
 Program jednání 153. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu konané 

v Bílině 25.5.2021 od 16:00 hod. 

 
Přítomni: Calda, Flanderka, Rybák, 

Omluveni:  Holcr, Mairich 

Hosté:  Lesnik,Vachuta  

 

Jednání řídil: 

1.  Kontrola úkolů 

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

M. Vachuta objednal zbytek bund přes eshop, J. Mairich následně předá bundy a nechá podepsat předávací protokol 

Bundy budou v tomto týdnu kompletní a připraveny pro předávání rozhodčím 

 

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

plněno 

Nadále se jedná v Teplicích, Děčíně, Boleticích a Litoměřicích. 

 

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

výšky) – smlouvy změněny na darovací, M. Vachuta předal podepsané smlouvy hospodářce 

Splněno 

 

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

spojenou – úkol je přeložen na podzim 2021 (LODM byla přeložena na rok 2022) 

 

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

M. Vachuta navrhuje Václava Čermáka jako řídícího soutěže staršího žactva (rozhodčí 2. třídy AC Ustí)  průběžně řešeno 

 

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

 DKH Jirkov se stal novým členem ČAS s působností v ÚKAS. V Žatci byl založen nový klub Sportáci Žatec. Situace kolem 

Bohemia Žatec je dost nepřehledná – M. Rybák navrhuje jednání se zástupci znesvářených klubů (viz bod 3. Problematika 

ÚKAS) 

 

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

úkol přeložen na podzim 2021 s výhledem na koncepci poháru v roce 2022 

 

1/152  Holcrová, Rybák – zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 151. Jednání 

Výboru ÚKAS – splněno (vyúčtování, pravidla atletiky, trička rozhodčích,  zaúčtování darů,    

Zbývají Plakety Atletům ÚK 2020, budou předány na KP mužů a žen 8. až 9.6. 2021 v Bílině  

 

2/152 Zajištění průběhu VH ÚKAS 2021 -  Splněno 

 

3/152  Mairich - Přípravit návrh nového sazebníku odměn pro soutěže pořádané ÚKAS (s ohledem na směrnici ČAS – O 

odměňování rozhodčích a ostatních činovníku soutěží, řídících pracovníků soutěží družstev = směrnice byla předložena viz 

problematika komise rozhodčích. Úkol pokračuje 

 

4/152  Vachuta – Zjistit, jak přihlašovat štafety do Atletické kanceláře, přes webovou přihlášku 

M. Vachuta předal dotaz soutěžnímu oddělení ČAS (D. Bor). Bylo projednáno se zástupci Online systému. přihlašování 

štafet přes AK již funguje. Splněno 

 

5/152  Vachuta – Zjistit zájem spolupodílení se města Ústí na financování nákupu vrhačské klece od firmy LA Sport 

M. Vachutas oslovil zástupce města Ústí. Město neprojevilo zájem z důvodu nedostatku finančních prostředků. Splněno 

 

2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)    Ú - 1/153 

a) Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou bund pro rozhodčí od firmy TOP4RUNNING – centrální objednávka ve výši 5.389,-Kč a 

s úhradou triček pro rozhodčí od ČAS – centrální objednávka ve výši 8.400,-Kč (bude následně vyfakturováno uživateli) 

b) Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou plateb, spojených s konáním VH ÚKAS dne 8.4.2021: cestovné- Čermák 256,- 

Bajbora 300,- Pavlík 240,- Lesniková 256,- Šabata 240,- Peleška 424,- Calda 448,- Purman 440,- Břicháč 200,- …… celkem 

2.804,-Kč 

 občerstvení pro volební komisi: 230,-Kč 

c)  Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou čtvrtletních odměn funkcionářům ÚKAS za období 1.- 3./2021, dle modelu roku 2020 v 

plném rozsahu. Hospodářka ÚKAS zajistí proplacení odměn. 



d)  Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením odměny za zpracování a vydání Ročenky ÚKAS 2020 M.Holcrovi ve výši 

5.000,-Kč a zároveň souhlasí s výtiskem  15 ks ročenek, které budou předány oddílům a členům VV ÚKAS na 

základě jimi projeveného zájmu (max 1ks do každého oddílu, 1 ks členům VV ÚKAS) 

e) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovného P. Flanderkovi na jednání soutěžní komise a výboru ÚKAS 

celkem 2690 Kč. 
Hlasování        -      body a, b, c, d, e,          Hlasování       -      pro:   3               proti:    0           zdržel se:   0 

 

3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS 

a)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o průběhu VH ÚKAS 2021  - ze 34 pozvaných delegátů se zúčastnilo 23 delegátů, 

což představuje účast 69,65%. VH ÚKAS schválila účetní závěrku za rok 2020 a zvolila delegáty na VH ČAS 2021. 

b)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o průběhu VH ČAS 2021 – volba funkcionářů ČAS – za ÚKAS se stal členem DR 

ČAS Pavel Duffek, Výroční zpráva ČAS za rok 2020, úprava Stanov ČAS. 

c)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o personálních změnách na ČAS (šéftrenér, ekonomické oddělení, … kompetence 

místopředsedů ČAS, složení odborných komisí ČAS) 

d)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o tom, že JUDr. Simon byl delegován DR jako kontrolní funkcionář pro ÚKAS 

e)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o celorepublikové akci Atleti spolu, která proběhne 2.6.2021 (bližší informace podá 

manažer ČAS pro ÚK M. Vachuta) 

f) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o problematice spojené s oddílem Bohemia Sport Žatec a navrhl iniciovat setkání 

obou znesvářených stran v oddíle, s cílem urovnání sporu a nastolení bezproblémové komunikace. Účast na jednání za ÚKAS 

navrhl M.Rybáka a M.Vachutu 

g)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o stavu a průběhu řešení problematiky s možností trénování a konání závodů 

s ohledem na opatření proti Covidu (jednání o výjimce u krajské hygieničky bylo úspěšné, avšak ČAS konání závodů 

nedoporučil bez souhlasu NSA) 

h)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o stavu jednání s Krajským úřadem ÚK ohledně dotace na rok 2021. V jednání je 

částka 700.000,-Kč, na kterou byl předložen projekt. O návrhu čerpání případně přidělené dotace doplní M.Vachuta viz příloha 

  Hlasování       -  bod f)    pro:    3             proti:     0          zdržel se:  0    

body a, b, c, d, e, g, h)   Výbor bere na vědomí 

 

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

a) J. Mairich předložil návrh směrnice ÚKAS o rozhodčích a sazebník odměn pořadatele KP. Výbor se zněním vyslovil 

nesouhlas a navrhl přepracovat a pro rok 2021 ponechat odměny rozhodčím a ostatním činovníkům ÚKAS ve výši roku 2020. 

Hlasování       -  pro:    3             proti:     0          zdržel se:  0 

 

 

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

a) předložena upravená termínová listina krajských soutěží 2021 

b, krajská brožura dráha 2021 bude zveřejněna v nejkratším možném termínu úkol  1/153 P. Flanderka 

c) nově možnost dohlášení závodníků na krajské soutěže jednotlivců do 12 hodin následujícího dne s poplatkem 500,- Kč 

d) dle aktuálních opatření vlády je nutné na sportovních akcích vybírat čestná prohlášení o testování, očkování nebo prodělání 

nemoci COVID, manažer rozešle formulář klubům a formulář bude ke stažení v propozicích  úkol  2/153 M. Vachuta 

e) M. Rybák zajistí medaile a diplomy pro krajské přebory červen 2021 úkol  3/153 M. Rybák 

 

Výbor bere na vědomí 

 

6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr (nepřítomen) 

a) nechat vytisknout ročenky za rok 2020 15 ks úkol Holcr 4/153 

 

Hlasování       -  pro:    3             proti:     0          zdržel se:  0 

 

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

a) příprava žádosti o dotaci z FONDU KRAJE na 700 000,- Kč, bude projednáno zastupitelstvem kraje v červnu 

b) příprava projektu ATLETI SPOLU v Ústeckém kraji, zapojeno 25 oddílů UKAS, drobné ceny, startovní čísla a propagační 

materiály zajistí ČAS 

c) projekt ČAS ATLETICKÉ VÝZVY, zúčastnilo se 6 oddílů kraje, které připravily výzvy pro atlety, oddíly obdržely drobné 

odměny od ČAS 

 

Výbor bere na vědomí 

 

8. Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik 

a) po halové sezóně byl rozšířen seznam členů SCM o Matyase Koszegiho (AC Ústí) a Vladimír Šaur (AK Bílina) 

b) soustředění SCM plánováno na podzim 11. – 17.10. 2021 

 

 

Výbor bere na vědomí 

 

Příští schůze výboru ÚKAS 25.6.2021 v Bílině od 16:00 hodin 

Zapsal: Milan Rybák 


