
Zápis z volební valné hromady Zlínského krajského atletického svazu 
29. 3. 2019 ve Zlíně

Přibližně v 17:05 byla zahájena Volební valná hromada Z-KAS 
Volební Valná hromada se sešla v počtu 13 mandátů ze 14, je tedy usnášeníschopná. 

- Řízením Valné hromady byl pověřen Oskar Opavský
- Bylo schváleno řízení VH
- Byl schválen program VH
- Byly navrženy pracovní komise v tomto složení:

o Mandátová komise: Bobál, Vypušťák, Hřib
o Návrhová komise: Kunt, Laciga, Hána
o Volební komise: Prudký, Hadašová, Kadla

- Všechny návrhy byly schváleny
- Řídící VH přečetl zprávu o činnosti za rok 2018 (příloha č.1)
- Pavel Bobál přečetl zprávu STK za rok 2018 (příloha č.2)
- Stanislav Laciga přečetl zprávu o činnosti SCM Zlínského kraje za rok 2018 (příloha 

č.3)
- Pavel Bobál přečetl zprávu mandátové komise. Přítomno 13 delegátů s platným 

mandátem z celkového počtu 14, VH je tedy usnášeníschopná
- Ing. Miroslav Uherka přečetl zprávu o hospodaření za rok 2018 a rozpočtový záměr 

pro rok 2019 (příloha č.4) – Bylo navrženo schválení účetní uzávěrky za rok 2018 a 
schválení převodu záporného výsledku ve výši 180853 na účet 932.

- Aleš Prudký vznesl dotaz na aktuální stav účtu Z-KAS, odpověď dostal od pana 
Uherky.

- Byl učiněn návrh ze strany pana Uherky na:
o Vydání zmocnění Z-KAS k nezbytným úpravám rozpočtu v závislosti na 

věcném plnění
o Zabezpečit publicitu Z-KAS

- Byli představeni kandidáti pro volby VH, krátce pohovořili
- Byl učiněn dotaz předsedy volební komise Z-KAS zda všechny procesy před volbami 

proběhly v pořádku – tajemník voleb souhlasil. Vše proběhlo v pořádku.
- Proběhla krátká řeč Ing. Tomáše Janků o chystaných novinkách ČAS v průběhu 

počítání výsledků voleb.
o Novým předsedou ZKAS byl zvolen Jakub Hřib plným počtem 13 hlasů

(Mandát od 29.3.2019 do konce probíhajícího volebního období 3.2021)
o Novým členem ZKAS se stal Stanislav Laciga plným počtem 13 hlasů

(Mandát od 29.3.2019 do konce probíhajícího volebního období 3.2021)
o Novým členem ZKAS se stal Pavel Kunt počtem 10 hlasů

((Mandát od 11.5.2019 do konce probíhajícího volebního období 3.2021)
- Proběhlo představení kandidátů na delegáty na Valnou hromadu ČAS

o Kandidáty jsou: Lukáš Vojtek, Stanislav Laciga, Jakub Hřib, Honza Horák, Pavel 
Bobál, Aleš Prudký

- Předseda Volební komise přečetl výsledky volby delegátů, zvolení delegáti: Lukáš 
Vojtek, Stanislav Laciga, Jakub Hřib, Pavel Bobál

- Diskuse:



o Jakub Hřib poděkoval za zvolení předsedou a zároveň pozval všechny 
k závodům, promluvil o vzájemné spolupráci 

o Aleš Prudký se rovněž vyjádřil kladně k průběhu voleb a obecně k situaci 
v kraji. Dále hovořil o problematice konkurence ve sportu – je potřeba zvýšit 
úsilí při získávání členů do atletické základny. Zamyslet se, zda by nešly 
některé věci změnit, aby byla atletika atraktivnější pro děti a neodcházely za 
jinými sporty. 

o Lukáš Vojtek vznesl dotaz na přípravu podkladů pro LODM. Stanislav Laciga 
odpověděl, že se na všem pracuje a že způsob nominace je zvolen formou 
dvou závodů. Vybízí ke kolektivní spolupráci s ostatními trenéry a členy KAS. 

o Aleš Prudký se zmínil o návrhu zřízení Krajské trenérské rady a Krajského 
střediska. 

o Miroslav Uherka vznesl dotaz ohledně atletických kroužků. Odpověděl pan 
Ing. Topinka. Umožnit všem zájemcům o atletiku účastnit se soutěží v rámci 
atletického hnutí a poskytnout jim právní subjektivitu. Vysvětlil souvislosti 
s KAS a ČAS. 

o Závěrečného slova se ujal ředitel ČAS Ing. Tomáš Janků. Kladně se vyjádřil o 
průběhu volební VH. Vyjádřil se k významu krajské atletiky. Krátce se zmínil o 
nových stanovách a způsobu práce ČAS. Vyjádřil se k rozpočtu ZKAS a jak by se 
s ním mělo (mohlo) nakládat. Vyjádřil se o potřebě krajského manažera a 
apeloval na urychlenou volbu kandidáta KM. Vyjádřil se k minulosti i 
současnosti atletiky o zlepšení stavu v atletickém hnutí. 
V závěru popřál ZKASu hodně sil a popřál do další činnosti hodně štěstí. 
 
V 19:11 hodin odešel Václav Hána, volební VH pokračovala s 12 delegáty. 
 
Pan Ing. Topinka promluvil k aktuální ekonomické situaci a pozici ČAS ve 
sportu v rámci ČR. Promluvil kriticky o své pozici tajemníka na volební VH. 
Promluvil kriticky o financích v Z-KAS a nakládání s nimi.  
 
Reagoval pan Uherka v reakci na kritiku s vysvětlením. 
 
Aleš Prudký (Otrokovice) - obhajoval tok financí ze ZKAS směrem k oddílům 
 
Jakub Hřib (Holešov) se dotázal na praxi v jiných krajích při rozdělování 
prostředků. 
 
Pan Topinka promluvil o problematice financí v ČR a financování sportu 
(Atletiky).  
 

- Předseda návrhové komise Pavel Kunt přečetl usnesení VH. 
o Usnesení bylo schváleno 

 
Volební valná hromada byla ukončena ve 20:10 hodin. 

 
 















Zpráva pro Valnou hromadu KAS – Zlín  
 
Trenérem Sportovního centra mládeže jsem od 1. ledna 2018. Odchodem trenéra Vlčka jsme 
přišli o zkušeného a úspěšného trenéra, ale také o jeho svěřence. Začali jsme proto pouze 
s 12 členy, čímž jsme byli jedno z nejmenších SCM v České republice. 
 
Nicméně i tak se naši závodníci prosadili v domácích i mezinárodních soutěžích. 
 

Počet všech závodníků KAS zařazených do SCM 
(kategorie TOP, A, B, C)  TOP/4            A/2               B/3            C/3 

Počet všech závodníků zařazených do SCM 
startujících na MČR  10 v hale a 8 na dráze = 18 

Počet všech závodníků (FINALISTŮ / DO 8 
MÍSTA) zařazených do SCM startujících na MČR  7 v hale a 7 na dráze = 14 

Počet MEDAILISTŮ zařazených do SCM 
startujících na MČR  2 v hale a 4 na dráze = 6 

 
MČR juniorů a dorostu v hale  
 
Prvním důležitým závodem roku 2018 bylo Mistrovství ČR v Ostravě. Z tohoto závodu si 
závodníci zlínského SCM přivezli čtyři medaile další čtyři finálová umístění. 

Nejúspěšnějším závodníkem byl tehdy dorostenec Jakub Kunt z AC TJ Slovácké Slávie Uh. 
Hradiště, který si domů odvezl hned tři medaile, jednu zlatou a dvě stříbrné! Tu nejcennější 
vybojoval v trojskoku výkonem 14.08 m čímž splnil orientační „A“ limit SCM.  Stříbrnou přidal 
ve skoku do výšky za výkon 1.99 m a také ve skoku do dálky, když překonal vzdálenost 6.75 
m. Výkon ve skoku do dálky a v trojskoku byly jeho nejlepšími osobními výkony. 

Stříbrnou medaili získal Šimon Hána, který ji vybojoval v trojskoku juniorů. V dramatickém 
závěru o titulu rozhodly až druhé pokusy, protože nejdelší skok dlouhý 14.94 m měl shodný 
s vítězem. Šimon v halové sezoně už překonal patnáctimetrovou hranici o 13 cm a splnil 
orientační „A“ limit SCM. Bohužel se hned v prvním závodě letní sezony vážně zranil a do 
dnešního dne není zcela v pořádku. 

Těsně pod stupni vítězů, na čtvrtém místě zůstala Blanka Tomášková ve vrhu koulí juniorek 
výkonem 12.32 m a byla od medaile vzdálený jen o 13 cm. Blanka už letos dokázala poslat 
kouli těžkou 4 kg do vzdálenosti 13.09 m, což bylo splnění orientačního „B“ limitu SCM. Její 
hlavní disciplínou je hod kladivem, což dokázala v letní sezoně. Blanka také startovala na 
MČR dospělých, kde obsadila ve vrhu koulí 9. místo. 

Na čtvrtém místě skončil také dorostenec Pavel Mišurec, když předvedl vrh dlouhý 14.41 m. 
I jeho hlavní disciplína, disk,  v hale není. 

Bramborovou medaili vybojoval i Jakub Majerčák v běhu na 400 m juniorů časem 49.12 s. 
V tom okamžiku to byl jeho nejlepší osobní výkon a také splněný orientační „B“ limit SCM. 

Osmé místo ve finále skoku o tyči juniorek obsadila Tereza Hromadníková výkonem 3.17 m. 
Tereza také soutěžila v trojskoku, kde obsadila 10. místo skokem dlouhým 11.43 m. 



Junior Kolja Romanchenkov neměl možnost běhat v hale 400 m překážek, a tak běžel 
překážky na trati 60 m. Zaběhl čas 8.56 s a do finále nepostoupil. 

 Po zranění startovala na 400 m juniorka Tereza Kašpárková. Tréninkové manko ji bohužel 
nedovolilo běžet rychleji, než 59.81 s. 

Podobně na tom byla také dorostenka Nikol Hyjánková. Po zranění formu teprve hledala, a 
tak výkon v 10.80 m v trojskoku na postup do finále také nestačil. 

Na MČR pro nemoc bohužel chyběl adept na medaili dorostenec Adam Novosad. 
Onemocněl v týdnu před závodem. 

Kladivářka Karolína Klišíková v hale nestartovala 

V hledáčku na zařazení do SCM po halové sezoně byl dorostenec Tomáš Zajíc, který běhá trať 
400 m. vytvořil si nový osobák časem 50.07 s, což byl splněný orientační limit „B“. Na MČR 
obsadil v silné konkurenci časem 51.11 s páté místo. 

 

MČR juniorů a dorostu na dráze 
 
Členové Sportovního centra mládeže Zlínského kraje přivezli z Prahy šest cenných kovů. 

Hned dvě medaile si pověsil na krk Jakub Kunt, který reprezentuje AC TJ Slováckou Slávii 
Uherské Hradiště. Ta nejcennější mu patřila za vítězství v trojskoku výkonem 14.31 m. Ve 
skoku do výšky, což je disciplína, v které také reprezentoval na Mistrovství Evropy do 18 let 
v Maďarsku, překonal laťku ve výšce 204 cm a vybojoval stříbrnou medaili. 

Dvakrát si na stupně vítězů vystoupil i zlínský Pavel Mišurec. Nejprve stál na druhém stupni, 
který mu patřil za hod diskem výkonem 48.02 m. Pak přidal třetí místo a bronzovou medaili 
za vrh koulí dlouhý 15.58 m. 

Stříbrnou medailí si udělala radost Blanka Tomášková z AC TJ Slovácké Slávie UH, když 
dokázala poslat čtyřkilovou kouli do vzdálenosti 12.88 m. V její hlavní disciplíně kladivu, se jí 
tolik nedařilo a neměla bohužel platný pokus. Blanka také startovala na MČR dospělých ve 
třech disciplínách. V hodu kladivu a vrhu kouli obsadila 7. místo, v hodu diskem byla desátá. 

Blančin výpadek v kladivu na MČR juniorem možná pomohl k medaili její oddílové 
kolegyně Karolíně Klišíkové, která poslala náčiní do vzdálenosti 48.67 m, za což jí patřilo třetí 
místo a bronzová medaile. 

Další umístění: 

4. místo Jakub Kunt dálka 662 cm 

4. místo Blanka Tomášková disk 42.50 m 



5. místo Pavel Novosad výška 1.89 m 

5. místo Tereza Kašpárková 400 m př. 63.08 s 

7. místo Kolja Romanchenkov 400 m př. 56.10 s 

9. místo Nikol Hyjánková trojskok 11.11 m 

12. místo Karolína Klišíková disk 30.21 m 

 

Dařilo se také kandidátům pro zařazení do SCM. 

Zlatou medaili vybojoval na nejdelší sprinterské trati 400 m Tomáš Zajíc v čase 49.75 s a 
potvrdil tak své tabulkové umístění. Medaili ze stejného kovu si domů také odvezla Beáta 
Sedláčková v hodu diskem dlouhém 37.19 m. Julie Červinková se neztratila v silné 
konkurenci půlkařek a výkonem 2:16.12 min obsadila hezké šesté místo. 

 
MČR „22“ 
 
Zlínské SCM reprezentovalo celkem šest závodníků. 

Nejúspěšnější z nich byla Blanka Tomášková z AC TJ Slovácké Slávie Uh. Hradiště. V její 
hlavní disciplíně hodu kladivem poslala čtyřkilové náčiní do vzdálenosti 54.76 m, což stačilo 
na třetí místo. To ale nebylo všechno! Stříbrnou medaili přidala v soutěži vrhu koulí 4 kg za 
výkon 13.13 m. Do třetice se jí podařilo obsadit ještě páté místo v hodu diskem za hod 
dlouhý 42.34 m. 

Šesté místo Karolíny Klišíkové v hodu kladivem bylo dalším výborným finálovým umístěním. 
Tréninková kolegyně Blanky Tomáškové ze skupiny trenéra Jana Horáka hodila nejdelším 
pokusem 50.77 m, čímž zaostala pouhých 9 cm za svým nejlepším osobním výkonem. 

V běhu na 400 m do finále postoupil a výkonem 49.64 s osmé místo obsadil Jakub Majerčák 
z AC TJ Slovácké Slávie Uh. Hradiště. Svěřenec trenéra Ivana Resslera zaběhl čas 49.64 s. 
Bohužel druhý nepostupující v běhu na 400 m s překážkami byl Nikolay Romanchenkov ze 
stejné tréninkové skupiny. Časem 56.55 s obsadil konečné desáté místo. 

Zlínský oddíl měl dvoučlenné zastoupení. Tereza Kašpárková, svěřenkyně Lukáše Vojtka, na 
trati 400 m překážek skončila těsně před branami finále. Čas 64.49 s stačil na konečné 
deváté místo. 

Nedařilo se Pavlu Mišurcovi, svěřenci trenérky Šárky Večerkové. V hodu diskem 
nezaznamenal žádný platný pokus a skončil bez výkonu. 



V závodě předvedly výborné výkony i kandidáti pro zařazení do SCM na rok 2019. 

Bronzovou medaili v hodu diskem vybojovala Beáta Sedláčková v novém osobním rekordu 
43.82 m. 

Páté místo ve finále běhu na 400 m je nejen výborným umístěním pro Tomáše Zajíce, ale 
také o více jak půl vteřiny zlepšením jeho nejlepšího osobního výkonu na 48.59 s. 

Celkově 9. místo obsadila v běhu na 800 m Julie Červinková časem 2:16.00 min. 

 

Reprezentace 
 

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ ČR-MAĎARSKO-SLOVENSKO-SLOVINSKO DOROSTENCŮ A 
DOROSTENEK Ptuj (9. 6. 2018) 

Jakub Kunt výška (2.08) 1. místo 

Tomáš Zajíc 400 m (49.61) šesté místo v rozběhu 

Pavel Mišurec disk 39.85 šesté místo 

 

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ ČESKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO – POLSKO – SLOVENSKO – 
SLOVINSKO JUNIORŮ A JUNIOREK Vyškov (16. 6. 2018) 

Blanka Tomášková kladivo (56.04) čtvrté místo, koule (13.18) třetí místo  

 

MISTROVSTVÍ EVROPY DO 17 LET Györ (5. - 8. 7. 2018) 

Jakub Kunt trojskok 13.79 (9. místo) výška (1.96) 11. místo 

Tomáš Zajíc 400 m (50.00) šesté místo v rozběhu 

 

V současném období má SCM Z-KAS 20 členů. K dosavadním oporám přibyly především 

mladí závodníci ročníku 2003. Převážná většina se zúčastnila testovacího srazu v Olomouci, 

který byl společný pro Olomoucký a Jihomoravský a Zlínský kraj 17. listopadu 2018. Dále se 

naši členové zúčastňují společných VT, které pořádají vedoucí trenéři sekcí, a to doma i 

v zahraničí.  

 

Zpracoval: Laciga 
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