
 Zápis z jednání 149. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 

 konané v Bílině dne 15.9. 2020  
Přítomni: Calda, Flanderka, Holcr, Mairich, Rybák  

Omluveni:  Holcrová 

Hosté:  Lesnik, 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. (Mairich), dodány 2 ze 3 krabic. chybí dodat cca 15 bund velikostí XL a 

XXL ÚKOL ověřit v ČAS, kolik bund chybí dodat Vachuta 

23.9.2019 zaplaceny bundy pro rozhodčí - 6 ks za 4 902,- Kč 

2.10.2019 zaplaceny bundy pro rozhodčí - 24 ks za 19 608,- Kč 

8/135     ÚKOL Zajistit předání bund pro rozhodčí oproti předávacímu protokolu, termín podzim 2020 O: Mairich T: po 

dodání bund 

 

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

               Případně rozšířit jednání s ČAS o vybudování nafukovací haly nebo atletických tunelů v kraji 

               M. Vachuta informoval o plánu víceúčelové haly v Ústí nad Labem, rozpočet cca 1 mld, uskutečnění málo reálné 

  ÚKOL Rybák a Vachuta  T: trvá 

      

2/145    Zajistit řádné svolání VH ÚKAS. Termín bude upřesněn.  

             VALNÁ HROMADA ÚKAS proběhne ve čtvrtek 5.11. od 16:30 hodin na 18. ZŠ Most  

             ÚKOL M. Rybák zajistí prostory a občerstvení, M. Vachuta zajistí pozvánky a dokumenty spojené s VH 

             ÚKOL Zjistit podmínky konání VH v případě problému s koronavirem a omezení účasti delegátů (Vachuta) 

               O: Rybák a Vachuta T: dle manuálu pro konání VH 

 

1/147    Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 147. jednání Výboru ÚKAS.  

a)  - dokončit profinancování akcí z projektu ČAS Investice pro KAS (větroměry Děčín, Ústí n/L, Litvínov, stojany na výšku 

Bílina a kryt doskočiště na výšku Most) 

faktura za větroměry byla na částku 170 900,40 Kč, dodavatel byl ON LINE SYSTEM s.r.o. - uhrazeno dne 13.8.2020 

faktura za stojany byla na částku 36 950,- Kč, dodavatel  JIPAS a.s. - uhrazeno dne 17.9.2020  

- vytvořit a nechat podepsat smlouvy o výpůjčce DC, UL, LIT, BÍL, MO ÚKOL Vachuta 

- kryt doskočiště Most – kryt je ve výrobě předběžná cena cca 40 000,- Kč  

 

b)  - dokončit profinancování cestovních nákladů ve výši 1000,-Kč autorce návrhu loga ÚKAS, zatím nesplněno  

ÚKOL Holcrová  

 

c)  - dokončit profinancování dotace Sport 2020 ve výši 20.000,-Kč dle smlouvy s krajským úřadem ÚK a plánem čerpání 

vyhotoveným manažerem ČAS pro ÚK - 4 závody (Krupka, Duchcov, Klášterec, Ústí) rozpočet 28 802,- Kč, z toho 20 000 

dotace ÚK a spoluúčast UKAS 8 802,- Kč 

vytvořit smlouvy s pořadateli a následně zajistit faktury na 3000,- Kč za pořadatelství ÚKOL Vachuta 

 

d)  - dokončit profinancování pořadatelských odměn pořadatelům soutěží ÚKAS 2020 dle rozpisu a brožury Atletické soutěže 

2020 ÚKOL Holcrová   

 

2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)    Ú - 1/149 

a) předseda ÚKAS navrhl schválit čtvrtletní odměnu funkcionářům ÚKAS za období 7.- 9./2020, dle modelu roku 2019 v 

plném rozsahu. Hospodářka ÚKAS zajistí proplacení odměn. 

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

 

b) předseda ÚKAS, na základě upozornění manažera ČAS pro ÚK, vyzval k dokoupení pohárů pro družstva, která se umístila 

na 1. místě v KPD ml. žactva, st. žactva a dorostu v roce 2020. Hospodářka vystaví objednávku na dodání uvedených pohárů 

ve prospěch firmy Vyber pohár – Miroslav Sichrovský a následně, na základě vystavené faktury, dodané poháry proplatí. Jedná 

se o 6 pohárů pro vítěze KPD žactva a dorostu a 2 sad pohárů pro KPD dospělých. Poháry vyzvedne M. Rybák a zajistí jejich 

předání.  ÚKOL Rybák  T:dle požadavku dané soutěže                  Ú – 2/149   

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

 

c) odsouhlasení úhrady pořízených medailí za soutěže KPD v celkové výši 9 360,-Kč. 

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

 



d) odsouhlasení úhrady poštovného v celkové hodnotě 57,-Kč 

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

 

e) odsouhlasení cestovních nákladů pro M. Rybáka za cestu Most – Ústí n/L a zpět dne 24.7.2020 ve výši 368,-Kč (2 x 46km 

á 4,-). Účel cesty bylo doplnění údajů a podpis Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje a dále cestu 

Most – Ústí n/Labem a zpět dne 27.8.2020 ve výši 368,-Kč (2 x 46  km á 4,-). Účel cesty byla účast na Semináři NSA. 

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

 

f, úhrada cestovních nákladů P. Flanderkovi (schůze výboru UKAS a technický delegát KPD ml. žactva) 1x  Hodonín – Bílina 

a zpět 

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

 

 

3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS Milan Rybák 

- M. Rybák informoval o termínu a propozicích LODM ČR 2021. Je potřeba vytvořit nominační kritéria závodníků a doprovodu 

ÚKOL 3/149 Rybák. Výbor ÚKAS dále pověřil předsedu ÚKAS, zastupováním ÚKAS na jednáních týkajících se LODM 

2021. 

- M. Rybák informoval o výběrovém řízení SPS na rok 2020 – 2024. Žádost podaly 4 stávající kluby USK Provod, AK Bílina, 

AK Most, VTŽ Chomutov + nově AC Ústí,. Výbor ÚKAS všechny kluby doporučil, u AC Ústí s dovětkem, že v případě 

vyrovnanosti se stávajícími SpS dává přednost stávajícím střediskům z důvodu zachování rovnoměrného rozložení SpS v kraji.  

- M. Rybák informoval o jednání předsedů KAS v Ostravě o aktuálním stavu v ČAS Zápis z jednání zatím neni k dispozici 

Výbor bere na vědomí 

- Výbor podporuje pokračování činnosti p. Flanderky (přestěhoval se na Hodonínsko) ve vedení SOUTĚŽNÍ KOMISE UKAS 

do ukončení jeho mandátu (příští volební VH ÚKAS bude v roce 2022). 

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

 

- PODNĚTY A NÁVRHY členů výboru UKAS PRO SOUTĚŽNÍ KOMISI 

 - přihlašování na soutěže – sjednotit data a čas ukončení přihlášek na krajské soutěže 

- otevřít otázku možnosti dohlašování na soutěže po uzavření přihlášek  

- zjistit u ČAS, proč se na MČR na dráze počítají výkony z haly 

Výbor bere na vědomí ÚKOL P. Flanderka 4/149) 

   

4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích J.Mairich 

- Informace o školení rozhodčích 1. třídy a školení pro rozhodčí kamery pořádané ČAS  - bude v listopadu 2020 

- Problémy s obsazováním rozhodčími na měření a vážení. ÚKOL 5/149 zjistit na ČAS, zda bude školení (Vachuta) 

- Školení rozhodčích v kraji je plánováno na listopad 2020  

Výbor bere na vědomí 

 

 

5. Problematika činnosti komise soutěžní  - předseda komise sportovní  P.Flanderka 

- dne 7.11. se uskuteční KP v přespolní běhu v Chomutově (medaile a diplomy jsou zajištěny ze zásob UKAS) 

- halové soutěže UKAS 2020 – krajské přebory jednotlivců 

 A, muži a ženy Praha B, starší žactvo a dorost Praha C, ml. žactvo a elévové Jablonec (březen po všech MČR)  

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

- následující schůze SK vytvoří halovou brožuru 2021 

- nemáme v kraji dostatek technických delegátů a řídících pracovníků krajských soutěží. Je potřeba hledat nové kandidáty na 

tyto pozice ÚKOL 6/149    Rybák, Flanderka, Vachuta 

- jaká jsou pravidla pro zařazování závodů do statistiky ČAS? Zjistit na ČAS ÚKOL 7/149 Vachuta 

- analýza juniorských kategorií a potenciál pro KP družstev 2021 ÚKOL 8/149 Vachuta 

- informace k mistrovství Čech družstev dorostu v Třebíči - dorostenci Bíliny odmítli účast 

 

6. Problematika SCM – vedoucí trenér SCM A. Lesník 

- nové limity SCM zveřejněny na webu UKAS 

- oponentury ČPTM pro Ústecký kraj proběhnou ve čtvrtek 19.11.2020 od 10:00 do 12:00 ve sborovně ZŠ Vinařská v Ústí nad 

Labem 

 

7. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  Milan Holcr 

- problém databáze statistických údajů, je naplněna a je potřeba zaplatit cca 90,- Kč měsíčně bez DPH za navýšení kapacity 

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

- shromáždit problémy s AK2 v sezóně 2020 ÚKOL 9/149 Holcr 

 

8. Problematika manažera ČAS pro ÚK – Mgr. Miroslav Vachuta 

- manažer upozornil na slepá místa v kraji a navrhl vytipovat místa a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub, např. 

Podbořany, Česká Kamence, Úštěk, Jirkov a další  ÚKOL 10/149 Rybák, Vachuta 

- manažer upozornil na problematiku koronaviru na závodech v kraji a na nutnost dodržování hygienických pravidel na 

soutěžích pořádaných UKAS,. Žádáme oddíly o dodržování pokynů ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice 



- manažer navrhl vytvořit krajský běžecký pohár 2021. Je třeba oslovit pořadatele z řad klubů kraje a připravit koncepci podpory 

běžeckých závodů v kraji  ÚKOL 11/149 Rybák, Vachuta 

- výbor UKAS nemá informaci, zda se uskuteční mezikrajské utkání 2020 ÚKOL 12/149 Vachuta 

- nutnost kontroly údajů klubů UKAS ve Veřejném rejstříku na webu JUSTICE.cz, kluby dostaly emailem informaci, jak 

postupovat 

- manažer informoval o přípravách Krajského poháru družstev přípravek – přihlášeno 15 družstev do 3 skupin 

- manažer informoval o přípravách Středoškolského poháru, okresní kola zrušena. ČAS chce uskutečnit krajské kolo, ale 

MŠMT dalo doporučení školám soutěží se neúčastnit. ČAS vyvíjí snahu získat dopis z MŠMT, že je možné soutěž uspořádat. 

Případné krajské kolo uspořádá AC Ústí 28.9. v Ústí nad Labem 

                                                                     Výbor bere na vědomí   

 

9. Nové úkoly 

 

7/133 Vachuta - ověřit v ČAS, kolik modrých bund pro rozhodčí chybí dodat 

8/135 Mairich – zajistit předání bund pro rozhodčí podzim 2020 

2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových sportovišť pro atletiku v Ústeckém kraji 

2/145 Rybák - zajistit prostory a občerstvení na VH UKAS dne 5.11.2020 od 16:30 hodin na 18. ZŠ Most, Vachuta zajistí 

pozvánky a dokumenty spojené s VH, která se bude konat ve čtvrtek 5.11. od 16:30 hodin na 18. ZŠ Most. Zároveň zjistí 

podmínky pro konání VH v případě problému s koronavirem a omezenou účasti delegátů 

1/147 Vachuta - nechat podepsat smlouvy o výpůjčce DC, UL, LIT (větroměry) BÍL (stojany na výšku) MO (kryt na skok do 

výšky) + vytvořit smlouvy s pořadateli Kr. poháru přípravek a následně zajistit faktury na 3000,- Kč za pořadatelství 

1/147 Holcrová - dokončit profinancování pořadatelských odměn KP 2020 a projektu ČAS Investice pro KAS (kryt výška 

Most) a uhradit cestovné ve výši 1000,-Kč autorce návrhu loga ÚKAS 

1/148 Holcrová - zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti  Zápisu ze 148. jednání Výboru 

ÚKAS. 

1/149 Holcrová - zajistit úkony vyplývající z bodu 2.Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu 147. jednání Výboru ÚKAS 

2/149 Rybák - vyzvedne a zajistí předání pohárů vítězným družstvům KPD ÚKAS, dle brožury Atletické soutěže 2020 

3/149 Rybák - vytvořit nominační kritéria závodníků a doprovodu na LODM 2021 a zajistí účast na jednáních s LODM 2021 

spojenou 

4/149 Flanderka – vyřešit na SK UKAS podněty a návrhy výboru pro krajské soutěže 2021 

5/149 Vachuta - zjistit na ČAS, zda budou letos školení rozhodčích na měření a vážení náčiní 

6/149 Rybák, Flanderka, Vachuta – hledat v kraji kandidáty na pozice technických delegátů a řídících pracovníků soutěží 

7/149 Vachuta – zjistit na ČAS, jaká jsou pravidla pro zařazování závodů do statistiky ČAS 

8/149 Vachuta – vytvořit analýzu juniorských kategorií a potenciál pro KP družstev 2021 

9/149 Holcr - shromáždit problémy s AK2 v sezóně 2020 

10/149 Rybák, Vachuta - vytipovat slepá místa v kraji a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub 

11/149 Rybák, Vachuta - připravit koncepci podpory běžeckých závodů v kraji, návrhy na koncepci běžeckého poháru 2021 

12/149 Vachuta – zjistit na ČAS, zda proběhne mezikrajové utkání 2020 

 

 

 

  

Příští schůze výboru ÚKAS bude svolána v říjnu, termín bude včas oznámen. 

Zapsal: Milan Rybák 

 


