
VALNÁ HROMADA ODDÍLU ATLETIKY TJ SVITAVY 
pátek 19. března 2021 v 19:00 hod. 

1) Zahájení valné hromady 

Předseda oddílu Josef Marek přivítal účastníky valné hromady, seznámil je s programem schůze a 
vyzval k případnému doplnění programu. Návrh na doplnění nebyl vznesen, a proto proběhlo hlasování o 
schválení programu valné hromady. 

2) Schválení programu valné hromady 

Hlasování o níže uvedeném programu valné hromady (VH): 

1) Zahájení VH 
2) Schválení programu VH 
3) Zpráva o činnosti oddílu atletiky v roce 2020 (Josef Marek) 
4) Zpráva o hospodaření oddílu atletiky v roce 2020 (Josef Marek) 
5) Zpráva o činnosti Sportovního střediska mládeže (SpS) v roce 2021 (Milan Bouček) 
6) Plán činnosti oddílu atletiky na rok 2021 (Josef Marek) 
7) Výše oddílových příspěvků na rok 2021 (ponížení o netréninkové měsíce) a na rok 2022 

(diskuze) 
8) Návrh rozpočtu oddílu atletiky na rok 2021 (Josef Marek) 
9) Diskuse 
10) Rozhodnutí o počtu členů VV oddílu atletiky na další období 
11) Volby: 

a. členů VV oddílu atletiky 
b. delegátů na VH TJ Svitavy – 3 mandáty 
c. kandidáta do VV TJ Svitavy 
d. delegáta na VH Pardubického krajského atletického svazu (PKAS) - 1 mandát 
e. kandidátů do VV PKAS a kandidáta na předsedu PKAS 
f. delegátů na VH Českého atletického svazu (ČAS) 
g. nominantů do výborů a podvýborů ČAS 

Program byl schválen jednomyslně. VH pokračovala dle bodů schváleného programu. 

3) Zpráva o činnosti oddílu atletiky v roce 2020 

Josef Marek přednesl zprávu o činnosti oddílu atletiky v roce 2020. Veškerá činnost byla výrazně 
ovlivněna pandemií nemoci COVID-19. Tréninky byly omezeny od 12. března 2020 přibližně do konce dubna 
2020. Poté došlo na podzim znovu k omezení od 14. října až do současné doby. Průběžně v závislosti na 
aktuálně platných opatřeních vlády mohly trénovat skupiny trenérů Milana Boučka, Josefa Marka, Josefa 
Nováka a Miroslava Vaculíka. Skupiny trenérů přípravek Rostislava Stříteského a Kateřiny Vaculíkové 
nemohly trénovat v období, kdy byla uzavřena tribuna Svitavského stadionu se zázemím.  

V rámci ČAS bylo registrováno 248 atletek a atletů, část z nich byla registrována v kroužku atletické 
přípravky ve Velkých Opatovicích pod vedením trenérů manželů Jelínkových. Z osobních důvodů v roce 
2021 však patrně tento kroužek nebude fungovat.  

18. ledna 2020 byly uspořádány oddílové halové přebory v hale Šapitó. Venkovní sezona byla 
poznamenána omezeným pořádáním hromadných akcí a tak byly první závody na Svitavském stadionu 
uspořádány až 1. června 2020 pod hlavičkou akce ČAS s názvem „Spolu na startu“. Celkem oddíl atletiky 
uspořádal v roce 2020 devět závodů.     

Předseda oddílu atletiky Josef Marek působil rovněž ve VV TJ Svitavy a ve VV PKAS.  



Mezi největší investice oddílu atletiky bylo pořízení krytu na doskočiště skoku o tyči a budování nové 
vrhačské klece. Na tyto investice byla vypsána veřejná sbírka, v níž se podařilo vybrat 39 958,- Kč a všem 
dárcům patří poděkování. Další investicí bylo pořízení nových dresů pro sezonu 2021 a vytvoření 
grafických návrhů na nové oddílové bundy a mikiny.  

V závěru roku 2020 oddíl atletiky uspěl ve výběrovém řízení ČAS a získal status Sportovního 
střediska mládeže. VV oddílu na pozici vedoucího trenéra SpS vybral Milana Boučka, který byl v roce 2020 
mj. trenérem Sportovního centra mládeže.  

Vedení členské základny a evidence příspěvků je od roku 2021 převedeno do Klubového informačního 
systému TJ Svitavy.  

Dle informace z PKAS ve Svitavách vznikl nový atletický oddíl s názvem „4SPORTS TEAM, z. s“, který 
je zaregistrován v ČAS.  

V roce 2020 naše řady navždy opustili pánové Karel Petržela a Vlastibor Zvinger.   

Z hlediska sportovních úspěchů bylo nejcennějším individuálním umístěním 3. místo Elišky Červené 
na MČR dorostenek v sedmiboji. Dalšími reprezentanty oddílu atletiky na mistrovstvích ČR byli Luisa 
Klementová, Tereza Hamplová, Daniel Zoicas a štafeta žákyň na 4x300 m ve složení Tereza Hamplová, 
Veronika Červená, Noemi Nývltová a Luisa Klementová. Oddíl atletiky získal v sezoně 2020 čtyři tituly 
přeborníka kraje v hale a deset titulů na dráze. Celkem bylo do soutěží nasazeno sedm družstev, z nichž 
nejlépe si vedla přípravka dívek díky 2. místu ve Finále KPD Pardubického kraje, na 3. místě skončily ženy 
ve společném KPD Pardubického a Královéhradeckého kraje a také mladší žákyně ve Finále KPD 
Pardubického kraje. V oddílu atletiky působilo v roce 2020 celkem 15 aktivních trenérů (z toho trenéři s 
kvalifikací: 4x II. trenérská třída, 2x III. trenérská třída, 2x trenér žactva, 2x trenér atletických přípravek)   

4) Zpráva o hospodaření oddílu atletiky v roce 2020 

Josef Marek přednesl zprávu o hospodaření oddílu atletiky v roce 2020 a popsal největší náklady i 
příjmy. Podkladem zprávy o hospodaření byla výsledovka za období 01.01.2020 – 31.12.2020. Josef Marek 
zodpověděl doplňující dotazy ke zprávě o hospodaření.  

5) Zpráva o činnosti Sportovního střediska mládeže (SpS) v roce 2021 

Vedoucí trenér SpS Milan Bouček informoval o nastavení fungování sportovních středisek v roce 2021, 
kdy situace z důvodu onemocnění COVID-19 není zatím zcela jasná. Po urgencích byl metodickým 
orgánem 18. března 2021 zaslán e-mail s informacemi k registraci svěřenců do SpS s podmínkou 
zdravotní prohlídky, která nesmí být starší 12 měsíců. Registraci provede na základě požadavků trenérů 
Milan Bouček, rodiče následně obdrží informační e-mail o zařazení jejich dítěte do SpS a bude třeba 
podepsat souhlas. Svěřenci budou do SpS zařazeni na základě splněných kvalifikačních testů.  

Dále Milan Bouček zodpověděl doplňující dotazy. 

6) Plán činnosti oddílu atletiky na rok 2021 

Josef Marek přednesl plán činnosti oddílu atletiky na rok 2021 s výhledem do roku 2022. Vzhledem 
k nejisté situaci ohledně dalšího vývoje onemocnění COVID-19 je třeba, aby byl oddíl připraven na zahájení 
sezony i soutěží, ale je možná i varianta, že činnost bude výrazně omezena.  

O nasazení družstev do soutěží a určení jejich vedoucích rozhodne VV, pravděpodobně bude možné 
přihlásit družstva žen, mužů, juniorek, starších žákyň, mladších žákyň, mladších žáků, přípravky dívek a 
přípravky hochů. Závodníci v kategoriích, které nebudou mít přihlášené družstvo, budou v případě dohody 
hostovat v jiných oddílech. 

Bude-li možné pořádání závodů, bude oddíl atletiky usilovat o pořadatelství KP jednotlivců mladšího a 
a staršího žactva a rovněž o KP jednotlivců dospělých. Dále o závody družstev kategorií přípravek vč. 
krajského finále, mladšího žactva, staršího žactva a dospělých. Dále budou uspořádány oddílové víceboje, 



další oddílové závody v běžeckých a technických disciplínách, testovací závody pro potřeby SpS a tradiční 
Mikulášský běh.   

Jedním z hlavních cílů je naplnění členské základny zejména v kategoriích přípravek a evidence 
všech členů v KIS, mj. pro potřeby SpS.  

Aktivní trenéři si obnoví své kvalifikace, trenéři bez kvalifikace absolvují školení pro získání 
kvalifikace. Nyní lze školení a semináře absolvovat také online formou.   

Je třeba dokončit vrhačskou klec, aby bylo možné uspořádat závody. Toto závisí na dodavatelské 
firmě, která má omezený počet pracovníků z důvodu onemocnění COVID-19.  

Vzhledem k nedostatku úložných a tréninkových prostor Josef Marek doporučuje zadat zpracování 
projektu na druhou „garáž“ vedle té stávající na konci běžecké rovinky, která by umožnila také odhody 
medicinbalu proti stěně nebo nácvik techniky překážek. Cena projektu by byla cca 20 tisíc Kč, investice by 
představovala cca 500 tisíc Kč, nejdříve však v roce 2022. Vše by záviselo na získání dotace, což je však 
nyní problematické z důvodu koronavirové krize. VV oddílu atletiky bude o tomto záměru dále jednat.    

7) Výše oddílových příspěvků na rok 2021 (ponížení o netréninkové měsíce) a na rok 2022 

Josef Marek navrhl, aby vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID-19 a omezení tréninkové 
činnosti byly oddílové příspěvky poměrově sníženy za „neodtrénované“ měsíce. Tento návrh byl 
diskutován a bylo doporučeno, aby jej projednal VV oddílu.  

Josef Marek dále uvedl, že oddílové příspěvky atletického oddílu jsou dlouhodobě nízké a to 
v porovnání s jinými sporty v rámci TJ Svitavy. Navrhl proto jejich zvýšení o 500 Kč ročně za předpokladu, 
že nebudou zvýšeny členské příspěvky TJ Svitavy. Po diskuzi bylo doporučeno, aby bylo navýšení 
příspěvků projednáno ve VV oddílu až na podzim 2021. 

8) Návrh rozpočtu oddílu atletiky na rok 2021 

Josef Marek přednesl návrh rozpočtu oddílu atletiky na rok 2021 s tím, že rozpočet by měl být 
vyrovnaný. Podkladem byl návrh s uvedením předpokládaných příjmů a výdajů.  

9) Diskuze  

Josef Marek otevřel diskuzi. Byla projednávána tato témata: 

o V době protiepidemických omezení může být pro svěřence obtížnější získat zdravotní prohlídky 
(lékařské posouzení zdravotní způsobilosti). Miroslav Vaculík uvedl, že záleží na postupu 
jednotlivých lékařů, je třeba svému lékaři zavolat a domluvit se, zda je možné zdravotní 
prohlídku získat. Dle zkušenosti řada lékařů zdravotní prohlídku provádí. Zdravotní prohlídky je 
nezbytné nahrát do KIS.       

o Josef Novák vznesl dotaz, kdy mají svěřenci s předpokladem pro zařazení do SpS plnit 
kvalifikační testy. Milan Bouček sdělil, že vzhledem k platným protiepidemickým omezením bude 
patrně možné plnit kvalifikační testy dodatečně až po zaregistrování do SpS, jakmile to situace 
dovolí.   

o Milan Bouček požádal, zda by bylo možné doobjednat dresy i ve větších velikostech pro starší 
závodníky. Josef Marek doporučuje navštívit výrobce a nechat si změřit míry, následně je možné 
dresy doobjednat.  

o Radomír Skalický požádal o informaci, zda byla zakoupena kamera do cíle snímající startovní 
čísla běžců. Investice byla schválena na předchozí VH oddílu atletiky. Josef Marek uvedl, že po 
zjištění všech technických požadavků a souvisejících finančních nákladů byl tento záměr odložen. 
Nyní v době koronaviru v rámci úsporných opatření nebude tento výdaj realizován. V cíli bylo 
doposud používáno záložní snímání dobíhajících závodníků na klasickou videokameru a toto 
řešení je vyhovující.  



o Ondřej Klička vznesl dotaz na pořízení systému záložního měření. Rostislav Stříteský vysvětlil, že 
náklady na pořízení příslušného hardwaru jsou neúměrně vysoké a tak se zatím o pořízení 
neuvažuje. O této investici je možné v budoucnu jednat, dojde-li k poklesu cen. 

o Josef Novák vznesl dotaz, zda jsou nějaké informace ohledně možného rozjezdu atletických 
soutěží. Milan Bouček informoval, že zejména u nejmladších kategorií je pořádání závodů 
družstev nejisté a možná se budou konat jen MČR na základě výkonnosti z loňského roku. V tuto 
chvíli však nic není definitivně rozhodnuto, ČAS o termínové listině stále jedná.    

o Miroslav Vaculík se domnívá, že ČAS nevynaložil dostatečně úsilí a potřebný tlak na Národní 
sportovní agenturu, aby bylo dětem a mládeži umožněno za stanovených podmínek sportovat a 
trénovat.  

10) Rozhodnutí o počtu členů VV oddílu atletiky na další období 

Na základě nových stanov TJ Svitavy (v souladu s ustanovením čl. XI, bod 4) bylo hlasováno o počtu 
členů VV oddílu atletiky pro další dvouleté období. S kandidaturou do VV oddílu atletiky vyjádřilo souhlas 
6 členů oddílu, z důvodu zachování lichého počtu členů VV došlo k hlasování o variantě pětičlenného VV. 
Na základě výsledku hlasování bylo přistoupeno k volbě pěti členů do VV oddílu.  

11) Volby 

a. Do VV oddílu atletiky pro další dvouleté období byli na základě tajné volby zvoleni:  
Miroslav Vaculík, Josef Marek, Josef Novák, Milan Bouček a Ondřej Klička. 

b. Třemi delegáty oddílu atletiky na VH TJ Svitavy byli zvoleni:  
Josef Marek, Miroslav Vaculík a Milan Bouček 

c. Kandidátem do VV TJ Svitavy byl zvolen: 
Josef Marek 

d. Delegátem na VH PKAS byl zvolen: 
Josef Marek  

e. Kandidátem do VV PKAS a současně kandidátem na předsedu PKAS byl zvolen: 
Josef Marek 

f. Třemi delegáty na VH ČAS byli zvoleni: 
Josef Marek, Milan Bouček a Radomír Skalický 

g. Nebylo hlasováno o nominantech do výborů a podvýborů ČAS, oddíl atletiky nevysílá žádného 
kandidáta.  

12) Usnesení z VH oddílu atletiky 

Ondřej Klička přednesl návrh usnesení z VH oddílu atletiky, která byla jednotlivě schválena: 

 VH oddílu atletiky schvaluje zprávu o činnosti oddílu atletiky v roce 2020. 

 VH oddílu atletiky schvaluje zprávu o hospodaření oddílu atletiky v roce 2020.  

 VH oddílu atletiky schvaluje zprávu o činnosti Sportovního střediska mládeže v roce 2021. 

 VH oddílu atletiky schvaluje plán činnosti oddílu atletiky na rok 2021. 

 VH oddílu atletiky pověřuje VV oddílu atletiky k projednání výše oddílových příspěvků na zbytek 
roku 2021 a dále na rok 2022. 

 VH oddílu atletiky schvaluje návrh rozpočtu oddílu atletiky na rok 2021. 

 VH oddílu atletiky schvaluje nový VV oddílu atletiky ve složení Miroslav Vaculík, Josef Marek, 
Josef Novák, Milan Bouček a Ondřej Klička. 

 VH oddílu atletiky schvaluje tři delegáty oddílu atletiky na VH TJ Svitavy ve složení Josef 
Marek, Miroslav Vaculík a Milan Bouček. 



 VH oddílu atletiky schvaluje kandidáta do VV TJ Svitavy Josefa Marka. 

 VH oddílu atletiky schvaluje delegáta na VH PKAS Josefa Marka. 

 VH oddílu atletiky schvaluje kandidáta do VV PKAS a současně kandidáta na předsedu PKAS 
Josefa Marka. 

 VH oddílu atletiky schvaluje tři delegáty na VH ČAS ve složení Josef Marek, Milan Bouček a 
Radomír Skalický. 

 

13) Závěr 

Josef Marek poděkoval všem za účast a ukončil VH oddílu atletiky.  

Příloha k zápisu: Prezenční listina VH oddílu atletiky z 19. března 2021 

Zapsal: Mgr. Ondřej Klička 

Ověřil: Ing. Josef Marek, MBA 








