
Zápis z 35. jednání VV KASO konaného 27. 1. 2021 online formou 

videokonference 

 

Přítomni: Dočkal, Rakowski, Sadil, Pudilová, Hynková, Novotný, Milas, Klvaňa 

Hosté: Uhlíř, Vykydal, Ovečka, Esterka 

 

Úkoly: 

     

1. Hry X. letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji byly definitivně 

odloženy a proběhnou 19. – 24. června 2022. Atletické soutěže proběhnou na 

stadionu TJ Lokomotiva Olomouc v režii AK Olomouc. Z: Rakowski 

 

2. Výbor KAS Olomouc rozhodl svolat jednání Valné hromady KAS v termínu 

3.  3. 2021 od 17:00 v klubovně AK Olomouc.  

Jednání se zúčastní za Atletický klub Olomouc, z.s. 3 delegáti, za AK 

Šternberk z.s. 2 delegáti. Každý další klub/oddíl vyšle 1 delegáta.  

Pozvánky budou včas rozeslány a vyvěšeny na stránkách KASO 

http://www.kasolomouc.cz. V případě nepříznivého vývoje epidemiologické 

situace je uvažováno o uskutečnění VH KAS Olomouc distančně, formou 

online videokonference. 

V letošním roce se bude na VH KASO volit 5 delegátů na Valnou hromadu 

ČAS, konanou 17. 4. 2021 ve Sportovním centru Nymburk. 

Tajemníkem volební komise byl jmenován Robert Novotný, email: 

rnovotny@atletika.cz, tel.:603948958.  

Podle ustanovení čl. 5 odst.1 a 2 směrnice ČAS č. 2/2016 Volební řád Valných 

hromad KAS, je návrh na kandidáta na funkci delegáta na Valnou hromadu 

ČAS oprávněn podat delegát nebo člen KAS. Návrh se podává tajemníkovi 

volební komise písemně přímo na Valné hromadě KAS až do okamžiku 

stanoveného volební komisí a obsahuje jméno a příjmení kandidáta, jméno 

nebo název navrhovatele a datum a podpis navrhovatele. 

         Z: Novotný 

 

3. Okresní a krajská kola školních atletických soutěží pro školní rok 2020/2021 se 

zatím neplánují. Dle vývoje situace bude upřesněno a operativně řešeno. 

Z: Novotný 

 

4. Krajské rekordy v mistrovských disciplínách na dráze mužských a ženských 

kategorií byly aktualizovány a jsou zveřejněny na webu KASO. Případné 

úpravy a doplnění směřujte na statistika V. Klvaňu. Z: Klvaňa 

 

5.  Proběhla školení rozhodčích 2. a 3. třídy (částečně online). Seznam nově 

vyškolených rozhodčích viz příloha zápisu. Na březen 2021 je naplánován 

prolongační seminář ústředních rozhodčích a rozhodčích 1. třídy. Hledají se 

zájemci z řad rozhodčích do komise rozhodčích KASO za okresy Prostějov a 

Přerov.        Z: Pudilová 

http://www.kasolomouc.cz/
mailto:rnovotny@atletika.cz


 

6. Výbor KAS Olomouc schválil požadavky na dovybavení stadionů z investice 

ČAS. Priorita 1. AK Šternberk – doskočiště + stojany na skok do výšky. 

Priorita 2. AK Olomouc – doskočiště + stojany na skok do výšky. Priorita 3. 

SK Přerov 1908 – sada překážek na steeplechase. Priorita 4. AK Šternberk – 

sada soutěžních překážek 70ks. Podklady byly zaslány na ČAS.  

         Z: Novotný 

 

7. Byla schválena nominace do krajské štafety 4x400m na Czech Indoor Gala 

3. 2. 2021 ve složení Horák-Jakob-Hřebíčková-Dostálová. Cestující náhradníci 

Grégr J.+Dobešová K. Zodpovědným vedoucím štafety byl určen Jiří Novotný. 

Organizační informace k závodu zašle VT SCM OK. Z: Rakowski 

 

8. Upozorňujeme na nutnost vyúčtování v dotační programu NSA –  

COVID-SPORT. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu NSA: 

https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport/   Z: předsedové 

 

9. Připomínáme zákonnou povinnost zapsat Váš spolek do Evidence údajů o 

skutečných majitelích. Veškeré informace naleznete přehledně na webu KASO 

zde: 

https://www.kasolomouc.cz/index.php/2020/09/17/informace-pro-atleticke-

oddily-a-kluby-zapis-do-evidence-skutecnych-majitelu/ 

V případě potřeby se obracejte na Roberta Novotného. Z: předsedové 

 

10. Výbor KASO vyjádřil jednohlasně podporu kandidatuře Drahoslava Dočkala 

na místopředsedu Českého atletického svazu. 

 

11. Přehled aktuálně vypsaných dotačních programů Olomouckého kraje pro sport: 

 
 Podpora rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje – lhůta podání žádostí 

od 26. 3. – 12. 4. 2021 

 Podpora sportovních akcí – lhůta podání žádostí od 25. 1. – 15. 2. 2021 

 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – lhůta podání žádostí od 25. 1. – 1. 4. 2021 

 Podpora mládežnických reprezentantů ČR do 21 let z Olomouckého kraje – lhůta podání 

žádostí od 15. 1. – 1. 4. 2021 

 Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji – lhůta podání žádostí 

od 15. 1. – 12. 2. 2021 

 Program na získání trenérské licence v Olomouckém kraji – lhůta podání žádostí od 5. 3. – 16. 4. 

2021  

Uvedené dotační tituly včetně jejich pravidel naleznete na stránkách Olomouckého kraje 

https://www.olkraj.cz/krajske-dotacni-programy-2021-cl-4975.html  

Z: předsedové 

 

12. Výbor KASO bere na vědomí předložený návrh rozpočtu KAS Olomouc pro 

rok 2021 (viz příloha zápisu) a v této podobě bude předložen na Valné 

hromadě KAS Olomouc ke schválení.   Z: Novotný, Dočkal 

 

https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport/
https://www.kasolomouc.cz/index.php/2020/09/17/informace-pro-atleticke-oddily-a-kluby-zapis-do-evidence-skutecnych-majitelu/
https://www.kasolomouc.cz/index.php/2020/09/17/informace-pro-atleticke-oddily-a-kluby-zapis-do-evidence-skutecnych-majitelu/
https://www.olkraj.cz/krajske-dotacni-programy-2021-cl-4975.html


13. Výbor KASO prodiskutoval seznam přihlášených kandidátů do projektu Trenér 

SCM a souhlasí s přihlášenými za jednotlivé kluby a oddíly KAS.  

         Z: Dočkal 

 

14. VT SCM Zdeněk Rakowski podal aktuální informace z SCM. Vše naleznete 

podrobně ve zpravodajích zaslaných emailem či na webu SCM OK - 

http://www.scmok.rakowski.cz Zdůraznil zejména nutnost zařazených 

závodníků zaslat zdravotní prohlídky. Informoval o plánovaných akcích SCM 

v roce 2021 – společné krajské soustředění (podzim 2021), testovací sraz členů 

SCM OK – listopad 2021 v hale v Ostravě.   Z: Rakowski 

 

15. Výbor KASO projednal a schválil termíny a pořadatele krajských soutěží 

jednotlivců a družstev viz příloha zápisu. Informace budou zaslány O. 

Zvolánkovi k uvedení do Brožury Moravskoslezských soutěží a zveřejněny na 

webu.         Z: Novotný, Klvaňa 

 

16. Byli delegováni řídící soutěží pro krajské soutěže družstev. Přípravky – Tomáš 

Dočkal. Mladší žactvo – Milan Čečman. Starší žactvo – Jarmila Hynková. 

 

 

Různé – informace 

 

1. K dispozici jsou u Z. Rakowského deníčky pro atletické přípravky. 

2. Proběhlo výběrové řízení do systému SPS na období 2021 až 2024. Z KAS 

Olomouc se přihlásili a byli vybráni AK Olomouc, AK Šternberk, AK 

Prostějov, SK Přerov 1908, TJ Šumperk. 

3. Školení trenérů žactva i trenérů AP v Olomouci je přesunuto na 20. – 21. 

března 2021. 

4. Jan Navrátil úspěšně složil zkoušky a stal se mezinárodním rozhodčím cílové 

kamery. 

5. Řídící pracovníci pro II. nar. ligu budou delegování přímo z ČAS. I v roce 

2021 by to v naší skupině měli být M. Sadil a J. Hynková. 

6. Kontrola v souvislosti se změnou pravidel týkajících se výšky podešve závodní 

obuvi se bude primárně provádět na MČR pro juniory a dospělé, zejména u 

dlouhých běhů. 

 

Příští jednání: středa 3. 3. 2021 od 16:00 hod. v klubovně AK Olomouc nebo formou 

videokonference online dle situace. 

 

 

Zapsal: Mgr. Robert Novotný   předseda: RNDr. Drahoslav Dočkal 

http://www.scmok.rakowski.cz/

