
Zápis z jednání 142. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne 14.11.2019 v Ústí nad Labem 

 
Přítomni: Calda, Flanderka, Holcr, Rybák 

Omluveni: Mairich, Holcrová 

Hosté:  A. Lesnik – vedoucí trenér SCM 

 
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 

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

        O: M. Rybák   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: splněno 
 

2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 
      O: Rybák a Vachuta  T: trvá 
1/140  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 140 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
1/141  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 141 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
 

  
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)   Ú - 1/142 
 a) Výbor ÚKAS projednal žádost  o příspěvek na pořádání běžeckých pohárů v roce 2019 ve výši á 3.000,-Kč 
pro ASK Děčín, BěKoDo Teplice a BK FC Kadaň se závěrem, že o příspěvku a jeho výši rozhodne na 
prosincovém jednání Výboru ÚKAS 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

b)  Výbor ÚKAS, ukládá p.Vachutovi, aby doložil požadované dokumenty (smlouvu a předávací protokol) 
vážící se k zajištění cen pro nejlepší mládežnický výkon při KP dospělých na dráze 2019 v Děčíně.  
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

c)  Výbor ÚKAS vzal na vědomí informaci od předsedy KR p.Mairicha ohledně navržení pánů Trubače a 
Hrnčíře na školení instruktorů rozhodčích, pořádaném ČAS s tím, že náklady spojené s účastí na školení jdou na 
vrub organizátorů školení případně účastníků školení. 
Hlasování bod       -      pro:    4          proti:    0        zdržel se:    0 
 

d)  Výbor ÚKAS vzal na vědomí, že páni P.Flanderka a J.Mairich se přihlásili na školení technických deledátů 
pro soutěže ČAS s tím, že náklady spojené s účastí na školení jdou na vrub organizátorů školení případně 
účastníků školení. 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:    0 
 

e) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovného p. Duffkovi, řídícímu soutěží ÚKAS ve výši 2.440,-Kč 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

f)  Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovného p. Flanderkovi za cestu Kyjov – Litvínov – Kyjov (účast na 
jednání Sportovní komise a Výboru ÚKAS 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 
3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS    
a) Oponentury 
1.  Výbor ÚKAS, v rámci oponentního řízení, projednal „Hodnocení SpS“ předložená oddíly USK PROVOD 
Ústí n/L, AK Bílina, AK Most a VTŽ Chomutov a na základě znalosti problematiky i podmínek v daných 
oddílech doporučil setrvání uvedených oddílů v systému péče o TM.  
2. Výbor ÚKAS projednal činnost vedoucího trenéra SCM p. A. Lesnika a na základě jím provedeného 
zhodnocení podmínek pro činnost SCM bere na vědomí že : 
- současná činnost SCM je přenášena do jednotlivých odborných sekcí ve spolupráci s VT SCM ÚKAS 
- finanční krytí činnosti SCM je prováděno po sekcích ve spolupráci s VT SCM ÚKAS 



- je činnost SCM rozšířena o testovací srazy a motivační akce ve spolupráci s VT SCM ÚKAS 
- VT SCM ÚKAS navrhuje předložit k projednání návrh na přesunutí procesu zařazování do jednotlivých 
odborných sekcí až po halové sezoně daného roku, pro který je atlet do SCM zařazen. Důvodem tohoto návrhu je 
fakt, že zařazení atleti mnohdy dosáhnou limitního výkonu v období duben až červen, ale v SCM začnou 
„pracovat“ vlastně až po halové sezoně roku následujícího. 
- VT SCM ÚKAS se domnívá, s ohledem na rozdílnou výkonost mezi atlety, zařazenými do TOP, či A kategorie 
a atlety zařazenými do B či C kategorie, že by se atleti z TOP a A kategorie měli dále rozvíjet po sekcích a atleti 
z kategorie B a C v podmínkách regionu pod dohledem VT SCM. Toto by se netýkalo testovacích srazů a rovněž 
bylo by možné i prospěšné, dle podmínek umožnit atletům z kategorie B a C absolvovat motivační účast na 
akcích pro atlety z kategorie TOP a A.  
- VT SCM ÚKAS seznámil členy Výboru ÚKAS se současným výběrem atletů do SCM a zhodnotil vývoj jako 
uspokojivý. 
- VT SCM ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o svém zapojení do akcí jednotlivých sekcí, stejně jako informoval 
Výbor ÚKAS o své trenérské práci v mateřském oddíle USK PROVOD Ústí n/L. 
Výbor ÚKAS vnímá činnost VT SCM ÚKAS jako pro ÚK prospěšnou a podporuje jeho další zařazení v systému 
péče o TM 
3.  Výbor ÚKAS vzal na vědomí hodnocení, zpracované Sportovním gymnáziem v Mostě, kde vnímá jako velice 
pozitivní skutečnost, že se začíná dařit navyšovat počet přijatých atletů ke studiu. Problematiku volby a zahájení 
studia na SG již Výbor ÚKAS řešil v předešlých oponenturách a vnímá danou problematiku za neovlivnitelnou. 
Výbor ÚKAS i v tomto případě doporučuje jeho další zařazení v systému péče o TM 
Výbor vzal na vědomí  
 

b)  Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o stavu podepsání smlouvy mezi ČAS a ÚKAS o zajištění KF 
SŠP s tím, že smluví částka 7.000,-Kč za uspořádání akce bude vyfakturována ČAS až po obdržení podepsané 
smlouvy a pak následně bude pořadateli (AC Ústí n/L) proplacena po obdržení smluvní částky od ČAS na účet 
ÚKAS   Výbor vzal na vědomí 
 

c)  Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o možnosti využít vysouvací bannery „Jsem atlet“ ,  pro různé 
akce, organizované oddíly v ÚK. Bannery jsou k zapůjčení u M. Vachuty, manažera ČAS pro ÚK.  
Výbor vzal na vědomí 
 

d)  Výbor ÚKAS vyhodnotil jako nevhodné, že se na webových stránkách atletikauk.cz objevují informace ještě 
před projednáním a schválením Výborem ÚKAS. Může dojít k mylné informaci, v případě, že Výbor ÚKAS 
v konečném znění projednávanou informaci neschválí a ona přesto bude na webu zveřejněna. 
     

e)  Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o stavu zajištění reprezentace ÚK na Běžecký pohár mládeže 
v Dříteči dne 23.11.2019. Výbor vzal informaci na vědomí a odsouhlasil M.Rybáka vedoucím výpravy a P. 
Duffka a J. Nechvátala doprovodnými trenéry akce. Výbor ÚKAS dále souhlasí s proplacením autobusu 
k dopravě nominovaných závodníků na Běžecký pohár mládeže 2019 s plánovanou trasou Most – Bílina – Ústí 
n/L – Pardubice dne 22.11.2019. Ráno 23.11.2019 pak Pardubice – Dříteč – Ústí n/L – Bílina –Most. Náklady na 
autobus budou kryty z dotace od ČAS. Dále Výbor ÚKAS odsouhlasil úhradu snídaní pro účastníky Běžeckého 
poháru mládeže 2019. Předseda ÚKAS projedná zajištění snídaně se zástupci hotelu TRIM, kde bude výprava 
ubytována. Cena snídaně bude navržena ve výši 50,-Kč/osobu. 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

f)   Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o Mezikrajovém utkání staršího žactva, které proběhne  
14.12.2019 v Praze ve Stromovce. K navržení nominace na akci byli vyzváni M.Vachuta (vytvoří přehled 
možných nominantů), S. Durila a Z. Brůžek navrhnou konečnou nominaci žáků a P.Duffek a M.Rybák navrhnou 
konečnou nominaci žaček. Vedoucí akce a trenérský doprovod, bude stanoven na základě provedené a schválené 
konečné nominace.  Výbor vzal na vědomí   
 
   
4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích 
Problematika KR byla řešena bez účasti předsedy KR J.Mairicha, který byl z jednání Výboru ÚKAS omluven. 
- je nutné dokončit přeúčtování objednaných výtisků Pravidel atletiky jednotlivým objednatelům, viz bod 2. 
písm. d) ze zápisu z jednání 140. Výboru ÚKAS  
-  bundy pro rozhodčí (modré bundy) byly hromadně objednány a bylo rozhodnuto, že jejich vydávání bude 
provedeno na základě předávacího protokolu. Po vydání bund, bude oddílu, jehož rozhodčí si bundu převezme, 
přeúčtována částka 500,-Kč/bundu. Hodnota jedné bundy je 675,-Kč, rozdíl ve výši 175,-Kč pokryje ÚKAS ze 
svého rozpočtu. 
- školení rozhodčích, je nutné řádně proúčtovat, jinak nebude možné akci vykázat za akci pod patronací ÚKAS 
Výbor vzal na vědomí   
 



5. Problematika činnosti komise sportovní  - předseda komise sportovní 
- Předseda SK informoval Výbor ÚKAS o požadavcích na zajištění maximální regulérnosti akcí pořádaných pod 
ÚKAS (KP všech kategorií). Jedním z opatření pro dosažení požadované regulérnosti bude požadavek na 
zasílání vyplněného dokumentu - Zpráva hlavního rozhodčího a Zpráva TD/ŘS – předsedovi SK. 
Výbor vzal na vědomí   
-  Předseda SK informoval Výbor ÚKAS, že v roce 2020 bude soutěž družstev mladšího žactva opět probíhat ve 
dvou skupinách a to tří kolově + finále. V případě, že některý z oddílů bude mít do soutěže přihlášena dvě 
družstva (A a B), bude moct ve finále libovolně převést závodníky z družstva B do A. 
-  Předseda SK informoval Výbor ÚKAS o výsledku jednání SK a o diskuzi ohledně jmenování ředitele KP 
v hale a delegování HR. Po projednání byl Předseda SK výborem pověřen, rozhodnout o funkcionářích KP 
v hale pro rok 2020 a následně informovat Výbor ÚKAS. 
-  Předseda SK informoval Výbor ÚKAS o nutnosti určit pořadatele KP ÚK v přespolním běhu 2020 s tím, že 
termín akce bude stanoven na 14 dnů před konáním MČR v přespolním běhu žactva a dorostu. Předseda SK 
osloví potencionální možné pořadatele a následně předloží Výboru ÚKAS návrh na vybraného pořadatele akce.  
-  Předseda SK informoval Výbor ÚKAS o záměru, uskutečnit v roce 2021 KP v hale ve třech úrovních: 1. KP 
dospělých (open) a 2. KP D+st.žactva. Oba KP uskutečnit v Praze na Strahově. Dále pak 3. KP ml. žactva a 
elévů, který by proběhl  v Jablonci. 
Výbor vzal všechny výše uvedené body na vědomí   
 
 
6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS 
- Statistik ÚKAS rozeslal členům Výboru ÚKAS podklady pro Anketu atlet ÚK 2019. Výbor vzal podkladový 
materiál na vědomí s tím, že volba bude uskutečněna začátkem prosince, po skončení AMČR v přespolním běhu, 
MČR v přespolním běhu a MS v běhu do vrchu 
 
7.  Různé 
-  Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o stavu žádosti o dotaci na pořádání KP ÚK z fondu hejtmana ÚK. 
Informoval o probíhajícím jednání se sekretariátem hejtmana a o hledání možnosti poskytnutí alespoň dílčí 
dotace ještě v roce 2019. V této souvislosti se nabídl J. Calda, že s manažerem ČAS pro ÚK M. Vachutou zajistí 
termín schůzky s hejtmanem ÚK a spolu pak že u hejtmana ÚK projednají dotaci pro ÚKAS na rok 2020. Proti 
takto uvedené nabídce se ohradil předseda ÚKAS s tím, že jednak již jedná se sekretariátem hejtmana ÚK a 
navíc chce být jednání s hejtmanem ÚK přítomen tak jako doposud v předešlých letech. 
 
 
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: M. Rybák   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 dodání 
 

2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 
      O: Rybák a Vachuta  T: trvá 
1/140  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 140 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
1/141  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 141 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
1/142  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 142 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
 
 

 
 
 
Příští schůze výboru ÚKAS pátek 13.12.2019  v Ústí n/L, místo konání bude upřesněno. 
Zapsal: Milan Rybák 


