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1 Zpráva o činnosti výboru KAS za rok 2020
Výbor JčKAS pracuje ve složení:
•

Novák Pavel, předseda KAS,

•

Bahenský Petr, sekretář

•

Horáčková Monika, hospodářka

•

Najbrt Tomáš, vedoucí trenér SCM

•

Tipka Václav, předseda soutěžní komise, krajský statistik

•

Gysel Urs, předseda komise mládeže

•

Vacek Ludvík, předseda komise rozhodčích

Od roku 2018 spolupracuje výbor JčKAS s Monikou Drhovskou, krajskou manažerkou.
Výbor JčKAS rozhoduje o čerpání prostředků z vlastního rozpočtu. Podílí se na získávání části finančních
prostředků z Jihočeského kraje. Hlavní činností JčKAS je organizovat krajské soutěže jednotlivců
a družstev, což zajišťuje prostřednictvím AO/AK. V roce 2020 bylo založeno Krajské centrum mládeže
Jihočeského kraje – atletika (zkratka KCM), jehož činnost je popsána v samostatné kapitole.
Rok 2020 byl od března spojován s pandemií COVID-19, což se razantně projevilo i ve sportu. Pro
jihočeskou atletiku byl velmi náročný, a to nejen tréninkově, ale i ekonomicky a organizačně. V březnu už
bylo zřejmé, že je to složitější, než kdo čekal. Proto jsme odložili přespolní běh na podzim a už jsme ho
ani nemohli dokončit. Předseda JčKAS, Pavel Novák, hodnotí: „Jsem naopak moc rád, že se nám v červnu

podařilo uspořádat letní krajské přebory jednotlivců ve všech kategoriích od nejmladších po dospělé. Tím
dostali nejlepší Jihočeši šanci pokusit se uspět na následujícím mistrovství republiky. Je to pro ně tradiční
příležitost změřit síly s tuzemskou elitou.“
Povedlo se uspořádat i letní soutěže jednotlivců a družstev, i když se musela přizpůsobit organizaci dle
několika nařízení kvůli koronaviru. Sezóna oficiálně odstartovala celorepublikovou akcí Českého atletického
svazu Spolu na startu, do níž se zapojilo 11 jihočeských oddílů v celkovém počtu 674 atletů a atletek.
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1.1

Oddíly a kluby

Oddíly a kluby tvořilo na základě přihlášek k činnosti u ČAS, tedy i JčKAS v průběhu roku 25 oddílů/klubů
a 3 atletické kroužky (AKR Kaplice se založil v průběhu roku 2020). Jihočeské oddíly sdružují celkem 3 053
členů z toho 1756 registrovaných atletů k 31. 12. 2020.

Stadiony, pořádání krajských soutěží

1.2

Na území Jihočeského kraje máme celkem 21 stadionů s 400 m dráhou s UP a rozdílným počtem drah na
oválu i na rovince. Je třeba stadiony připravit, zejména z pohledu budoucích pořadatelů MČR, ale i KP.
Stadiony v JČ kraji jsou poměrně dobře vybavené v Táboře, Českých Budějovicích na 4DVCB a SOKCB,
dále v Písku, Nové Včelnici, ve Veselí nad Lužnicí, v Prachaticích a částečně v J. Hradci. Oddíly z těchto
měst pořádaly v letech 2015 až 2020 KPJ, resp. KPD, soutěže I. a II. Ligy či MČR. Byli bychom rádi, kdyby
se do pořadatelství zapojilo více oddílů a nezůstávalo veškeré organizování krajských soutěží na tradičních
pořadatelích, kteří jsou značně vytíženi.
Mimo zmíněné pořádají závody AO/AK (na oddílové nebo školní úrovni) a nejsou bohužel pro pořádání
krajských soutěží plně funkční – TJ Blatná z. s., Bechyňský atletický klub Bechyně, TJ ČZ Strakonice, SK
Čéčova České Budějovice a SKP České Budějovice. Také jsou 400 m stadiony v městech Dačice, Soběslav,
Český Krumlov, Lomnice nad Lužnicí, Kaplice, Vimperk a Netolice, ale nejsou zde atletické kluby/oddíly.
Snahou JčKAS ve spolupráci s krajskou manažerkou je obnovení atletiky nebo založení AO/AK či atletického
kroužku, což se podařilo v Kaplici. V Soběslavi měl začít fungovat atletický oddíl, ale pandemie COVID-19
spuštění činnosti pozastavila, totéž platí i o Netolicích.
Pro další rozvoj atletiky by bylo vhodné vybudování atletické haly pro zimní přípravu jihočeských atletů,
event. podpořit výstavby atletických tunelů, které by mohly být minimálním řešením
v konkurenceschopnosti jihočeské atletiky s ostatními kraji. Podařila se výstavba nového atletického tunelu
v Českých Budějovicích u ZŠ O. Nedbala, což značně pomůže v přípravě řady atletů v Jihočeském kraji.
Bohužel se zatím nový atletický tunel nemohl využívat naplno, jelikož byl v průběhu roku 2020 uzavřen
vlivem pandemie COVID-19. V roce 2020 začala stavba sportovní haly vč. atletického tunelu v Táboře a
dokončena má být v roce 2021.
V České republice se stále řeší výstavba atletických hal na území Ústeckého, Pardubického a
Jihomoravského kraje. Momentálně jsou v ČR pouze 4 atletické haly (2 Praha), Jablonec nad Nisou a
Ostrava. Jsme nuceni pořádat halové krajské přebory pro všechny kategorie v Praze, kde je velmi náročné
zajistit vhodný termín, jelikož obsazenost hal je enormní. Problémem nejsou jen krajské přebory, ale
všeobecně sportovní příprava atletů zejména v zimním období.

1.3

Spolufinancování KP a dotační programy

JčKAS spolufinancoval v 1. pololetí 2020 3x KP v hale a celoročně spolufinancuje atletické soutěže
krajského atletického svazu.
JčKAS obdržel finanční dar (na základě darovací smlouvy) od ČAS ve výši 167 270 Kč (plus spoluúčast 20
% JčKAS) za účelem nákupu 3 ks větroměrů a 8 ks ukazatelů výkonů. Tyto finanční prostředky obdržel
ČAS od Českého olympijského výboru, jemuž byly poskytnuty od provozovatelů loterií a kurzových sázek
směřující na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže.
V průběhu roku 2020 žádal JčKAS o dotace z dvou dotačních programů Jihočeského kraje:
•

Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS,

•

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu.

Dotační program Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS byl v průběhu roku 2020 pro sportovní svazy
zrušen vlivem pandemie covid-19.
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JčKAS získal v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu
celkem 450 000 Kč od Jihočeského kraje na projekt Krajské centrum mládeže Jihočeského kraje – atletika.
Spoluúčast JčKAS se předpokládá ve výši 118 182 Kč. Celkové uznatelné náklady činí 568 182 Kč. Realizace
projektu je v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021. Vyúčtování dotace proběhne v roce 2021.

1.4

Články péče o talentovanou mládež

V Českých Budějovicích + online videokonferencí proběhlo důkladné zhodnocení článků péče o
talentovanou mládež na území JčKAS (tzv. oponentury). Sportovní střediska (SpS) fungují pod vedením
vedoucích trenérů SpS v následujících oddílech: TJ Sokol České Budějovice, TJ VS Tábor, z. s., TJ Nová
Včelnice, z. s. a SK Čtyři Dvory České Budějovice. V roce 2020 zařazen nově oddíl Atletika Prachatice.
Činnost v rámci SCM a SG je popsána v kapitole Zpráva vedoucího trenéra SCM.

1.5

Vyhlášení ankety „Atlet Jč kraje 2020“

Vyhlášení ankety „Atlet JČ kraje 2019” proběhlo v lednu roku 2020. Vyhlášení ankety „Atlet JČ kraje 2020“
mělo proběhnout v lednu 2021 a bylo zrušeno vlivem vládních opatření v souvislosti s pandemií covid-19.
Náhradní termín proběhne v roce 2021.

1.6

Vzdělávání

JčKAS pravidelně pořádá školení trenérů a rozhodčích, což bylo v roce 2020 značně ovlivněno pandemií
COVID-19. Na začátku března 2020 se stihlo uspořádat školení trenérů žactva v Českých Budějovicích, kde
se vyškolilo 17 nových trenérů. Byly připraveny semináře na vybrané specializované disciplíny, ale musely
být zrušeny. Školení/semináře rozhodčích je přiblíženo v sekci – zpráva komise rozhodčích.

1.7

Zapůjčení vybavení od ČAS

Od roku 2019 mohl Český atletický svaz zapůjčovat finančně nákladné vybavení, což značně pomohlo
vybraným jihočeským oddílům.
•

Rok 2019: SK Čtyři Dvory, z. s. (ochranná klec – hod kladivem/diskem)

•

Rok 2020: TJ Nová Včelnice, z. s.; T. J. Sokol České Budějovice (ochranná klec – hod
kladivem/diskem)

Zprávu o činnost výboru JčKAS zpracoval: Pavel Novák, předseda JčKAS

2 Zpráva soutěžní komise JčKAS za rok 2020
V roce 2020 se uskutečnily na krajské úrovni soutěže družstev i jednotlivců; halové přebory jednotlivců se
uskutečnily v plánovaných termínech, letní sezóna kvůli hygienickým opatřením spojených s pandemií
onemocnění covid-19 byla zahájena až v červnu a proběhla v omezeném rozsahu (zejména v soutěžích
družstev – snížení počtu kol).

2.1

Soutěže družstev

V soutěži družstev samostatně v kategorii mužů, žen, staršího žactva, mladšího žactva a přípravek; v
soutěži juniorů a dorostu společně s Plzeňským a Karlovarským krajem (ve všech kategoriích se zúčastnilo
celkem 83 JČ družstev).
V mládežnických kategoriích vítězná družstva postoupila na Mistrovství Čech, dále na MČR již žádná
družstva nepostoupila.
Vítěz KPD družstev mužů /SK Čtyři Dvory České Budějovice/ a vítěz v kategorii žen /TJ Sokol Milevsko/ z
důvodu zrušení baráží nedostaly šanci bojovat o postup do II. ligy.
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Soutěže jednotlivců

2.2

V soutěži jednotlivců se konaly ve třech termínech samostatné KP v hale na Strahově (dospělí a dorost,
starší a mladší žactvo, víceboj mladšího žactva a přípravky).
V letní sezóně uspořádal T. J. Sokol České Budějovice společný přebor s Plzeňským a Karlovarským krajem
v kategorii dospělých, juniorů a dorostu (náhrada za původního pořadatele – Sušice); přebor jednotlivců
byl současně spojen s 2. kolem Oblastního přeboru družstev v kategorii dorostu a juniorů.
V Českých Budějovicích (SOKCB) proběhl i KP staršího žactva, ve Veselí nad Lužnicí KP mladšího žactva a
na podzim KP ve vícebojích mladšího žactva a přípravky, v Jindřichově Hradci KP přípravky, v Nové Včelnici
KP ve vícebojích (starší žactvo – dospělí).
Mimo dráhu se uskutečnil KP v silničních bězích v Hluboké nad Vltavou a v Kardašově Řečici (půlmaratón);
KP v přespolním běhu všech kategorií v Táboře byl z původního březnového termínu přesunut na listopad,
ale nakonec byl tento přebor jako jediný v kraji v roce 2020 zrušen.

Zprávu soutěžní komise za JčKAS zpracoval: Václav Tipka, předseda SK JčKAS

3 Zpráva komise rozhodčích JčKAS za rok 2020
Komise rozhodčích JčKAS pracovala ve složení: Vacek Ludvík, Tipková Monika, Prášil Milan, Tipka Martin
a Lapka Miloslav.

3.1

Semináře a školení

•

Seminář rozhodčích 3. a 2. třídy se na jaře nekonal z důvodu nevydání nových pravidel.
V pozdějších termínech se seminář nemohl uskutečnit z důvodu pandemie. Byl odložen i seminář
rozhodčích ústředních a první třídy.

•

Školení rozhodčích 3. a 2.třídy se nekonalo ze stejných důvodů.

Z důvodu nemožnosti organizování školení se na základě rozhodnutí ČAS rozhodčím, kterým končila
platnost průkazu v roce 2020 automaticky prodlužuje o jeden rok. Pro následující rok se tímto kumuluje
uspořádat semináře pro cca 50 rozhodčích.

3.2

Delegace rozhodčích

Již koncem minulého roku byla zpracována delegace rozhodčích na zimní a jarní sezónu (1.část). Připravuje
se delegace rozhodčích na hlavní sezónu (2.část).

3.3

Další činnost

Spolupracovali jsme s Plzeňským KAS, při pořádání větších soutěží.
Nadále je naší snahou získávat nové rozhodčí. Stále máme nedostatek rozhodčích pro funkce vrchníků
a HR (2. a 1.třídy).
Funkce instruktora rozhodčích se v krajských soutěžích nedelegovala. Nesetkává se s pochopením
pořadatelů (finanční důvody).
Průběžně se řeší seznamy rozhodčích s ohledem na platnost průkazu a evidenci v registru ČAS. Současný
stav rozhodčích v evidenci je:
•

rozhodčí ústřední: 7

•

rozhodčí 1. třídy: 14
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•

rozhodčí 2. třídy: 42

•

rozhodčí 3. třídy: 87

•

čestný rozhodčí 1

Zprávu komise rozhodčích zpracoval: Ludvík Vacek, předseda KR JčKAS.

4 Zpráva vedoucího trenéra SCM
Sportovní centrum mládeže (SCM) je základním článkem péče o talentovanou mládeže Českého atletického
svazu, vyvíjející svou činnost na území krajských atletických svazů. Vedoucím trenérem SCM a sportovního
gymnázia (SG) je Tomáš Najbrt.

4.1

Sportovní centrum mládeže (SCM)

Vedoucí trenér: Tomáš Najbrt
V roce 2020 bylo zařazeno do SCM 14 atletů:
•

TOP TEAM: 2

•

Skupina A: 3

•

Skupina B: 6

•

Skupina C: 3

Pro rok 2021 (ke dni 1. 3. 2021) je zařazeno do SCM 12 atletů:
•

Reprezentant SCM: 3

•

Člen SCM: 9

•

+ 1 atlet navržen po halové sezóně 2021 k dozařazení

Úspěchy zařazených atletů:
MČR 2020
•

účast 13 atletů, finále 10 atletů, medaile 4 atleti (Babická T., Jodl D., Kratochvíl T., Strnad M.)

Reprezentace ČR
•

1 atlet: Strnad Marek

Podpora zařazených atletů je prostřednictvím centrálně organizovaných atletických kempů a výcvikových
táborů – výše podpory je stupňována podle zařazené kategorie. V roce 2021 jsou plánovány i krajské akce
– testovací sraz a výcvikový tábor.
Více informací je zveřejňováno na webu: www.scmjihoceskykraj.cz

4.2

Sportovní gymnázium (SG)

Na sportovním gymnáziu – Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 působí 3 trenéři:
•

Petr Bahenský

•

Jiří Couf
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•

Tomáš Najbrt

V současné době (školní rok 2020/2021) trénuje 34 atletů (ze 7 atletických oddílů), minulý školní rok
2019/2020 trénovalo 32 atletů.
Úspěchy atletů SG:
MČR 2020
•

6 medailí – 2 atleti (Babická T. a Kratochvíl T.)

Rekordy Jihočeského kraje – 5 rekordů – 2 atleti (Babická T., Kratochvíl T.)

Zprávu vedoucího trenéra SCM zpracoval: Tomáš Najbrt, vedoucí trenér SCM

5 Zpráva komise mládeže za rok 2020
Zpráva navazuje na zprávu vedoucího trenéra SCM, Tomáše Najbrta a soustředí se zejména na starší
žactvo.
Úkoly komise mládeže JčKAS se omezují na výběr a přípravu návrhu nominace atletů na mezikrajová
utkání, Olympiádu mládeže (LODM), doprovod výpravy na tyto akce a přípravu a provedení soustředění
na krajské úrovni. Všechny tyto jmenované akce se bohužel v roce 2020 nekonaly. LODM byla plánována
na rok 2021 (nyní je kvůli COVID-19 odložena na rok 2022) a taktéž kvůli COVID-19 byla zrušena všechna
mezikrajová utkání.
V roce 2020 odstartoval výbor JčKAS ve spolupráci s krajskou manažerkou činnost krajského centra
mládeže (KCM). V první řadě šlo o formulaci cílů KCM a získání finanční podpory. JčKAS získal grant na
KCM od Jihočeského kraje a bylo plánováno tyto peníze částečně investovat do školení trenérů a
organizace srazů (soustředění) členů KCM. Bohužel i zde nám COVID-19 nepřál a tyto akce se zatím
nemohly uskutečnit. Pro rok 2021 žádal JčKAS též o grant na provoz KCM, abychom mohli v této práci
pokračovat.
Velké poděkování za výsledky „našeho“ žactva na celostátní úrovni patří hlavně oddílům a jednotlivým
trenérům, kteří mladé atlety na tyto akce připravují, motivují je a podporují. Na medailové úrovni
reprezentovali náš kraj: Lurdes Gloria Manuel (hala: 1. na 300 m, na dráze: 1. na 300 m), Adéla Holubová
(na dráze: 2. na 800 m, mimo dráhu: 1. v přespolním běhu), Nikola Musilová (na dráze: 2. na 150 m),
Žaneta Pivcová (hala: 3. v kouli), Filip Svoboda (hala: 1. ve pětiboji, 3. v dálce a 3. na 60 m; na dráze: 1.
ve devítiboji, 1. v dálce), Jakub Homola (hala: 1. na 3000 m), Pavel Poslušný (hala: 2. v kouli; na dráze:
1. v kouli), Šimon Michálek (na dráze: 1. na 3000 m), Michal Rada (na dráze: 2. ve pětiboji), Adéla
Štefanová (mimo dráhu: 3. přespolní běh).
Předseda komise mládeže hodnotí rok 2020 jako velmi úspěšný, a to i vzhledem k problematické přípravě
na jaře, když byly zavřeny stadiony kvůli COVID-19. Dále se předseda komise mládeže k situaci kolem
COVID-19 vyjádřil takto: „Chápu, že na jaře 2020 nikdo nevěděl, co s námi ten virus dělá a že zvolená

opatření se dala odůvodnit. Co osobně ale již vůbec nechápu, je pokračování omezení sportování od
podzimu 2020. Sport prokazatelně vylepšuje odolnost a podporuje imunitní systém – obojí je důležité
obzvláště pro děti během růstu a dospívání. Nemocem se nikdy nedá 100 % vyhýbat, a proto potřebujeme
dle mého názoru silný, trénovaný a funkční imunitní systém. Je naprostá iluze si myslet, že děti ve věku
10 – 15 let dokážou trénovat pouze podle nějakého plánu, ať již samy, nebo ve dvojici. V tomto věku jsou
skupinové zážitky a trenérská motivace klíčovými prvky, které vedou k probuzení radosti z tělesné aktivity
a sportu obecně. Doufám, že se takový nesmysl již nikdy nebude opakovat.“
Zprávu komise mládeže zpracoval: Urs Gysel, předseda komise mládeže
30.03.2021
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6 Krajské centrum mládeže Jihočeského kraje – atletika
Krajské centrum mládeže Jihočeského kraje – atletika (dále jen KCM) vzniklo při Jihočeském krajském
atletickém svazu v roce 2020.

6.1

Cíl

Hlavním cílem nově vzniklého KCM je podpora výchovy talentované mládeže, její odborné, materiální a
finanční zajištění, které značně souvisí i s rozvojem atletiky na území Jihočeského kraje. Podpora v přípravě
krajských reprezentantů v oblasti výkonnostního sportu. Mezi další dílčí cíle patří podpora a vzdělávání
trenérů, a to jak nových, tak i stávajících.

6.2

Činnost

Činnost KCM je organizovaná pod Jihočeským krajským atletickým svazem. Částečně i skrze mateřské
oddíly, které jsou součástí Jihočeského krajského atletického svazu, jelikož podstatná část individuální
přípravy atletů probíhá právě v jejich mateřských oddílech.
Hlavní činnosti KCM:
-

6.3

Výběr talentované mládeže v kategoriích od mladšího žactva po juniory a juniorky (do 19 let).
Odborné vedení sportovní přípravy talentované mládeže včetně vytváření podmínek pro
systematické trenérské působení.
Koordinace činnosti péče o talentovanou mládež ve spolcích organizovaných v JčKAS.
Vytvoření ekonomicko-organizačních podmínek pro zabezpečení sportovní přípravy talentované
mládeže.

Zařazování atletů

Za rok 2020 bylo zařazeno 352 atletů a atletek v kategorii mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší
žákyně, dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky podle průběžných tabulek Jihočeského kraje za rok 2020
v hale, na dráze i mimo dráhu a to do 8. místa a v disciplínách vypsaných pro krajské přebory jednotlivců,
popř. mistrovství České republiky. Zařazení atleti/atletky budou v průběhu roku 2021 a 2022 aktualizováni
na základě průběžných tabulek Jihočeského kraje v roce 2021 a 2022.
POČET TALENTOVANÝCH ALETŮ/ATLETEK ZA ROK 2020
KATEGORIE
POČET ZA ROK 2020

6.4

JUNIOŘI
31

JUNIORKY
47

DOROSTENCI DOROSTENKY
37

52

ST. ŽÁCI

ST. ŽÁKYNĚ
45

56

ML. ŽÁCI

ML. ŽÁKYNĚ

37

47

CELKEM
352

Odměňování atletů/atletek a trenérů

Atleti/atletky, kteří jsou zařazeni do KCM a zároveň se umístí na Mistrovství České republiky (s výjimkou
družstev a štafet) do 8. místa, obdrží odměnu, která bude rozdělena na základě celkového počtu
atletů/atletek a rozhodnutí výboru KAS. Odměněno bude celkem 45 atletů/atletek. Dále budou odměněni
drobným dárkem všichni ostatní zařazení atleti/atletky (celkem 307) podle průběžných tabulek Jihočeského
kraje za rok 2020 v hale, na dráze i mimo dráhu a to do 8. místa a v disciplínách vypsaných pro krajské
přebory jednotlivců, popř. mistrovství České republiky. Zařazení atleti a atletky jsou zveřejněny na webu
KAS. Celkem byly pořízeny odměny za 225 058 Kč.
Celkem 34 trenérů, zařazených do KCM, obdrželo finanční odměnu ve výši 2 250 Kč/trenér.
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6.5
-

Další položky spojené s činností KCM
Nákup vybavení – základní skokanské tyče pro vybrané oddíly (výběr provedl VV KAS) – 6 ks
v celkové hodnotě 73 884 Kč.
Pronájem haly Strahov (3x) pro účely pořádání krajských přeborů (2020 proběhlo, 2021
neproběhlo) v celkové výši 62 500 Kč
1x Školení trenérů žactva (proběhlo) a 1x školení atletických přípravek (neproběhlo, posun na
2021)
3x Odborné semináře na vybrané atletické disciplíny – neproběhlo viz pandemie COVID-19 (přesun
1x na 2021, 2x zrušeno bez náhradního termínu)
Soustředění k mezikrajovému utkání mladšího žactva vč. dopravy na MKU ml. a st. žactva
(neproběhlo, bez náhradního termínu)

Akce, které měly proběhnout a v průběhu roku 2020 neproběhly z důvodu pandemie COVID-19 jsou
přesunuty na rok 2021 nebo na nákup dalších pomůcek a navýšení odměn pro zařazené atlety/atletky (již
započítáno v odměňování), např. tréninkové deníky a Pravidla atletiky.
Pro rok 2021/2022 byla opět podána žádost na činnost KCM u Jihočeského kraje.

7 Přílohy
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
Rozvaha k 31. 12. 2020

Výroční zprávu JčKAS za rok 2020 zpracovala Monika Drhovská, krajská manažerka
30.03.2021
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