
Zápis z jednání 157. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu konané v Bílině 

20.01.2022 od 14:30 hod. 

 
Přítomni: Calda, Rybák, Flanderka 

Omluveni:  Holcr , Mairich, Holcrová, Simon (zástupce Dozorčí rady ČAS) 

Hosté:  Lesnik (ved.trenér SCM), Vachuta (manažer ČAS pro ÚK) ,  

Jednání řídil: Milan Rybák – předseda ÚKAS 

Zápis prováděl: Milan Rybák – předseda ÚKAS 

1.  Kontrola úkolů 

8/135 Mairich – zajistí předání bund pro rozhodčí a nechá podepsat předávací protokol T: do 31.12.2021 

Nedokončeno –po projednání byl pověřen dokončit úkol M. Vachuta  - termín 13.2.2022 

 

2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK.     úkol stálý 

 

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

 

11/149 Rybák, Vachuta - připravit koncepci podpory běžeckých závodů v kraji, návrhy na koncepci Běžeckého poháru 2022  

Vyřešeno v rámci dotace na Akademii ÚKAS - projekt                        Splněno 

 

6/154  Vachuta – realizovat ve spolupráci s pořadateli a organizátory (viz s bod 3. a odstavec „m“ zápisu č. 154)  jednotlivé 

akce v rozsahu schváleném Výborem ÚKAS.                   Splněno                       Termín: do konce roku 2021 

 

7/154 Vachuta – zajistit kalibraci měřícího pásma u metronomického úřadu. (ÚKAS obdržel novou váhu, je tak potřeba 

zajistit pouze kalibraci pásma). S ohledem na termíny realizace zakázky bude hotovo v lednu – únoru 2022 – úkol 

pokračuje 

 

1/155 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 155. Jednání 

Výboru ÚKAS       Termín: do konce roku 2021 

Z úkolu  Ú – 1/155  – zbývá     a) předat poháry za KPD ÚKAS dospělých 

 

5/155 Mairich – organizačně a personálně zajistit školení a doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy, v souladu se schváleným POZ 

Dořešeno zaevidování vyškolených rozhodčích v Klášterci. Školení a proškoleni rozhodčích v Bílině nedořešeno. Po 

konzultaci bude provedeno do konce ledna 2022 (ve spolupráci s M.Vachutou) 

 

1/156 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 156. Jednání 

Výboru ÚKAS         Splněno   Termín: do konce roku 2021 

 

2/156  Rybák - zahájit jednání s paní L.Sieberovou ohledně možnosti spolupráce při vedení účetnictví ÚKAS od 1.1.2022 

Řešení úkolu je předmětem dnešního jednání VV ÚKAS  Termín: do konce roku 2021  Splněno 

      

3/156 Flanderka – realizovat a dořešit úkoly plynoucí z bodu 5. Problematika činnosti komise sportovní  tohoto zápisu 

Úkol je v řešení a je předmětem dnešního jednání  Termín: průběžně, s ohledem na halovou sezonu 2022 

          

2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)    Ú - 1/157 

a) Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou faktury za nákup sad pohárů pro družstva umístěná na 1. – 3. místě KP dospělých 

v celkové hodnotě 728,-Kč 

b) Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou faktury za nově vypracovaný návrh a grafické zpracování diplomů ÚKAS v celkové 

hodnotě 1.000,-Kč – ASK Děčín 

c)  Výbor ÚKAS souhlasí se zadáním výtisku 800 ks sad diplomů (2.400 ks) u firmy KB tiskárna Heger a s následným 

uhrazením faktury – předpokládaná cena do 6.000,-Kč 

d)  Výbor ÚKAS souhlasí s nákupem 150sad medailí pro potřebu halových KP ve všech kategoriích (skutečná potřeba 124 

sad + 26 sad rezerva). Dospělí 26 sad, dorost 24 sad, st.žactvo 28 sad, ml.žactvo 24 sad, elévové 24 sad (3 skupiny). 

e) Výbor ÚKAS souhlasí s podpisem smlouvy na pronájem haly pro halové KP 2022 ve dnech 30.1.2022 a 13.2.2022 se 

sazbou 3.500,-Kč/hod  a následnou úhradou faktury za tento pronájem. Halový KP mladšího žactva rozhodl Výbor ÚKAS 

pořádat s ohledem na covidová opatření v Jablonci n/N. P. Flanderka zajistí zablokování termínu 6.3.2022 v Jablonci. 

f)  Výbor ÚKAS souhlasí s nákupem a následnou úhradou pamětních plaket pro oceněné v anketě Atlet ÚK 2021  do výše 

500,-Kč/ks  ….. (celkem max 6.000,-Kč při 12 oceněných). 

g) Výbor ÚKAS ukládá M.Vachutovi zajistit účetní podklady pro vyúčtování dotace 700.000,-Kč od ÚK ve spolupráci 

s P.Holcrovou, tak aby tato dotace byla účetně vyřízena v souladu s požadavky poskytovatele (termín, forma). 

h) Výbor ÚKAS souhlasí s nákupem a následnou úhradou pepících pásek na ruku (pro označení zkontrolovaných osob) 

v množství 500ks a při ceně 0,70,-/ks 

i) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovních nákladů P.Flanderkovi za cestu na jednání VV ÚKAS ve výši 2.880,- 

Hlasování        -      body a, b, c, d, e, f, g, h, i   ……               pro:        3        proti:     0        zdržel se:       0 

 

 

3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS 

a)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o výsledku kontroly evidence členské základny (existence platných údajů = 

telefon a email). Za ÚKAS byly vykázány jako problémové AO/AK: 

AK Chotěšov z 23 členů 18 zadáno správně / 5 zadáno chybně 

TJ Sokol Roudnice z 25 (12/13) 



Loko AFK Chomutov z 5 (0/5) 

BK Spořice z 2 (1/1) 

TJ Trnovany z 5 (2/3) již byli kontaktováni a budou řešit 

KVS Štětí z 37 (25/12) již byli kontaktováni a budou řešit 

Bohemia Sport Žatec – údaje nejsou doplněny a probíhá přechod členů do Sporťáčku Žatec 

Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí 

 

b)  Předseda ÚKAS navrhl VV ÚKAS stanovit termín konání VH ÚKAS  na 24.3.2022 (mandát současného předsedy ÚKAS 

končí 31.3.2022 a 9.4.2022 bude Výbor ČAS), do Mostu na 18.ZŠ od 16:00 hod. 

Předseda ÚKAS zajistí pozvánky na jednání VH (viz příloha č.1) a jejich rozeslání, schůzovní místnost a 

občerstvení. Předseda ÚKAS jmenuje tajemníkem volební komise  M.Vachutu a rozešle informaci o jeho 

jmenování všem členům ÚKAS. Řízením jednání VH navrhuje Výbor ÚKAS M.Rybáka. Všichni pověření 

funkcionáři si připraví zprávu o činnosti svého úseku v roce 2021 (předseda ÚKAS, hospodář, revizor, rozhodčí, 

soutěžní komise, SCM), kterou předají předsedovi ÚKAS nejpozději 10 dnů před jednáním VH ÚKAS.       
Hlasování        -                   pro:        3        proti:       0      zdržel se:       0 

      
c)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o výzvě Mgr. Veroniky Šourkové z  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Ústeckého kraje (ze dne 17.1.2022) ohledně Akademie talentované mládeže olympijských sportů 

Ústeckého kraje 2022 kde podle splněných kritérií může ÚKAS žádat o částku 1.155 000,-Kč.  

Na základě výzvy, vypracovali M.Rybák a M.Vachuta návrh rozpočtu zmíněné dotace v tomto znění: 

 1. Sportovní příprava v klubech  624 000,-Kč (částka bude klubům přidělena na základě počtu zařazených atletů 

do Výběru talentů ÚKAS (jedná se o mládež roč. 2008–2000, startující na MČR v roce 2021 -    96 atletů – viz příloha č.2) 

 2. Krajské soustředění 2022         208 500,-Kč (jednalo by se o zajištění tréninkových možností v hale v zimní 

přípravě 2022) 

 3. Pořádání soutěží           200 000,-Kč (KP st.žactva, dorostu, a juniorů,. Jako součást přípravy členů 

Výběru) 

 3. Krajský pohár ÚKAS             48 000,-Kč (zvlášť běžci, vrhači, skoky, sprint) – viz příloha č.3) 

 4. Ceny a poháry              24 500,-Kč (6 kategorií x 4 pohárové soutěže = 24 sad pohárů) 

 5.  Jednotný úbor člena Výběru    50 000,-Kč (jednalo by se o tričko, nebo mikinu, nebo bundu) 

Pro vlastní výběr atletů z Ústeckého kraje  (Výběr talentů ÚKAS) byla po zvážení všech pro a proti stanovena jako limit 

účast atleta na MČR v roce 2021 (u MČR v přespolním běhu bylo akceptováno umístění do 20. místa). Zařazení atleti budou 

pro účast na soustředění vybíráni na základě reálného výkonnostního stavu.  

Provedeným výběrem  talentů ÚKAS, jejich schválením a schválením navrženého rozpočtu  je považováno za vznik 

Akademíe TM ÚKAS , jejíž činnost se bude odvíjet od prováděcích předpisů Akademie talentované mládeže olympijských 

sportů Ústeckého kraje 2022. 

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

 

 

d) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o jednání s paní  Lucií Sieberovou (https://www.facebook.com/lucie.sieberova) 

s níž předběžně dohodl následující: P. Holcrová bude nadále vykonávat činnosti spojené s fakturací, pokladnou a DOP. 

L.Sieberová bude zajišťovat účetní agendu spolu se zpracováním ročních výkazů a Výroční zprávy. Sjednaná odměna byla ve 

výši 3.000,-Kč/měsíc, která bude proplácena P.Holcrové a ta bude z této částky hradit odměnu L.Sieberové 

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

 

e) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o krocích, které učinil na základě reakcí několika dotazujících se ohledně Školení 

trenérů TAP a TŽ. Jedná se o zvyšování časové dotace na jednotlivá školení, požadavku na vypracování seminární práce a 

její následné hodnocení a o vlastní studijní náplň daných školení.  

Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí 

 

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

a)  zajištění předání bund rozhodčím – M.Vachuta se spojí s J.Mairichem a domluví s ním další postup v předávání bund 

rozhodčím.       Výbor bere na vědomí 

 

b)  Zajištění zápisu vyškolených a doškolených rozhodčích 2. a 3.třídy do registru rozhodčích ČAS a následné vyúčtování 

uskutečněného školení a doškolení rozhodčích - M.Vachuta se spojí s J.Mairichem a domluví s ním další postup, který 

povede k zápisu údajů o doškolení do registru rozhodčích.    Výbor bere na vědomí 

    

5. Problematika činnosti komise sportovní  - předseda komise sportovní  P. Flanderka      Ú - 2/157 

  

a) Stav přípravy halových KP Ústeckého kraje  

Na jednání Výboru ÚKAS došlo k úpravě některých delegací oproti Halové brožuře ÚKAS 2022. Úpravy byly 

provedeny s ohledem na požadavky proticovidových opatření. 

                - komentátoři v hale 2022 – Vachuta dospělí, Duffek dorost + starší žactvo, Rybák mladší žactvo 

- zdravotní službu = zajistí V.Purmanová 

- pořadatelskou  služba u vchodu na sportoviště  = zajistí  Pavel Duffek (2 osoby) 

- ředitelkou KP dospělých a KP dorostu a st.žactva je jmenována V. Purmanová, ředitelem KP ml.žactva je  

jmenován M.Rybák 

- TD byli na jednotlivé KP delegováni takto - KP dospělých P.Duffek , KP dorostu a st.žactva M.Vachuta a KP 

ml.žactva V. Purmanová  

- hlavní rozhodčí nominovala komise rozhodčích – Trubač Rudolf dospělí, Adlerová Saša st.žactvo a dorost,          

B. Šulcová (Jablonec n/N) mladší žactvo  

- kamera + závodní kancelář – KP dospělí a KP dorostu a st.žactva zajistí „TJ  Klášterec“ za smluvní cenu 6.000,- 

Kč. KP ml. žactva proběhne v Jablonci a kameru a atl. kancelář zajistí Jablonec. 

https://www.kr-ustecky.cz/akademie-talentovane-mladeze-olympijskych-sportu-usteckeho-kraje-2022/d-1763096/p1=275715
https://www.kr-ustecky.cz/akademie-talentovane-mladeze-olympijskych-sportu-usteckeho-kraje-2022/d-1763096/p1=275715
https://www.kr-ustecky.cz/akademie-talentovane-mladeze-olympijskych-sportu-usteckeho-kraje-2022/d-1763096/p1=275715
https://www.kr-ustecky.cz/akademie-talentovane-mladeze-olympijskych-sportu-usteckeho-kraje-2022/d-1763096/p1=275715
https://www.facebook.com/lucie.sieberova


- při KP elévů v hale bude vybírán soutěžní poplatek 50,-Kč/osobu 

- při KP v ostatních kategoriích v hale bude vybírán soutěžní poplatek 100,-Kč/osobu, v případě mimokrajských 

účastníků 200,-Kč/osobu. 

- účastnický limit pro jednotlivé disciplíny byl stanoven:  krátké běhy 24, dlouhé běhy 16, techniky 24. Bude li 

limit překonán závodníky ÚKAS, pak dle rozhodnutí TD budou vybráni závodníci a při odpovídající výkonosti 

(dorostu a žactva) bude možné limit navýšit. V případě závodníků mimo soutěž budou tito zařazeni jen do doplnění 

stanoveného limitu. Hlasování        -    pro:      3           proti:      0        zdržel se:       0 

 

6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr                  

a) nebyl předložen bod do jednání Výboru ÚKAS 

 

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

Manažer ČAS pro ÚK, M.Vachuta informoval VV ÚKAS o: 

- stavu naplnění Projektu Atletika do škol v Ústeckém kraji (projekt hodnocen jako zdařilý, ale následný efekt je sporný. 

Určitý nedostatek je spatřován ve změně zadávacích podmínek = odměny lektorům a cena dodané atletické sady 

- výsledku a stavu investic, pořízených v roce 2020 a 2021 v kraji (doskočiště, klece, překážky, …) hodnoceno jako pozitivní 

- skutečnosti, že v dráhové sezoně 2022 budou v Ústeckém kraji probíhat 3 ligová kola soutěží družstev 

- nutnosti zajištění kalibrace cílových kamer a větroměrů. Kalibrace je povinností vlastníka zařízení. 

 

8. Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik 

Vedoucí trenér SCM ÚKAS informoval VV ÚKAS o: 

- plánu společných akcí v roce 2022 

 

9. Různé 

 

10. Zadané úkoly 

8/135 Mairich – zajistí předání bund pro rozhodčí a nechá podepsat předávací protokol. Úkol převeden na M.Vachutu 

 T: v průběhu halových KP 2022 

 

2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK.     úkol stálý 

 

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

 

7/154 Vachuta – zajistit kalibraci měřícího pásma u metronomického úřadu. (ÚKAS obdržel novou váhu, je tak potřeba 

zajistit pouze kalibraci pásma).   Termín: posunut na konec února 2022 

 

1/155 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 155. Jednání 

Výboru ÚKAS. Z úkolu  Ú – 1/155  – zbývá a) předat poháry za KPD ÚKAS dospělých T: v průběhu halových KP 2022 

 

5/155 Mairich – organizačně a personálně zajistit školení a doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy, v souladu se schváleným POZ 

Po konzultaci bude provedeno do konce ledna 2022 (ve spolupráci s M.Vachutou) 

 

1/157 Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 157. Jednání 

Výboru ÚKAS              Termín: do konce února 2022 

 

2/157 Flanderka – realizovat a dořešit úkoly plynoucí požadavků na zajištění halových KP Ústeckého kraje 

          Termín: průběžně, s ohledem na halovou sezonu 2022 

 

 

Příští schůze výboru ÚKAS 24.2.2022 v Bílině od 15:30 hodin 

Zapsal: ing. Milan Rybák – předseda ÚKAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benedikt 

Směr od Žatce 

18.ZŠ 

Albert 

Směr od Prahy 

Hipodrom 

Příloha č.1 

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ 

400 01 Ústí nad Labem, Vaníčkova 11 
http://ukas.hys.cz/                         e-mail: rybak.milan@seznam.cz                         mobil: +420 603 397 790  

 

POZVÁNKA  
na valnou hromadu ÚKAS 24.března 2022 

 

Místo konání: jídelna 18.ZŠ v Mostě Okružní 1235  (při jízdě ve směru od Prahy (Teplic) jet po vnějším 

obchvatu  směrem na Plzeň (Žatec) a na kruhovém objezdu u Albertu (druhý v pořadí)  doprava, 

pak přes další kruhák rovně (u Barumky) a na dalším kruháku doprava ,  prodejna Baumaxu 

bude po pravé ruce, nahoru do kopce, na jeho vrcholku bude taková pseudo stavba „hradu“ = 

Tornádo, pořád rovně, po levé ruce bude oplocené školní hřiště a po sjezdu z kopce odbočit 

doleva do posuvných vrat ZŠ ….. viz plánek 

 
 
 

 

 

 

 Baumax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Časový program: 15:45 – 16:30 prezentace účastníků 

   16:30    zahájení programu VH ÚKAS 

   19:00   předpokládaný závěr VH ÚKAS 

*) uvedená jména jsou návrhy, pokud někdo z uvedených nebude přítomen, či nechce být navrženým, prosím o zpětnou 

informaci  

Program VH ÚKAS 1) zahájení VH ÚKAS 2022,  

    Určení skrutátorů, volba předsedajícího, schválení programu VH ÚKAS (předseda) 

    2) volba návrhové, mandátové a volební komise (předsedající VH) 

        A – volba mandátové komise a skrutátoři (Viták, Klíma)  

        B – volba návrhové komise (Říha, Šabata) 

        C – volba volební komise (Hyjánková, Peleška, Purmanová) + tajemník …………… 

     

D –  volba ověřovatelů zápisu (Calda, Lesnik)  

        E –  zpráva mandátové komise (Klíma, Viták) 

4) Volba počtu členů výboru ÚKAS – ( předsedající VH) 

    5) výroční zpráva o činnosti ÚKAS za  rok 2021  (Rybák) 

    6) zpráva o hospodaření ÚKAS v roce 2021  (Holcrová+Rybák) 

    7) návrh rozpočtu ÚKAS na rok 2022  (Rybák) 

 8) zpráva revizora účtů o kontrolní činnosti za období od posledního zasedání VH ÚKAS 

(P.Břicháč) 

                                               9)  Volby – – ( předsedající VH) 

      A – předsedy ÚKAS a stanovení délky jeho mandátu (max 52 měsíců tj. do června 2026)   

      B – výboru ÚKAS  - představení kandidátů na člena výboru 

             - volba členů výboru 

      C – revizora účtů ÚKAS  

            10) diskuze  (řídící VH) 

        11)  usnesení a závěr (řídící VH, návrhová komise, předseda ÚKAS) 

     A – návrh usnesení – přečtení a odhlasování  (Říha) 

     B – závěr  (nově zvolený předseda ÚKAS) 

V průběhu VH ÚKAS bude pro účastníky VH  připraveno občerstvení 

      

Ing. Milan Rybák -  předseda ÚKAS 
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Příloha č.2 
ŽACTVO AŽ KATEGORIE DO 22 LET 

BĚHY MIMO DRÁHU DO 20 MÍSTA 

 

Počerady - Porubčanová, Nováková, Mikovec, Helebrantová, Pap, Antoš, Lošťáková 

Chomutov - L..Křížová, A. Křížová, Bittnerová, Nádaský, Spišjak, Moskvitinová, Prošková, Jindra, Nováková, Vlasáková, 

Denková, Šlichtová 

Provod - Karlík, Erbenová, Pavlas, Fuchsig, Parohová, Ntemo, Majer, Bisová, Janeček, Veselý, Kaplan, Najman, 

Černohorská, Synáček, Kokšalová, Řeháková, Slavíková, Štrympl, Štrojsa 

Bílina - Bárdoš, Linhart, Lacinová, Slouka, Janetka, Šaur, Vondrák, Linh Dang, Šilerová, Bečvařík, Sebránek, Schussmann 

Most - Mikulková, Rýpalová, Pavelková, Chýlová, Gregor, Holá, Bajaková, Ďurčo, Mráčková 

Žatec - Švec 

Lovosice - Kučerová, Kačur, Smržová, Smělý, Laube 

AC Ústí - Štěrbová, Fišerová, Císař, Běloubková, Brabcová, Camara, Vaněk, Štolfa, Helebrant, Miler, Horníková, 

Nemejtová, Koszegi, Šedivá, Koblížek 

Litvínov - Johanová, Fiedler, Martinák 

Klášterec - Sussner, Fuksová, Ročková, Kothánková, Chloupek, Šmátrala, Páleník, Baše 

Duchcov - Hrdličková 

Děčín – Matico  

Krupka - Kozák, Schneiderová 

Kadaň - Apolen 

 

Příloha č.3 
Do jednotlivých „pohárů“ by se započítávalo umístění atleta v KP jednotlivců a družstvev  (běhy 1disciplína, skoky 1 

disciplína, vrhy a hody 2 disciplíny, sprinty 2 disciplíny) + následující individuální mítinky: 

Běhy (800m, 1500m + přespoláky):  Duchcov - Duchcovský viadukt, Klášterec - Běh zámeckým parkem, Louny – Jarní 

přespolní běh, Žatec – Velká Žatecká 

Vrhy a hody (disk, kladivo, koule, oštěp): Chomutov, Most, Ústí, Děčín 

Skoky (výška, dálka, trojskok) Louny, Chomutov, Most, Lovosice 

Sprint (žactvo 60m, 150m, 300m a ostatní 100m, 200m a 400m) Klášterec, Litvínov, Kadaň, Bílina 

Termín konání mítinku si stanoví každý navržený pořadatel dle svého, s ohledem na termínovou listinu 2022. 

Bodování jako u soutěží družstev. Mladší ročníky (tz. 2009 a mladší se nezapočítávají) stejně jako závodníci mimo ÚKAS. 


