
Zápis ze 162. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu konané v Bílině 08.09.2022 od 17:00 hod. 

 
Přítomni: Duffek, Holcr, Lesnik, Rybák, Vachuta, :  

Omluveni Simon, Holcrová 

Hosté:    

Jednání řídil: Milan Rybák – předseda ÚKAS 

Zápis prováděl: Milan Rybák – předseda ÚKAS 

1.  Kontrola úkolů 

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 

 

1/160  Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 160. Jednání Výboru ÚKAS 

Bod 2 a)  vyfakturování startovného oddílům zúčastněných na halovém KP ÚKAS 2022 – zbývá úhrada od TEPO Kladno a USK Praha 

Bod 2b)   Vyplatit pořadatelské odměny za halové KP elévů ve výši 10.000,-Kč – zbývá AK Most  

 

1/161 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 161. z jednání Výboru ÚKAS. 

       Termín: dle požadavku                      Splněno 

  

2/161  Vedoucí výpravy na LODM 2022 v Olomouci - informovat rodiče a trenéry nominovaných závodníků a být s nimi v aktuálním kontaktu 

                      Termín: dle požadavku do ukončení akce      Splněno 

 

 

          

2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M. Rybák a P. Holcrová)    Ú - 1/162 

a)  Výbor ÚKAS schvaluje vyplacení cestovních náhrad Z. Brůžkovi a M Rybákovi za uskutečněné cesty z místa bydliště do Olomouce 

v souvislosti s konáním LODM 2022. Jmenovaní doloží cestu cestovním vyúčtováním. 

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

b)  Výbor ÚKAS schvaluje proplacení pořadatelských odměn v souladu se schválenou tabulkou výše pořadatelských odměn pro rok 2022 a 

v souladu se zněním brožury Atletické soutěže  2022. 

  počet Kč/závod Celkem 

KPJ dospělí 1 24000 24000 

KPJ juniorstvo + dorost 1 24000 24000 

KPJ starší žactvo 1 24000 24000 

KPJ mladší žactvo a elévstvo 1 24000 24000 

KPJ víceboje mladšího žactva a elévstva 1 22000 22000 

KPD dospělí 2 22000 44000 

KPD juniorstvo a dorost 2 22000 44000 

KPD staší žactvo 3 22000 66000 

KPD mladší žactvo - východ 3 20000 60000 

KPD mladší žactvo - západ 3 20000 60000 

KPD - mladší žactvo - finále 1 22000 22000 

      414000 

 

Na základě zhodnocení kvality zajištění pořadatelské činnosti, bylo navrženo snížit pořadatelskou odměnu ASK Děčín o 2.000,-Kč, tedy 

z   22.000,-Kč na konečných 20.000,-Kč.  VV ÚKAS, pro zbývající vypsané krajské přebory, upozorňuje jejich pořadatele, aby 

v maximální míře dodržovali podmínky plynoucí z požadavků na pořadatele, dané uzavřenou smlouvou a brožurou Atletické soutěže 

2022 a to především v oblasti bezpečnosti a zajištění jednotlivých používaných atletických sektorů . V případě zjištěného nedodržení 

podmínek, bude opět přistoupeno ke krácení pořadatelské odměny. Zároveň VV ÚKAS ukládá technickým delegátům a řídícím soutěže, 

aby trvali na dodržování pravidel a soutěžního řádu dané soutěže.  

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

c)    Výbor ÚKAS schvaluje proplacení pořadatelské odměny oddílu AK Most, za pořádání halového KP elévů 2022 ve výši 10.000,-Kč 

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

d)  Výbor ÚKAS schvaluje proplacení dotace pro talentovanou mládež ÚKAS z jednotlivých oddílů sdružených v ÚKAS, v rozsahu stanoveném 

tabulkou schválenou VV ÚKAS na předchozím jednání. 

Akademie talentované mládeže ÚK atletika 

   

Příspěvek KAS klubům na sportovní přípravu 

   

 atleti částka 

USK Provod 19 123 500 

AC Ústí nad Labem 15 97 500 
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AK Bílina 12 78 000 

TJ VTŽ Chomutov 12 78 000 

AK Most 9 58 500 

TJ Klášterec nad Ohří 8 52 000 

Elna Počerady 7 45 500 

ASK Lovosice 5 32 500 

Atletika Litvínov 3 19 500 

AK Krupka 2 13 000 

ASK Děčín 1 6 500 

Atletika Kadaň 1 6 500 

Slovan Duchcov 1 6 500 

AK Žatec 1 6 500 

CELKEM 96 624 000 
Fakturaci budou oddíly provádět na základě vystavené faktury ve znění, plynoucím ze Smlouvy o zajištění sportovní přípravy talentované mládeže 

Akademie Ústeckého kraje v roce 2022 

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

e)  Předseda ÚKAS upozornil na nutnost zajistit do 31.12.2022 vyúčtování dotace z Fondu ÚK 2022 – podpora sportu. Konkrétně jde o dotaci ve 

výši 30.000,-Kč na přípravu a zajištění účasti krajské atletické výpravy na LOdM 2022 v Olomouci . Po dohodě zajistí M.Vachuta ve spolupráci 

s P.Holcrovou.      Hlasování        -                                                                                pro:      5         proti:     0       zdržel se:      0 
 

f) M. Vachuta předložil návrh na poskytnutí odměny 2.000,-Kč AK Louny za uspořádání OK Štafetového poháru  v okresu Louny. 

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

g)  ) M. Vachuta předložil návrh na pořízení tří sad pro měření a vážení, které by byly předány vytypovaným pořadatelům akcí ÚKAS napříč 

Ústeckým krajem. Po diskuzi bylo rozhodnuto pořídit pouze tři sady pro měření s tím, že váhu většina oddílů , pořádajících závody pro ÚKAS 

má. Byla diskutována možnost úhrady ocejchování dotčených váh. Závěr diskuze: zakoupit tři sady měřidel MDH-120 pro měření délky  

kladiva a určení těžiště kladiva, v předpokládané ceně  8.000,-Kč/kus, včetně dopravného. 

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

 

3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS  

a) VV ÚKAS zhodnotil průběh a výsledky dosažené na LODM 2022 v Olomouci, jako úspěšné a děkuje všem účastníkům LODM 2022 za dobrou 

reprezentaci ústecké atletiky. 
  

b)  VV ÚKAS upozornil AO/AK v ÚK na končící termín pro podání žádosti na NSA v dotačním titulu Můj klub 2. Poslední možný termín podání 

je 12.9.2022 a vztahuje se na oblast investic a provozu a údržby sportovních zařízení. 
 

c)  Předseda VV ÚKAS informoval o skutečnosti, že k datu 17.6.2022 byl atletický klub Bohemia sport Žatec, vyloučen z evidence ČAS 
  
d)  Předseda VV ÚKAS informoval o požadavku na doplnění databáze přípravek v projektu Atletika pro děti. 
 

e) Předseda VV ÚKAS informoval o výzvě k uspořádání závodů „sportuj jako Zátopkovi“, které by měly proběhnout v termínu 19.9.2022. 

Z Ústeckého kraje se do akce přihlásilo 7 atletických oddílů / klubů 
 

f)  Předseda VV ÚKAS informoval o jmenování Petra Flanderky, novým manažerem ČAS pro Jihomoravský kraj 
  
g)  Předseda VV ÚKAS informoval o připravovaném mezikrajovém utkání mladšího žactva 28.9.2022 v Jičíně. Ukončení nominace je stanoveno 

na 21.9.2022 a provedením nominace byli pověřeni: dívky – Duffek, Purmanová, hoši – Bažant, Brůžek. Disciplíny – 60m, 150m, 800m, 60m př., 

V,D, koule, oštěp, 4x 60m. V disciplíně max 3 zástupci, štafety max 2x.  Zajištění dopravy obstará Rybák, vedoucí výpravy Bažant Zdeněk + 4 

trenéři.            Ú - 2/162 
 

h)  Předseda VV ÚKAS informoval o přípravě akce „ Běžecký pohár“, která se uskuteční 26.11.2022 v Rumburku, jako součást MČR v přespolním 

běhu juniorů a dospělých. ČAS předpokládá, že přispěje ÚKAS částkou 1652,-Kč na dopravu a dále částkou 390,-Kč za každého ubytovaného 

závodníka + 3 členy doprovodu. Nominace bude provedena po KP ÚKAS v přespolní běhu – 13.11.2022. Předpoklad nominace – první dva 

v kategorii. Vedoucím akce Rybák. 
 

i) VV ÚKAS rozhodl o pořádání KP ÚKAS v přespolním běhu všech kategorií (elévové, žactvo, dorost, junioři, dospělí) v termínu 12.11.2022. 

Zároveň byla odsouhlasena změna pořadatele 3.kola KPD mladšího žactva skupina západ – AK Bílina, místo TJ Atletika Klášterec n/O  

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

 
  
j)  Předseda VV ÚKAS informoval o proběhlé diskuzi ohledně účasti a vystoupení reprezentace ČR na MS a ME. 
 

k)  Předseda VV ÚKAS informoval o dosud proběhlých jednáních ohledně připravované koncepce reprezentace  

 Usnesení: Výbor ÚKAS bere přednesené informace na vědomí   

 

                                   

4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda KR Miroslav Vachuta 
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a)  Předseda komise rozhodčích M. Vachta spolu s předsedou komise rozhodčích P. Duffkem zhodnotili dosavadní průběh soutěží, vyhlášených 

ÚKAS a okomentovali výplatu odměn pořadatelům akcí. Pro rok 2023 připraví návrh koncepce KPD a předloží ho na jednání VV ÚKAS. 

Usnesení: Výbor ÚKAS bere přednesené informace na vědomí   

  

5.        Problematika činnosti komise sportovní - předseda komise sportovní  Pavel Duffek 

a)   Seznámil VV ÚKAS s problematikou spojenou se zajištěním termínu pro halové  KP ÚKAS v roce 2023. V případě haly Olympu Praha 

prakticky nejsou žádné volné termíny, bude nutné jednat o termínech v hale na Strahově. 

Usnesení: Výbor ÚKAS bere přednesené informace na vědomí   

 

6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr                  

a)  nebyl předložen žádný materiál k projednání 

 

 

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

a)  Manažer ČAS pro ÚK, M. Vachuta informoval o problematice spojené s pořádáním školních atletických soutěží. Hlavní problémy spočívají 

v podfinancování pořádaných akcí, neochotě AO/AK k pořádání akcí, s ohledem na obtížné zajištění kvalifikovaných rozhodčích a neukázněnosti 

jednotlivých výprav. 
 

b)  Manažer ČAS pro ÚK, M. Vachuta informoval o převzetí kamery pro skok daleký a o jejím dočasném uskladnění v prostorách AC Ústí n/L. 

Problematika zapojení této kamery do činnosti v rámci akcí vyhlašovaných ÚKAS se rozhodne na následující schůzi VV ÚKAS. 

 

 

8. Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik 

a) Vedoucím trenérem SCM ÚKAS  A. Lesnikem byla podána informace o přípravě a předpokládané účasti na testovacím srazu vříjnu 2022 na 

Kladně 

 

9. Různé  

Nebyl navržen žádný bod k projednání 

 

10. Zadané úkoly 

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 

 

1/160  Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 160. Jednání Výboru ÚKAS 

Bod 2 a)  vyfakturování startovného oddílům zúčastněných na halovém KP ÚKAS 2022 – zbývá úhrada od TEPO Kladno a USK Praha 

Bod 2b)   Vyplatit pořadatelské odměny za halové KP elévů ve výši 10.000,-Kč – zbývá AK Most  

 

1/162  Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 162. Jednání Výboru ÚKAS 

 

2/162 Rybák, Bažant, … - zajistit mezikrajské utkání mladšího žactva dle bodu 3. Problematika ÚKAS,  písmeno g, Zápisu ze 162. Jednání 

Výboru ÚKAS 

 

 

Příští schůze výboru ÚKAS se uskuteční dle možnosti a volného termínu, s ohledem na Volby 2022 do městských zastupitelstev a Senátu 

ČR. Pro projednání provozních a případných vzniklých neočekávaných problémů v období září a patrně i října, bude sloužit elektronická 

komunikace . Vlastní termín jednání VV ÚKAS bude navržen po dohodě s členy VV ÚKAS patrně na začátek  listopadu 2022. 

  

Zapsal: ing. Milan Rybák – předseda ÚKAS 

 

 

 


