
 Zápis z jednání 145. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne 28.2.2020 v Ústí n/L 

 

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

Omluveni: Holcrová  

Hosté:  Vachuta 

Jednání řídil předseda ÚKAS ing. Milan Rybák 

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 

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

2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 
      O: Rybák a Vachuta  T: trvá 
U tohoto bodu jednání se rozvinula diskuze na téma „Výstavba haly versus podpora dvou až tří tréninkových  
tunelů“, které by nebyly finančně tak náročné, byly by snáze provozovatelné a pro zimní období by plnily  
tréninkové zázemí jak pro sprinty hladké a překážkové, tak i pro skoky a možná i pro vrhy. Dle informace  
M.Vachuty, není toto prioritou vedení ČAS. S ohledem na předpokládané dlouhé období do výstavby haly,  
navrhl předseda ÚKAS, aby M.Vachuta při jednání manažerů KAS s vedením ČAS, zmínil tuto diskuzi a navrhl  
vedení ČAS případně vybrat ÚKAS jako pokus o další formu řešení zimního zajišťování atletické činnosti. 
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  Splněno 
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  Splněno 
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  Splněno 
1/143  Zajistit řádné svolání VH ÚKAS na 9.1.2020 do Mostu, 18.ZŠ v Mostě, s jediným bodem jednání: 

Schválení účetní závěrky za rok 2018 O: Rybák a členové výboru ÚKAS T: dle stanov ČAS  Splněno 
1/144    Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 144 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019  Splněno 
2/144    Dodat hospodářce ÚKAS přehled o zapojení TD a ŘS v roce 2019 pro potřebu vyplacení odměny (300,-

/závod)      O: Flanderka    T: do 28.12.2019   Splněno 
3/144   Informovat a vyžádat si stanovisko ČAS a manažera ČAS pro ÚK, k výzvě účasti manažera, na jednáních 

výboru ÚKAS v pozici sekretáře ÚKAS.    O: Rybák   T: do 31.12.2019  Splněno 

 

4/144    Zajistit pořízení a následné předání upomínkových plaket pro anketu Atlet ÚKAS 2019 (dle kategorií).  
      O: Rybák   T: do 9.01.2020 
Plakety byly pořízeny a zajištěny k předání na KP dospělých v hale, ale předány nebyly. 

  
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)   Ú - 1/145 
 a)  Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením faktury za plakety pro držitele titulu Atlet ÚKAS 2019 ve výši 630,-Kč 

Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0      
 

b) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením poštovného ve výši 42,-Kč za odeslání usnesení z VH ÚKAS konané 
9.1.2020 na ČAS          Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0     
 

c)  Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovného M.Rybákovi za cestu Most – Ústí n/L a zpět, za účelem 
jednání s hejtmanem ÚK dne 10.01.2020 ve výši 360,-Kč 

Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0      
  

d) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením nákladů spojených se zabezpečením KP st. a ml. žactva v hale pro rok 
2020 v Jabloneci n/N a KP dospělých v hale pro rok 2020 v Praze –Strahov: 
pronájem haly Jablonec  34.000,-Kč 
úhrada rozhodčím 2.700,-Kč 
cestovné P.Duffek (TD) 1.520,-Kč 
pronájem haly Praha Strahov 21.250,-Kč 
Časomíra  8.000,-Kč 
úhrada rozhodčím  17.900,-Kč  
cestovné Flanderka 2.320,-Kč,   Mairich 720,-Kč,  Rybák 720,-Kč 

Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0      



 

e)  Proplacení odměny za zpracování a vydání Ročenky ÚKAS 2019 M.Holcrovi ve výši 5.000,-Kč 
      Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0      
 

f)  Proplacení tisku Ročenek ÚKAS dle potřeby a požadavku AK/AO v hodnotě cca 2.600,-Kč  

Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0 

 

g)  Proplacení odměny za vydání Halové brožury ÚKAS 2020 P. Flanderkovi  ve výši 4.000,-Kč  
Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0 

 
 
3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS 
a) Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o výsledcích jednání u hejtmana ÚK dne 10.1.2020. Byl projednán 
příslib podpory z FH ve výši 200.000,- a dále bylo dojednáno podání projektu Sport 2020 ve výši 50.000,-Kč.  

Výbor bere na vědomí  

   

b) Projednání Směrnice o cestovních náhradách. Výbor ÚKAS, na základě připomínky, vznesené na VH ÚKAS 
dne 9.1.2020, projednal Směrnici ÚKAS č. 1/2010 o cestovních náhradách a došel k závěru, že stávající 
směrnice nevyžaduje žádnou úpravu. V případě konání VH ÚKAS postačí, v souladu s čl.3, odst.1, písm.b, 
schválit předem Výborem ÚKAS delegátům úhradu jízdného, při použití vlastního vozidla, v základní sazbě 4,-
Kč/km 

Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0  

   

c) Problematika manažer ÚKAS. Výbor ÚKAS vyhodnotil dosavadní činnost práce manažera pro  ÚK ve vztahu 
k ÚKAS. Po diskuzi a vzájemném si vysvětlení požadavků na tuto funkci z pohledu obou stran, došel Výbor 
ÚKAS k závěru, že při oponentuře činnosti manažera pro ÚK se zástupci ČAS, bude Výbor ÚKAS souhlasit 
s podepsáním pracovní smlouvy na dobu neurčitou. 

Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0 

          

d)  Problematika Valné hromady ÚKAS s cílem schválení účetní závěrky ÚKAS za 2019. Výbor ÚKAS, po 
projednání termínových i prostorových možností rozhodl o konání VH ÚKAS dne 27.4.2020 v Mostě, na 18.ZŠ 
Most, ul. Okružní od 16:30 hod. Předseda ÚKAS zajistí jednací prostory a občerstvení, ostatní administrativní 
činnosti zajistí M.Vachuta, manažer ČAS pro ÚK.  Ú – 2/145  

Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0 

 

e)  Předseda ÚKAS informoval výbor ÚKAS o problematice spojené s konáním a účastí družstva ÚK na 
mezikrajovém utkání staršího žactva ve Svitavách dne 24.5.2020 – cestovné, ubytování, nominace. Výbor 
ÚKAS na základě podané informace rozhodl, že vedoucím výpravy bude M.Vachuta a nominaci na základě 
výsledků za období 1.1. - 17.5.2020 zajistí v případě žáků – S.Durila a Zd.Brůžek, v případě žákyň – M.Rybák a 
P.Flanderka.   Ú – 3/145        Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0 
 
 
4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích J.Mairich 
a)  nebyl předložen žádný materiál 
 
 
5. Problematika činnosti komise sportovní  - předseda komise sportovní  P.Flanderka 
a) Předseda SK zhodnotil konané krajské halové přebory všech kategorií 2020 za úspěšné s následujícími 
připomínkami:  
- v Jablonci n/N nebylo vždy vhodné jednání a vystupování rozhodčích vůči sportovcům, trenérům a nakonec i 
rodičům. Je nutné požadovat dodržování pravidel, ale lze to udělat i vstřícnější formou. Problém je i vysoký 
pronájem za službu. 
- v Praze byl řešen problém s nasazováním a následně byla diskutováno i připouštění ke startům mimo soutěž. 
SK celou tuto problematiku projedná na svém jednání a pro rok 2021 k tomu vydá návrh na řešení. Určitým 
nedostatkem bylo rovněž opomenutí zajistit na akci lékaře, což bylo v proběhu akce vyřešeno.  

Výbor bere na vědomí  

 

b)  SK navrhla výboru ÚKAS aby odsouhlasil pro KP Ústeckého kraje v přespolním běhu pro rok 2020, učast 
v soutěži pouze pro registrované závodníky. Neregistrovaní budou mít možnost startovat pouze mimo soutěž. 
Bude upřesněno v propozicích akce. 

Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0  

 

c)  Oficiální termínovka mistrovských závodů ÚKAS bude zveřejněna v nejbližším možném termínu. Pro její 
úplnost je nutné nahlásit záměr konání oddílových mítinků do 22.3.2020 

Výbor bere na vědomí  

 



d)  Na základě výzvy SK, stanovil výbor ÚKAS startovné za závodníka na KP jednotlivců ve výši 50,-Kč a za 
přihlášené družstvo v KP družstev v kategorii 1.000,-Kč.  

Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0 

 

e) Předseda SK informoval výbor ÚKAS o skutečnosti, že na základě neodeslání přihlášky k činnosti pro rok 
2020 na ČAS, není oddíl AFK Chomutov zařazen mezi členy ČAS. Celou problematiku požádal prověřit 
manažerem ČAS pro ÚK   Výbor bere na vědomí  

 

f)  Předseda SK upozornil na vytíženost a obtížnou zastupitelnost rozhodčího pro měření a vážení p. J.Reise (měl 
by, dle možností, zajišťovat měření i na nemistrovských soutěžích v ÚK. Výbor ÚKAS s ohledem na uvedený 
problém rozhodl, že předseda KR vyhotoví, před zahájením letní sezony, na základě termínové listiny, rozpis 
určující kdo zajistí na daném závodě měření a vážení. Úhradu delegovaného rozhodčího měření a vážení zajistí 
pořadatel akce.  Ú – 4/145   Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0 

 
   
6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr 
-  některé AK/AO si ještě nevyzvedly Ročenky ÚKAS 2019. Mohou tak učinit 
  

-  byly digitálně zpracována historicky starší výsledky a je možné je dohledat ve statistice ÚKAS 
Výbor bere na vědomí 

 
7. Problematika manažera ČAS pro ÚK – Mgr. Miroslav Vachuta 
- připomněl 20. Výročí založení ÚKAS navrhl zajistit k tomuto výročí některé činnosti: zmapovat za toto období 
20 nejlepších výsledků v každé kategorii, vydat pamětní brožuru s fotografiemi, atd … 

Výbor bere na vědomí 
 
8.  Různé 
-   na výboru ÚKAS 12/2019 byla předsedou ÚKAS zadána výzva k hledání nových cest (ohodnocovat finančně 
nejúspěšnější atlety a trenéry, zavést výkonnostní limity žactva pro získání dresu Talent ÚKAS, konání 
společných soustředění, či reprezentačních akcí pro vybrané úspěšné závodníky ÚKAS, finančně se spolupodílet 
na pořádání těch nejvýznamnějších závodů v kraji, …..)  odezva žádná. Předseda ÚKAS opět vyzývá k zapojení 
se do hledání nových cest, jak zlepšit atletické dění v ÚK. 
-   předseda KR zajistí a domluví formu převzetí medailí pořadateli KP ÚK 2020. Předseda ÚKAS zajistí do 
zahájení dráhové sezony, vytištění 300ks sad diplomů. 
 
 
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 

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

2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 
      O: Rybák a Vachuta  T: trvá 
 

4/144    Zajistit pořízení a následné předání upomínkových plaket pro anketu Atlet ÚKAS 2019 (dle kategorií).  
      O: Rybák   T: do 9.01.2020 – úkol pokračuje 

1/145   Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 145 jednání Výboru 
ÚKAS     O: Rybák a Holcrová  T: do 31.3.2020 
 

2/145    Zajistit řádné svolání VH ÚKAS na 27.4.2020 do Mostu, 18.ZŠ v Mostě od 16:30hod.    
     O: Rybák a Vachuta  T: dle manuálu pro konání VH 
 

3/145   Zajistit mezikrajové utkání staršího žactva ve Svitavách dne 24.5.2020 

O: Vachuta, Durila, Brůžek, Rybák, Flanderka  T: do 18.5.2020 a průběžně 
 

4/145   Vyhotovit rozpis určující, kdo na závodech zajistí měření a vážení 
O: Mairich  T: do zahájení dráhové sezony 2020 
 
 
 
 

Příští schůze výboru ÚKAS bude 2.4.2020 v Bílině od 15:30 hod. 
Zapsal: Milan Rybák 


