
 Zápis z jednání 151. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 

 konané v Bílině 10.12.2020 od 16:00 hod. 
Přítomni: Calda, Flanderka, Holcr, Mairich, Rybák,   

Omluveni:  Holcrová 

Hosté:  Lesnik,Vachuta  

Jednání řídil předseda ÚKAS ing. Milan Rybák 

1.  Kontrola úkolů 

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 – bude řešeno jako dar s ohledem na odpisy 

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

Most) – úkol dokončen 

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 

1/150 Holcrová - Zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko-hospodářské záležitosti Zápisu ze 150. Jednání Výboru 

ÚKAS -  úkol dokončen 

 

2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)    Ú - 1/151 

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. 

b)  předseda ÚKAS navrhl schválit odměnu revizorovi účtů ÚKAS P. Břicháčovi ve výši 4.000,-Kč 

c) Výbor ÚKAS na základě předloženého rozpisu materiálu a doložené fotodokumentace, schválil úhradu krytu na doskočiště 

pro skok vysoký AK Most ve výši 59.800,-Kč  

d) Na základě doporučení bylo přehodnoceno rozhodnutí o výpůjčce větroměrů (Děčín, Ústí, Litvínov), stojanů pro skok 

vysoký (Bílina) a krytu na doskočiště pro skok vysoký (AK Most) ve prospěch předání uvedeného vybavení formou daru. 

Toto rozhodnutí se váže na problematiku spojenou s povinností provádět odpisy. Postup, způsob a zahájení provádění odpisů 

bude ještě odkonzultováno (Rybák, Vachuta).  

e) Na základě informace ze sekretariátu ČAS, bylo odsouhlaseno centrální objednání a úhrada triček pro rozhodčí s tím, že 

seznam požadovaných triček zajistí manažer ČAS pro ÚK M. Vachuta, který následně zajistí distribuci objednaného zboží a  

včetně rozúčtování cen na jednotlivé příjemce a následné rozeslání požadavku na úhradu odebraného materiálu ve prospěch 

účtu ÚKAS. Zajistí M. Vachuta 

f) Výbor ÚKAS odsouhlasil postup v realizaci investičního dovybavení stadionů (400m) v tomto pořizovacím pořadí: 

 1. Děčín –kompletní sada překážek pro překážkové běhy 

 2. Bílina- doskočiště pro skok vysoký 

 3. Ústí n/L – klec pro hod diskem – za předpokladu písemného souhlasu majitele stadionu s instalací dané klece 

 4. AK Most – doskočiště pro skok vysoký 

 5. ASK Lovosice – doskočiště pro skok vysoký 

 6. AK Litvínov – překážky pro disciplínu 3000m překážek 

g) Na základě návrhu předsedy výboru ÚKAS, odsouhlasil Výbor ÚKAS finanční podporu pro pořadatele běžeckých pohárů 

ve výši 4.000,-Kč. Uvedená částka bude poskytnuta ASK Děčín, BK BĚKODO Teplice a BK F-C Kadaň, na základě jimi 

vystavené faktury. 

body a) až f) Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0 

bod   g)  Hlasování       -      pro:   4               proti:   0            zdržel se:   1 

 

 

3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS 

a) Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o problematice spojené s pracovním zařazením manažerů ČAS pro KAS a 

jejich postavením vůči VV KAS (dopis místopředsedy ČAS p. J. Přibáně)            Výbor bere na vědomí   

b)  Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o jednání Výboru ČAS 20.11.2020 a o situaci v ČAS po odchodu ředitele ČAS

          Výbor bere na vědomí  

c)  Předseda ÚKAS vysvětlil Výboru ÚKAS důvod, proč pozastavil vyhlášení výsledku Ankety Atlet ÚKAS 2020, včetně 

předpokládaného postupu v dané anketě       Výbor bere na vědomí 

d) Předseda ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o záměru P. Holcrové, hospodářky ÚKAS,  ukončit práci pro ÚKAS v dané 

funkci s nabídkou nástupkyně po sobě. VV ÚKAS vzal informaci na vědomí s tím, že předseda ÚKAS prověří podanou 

nabídku a bude VV ÚKAS informovat o výsledku daného jednání.    Výbor bere na vědomí 

   

 



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

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

s tím, že současná doba nám nedává jinou možnost, než pořádání jednotlivých školení odložit: 

- 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 

 

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  31.1.2021 Praha Strahov – ředitel KP Jan Mairich, TD Pavel Duffek , hlavní rozhodčí Rudolf Trubač 

- dorost a starší žactvo 24.1.2021 Praha Strahov – ředitel KP Veronika Purmanová, TD Miroslav Vachuta, hlavní rozhodčí 

Rudolf Trubač 

- mladší žactvo a elévové 14.3.2021 Jablonec n/N ředitel KP Dušan Molitoris, TD Petr Flanderka , hlavní rozhodčí Božena 

Šulcová          Výbor bere na vědomí 

b) Předseda sportovní komise informoval Výbor ÚKAS o návrhu SK: „ umožnit v KP jednotlivců dodatečnou (zapomenutou) 

přihlášku, odeslanou technickému delegátovi do 12 hodin druhého dne po dnu ukončení přihlášek, za poplatek  500 Kč za 

disciplínu, v případě štafet za jednu štafetu.“          Hlasování       -      pro:   5               proti:   0            zdržel se:   0  

c) Předseda sportovní komise informoval Výbor ÚKAS že přes očekávané zrušení halových KP a o omezení přeborů MČR 

v hale, zajistí vyhotovení a distribuci Halové brožury ÚKAS 2021     Výbor bere na vědomí 

 

6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr 

a)  statistik ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o stavu zpracování krajské Ročenky 2020   Výbor bere na vědomí 

b) statistik ÚKAS vyjádřil své celkové rozladění ze zapojování nových forem činnosti do života ÚKAS.  Nevidí efekt ani 

v projektu Atletické akademie v kraji, ani ve snaze založení Ústeckého běžeckého poháru a nakonec ani v pozastavení 

vyhlášení Ankety Atlet ÚKAS 2020. Domnívá se, že není zapotřebí zavádět tyto nové formy, protože dosavadní praxe 

ukazuje, že zmiňované novinky stejně nic nepřinesou, jen budou čerpat finanční prostředky ÚKAS. K přednesené informaci 

následně proběhla krátká diskuze.         Výbor bere na vědomí 

 

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

a) Manažer ČAS pro ÚK vyzval Výbor ÚKAS k dojednání schůzky s hejtmanem ÚK ohledně zajištění dotace, která je již 

dlouhodobě poskytována ČAS, ve prospěch činnosti ÚKAS. Předseda ÚKAS vyjádřil obavu z nabourání existujících vztahů, 

ale zavázal se k zjištění současného stavu a k následnému podání informace   Výbor bere na vědomí 

b) Manažer ČAS pro ÚK seznámil Výbor ÚKAS se záměrem zřízení Atletické akademie v kraji a se založením soutěže 

Běžecký pohár ÚKAS, která by zahrnovala nejúspěšnější tradiční běžecké závody, pořádané v ÚK s možností finanční 

pomoci pořadatelům těchto závodů       Výbor bere na vědomí 

c) Manažer ČAS pro ÚK seznámil Výbor ÚKAS se stavem řešení „bílých atletických míst“ v ÚK (Podbořany, Vejprty, 

Jirkov – jednáno s panem Hájevským) 

 

8. Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik 

a) Vedoucí trenér SCM ÚKAS informoval Výbor ÚKAS o záměru vytvoření finanční podpory pro SCM ÚKAS z prostředků 

ČAS, z nichž by se mohlo financovat soustředění atletů zařazených pro daný rok do SCM. V současné době by se jednalo o 

11 atletů a termín soustředění se nabízí na 22. – 26.3. 2021 

 

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 – bude řešeno jako dar s ohledem na odpisy 

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 

1/151 Holcrová, Rybák – zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 151. Jednání 

Výboru ÚKAS 

 

 

Příští schůze výboru ÚKAS bude svolána na přelomu ledna a února 2021, termín bude včas oznámen. 

Zapsal: Milan Rybák 

 


