

 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY  

PARDUBICKÉHO KRAJSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU (PKAS)  

 
 
Datum:  6. 4. 2022 

Čas jednání: 16:30 – 18:10 

Místo jednání: Restaurace Via Ironia, Javornického 30, 566 01 Vysoké Mýto 

 

Valnou hromadu svolal Výkonný výbor PKAS dne 3. 3. 2022 elektronickou poštou a 3. 3. 2022 byla pozvánka 
také zveřejněna na webových stránkách PKAS. Na Valnou hromadu bylo pozváno celkem 22 oddílů s 31 
mandáty, členové výboru PKAS, revizor PKAS a hosté. 

 

Přítomní delegáti:  ATLETIKA Polička, spolek, Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s., Tělovýchovná 
jednota Dlouhá Třebová, z.s., AC Choceň, spolek, Tělovýchovná jednota Jablonné nad Orlicí, z.s., TJ Jiskra 
Litomyšl, z.s., Tělocvičná jednota Sokol Žamberk, TJ Svitavy, z. s., Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, 
z.s., 4SPORTS TEAM, z. s. (vše po 1 delegátovi), Hvězda Pardubice z.s. (4 delegáti), Atletický klub-AC 
Pardubice, spolek (3 delegáti), Atletika Chrudim, z.s. (2 delegáti), AC Vysoké Mýto z.s. (2 delegáti) 

Nepřítomní delegáti: Hvězda Pardubice z.s. (1 delegát), ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. (2 delegáti), Zdraví a 
sportovní aktivity, spolek, Atletický klub Račí údolí z.s., Tělocvičná jednota Sokol Holice, AK Slatiňany z.s., KPA 
Pardubice, TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., TJ Lanškroun, z.s.,  

Hosté: J. Topinka (ČAS), J. Němec (předseda KH KAS), P. Mlateček (krajský manažer) 

 

Program zasedání:  

1. Zahájení zasedání 

2. Volba předsedajícího 

3. Schválení programu zasedání 

4. Volby mandátové komise, návrhové komise a skrutátorů 

5. Zpráva mandátové komise 

6. Zpráva o činnosti PKAS za období od posledního zasedání Valné hromady 

7. Předání ocenění nejúspěšnějším trenérům 

8. Projednání účetní závěrky PKAS a hospodaření v roce 2021 

9. Projednání návrhu rozpočtu PKAS na rok 2022 

10. Zpráva revizora 



11. Zpráva soutěžní komise 

12. Diskuse 

13. Návrh na usnesení 

14. Zakončení zasedání 

 
1. Zahájení zasedání 

Valnou hromadu zahájil předseda PKAS p. Dejdar v 16:30 hodin a přivítal všechny delegáty a hosty 

zasedání. V úvodu vzpomněl na zesnulého p. Novotného a všichni přítomní uctili jeho památku 

minutou ticha. 

 

2. Volba předsedajícího 

p. Dejdar navrhl jako předsedajícího zasedání p. Josefa Marka 

Hlasování: 21 hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
 

3. Schválení programu zasedání 

Předsedající p. Marek nechal hlasovat o programu zasedání. 

Hlasování: 21 hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
 

4. Volby mandátové komise, návrhové komise a skrutátorů 

Mandátová komise: pí. Tlapáková, pí. Hüblová, p. Lakota 

Hlasování: 21 hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
 

Návrhová komise: p. Vencl, p. Strnad, p. Mlateček 

Hlasování: 21 hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
 

Skrutátoři: p. Sedlák, p. Jakub Marek 

Hlasování: 21 hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
 

5. Zpráva mandátové komise 

Přítomno 21 delegátů z 31 možných – 67,7 %. Valná hromada je usnášeníschopná.   

 

6. Zpráva o činnosti PKAS za období od posledního zasedání Valné hromady 

p. Dejdar přednesl zprávu o činnosti PKAS za poslední období. Poděkoval všem atletickým oddílům za 

jejich aktivní činnost a zejména za složitou činnost v koronavirovém období. Vyzdvihl výkony 

odchovanců našeho kraje a účastníky OH a mezinárodních soutěží jako jsou K. Mäki. L. Vondrová, L. 

Gdula nebo D. Záleský. Zvláštní poděkování za výbornou reprezentaci východočeské atletiky patří J. 

Doležálkovi, který v uplynulém roce získal titul juniorského Mistra světa.  



Na MČR družstev žactva se podařil dvojí medailový zisk ŠAKu Pardubice. Hvězda Pardubice v  soutěži 

družstev mužů uhájila extraligou příslušnost v podobě 7. místa. V ostatních soutěžích družstev se 

východočeské atletice moc nedařilo, konkurence je zde vysoká a zejména v  kategoriích dorostu a 

juniorů se projevuje velký ubytek atletek a atletů. V této souvislosti je na zvážení, zda více 

nespolupracovat napříč oddíly našeho kraje v podobě hostování apod. 

p. Dejdar také zhodnotil činnost Výkonného výboru PKAS, který si jako hlavní cíl předsevzal 

zkvalitnění krajských závodů. Z tohoto důvodu došlo ke změnám v Soutěžním řádu PKAS, týkající se 

jak pořadatelů, řídících soutěží, tak závodníků samotných. Výkonný výbor doufá, že všechny změny 

budou ku prospěchu soutěží a uvítá jakékoliv zpětné vazby nejen na tyto změny. 

 

7. Předání ocenění nejúspěšnějším trenérům 

p. Dejdar vyhlásil nejlepší trenéry Pardubického kraje za rok 2021: 

• Trenér žactva: p. Skřivánek 

• Trenér amatér: p. Stránský 

• Trenér profesionál: pí. Tlapáková 

• Dlouhodobý přínos pro atletiku: p. Fiedler   

 

8. Projednání účetní závěrky PKAS a hospodaření v roce 2021 

Zprávu přednesla pí. Tlapáková. Informovala o příjmové a výdajové stránce PKAS a zůstatku na účtu. 

p. Marek nechal o účetní závěrce PKAS za rok 2021 hlasovat.  

Hlasování: 21 hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
  

9. Projednání návrhu rozpočtu PKAS na rok 2022 

Zprávu přednesla pí. Tlapáková. Pro rok 2022 je navržený rozpočet vyrovnaný. p. Marek nechal o 

návrhu rozpočtu PKAS pro rok 2022 hlasovat.  

Hlasování: 21 hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
 

10. Zpráva revizora 

p. Stránský seznámil delegáty zasedání s revizní zprávou. 

Doporučení pro Výkonný výbor PKAS – zřízení datové schránky. 

 

11. Zpráva soutěžní komise 

pí. Hüblová informoval o změnách v krajské termínové listině a soutěžním řádu. Zejména upozornila 

na tyto změny: 

• Odměny řídícím soutěží bude nově vyplácet přímo PKAS, nikoliv pořadatel. 

• Platby za soutěže družstev se posílají na účet PKAS bezhotovostně do 30.  5. 2022. 



• Pořadatel soutěže družstev obdrží 80 % vybraného startovného před začátkem soutěže. V 

případě splnění všech povinností a s přihlédnutím k celkové kvalitě jednotlivých kol může KAS 

vyplatit až zbývajících 20 % vybraných poplatků. Tento nenárokový bonus bude vyplacen až 

po skončení celé soutěže. 

• Zrušení soupisek na soutěže družstev. 

• Za předání diplomů a medailí zodpovídá nově řídící soutěže. 

• Uzávěrka přihlášek je na všechny krajské soutěže 2 dny předem do 20:00 hodin. 

• Poplatek za start v KPJ je 100,- Kč. 

• Změny v soutěži družstev ml. žactva – přespolní běh a štafetové kolo. 

• Zákaz vstupu na plochu v průběhu závodu s odkazem na článek 11 Soutěžního řádu. 

 
Dále byly upřesněny některé kontakty na vedoucí družstev a změny v přihlášení/dohlášení družstev 

v jednotlivých soutěží. 

 

12. Diskuse 

• V širší diskusi bylo hodnoceno 1. kolo družstev mladšího žactva – Přespolní běh jako úspěšné 

s vysokým počtem startujících dětí. 

• Hodnocení KP hala OPEN 2022 v Ostravě: 

o p. Razým navrhuje zlepšit vyhlašování medailistů během závodu. p. Dejdar a p. 

Marek reagovali - výkonný výbor PKAS se již tímto zabýval, a v roce 2023 budou 

součástí časového pořadu vyhlašovací bloky. 

o p. Juliš navrhl, pokud je to možné, pro příští rok jako závodní den sobotu místo 

neděle. 

o Celkově v diskusi panovala shoda nad kvalitou závodu, kvalitním zázemí a snahou 

uspořádat KP 2023 opět v Ostravě. 

• p. Topinka (ČAS) – poděkoval všem atletickým oddílům za jejich činnost v atletickém hnutí. 

Ocenil zisk titulu juniorského Mistra světa. Vysvětlil zdržení finančního příspěvku ČAS 

jednotlivým KASům, zejména z důvodu rozpočtového provizoria. Pozastavil se u problému 

nedostatku hal v rámci celé ČR, zastavení investičních dotací ze strany NSA v roce 2021 a 

celkovému úbytku finančních prostředků v oblasti sportu. 

• Následovala obšírná debata ohledně podpory ČAS menším atletickým oddílům (p. Marek), 

dotaz na členské příspěvky atletických oddílů ve prospěch ČAS (p. Kubíček), vyjasnění platby 

pro rok 2022 (150,- Kč platí AO-ČAS, 100,-Kč platí ČAS-AO), registrace atletů a poplatků s tímto 

spojené (pí. Hüblová) a o celkové současné finanční situaci v oblasti sportu. 

 



13. Návrh na usnesení 

Návrh na usnesení přednesl p. Mlateček. p. Marek dal o návrhu na usnesení hlasovat. 

Hlasování: 21 hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
 

14. Zakončení zasedání 

p. Dejdar ukončil zasedání v 18:10 hodin, poděkoval delegátům za jejich účast a popřál všem 

úspěšnou sezonu 2022. 

 
Přílohy: 

• Usnesení ze zasedání Valné hromady PKAS 

• Prezenční listina 

 
 
Zapsal: Petr Mlateček 

Ověřili: Lukáš Dejdar, Eva Hüblová 

Předsedající zasedání: Josef Marek 

 
 
 

USNESENÍ  

ze zasedání Valné hromady Pardubického krajského atletického svazu 

konané dne 6. 4. 2022 

 

 

1) Valná hromada bere na vědomí: 

 a) zprávu o činnosti přednesenou předsedou PKAS L. Dejdarem; 

 b) zprávu revizora A. Stránského; 

c) zprávu mandátové komise, že Valná hromada PKAS je usnášeníschopná, jelikož je přítomno 21 

delegátů z 31 možných, což je účast 67,7 %.  

 

2) Valná hromada schvaluje: 

 a) zprávu o hospodaření za rok 2021 se zůstatkem 436.610,- Kč; 

 b) rozpočtový záměr pro rok 2022, který je navržen vyrovnaný. 

 

3) Valná hromada ukládá výboru PKAS: 

 a) na nejbližší schůzi výboru PKAS projednat diskusní příspěvky delegátů. 

 
 
Zapsal: Petr Mlateček  

Ověřili: Jan Vencl, Pavel Strnad   


