
 Program jednání 152. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu konané 
v Bílině 18.2.2021 od 15:30 hod. 

 
Přítomni: Calda, Flanderka, Mairich, Rybák, 

Omluveni:  Holcr 

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 
M. Vachuta objedná zbytek bund přes eshop, J. Mairich následně předá bundy a nechá podepsat předávací protokol 
2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových sportovišť pro atletiku v Ústeckém kraji průběžně plněno 
J. Calda navrhuje zahájit jednání o sportovišti v Děčíně, M. Rybák zajistí termín schůzky s náměstkem pro sport 
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 předá podepsané smlouvy hospodářce 
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) 
4/149 Flanderka – vyřešit na SK UKAS podněty a návrhy výboru pro krajské soutěže 2021- splněno 
6/149 Rybák, Flanderka, Vachuta – hledat v kraji kandidáty na pozice technických delegátů a řídících pracovníků soutěží -   
průběžně řešeno 
8/149 Vachuta – vytvořit analýzu juniorských kategorií a potenciál pro KP družstev 2021 viz zápis SK 2021 – splněno 
zájem o KP družstev junioři: Provod, AC Ústí, Bílina, juniorky:  Provod, AC Ústí, Chomutov 
10/149 Rybák, Vachuta- vytipovat slepá místa v kraji a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub–průběžně 
plněno DKH Jirkov podal přihlášku k členství v ČAS, bude projednáno na nejbližším předsednictvu ČAS 
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 
1/151 Holcrová, Rybák – zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 151. Jednání 
Výboru ÚKAS - splněno 
 
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)    Ú - 1/152 
a) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o zajištění a následném doručení vyúčtování dotací od ÚK za rok 2020: 
     - dotace SPORT 2020 ve výši 20.000,-Kč, zodpovídal M.Vachuta 
     - dotace Organizace atletických soutěží mládeže 2020 ve výši 199.500,-Kč, zodpovídal Holcrová, Rybák 
b) Předseda ÚKAS předložil návrh na zakoupení pamětních plaket pro Atlety ÚK 2020 v hodnotě do 500,- Kč/1 ks, zajistí 
Rybák 
c) Výbor ÚKAS na základě předloženého rozpisu schválil nákup brožur „Pravidla atletiky na rok 2021“ v hodnotě 50,-
Kč/kus. Následně budou náklady rozúčtovány dle skutečné objednávky. Celkem objednáno 69 výtisků v celková hodnotě 
3450,-Kč (AK Bílina 30 ks, AC Ústí 10, Litvínov 8, Most 6, Děčín 5, Lovosice 3, VTŽ Chomutov 3, USK Provod 2, 
Meziboří 2) 
předání zajistil M. Vachuta + 20 ks obdržel UKAS zdarma od ČAS  
d) VV ÚKAS souhlasí s proplacením cestovného hospodářce ÚKAS P. Holcrové za cestu spojenou s odevzdáním vyúčtování 
dotací od ÚK ve výši 400,-Kč, P. Flanderkovi za cestu na jednání SK a VV ÚKAS ve výši 2960,- Kč a M. Rybákovi za cestu 
na jednání s radní ÚK pro sport, ing. J. Zalabákovou dne 10.2.2021 ve výši 400,-Kč  
e) Na základě požadavku ze sekretariátu ČAS, bylo odsouhlaseno centrální objednání a úhrada triček pro rozhodčí s tím, že 
seznam požadovaných triček doložil manažer ČAS pro ÚK, M. Vachuta – AC Ústí n/L 10x, Atletika Litvínov 10x, VTŽ 
Chomutov 12x a USK PROVOD Ústí n/L 10x. Po dodání objednaného zboží bude toto centrálně uhrazeno a následné 
rozúčtováno na jednotlivé odběratele. Zajistí Holcrová, převzetí a distribuci triček zajistí Vachuta. 
f) Byly vyhotoveny darovací smlouvy na vybavení, pořízené z investiční dotace ČAS:  
 1. USK PROVOD Ústí n/L – Ultrazvukový větroměr s příslušenstvím v hodnotě 56.967,-Kč 
 2. Atletika Litvínov - Ultrazvukový větroměr s příslušenstvím v hodnotě 56.967,-Kč 
 3. ASK Děčín - Ultrazvukový větroměr s příslušenstvím v hodnotě 56.967,-Kč 
 4. AK Bílina – stojany na skok vysoký JIPAST v hodnotě 36.950,-Kč 
 5. AK Most – kryt doskočiště na skok vysoký 6,4 x 3,2m v hodnotě 59.800,-Kč 
Uvedené vybavení bylo pořízeno v průběhu roku 2020 a zaúčtováno jako nedokončený DIM nezařazený do užívání a pak 
bylo předáno jako dar k 31.12.2020 obdarovaným s tím, že oni zahájí odpisování darovaného DIM. 
g) VV ÚKAS schválil odměnu předsedovi SK za zpracování Halové brožury 2021 ve výši 4.000,-Kč  

body b, c, d, e, f, g )           Hlasování       -      pro:     4             proti:     0          zdržel se:   0 
bod a - Výbor bere na vědomí 
 

3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS 
a)  S ohledem na vzniklou nesrovnalost, VV ÚKAS potvrzuje následující pořadí priorit pro pořízení investičního dovybavení 
stadionů na rok 2021:  
 1. Děčín –kompletní sada překážek pro překážkové běhy (90 překážek) 27 bodů 
 2. Bílina- doskočiště pro skok vysoký 25 bodů 
      *) 3. Ústí n/L – klec pro hod diskem – za předpokladu písemného souhlasu majitele stadionu s instalací dané klece 20 bodů 



 4. AK Most – doskočiště pro skok vysoký 16 bodů 
 5. ASK Lovosice – doskočiště pro skok vysoký 12 bodů 
 6. AK Litvínov – překážky pro disciplínu 3000m překážek 5 bodů 
*) podmínka souhlasu majitele stadionu s instalací klece byla zatím doložena provozovatelem stadionu. Majitel záležitost 
projedná 8. 2. 2021 na Radě Statutárního města Ústí n/L a s předpokládaným souhlasem dodá v měsíci únoru 2021.              
Výbor bere na vědomí 
b) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o odložení LODM na 19. – 24.6.2022 v Olomouci z důvodů pandemie                   
Výbor bere na vědomí  
c) Výbor ÚKAS odsouhlasil vyhlášení výsledku Ankety Atlet ÚKAS 2020 takto:  
Dospělí: 
1. Matěj Ščerba  98  ATCUL 
2. Hana Pavelková  00  AKMOS 
3. Venuše Žitná  98  BILIN, Daniel Vejražka 00 KLAST 
Dorost Junioři: bez pořadí 
Nikola Bisová  02  USKUL 
Jonáš Fiedler  01 LITVI 
Petra Helebrantová  03  POCER 
Žactvo: bez pořadí 
Tomáš Fuchsig  06  USKUL  
Karolína Chýlová 05 AKMOS 
Marie Nováková  06 POCER    Hlasování  -   pro:  4   proti: 0  zdržel se:  0 
d) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS, na základě informace od Radka Šabaty, o jednání Komise sportu při ÚK o 
koncepci financování sportu krajským úřadem. Následně Předseda ÚKAS vznesl dotaz na hejtmana ÚK a s jeho pověřením 
projednal poskytnutou informaci telefonicky s radní ÚK paní ing. J. Zalabákovou. Výsledkem jednání bylo ujištění, že věc 
bude ještě předmětem dalších jednání.           Výbor bere na vědomí 
e) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o proběhlém jednání s ing. J. Zalabákovou za účasti manažera ČAS pro ÚK, 
ohledně poskytnutí dotace na podporu atletického hnutí (soutěže, talentovaná mládež, atletika pro děti) v ÚK. Ve hře je 
celková rozpočtovaná částka cca 400.000,-Kč. Fond hejtmana nebude v roce 2021 aktivován.  Výbor bere na vědomí 
f)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o proběhlém jednání s Bc. J. Štáblem, náměstkem primátora s působností pro 
oblast školství, kultury a sportu, za účasti manažera ČAS pro ÚK, o záměru vybudovat v Teplicích atletický stadion. 
V průběhu jednání bylo upozorněno na řadu faktorů, spojených s provozem atletického sportoviště a byla přislíbena 
spolupráce v dalším průběhu výstavby. V průběhu jednání bylo zjištěno, že u zrodu záměru vybudovat v Teplicích atletický 
stadion byli zástupci AK Krupka, s cílem následné fúze AK Krupka a AK Teplice (již byla podána žádost o zapsání spolku 
do veřejného rejstříku (Obchodní rejstřík).         Výbor bere na vědomí 
g) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o záměru města Litoměřice, vybudovat u ZŠ Havlíčkova  atletický ovál 250m a 
rovinkou 100m. Manažer ČAS pro ÚK již zahájil jednání ohledně zjištění dalších informací.    Výbor bere na vědomí 
h)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o stavu přihlášek AK a AO k činnosti v ČAS pro rok 2021. V konečné fázi se 
díky aktivitě manažera ČAS pro ÚK podařilo zajistit přihlášení všech stávajících AK a AO v ÚKAS. Výbor bere na vědomí 
i)  Předseda ÚKAS, na žádost J.Mairicha otevřel k doplnění problematiku Výběrového řízení trenérů SCM.  Po následném 
projednání uvedeného bodu, byl problém uzavřen s konstatováním, že termín k projednání na ČAS byl 4.2.2021 a následně 
řešen na KM ČAS dne 5.2.2021.          Výbor bere na vědomí 
j) Předseda ÚKAS navrhl termín uspořádání VH ÚKAS na termín čtvrtek 8.4,2021 na stadionu v Bílině prezenční formou.  
16:30 prezentace delegátů a v 17:00 zahájení., program jednání – schválení účetní závěrky, volba delegátů na VH ČAS  
ÚKOL 2/152 M. Vachuta. M. Rybák příprava a odeslání pozvánek    
  Hlasování       -      pro:      4            proti:  0             zdržel se:  0   
 
4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích J.Mairich 
a) Informace o odměňování rozhodčích, ostatních činovníků soutěží, řídících pracovníků soutěží družstev KAS, delegátů 
KAS a technických delegátů KAS od 1.1.2021. ČAS vydal v 11/20 novou směrnici a sazebník odměn. ÚKOL 3/152 J. 
Mairich připraví návrh odměn v soutěžích ÚKAS 
b) O. Marešová z ČAS poslala informaci o aktuálních cenách bund pro rozhodčí v eshopu, modré bundy 620,- Kč za 1 ks, 
chybí největší XXL 12x + 1 červená M, 30 jich je již uloženo v Bílině, 12 kusů doobjednat viz ÚKOL 8/135                                            
Výbor bere na vědomí 
c, J. Mairich navrhl revokovat rozhodnutí výboru č. 142 ze 14.11.2019 -vyžadovat 500,- Kč jako doplatek za bundu pro 
rozhodčí. Výbor ÚKAS s revokací souhlasí. Bundy budou vydány dle zpracovaného seznamu rozhodčím zdarma, jako 
odměna za dosavadní práci  
    Hlasování       -      pro:      3            proti:  0             zdržel se:  1 
 
5. Problematika činnosti komise sportovní  - předseda komise sportovní  P.Flanderka 
a) Počet přihlášených družstev do soutěží vyhlášených ÚKAS - celkem 76 družstev   
b) Pokud se uskuteční soutěž juniorů, tak bude společná pro DOR +JUN a starší žáci budou soutěžit samostatně 
c) V soutěží družstev mladšího žactva zachovat závody na 800 i 1500 každý závod  
d) Krajský přebor v přespolním běhu Chomutov podzim 2021 
e) Přihlašování štafet – ÚKOL 4/152 M. Vachuta zjistí, jak přihlašovat komplet štafety do AK přes webovou přihlášku 
f) KP v hale mužů a žen + dorostu pro rok 2021 zrušeny, KP žactva a přípravky proběhne v případě dobré epidemické situace 
v listopadu nebo prosinci 2021 v Jablonci 



g) V sezóně 2021 bude zavedena možnost dohlášení do soutěže. Když oddíl zapomene závodníka přihlásit, tak ho může 
následující den do 12 hodin dohlásit, ale s poplatkem 500,- Kč za každou dohlašovanou disciplínu 
Hlasování  body a - g      -      pro:      4           proti:  0             zdržel se:  0 
 
6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr 
a)  ročenka ÚKAS 2020 zveřejněna na webu UKAS  Výbor bere na vědomí 
 
7. Problematika manažera ČAS pro ÚK – Mgr. Miroslav Vachuta 
a) Výzvy pro mladé atlety na webu atletika.cz, tvořeno trenéry a oddíly v kraji, plnění pohybových úkolů a soutěží. Zasílání 
výsledků na ČAS. Zatím v kraji zveřejněno 7 výzev (AC Ústí, Provod, AC Teplice, Slovan, Duchcov, Klášterec 2x, AK 
Most)  
b) M. Vachuta připravil materiály pro přihlášku k členství v ČAS nového klubu DKH Jirkov. Atletický kroužek funguje 
v Jirkově několik let, oddíl vede Martin Hájevský. 
c) Zajištění diskařské klece v Ústí nad Labem, p. Škaloud z Plzně nabídl instalaci klece v Ústí pro zajištění certifikace a 
následný prodej se slevou 40 % cena cca 120 000,- + stavební práce na úpravu patek. ÚKOL 5/152 M. Vachuta zjistí, zda 
město Ústí bude mít zájem financovat 
d) M. Vachuta vytvořil pro ČAS přehled investic do atletické infrastruktury v kraji za poslední tři roky. V kraji je málo 
investic z dotací MŠMT.                                                                                                                                  Výbor bere body 
a), b), c) na vědomí 
 
8. Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik 
a) soustředění SCM je plánováno na březen 22. - 26. 3. na Kladně, ale pravděpodobně bude odloženo s ohledem na 
protikaranténní opatření.                                                   Výbor bere na vědomí 
              
9.  Různé 
a) Výbor projednal stížnost p. Hrbka z AK Krupka na p. Vachutu z důvodu zrušení krajského poháru družstev přípravek 
v Krupce 2020. M. Vachuta vysvětlil důvody zrušení a ohradil se proti nařčení, že šíří nepravdivé informace o AK Krupka. 
Výbor ÚKAS konstatoval, že první přeložení termínu z důvodu předpovědi špatného počasí bylo racionální, následné 
přeložení závodu z Krupky do Ústí bylo uskutečněno direktivně bez projednání s oddílem AK Krupka což bylo necitlivé. 
Předseda ÚKAS bude kontaktovat AK Krupka.  
b) M. Rybák informoval Výbor ÚKAS o jemu dostupných informacích stavu  příprav VH ČAS a o diskutovaných 
kandidátech na volené funkce v ČAS. Výbor bere na vědomí 
Dále pak informoval Výbor ÚKAS o záměru předložit na jednání předsedů KASů, dne 13.3.2021, návrh na úpravu Stanov 
ČAS v bodě  jmenování ředitele ČAS a šéftrénéra ČAS tak, aby jejich jmenování nebylo pravém předsedy ČAS, ale pravém 
Výboru ČAS (Předsednictva ČAS) s tím, že hlasovací právo při jednáních Předsednictva ČAS by měli mít pouze volení 
členové Předsednictva ČAS. Výbor v přeloženým návrhem na úpravu Stanov ČAS souhlasí.                  Hlasování  -  pro:  4     
proti:  0      zdržel se:  0 
Příští schůze výboru ÚKAS bude svolána v březnu, termín bude včas oznámen. 
Zapsal: Milan Rybák 


