
8.9.2022Zápis z jednání 163. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu konané v Bílině 

10.11.2022 od 17:00 hod. v Bílině 

 
Přítomni: Duffek, Lesnik, Rybák, Vachuta 

Omluveni Simon, Holcr , Holcrová 

Hosté:    

Jednání řídil: Milan Rybák – předseda ÚKAS 

Zápis prováděl: Milan Rybák – předseda ÚKAS 

Kontrola úkolů 

2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK.     úkol stálý 
1.  

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  

Bod 2b)   Vyplatit pořadatelské odměny za halové KP elévů ve výši 10.000,-Kč    splněno 
 

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

- Pořadatelské odměny - problematika Děčín (viz bod řešení 3. písm. l  tohoto zápisu) 

- Proplacení dotace na talentovanou mládež Akademie 2022 - probíhá 

- Nutnost zajistit vyúčtování dotace z Fondu ÚK – podpora sportu 30.000,- (dresy LODM 2022) – Splněno 

- Odměna 2000,- pro AK Louny – OF ŠP 2022 okres Louny  - splněno 

Nákup 3 sad pro měření délky kladiva a určení jeho těžiště v předpokládané ceně 8.000,-Kč/sada + dopravné     splněno 
 

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

Výboru ÚKAS          splněno 

 

          

2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M. Rybák a P. Holcrová)    Ú - 1/163 

a)  Výbor ÚKAS schvaluje proplacení odměny Zdeňku Bažantovi, Zdeňku Brůžkovi, Petru Valentovi a Pavle Lesnikové ve výši 500,-Kč na 

základě uzavření DPP na základě jejich účasti na MKU ml.  žactva v Jičíně. 

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

b)  Výbor ÚKAS schvaluje proplacení odměn funkcionářům ÚKAS za 2. a 3.Q/2022 ve schválené výši (členové VV ÚKAS v rozsahu roku 2021, 

hospodář ÚKAS dle bodu 3., písm. d), zápisu č.157 z jednání VV ÚKAS ze dne 20.1.2022). Zároveň předseda VV ÚKAS navrhl proplacení 

odměny za 4.Q 2022 v termínu do 20.12.2022 

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

c)  Výbor ÚKAS schvaluje proplacení pořadatelské odměny oddílům VTŽ Chomutov – 5.000,-Kč, TJ Klášterec 3.000,-Kč, Slovan Duchcov 

3.000,-Kč a ASK Lovosice 3.000,-Kč za upořádání jednotlivých kol Krajského poháru  elévů 2022. Úhrada částky bude provedena v souladu 

s uzavřenou smlouvou a to na úkor dotace Akademie talentované mládeže, na základě vystavené faktury. 

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

d)   Výbor ÚKAS schvaluje proplacení částky 11.060,-Kč za nákup cen a medailí pro potřebu Krajského poháru elévů 2022. Úhrada částky bude 

provedena na úkor dotace Akademie talentované mládeže. 

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

e)  Výbor ÚKAS schvaluje proplacení cestovních nákladů spojených s účastí M. Rybáka na Setkání sportovců ÚK, pořádaném Komisí pro sport 

a volný čas ÚK ve spolupráci se Sportovním institutem ÚK.  

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

f) Výbor ÚKAS schvaluje proplacení faktury za dopravu ml .žactva na MKU v Jičíně ve výši 20.015,60 Kč  a zároveň schvaluje vyfakturování 

částky 18.004,-Kč  jako příspěvek ČASu na dopravu k tomuto závodu. 

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

g)  Výbor ÚKAS schvaluje proplacení částky 1.306,80 Kč firmě ASPone s.r.o. za webhosting  pro rok 2022. 

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

h)  Výbor ÚKAS schvaluje proplacení finální částky za nákup 3 sad soupravy pro měření délky kladiva a jeho těžiště, včetně dopravy ve  výši 

24.320,-Kč          Hlasování        -                                             pro:      4         proti:    0        zdržel se:    0 
 

i)  Výbor ÚKAS schvaluje proplacení finální částky za nákup medailí a pro KPD ml. žactva a pohárů pro KPD ml. žactva, st. žactva a dorostu, 

juniorů a dospělých, v celkové výši 12.284,-Kč 

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

 

 

3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS  

a) VV ÚKAS zhodnotil průběh a výsledky dosažené na MKU mladšího žactva  2022 v Jičíně se závěrem, že výsledky odpovídaly současné 

výkonosti zúčastněných vybraných atletů 
  

b)  VV ÚKAS zhodnotil průběh a výsledky dosažené v závěrečných kolech KPD v roce 2022, včetně požadavku na důsledné dodržování jak 

Pravidel atletiky, tak i soutěžního řádu. Bude řešeno komisí rozhodčích ÚKAS i komisí soutěžní ÚKAS. 
 

c)  VV ÚKAS zhodnotil dopad akcí Sportuj jako Zátopkovi, akce Atletika do škol a zajištění rozhodčích na akci Ústecký půlmaraton. Uvedené 

akce byly zajištěny dostatečně a proběhly v požadovaném rozsahu, až na akci Atletika do škol, které je stále v jednání ČAS. 
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d)  Předseda VV ÚKAS informoval o jednáních Předsednictva ČAS a o připravovaném jednání Výboru ČAS, včetně setkání předsedů KASů dne 

11.11.2022 na Kladně – hlavním bodem jednání předsedů KAS byl rozpočet ČAS  a příprava Stanov ČAS 
 

e) Předseda VV ÚKAS informoval o průběhu zpracování Hodnocení SpS ÚKAS, se závěrem podpořit další setrvání oddílů ÚKAS v daném 

programu ČPTM.  
 

f)  Předseda VV ÚKAS informoval o připravovaných Oponenturách ČPTM ÚKAS, které proběhnou 8.12.2022 v Ústí n/ - akce je zajištěna.  
  
g)  Předseda VV ÚKAS informoval o průběhu Semináře ČPTM, který organizoval ve dnech 4. – 5.11.2022 ČAS (oddělení mládeže a metodická 

komise) v Praze. Akce proběhla a dle hodnocení účastníků nepřinesla nic nového. O budoucnosti SpS a TSCM nebyl podán jasný pokyn. 
 

h)  Předseda VV ÚKAS informoval o účasti, průběhu a výsledcích jednání Setkání sportovců ÚK, pořádaném Komisí pro sport a volný čas ÚK 

ve spolupráci se Sportovním institutem ÚK ve Štětí, v areálu Arény Labe dne 8.11.2022 – první rok realizace byl zhodnocen pozitivně. Návrh na 

pořádání společných setkávání napříč jednotlivými sportovními svazy s řešením obecných témat (metodika, koncepce, ..) byl odložen 
 

i)  Předseda VV ÚKAS informoval o přípravě výroby triček pro atlety ÚKAS, kteří se v letošním roce zúčastnili MČR (Talentovaná mládež). Viz 

plánované pořízení z dotace na podporu talentované mládeže – AKADEMIE ÚKAS 
  
j)  Předseda VV ÚKAS informoval o proběhlé diskuzi ohledně nominace na Finále běžeckého poháru 2022 v Rumburku a o možnosti zajištění 

noclehu pro nominované účastníky (nocleh bude spolufinancovat ČAS). Rozhodnutí VV ÚKAS – uskutečnit nominaci dle předloženého záměru 

a nocleh řešit na základě požadavku nominovaných. 
 

k)  Předseda VV ÚKAS informoval o nutnosti zajistit účast družstev st. žáků i žákyň na  MKU staršího žactva dne 10.12.2022 v Praze ,v hale 

Olympu Praha. V souvislosti s tím  VV ÚKAS jmenoval vedoucím výpravy Pavla Duffka. Nominací pověřil v případě dívek P.Duffka a 

V.Purmanovou, v případě hochů Z.Brůžka a Z.Bažanta. Definitivní výběr doprovodných trenérů (4x), určí vedoucí výpravy na základě složení 

nominovaných závodníků. Vlastní nominace bude uzavřena do 1.12.2022 a bude vycházet z postavení atletů ve statistických tabulkách v daných 

disciplínách, při zohlednění prospěšnosti nominace pro družstvo. Zohledněny budou výkony dosažené v průběhu letošního roku do konce října 

2022          Ú - 2/163 

l) Proti rozhodnutí VV ÚKAS, ve věci snížení pořadatelské odměny oddílu ASK Děčín o 2.000,-Kč za pořádání 3.kola KPD staršího žactva 

z důvodu nedostatečného zajištění akce, se pořádající oddíl ASK Děčín odvolal s konstatováním, že mu není, z uvedeného Zápisu z jednání VV 

ÚKAS č.162 ze dne 8.9.2022, jasné co porušil a při jaké soutěži. Následně uvedl svůj náhled na problematiku se závěrem – podání stížnosti na 

rozhodnutí VV ÚKAS ze dne 8.9.2022 na snížení pořadatelské odměny. 

VV ÚKAS opětovně projednal celou vzniklou situaci s tímto závěrem 

 I.) VV ÚKAS trvá na snížení pořadatelské odměny oddílu ASK Děčín ve výši 2.000,-Kč s ohledem na nedostatečné zajištění pořadatelské služby 

a na ohrožení bezpečnosti při hodu kladivem. Konkrétně se jednalo o závod 3.kolo KPD staršího žactva.  

II.) VV ÚKAS pověřil M. Vachutu, předsedu komise rozhodčích, aby problematiku s ASK Děčín opětovně projednal a konkrétně specifikoval 

výhrady VV ÚKAS.        Ú - 3/163 

 Usnesení: Výbor ÚKAS bere přednesené informace na vědomí   

 

                                   

4.          Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda KR Miroslav Vachuta 

- školení a doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy proběhne 3.-.4.12. 2022 v Ústí n/L. Předseda komise rozhodčích, M. Vachuta rozešle informaci na 

jednotlivé oddíly 

 

- rekonstrukce stadionu Ústí 2023, garanční dopis ČAS – žádost odeslaná na ČAS nebyla akceptována. Předseda ÚKAS vznese na ČAS dotaz 

proč a zástupci ústecké atletiky obnoví jednání se zástupci Ústeckého magistrátu, vše s cílem zvrátit tento stav. 

 

- Akademie TM 2023 návrh rozdělení financí – M. Vachuta, jako správce dotace na talentovanou mládež- AKADEMIE ÚKAS – předložil návrh 

na rozdělení příspěvku klubům na sportovní přípravu v roce 2023. Po projednání byl záměr rozdělení VV ÚKAS přijat s tímto závěrem:  

 - předpokládaná výše rozdělovaných financí bude činit 638.000,-Kč (podpoří cca 100 atletů) – za předpokladu že ÚKAS bude opět 

přidělena dotace ve výši roku 2022 

 - podpora se bude týkat účastníků MČR 2022 a to v rozsahu žactvo 4.000,-, dorost 6.000,-, junioři 8.000,- a U23 10.000,- Konkrétní 

seznam atletů, kterých se uvedené týká je uveden v příloze č.1 tohoto zápisu. 

 

- školní soutěže 2023 – nadále není jasně stanoven postup financování školních soutěží (ŠP, PR, SŠP). ČAS hledá formu, jak převzít financování 

soutěží na místo AŠSK. Jedna z cest je zažádat o finanční prostředky přes AKADEMII v Ostravě. Další řešení je pak jednání s hejtmanem ÚK. 

 

- atlet roku (formát, kategorie, místo) – při projednávání tohoto bodu byl stanoven pevný termín slavnostního aktu – 16.1.2023 v 17:00 hod. na 

Krajském úřadu Ústeckého kraje. Při této příležitosti budou odměněni zvolení Atleti ÚK za rok 2022 v kategoriích žactvo, dorost, junior a 

dospělí stejně jako v roce 2022 za rok 2021). Navíc budou vyhlášeni i vítězové jednotlivých vyhlášených pohárů – vrhy, skoky, sprint a běhy 

 Ú - 4/163 

 

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

- projednání  halových závodů 2023 – Strahov 4.2.2023 st. žactvo a dorost, 11.2.2023 M+Ž, 11.3.2023 ml. žactvo a elévové. Předjednané bylo 

startovné ve výši 100,-Kč / přihlášeného závodníka registrovaného v ÚKAS. Starty mimo ÚKAS projedná SK, stejně jako hlavní funkcionáře 

halových KP 2023. Zatím přislíbila zajištění časomíry, atletické kanceláře a zdravotníka na všechny KP ÚKAS v. Purmanová. 

 

- halová brožura 2023 – bude projednána a dopracována do finální podoby po projednání v SK a bude vydána začátkem ledna 2023 

v elektronické formě. 

 
 

6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr                  

a)  nebyl předložen žádný materiál k projednání 

b)  je postupně zveřejňována statistická ročenka ÚKAS 2023. Je nutné ji zkontrolovat a případné odchylky nahlásit M. Holcrovi 
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7. Problematika manažera ČAS pro ÚK – Mgr. Miroslav Vachuta 

Jednotlivé připravené podklady byly projednány souběžně v bodu 4. Problematika činnosti komise rozhodčích 

 

 

 

8. Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik 

a) byla podána informace o zajištění a předpokládaném průběhu Oponentur 2022  

b) byla podána informace o připravovaném testování členů SCM ÚKAS (Nymburk) 

 

 

9. Různé  

a)  Stejně jako v roce 2021, i v roce 2022 rozhodl VV ÚKAS o podpoře tradičních běžeckých akcí (Pohárů) , pořádaných BK BĚKODO Teplice, 

BK F-C Kadaň a ASK Děčín. Na tyto jimi pořádané akce byla schválena jednorázová podpora ve výši 4.000,-Kč/pohár. Uvedení pořadatelé zašlou 

nejpozději do 22.12.2022 fakturu s tímto textem. „ Na základě rozhodnutí VV ÚKAS, viz Zápis z jednání VV ÚKAS č. 163, vám fakturujeme 

částku 4.000,-Kč, jako pořadatelskou odměnu za pořádání námi organizované akce - ……………………………“. 

V souvislosti s tímto, VV ÚKAS zároveň rozhodl, v následujících letech již takto tyto „Poháry“ finančně nepodporovat s ohledem na záměr hledání 

jiné cesty finanční podpory pro pořádané tradiční akce v ÚK. 

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

 

10. Zadané úkoly 

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

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

 

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

- Pořadatelské odměny - problematika Děčín (viz bod řešení 3. písm. l  tohoto zápisu) 

- Proplacení dotace na talentovanou mládež Akademie 2022 - probíhá 
 

1/163 -  Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 163. Jednání Výboru ÚKAS 

2/163 -  Duffek- zajištění MKU staršího žactva dne 10.12.2022 v uvedeném rozsahu (viz bod 3., písm. k, tohoto zápisu) 

3/163 – Vachuta, Rybák – uzavřít jednání s ASK Děčín ohledně odvolání se proti snížení pořadatelské odměny (viz bod 3., písm. l, tohoto zápisu) 

4/163 – Vachuta – organizačně i obsahově zajistit slavnostní vyhlášení ankety Atlet ÚK pro rok 2022, dne 16.1.2022 na KÚ v Ústí n/L 

 

 

Příští schůze výboru ÚKAS se uskuteční 22.12.2022 v Bílině na stadionu od 16:00 hod. 

  

Zapsal: ing. Milan Rybák – předseda ÚKAS 

 

 

 

 

Příloha č.1 

 

Náhled na rozdělení příspěvku klubům na sportovní přípravu v roce 2023 – viz bod jednání 4., odst. 3, tohoto zápisu 

 

Chomutov -Panoška 4, Bittnerová 4, Káňová 4, Vlasáková 8, Šlichtová 8, Tejmlová 6 CELKEM 34 000 

Duchcov - Simmer 4, Nos 4, Head 4, Hrdličková 4 CELKEM 16 000 

Bílina - Cipriján 4, Klečková 4, Letocha 8, Bečvařík 8, Linhart 6, Frontzová 10, Linh Dang 8 CELKEM 48 000 

AC Ústí - Vaněk 4, Řízek 4, Štěrbová 4, Camara 10, Šmilauerová 10, Plosová 8, Lunhul 8, Běloubková 6, Nemejtová 6, Brabcová 6, Fišerová 6, 

Morvay 8, Císař 6, Helebrant 6, Ebert 6, Koszegi 6 CELKEM 104 000 

Lovosice - Soukup 4, Kačur 4, Gala 4, Bradáč 4, Smělý 4, Kučerová 4, Hrnčířová 4, Kutílková 4, Laube 10, Hanko 6 CELKEM 48 000 

Počerady - Svoboda 4, Pap 10, Helebrantová 10, Porubčanová 10 CELKEM 34 000 

Klášterec - Moulis 4, Proser 4, Kothánková 4, Rodinová 4, Šmátrala 10, Baše 10, Křivan 6, Fuksová 6, Ročková 6, Hnát 6 CELKEM 60 000 

USK Provod - Šimek 4, Jelínek 4, Jelínek 4, Erbenová 4, Šidáková 4, Ntemo 10, Majer 8, Janeček 10, Kaplan 10, Parohová 6, Černohorská 8, 

Kokšalová 8, Veselý 10, Synáček 8, Rathouský 8, Štrympl 8, Hospodka 8, Hrnčířová 8, Řeháková 8, Hoskovská 8, Kaplanová 8, Pavlas 6, Černý 

6, Fuchsig 6 CELKEM 172 000 

Most - Davídková 4 Břečková 4 Ďurčo 8 Babjáková 6 Chýlová 6 Holá 8 Kutová 6 Svobodová 6 Nemetz 8 CELKEM 56 000 

AK Louny - Suchá 4, Laurich 2 (přestoupil na Kladno, za halu navrhuji 1/2 částky) CELKEM 6000 

Děčín - Málková 4, Vlachová 6, Matico 8, Jelínek 4 CELKEM 22 000 

Litvínov - Fiedler 10, Johanová 4 CELKEM 14 000 

Žatec - Kalazi 6 CELKEM 6000 

FC BK Kadaň - Čech 6 CELKEM 6000 

 
 


