
 Zápis z jednání 150. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 

 konané formou per rollam v období říjen – listopad 2020  
Přítomni: Calda, Flanderka, Holcr, Mairich, Rybák, Holcrová   

Omluveni:  

Hosté:  Lesnik,Vachuta  

Jednání řídil předseda ÚKAS ing. Milan Rybák 

S ohledem na problematiku spojenou s opatřeními proti epidemii koronaviru, byly jednotlivé body 

projednávány formou diskuze na internetu, případně telefonicky, včetně finálního hlasování. 

V tomto zápisu jsou uvedeny stěžejní body, které byly Výborem ÚKAS řešeny v uvedené době. 

 
1.  Kontrola úkolů 

 

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

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

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 –splněno (konáno korespondenčně) 

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 – 

smlouvy s pořadateli KP přípravek včetně faktur - splněno 

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 –částečněně splněno (chybí uhradit profinancování 

projektu ČAS Investice pro KAS – kryt na skok vysoký) 

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

ÚKAS. – splněno 

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

ÚKAS – splněno  

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

splněno 

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

spojenou – úkol je postupně plněn dle požadavků ÚK a ČAS 

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

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

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

průběžně plněno (návrh na P.Valentu, V.Purmanovou) 

7/149 Vachuta – zjistit na ČAS, jaká jsou pravidla pro zařazování závodů do statistiky ČAS – splněno (D.Bor - řešeno dle 

předpisů ČAS) 

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

9/149 Holcr - shromáždit problémy s AK2 v sezóně 2020 -  splněno (zpětná reakce uživatelů AK byla malá – nezájem) 

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 -  splněno (mezikrajová utkání jsou pro rok 2020 

zrušena) 

 

2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)    Ú - 1/150 

a)  po diskuzi bylo odsouhlaseno vyplacení cestovních náhrad TD a ŘS v této hodnotě: Pavel Dufek 2.100,-Kč, Petr 

Flanderka 1.200,-Kč, Zdeněk Brůžek 1.200,-Kč a Miroslav Vachuta 900,-Kč 

Hlasování       -      pro:   4               proti:   1            zdržel se:   0 

b)  odsouhlasení úhrady faktury za pořádání 3.kola KPD mladšího žactva  8.9.2020 AK Litvínov ve výši 18.000,-Kč 

c)  odsouhlasení úhrady faktury za pořádání KP ve víceboji mladšího žactva a elévů AK Litvínov 20.6.2020 16.000,-Kč 

d)  na základě zpětného vyhodnocení posoudit výši  pořadatelské odměny za KP ve víceboji mladšího žactva a elévů 

e)  odsouhlasení úhrady webhostingu ÚKAS na dva roky ve výši 406,56Kč 

body b) až e) Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0 

 

3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS 

a) Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o poděkování předsedy  SO ČAS za úspěšné uspořádání mistrovství Čech 

mládeže družstev, pořadatelem AK Bílina      Výbor bere na vědomí   

b)  Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o jednáních předsedy ÚKAS a manažera ÚKAS s předními kandidáty stran a 

sdružení, kandidujících do krajských voleb (Schiller, Šabata, Klika, Hanko) ohledně jejich volebních programů v oblasti 

sportu a případné možné povolební spolupráci na jejich programu     Výbor bere na vědomí  



c)  Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o vyvíjejícím se stavu v oblasti pořádání závodů v kraji: Duchcovský viadukt 

(uskutečnil se), Běh Zámeckým parkem (neuskutečnil se), KP v přespolním běhu 2020 všech kategorií (neuskutečnil se),  

Velká Žatecká (uskutečnila se).        Výbor bere na vědomí 

d) Předseda ÚKAS průběžně informoval Výbor ÚKAS o průběhu a konečném výsledku výběrového řízení do SpS 2021 – 

2024, včetně poskytnutého hodnocení přihlášených oddílů      Výbor bere na vědomí 

e) Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o průběhu a konečných výsledcích MČR žactva na dráze 2020, MČR dorostu a 

juniorů na dráze 2020, MČR do 22 let na dráze 2020 a MČR v silničním běhu na 10km. Výbor ÚKAS zhodnotil MČR za 

úspěšné a medailistům a jejich trenérům blahopřeje a děkuje jim za reprezentaci kraje. Zároveň s Výbor ÚKAS uvědomuje a 

vnímá, že účast a výsledky v některých případech ovlivnila koronavirová epidemie .      Výbor bere na vědomí 

f)  Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o přípravách jednání Výboru ČAS který proběhne dne 20.11.2020 

Výbor bere na vědomí 

g) Předseda ÚKAS, ve spolupráci s manažerem ČAS pro ÚK,  informoval Výbor ÚKAS o vývoji a aktuálním průběhu   

dotačního titulu Můj KLUB 2021       Výbor bere na vědomí 

   

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

a) Předseda komise rozhodčích informoval průběžně výbor ÚKAS o stavu a vývoji plánovaných a vypsaných školeních 

rozhodčích: 

- školení a doškolení rozhodčích 2. a 3. Třídy, pořadatel ÚKAS – přeloženo na jaro 2021 

- školení rozhodčích 1. třídy, pořadatel ČAS – přeloženo na jaro 2021 

- školení rozhodčích pro měření a vážení, pořadatel ČAS – přeloženo na jaro 2021 

- proškolení delegátů a řídících soutěží, pořadatel ČAS – přeloženo na jaro 2021   Výbor bere na vědomí 

b) Předseda komise rozhodčích informoval průběžně výbor ÚKAS o doplnění a stavu databáze rozhodčích ÚKAS  

Výbor bere na vědomí 

c) Předseda komise rozhodčích, ve spolupráci s manažerem ČAS pro ÚK, informoval výbor ÚKAS o současném stavu 

dodávky bund pro rozhodčí. Dle poslední informace budou objednané a nedodané bundy dodány na základě nově vystavené 

objednávky u nového dodavatele.              Výbor bere na vědomí 

 

 

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

a) Předseda sportovní komise informoval Výbor ÚKAS o domluvených termínech halového KP v roce 2021: 

- dospělí a junioři 21.1.2021 Praha Strahov 

- dorost a starší žactvo 24.1.2021 Praha Strahov 

- mladší žactvo a elévové 14.3.2021 Jablonec n/N      Výbor bere na vědomí 

b) Předseda sportovní komise informoval Výbor ÚKAS o stavu příprav KP ÚKAS v přespolním běhu i o důvodu jeho 

odvolání a zrušení.          Výbor bere na vědomí 

 

6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr 

a)  statistik ÚKAS předložil návrh na: 

- volbu Atleta ÚK pro rok 2020. Tento návrh prošel oponentním řízením a volba byla odsunuta na dobu po ukončení všech 

akcí MČR. 

- pořádání pravidelných jednání Výboru ÚKAS distanční formou. Návrh byl v dané době zatím odložen s tím, že pokud to 

bude nadále situace vyžadovat, takže bude realizován.       Výbor bere na vědomí 

 

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

Manažer ČAS pro ÚK na základě pověření předsedou ÚKAS, či pověření odpovědného člena Výboru ÚKAS, postupně 

informoval členy ÚKAS o: 

- stavu a vývoji soutěže přípravek 2021 (pořadatelé, termíny, propozice a následné změny v propozicích, výsledky 

kvalifikačních kol, průběh finálové soutěže a její konečný výsledek, včetně předání cen, medailí a pohárů 

Výbor bere na vědomí 

- změně odměny za pořádání KP přípravek. Konečné rozhodnutí o přiznání odměn pořadatelům KP přípravek: 

AK Bílina    6.000,-Kč,   TJ Klášterec n/O    3.000,-Kč,   AC Ústí n/L   3.000,-   

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

- o zůstatku finanční částky z dotace ÚK pro ČAS na osvětovou činnost a podporu Atletiky pro děti. Vzhledem k požadavku 

na dočerpání tohoto zůstatku ….   64.000,-Kč …. Bylo rozhodnuto , že níže uvedené oddíly zašlou manažerovi ČAS pro ÚK 

objednávku na zboží z katalogu firmy JIPAST v uvedené finanční výši. Manažer ČAS pro ÚK pak následně zajistí hromadné 

objednání a následné i formu distribuce objednaného zboží: 

ASK Děčín 5.050,-  Slovan Varnsdorf 5.050,-Kč ostatní uvedené oddíly 4.900,-Kč … ELNA Počerady, AK Most, TJ 

Klášterec, Bohemia Žatec, AK při ZŠ P.Holého Louny, VTŽ Chomutov, AK Bílina, USK PROVOD Ústí, AC Ústí a SKAPD 

Děčín                                                                                   Hlasování       -      pro:   4               proti:   1            zdržel se:   0 

- o vývoji krizových opatření spojených s problematikou Covid, včetně právních výkladů spojených s tréninkovou činností 

v době nouzového stavu          Výbor bere na vědomí 

 

 

8.  Úkoly 

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

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



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

výšky) - úkol pokračuje 

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

Most) – úkol pokračuje 

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

spojenou – úkol je postupně plněn dle požadavků ÚK a ČAS 

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

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

průběžně plněno (návrh na P.Valentu, V.Purmanovou) 

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

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 

 

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

Zapsal: Milan Rybák 

 


