
Zápis z jednání 137. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne 17.01.2019 v Děčíně  od 16:30 hod. 

Přítomni: Flanderka, Holcr, Rybák, Calda, Holcrová, Mairich 

Omluveni: Holcrová, Mairich 

Hosté: Vachuta  - omluvil se 
 
1.  Kontrola úkolů 
 

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské 
bundy“ a ty následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu.        

O: Mairich  T: po dodání bund 

3/135   Uhradit občerstvení na výroční schůzi výboru ÚKAS do výše 3.000,-Kč 

     O: Holcrová   T: do 12.12.2018 Splněno 

6/135  Zajistit úkoly spojené s účastí atletického družstva ústeckého kraje na LODM 2019 

     O: Durila   T: do ukončení LODM 2019 

8/135  Zajistit předání bund pro rozhodčí oproti předávacímu protokolu 

     O: Mairich   T: po dodání bund 

9/135  Nákup 10 ks brožur Pravidla atletiky O: Mairich  T: do 1/2019 

11/135 Zajistit funkčnost a maximální účelnost jednoho oficiálního webu ÚKAS 

      O: Holcr a Vachuta  T: do 1/2019   Splněno 

1/136  Zajistit úhrady cestovních nákladů a odměn doprovodným funkcionářům na akcích 
ÚKAS dle bodu 2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti, tohoto zápisu   

      O: Holcrová          T: do 31.12.2018    Splněno 

2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 

      O: Rybák a Vachuta  T: do 30.4.2019 

3/136 Zaslat pozvání na jednání příštího výboru ÚKAS předsedovi AK při ZŠ Prokopa 
Holého Louny   O: Rybák T: do 31.12.2018    Splněno 

4/136 Předat manažerovi ÚKAS dokončenou databázi rozhodčích ÚKAS k dalšímu 
zpracování O: Mairich  T: 15.1.2019  

 Nesplněno – úkol převzal M.Holcr – spojí se s O.Marešovou a provede požadované 

5/136  Dopracovat, odsouhlasit a elektronicky rozeslat Halovou brožuru 2019 

     O: Flanderka    T: 5.1.2019      Splněno       
 
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) 
 
 a) nebyly předloženy žádné pohledávky k proplacení 
   
 



3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS   
  

a)  Pozvání zástupce AK při ZŠ Prokopa Holého Louny – oddíl AK při ZŠ Prokopa Holého se z jednání 
omluvil s tím, že Mgr.Dingová má v době konání schůze výboru ÚKAS jiné důležité jednání a Mgr.Vávrová je 
v době konání schůze výboru ÚKAS na lyžařském výcviku.  
K projednávané problematice zaujal AK při ZŠ Prokopa Holého vstřícný krok tím, že zastupováním AK 
v jednáních s ÚKAS pověřil Mgr. Irenu Vávrovou, místopředsedkyni AK. Jinak podstatu problému prý vidí 
v chování konkrétních osob. 
Výbor ÚKAS vyjádřil politování nad neúčastí zástupce AK při ZŠ Prokopa Holého na jednání a konstatoval, že 
je jednáním J.Hřícha znepokojen a považuje ho za, v dané situaci, krajně nevhodné s tím, že pokud se bude 
podobným jednáním dále prezentovat, bude jeho chování řešit disciplinárně. Rozhodnutí o změně jednatele AK 
výbor bere na vědomí.            Ú- 1/137 
Jan Hřích, který si vyžádal osobní pozvání k projednávanému bodu se, i přes doručené pozvání , k jednání 
nakonec nedostavil, stejně jako nedoložil žádný důkaz o šíření pomluv na jeho osobu předsedou ÚKAS                
Ing. Milanem Rybákem. Výbor ÚKAS jeho postoj ani jeho zdůvodnění neúčasti na jednání nepochopil.                             
       
b) Dopis rodiny Zahrádkových – Výbor neshledal v postupu nominace, ani v následné komunikaci, žádný 
náznak pomluvy. Tímto považuje celý  problém nominace na Běžecký pohár 2018 za uzavřený. Další diskuzi 
ponechává na osobním jednání Rybák – Zahrádkovi.      Ú – 2/137 
 
c) Informace o aktivizaci předsedů KAS 
Předseda ÚKAS informoval výbor ÚKAS o iniciativě předsedů KAS ve věci postupné profesionalizace ČAS 
(problematika krajských manažerů), spolu s vytvářením prostředí vedoucím k dvoukolejné odpovědnosti za 
činnost atletiky v kraji.  
Výbor ÚKAS si vyhrazuje právo řídit činnost v ÚKAS a žádá manažera pro Ústecký kraj aby, pokud bude jednat 
o věcech podléhajících ÚKAS, výbor ÚKAS nejdříve informoval a až následně, dle sjednocených názorů 
s výborem ÚKAS na danou problematiku, prováděl další kroky. Jiný postup vede k nedorozuměním a tříštění 
společného zájmu. Výbor ÚKAS je, v případě dalšího nekoordinovaného postupu ze strany manažera pro 
Ústecký kraj, připraven zohlednit tuto skutečnost při oponentuře osoby manažera pro Ústecký kraj.    
 
d) GPDR 
Výbor ÚKAS považuje problematiku GPDR (ochrana osobních údajů) za dostatečně prezentovanou a následné 
vyplňování prohlášení členů jednotlivých oddílů za věc ryze podléhající samotným oddílům (smlouva mezi 
oddílem a ČAS). Výbor ÚKAS vnímá výhrady týkající se zveřejňování telefonů a osobních emailů a učiní dotaz 
na Výbor pro ochranu osobních údajů v této věci. Přes uvedené, vyzývá výbor ÚKAS oddíly k maximální snaze 
o zajištění co největšího procenta odevzdaných a podepsaných souhlasů k použití a zveřejnění osobních údajů. 
 
e) Přihlášky oddílů ÚKAS k činnosti v roce 2019 
Výbor ÚKAS připomíná nutnost dodržení termínu vyplnění a odevzdání přihlášek k činnosti v ČAS 
 
f) Informace o činnosti Komise rozhodčích ÚKAS od O.Marešové 
Výbor ÚKAS vzal na vědomí písemnou informaci o činnosti komise rozhodčích ÚKAS od O.Marešové a na 
základě telefonické domluvy zajistil prostřednictvím M.Holcra požadované. 
 
g) Valná hromada ÚKAS  čtvrtek 21.3.2019 v Mostě 
Výbor ÚKAS stanovil termín jednání VH ÚKAS za 2018 na den 21.3.2019 a místem jednání určil Most. 
Předseda ÚKAS zajistí pozvánky na jednání VH, schůzovní místnost a občerstvení. Všichni pověření 
funkcionáři si připraví zprávu o činnosti svého úseku v roce 2018 (předseda ÚKAS, hospodář, revizor, rozhodčí, 
soutěžní komise, SCM).                    Ú – 3/137 
 
h) LODM Liberec 2019 
- došlo k rozšíření disciplín u ml.žactva, kde byl přidán běh na 300m 
- výbor ÚKAS projednal potřebu stanovit formu nominace a termín ukončení nominace (předpokládá se termín  
konec května 2019 a vybráni pravděpodobně budou dva nejvýše postavení závodníci, příslušné kategorie a 
disciplíny, v tabulkách výkonů v ústeckém kraji. Zřetel bude brán i na postavení těchto závodníků v tabulkách 
výkonů v ČR). Vše se bude odvíjet od termínu ukončení podávání akreditací jednotlivým sportům. 
- výbor ÚKAS vyzývá oddíly aby, pokud mají ve svém středu zájemce o vykonávání dozoru na akci (trenéři), 
zaslali jména těchto zájemců do 31.3. na adresu Milan Rybák, Jižní 3172, Most, nebo je zaslali emailem na 
adresu rybak.milan@seznam.cz  . Na základě předpokládané nominace bude pak z navržených zájemců vybrán 



trenérský doprovod. Výběr trenérského doprovodu bude navržen vedoucím výpravy na LODM 2019 a následně 
schválen výborem ÚKAS 
- vedoucím výpravy byl navržen Slavomír Durila 
- doprovod trenérů je stanoven na 4 doprovodné osoby. Výbor ÚKAS na základě zkušeností z předešlých let 
bude žádat o navýšení tohoto počtu na 6 osob, v případě že žádost nebude vyslyšena, bude výbor ÚKAS nést 
náklady dalších dvou doprovodných osob v vlastních zdrojů. 
 
4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích 
Nebyl předložen žádný bod k projednání 
- výbor ÚKAS projednal v nepřítomnosti J.Mairicha stav příprav KP v hale a pro případ neúčasti J.Mairicha – 
ředitele KP dospělých v hale pro rok 2019 navrhl pro funkci ředitele KP Milana Rybáka. 
 
5. Problematika činnosti komise sportovní  - předseda komise sportovní 
- vybírání poplatku při KP dospělých v hale bude při neúčasti P.Holcrové zajišťovat buď Ilona Babková, nebo 
Milan Rybák 
- hlasatel v Jablonci na KP mládeže v hale bude dodán pořadatelem 
- hlasatelem při KP dospělých v hale bude M.Vachuta 
- bude navrženo soutěžní komisi k projednání, zda nerozdělit KP na dráze na: 

a) Dorost + ml.žactvo    15.6.2019 
b) St.žactvo + elévové   16.5.2019 

 
6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS 
- Ročenka 2018 Ústeckého kraje bude distribuována elektronicky a bude vytištěno 15ks pro potřebu oddílů, které 
si ročenky archivují 
- byl přijat nový člen ÚKAS =  Atletický klub Krupka, z.s.   Pavla Částková, Fučíkova 153, 417 42 Krupka, 
tel.:602 783 563, email: klub@atletika-krupka.cz                        
- byla zaslána nabídka od ÚK na podání si žádosti o výrobu dresů pro nominované atlety na LODM 2019 ve výši 
30.000,-Kč  
 
7. Různé                     
- byla zaslána nabídka od ÚK na podání si žádosti o výrobu dresů pro nominované atlety na LODM 2019 ve výši 
30.000,-Kč 
 
8.  Úkoly 

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské bundy“ a ty 
následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu.   O: Mairich  T: po dodání bund 

6/135  Zajistit úkoly spojené s účastí atletického družstva ústeckého kraje na LODM 2019 

     O: Durila   T: do ukončení LODM 2019 

8/135  Zajistit předání bund pro rozhodčí oproti předávacímu protokolu    O: Mairich      T: po dodání bund 

9/135  Nákup 10 ks brožur Pravidla atletiky O: Mairich  T: do 1/2019 

2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 

      O: Rybák a Vachuta  T: do 30.4.2019 
1/137  Zaslat rozhodnutí výboru ÚKAS zástupci AK při ZŠ Prokopa Holého na vědomí O: Rybák a změnit 
kontaktní osobu v adresáři ÚKAS z Hřích na Vávrová  O: Holcr   T:  ihned 
 
2/137  Zaslat rozhodnutí výboru ÚKAS rodině Zahrádkových    O: Rybák      T: ihned  
 
3/137   Zajistit úkony spojené s konáním VH ÚKAS za 2018   O: Rybák          T: dle požadavků  
 
 
Příští schůze výboru ÚKAS bude dne  21.2. 2019   od 16:30hod. v  Bílině 
Zapsal: Milan Rybák 


