
 

 

 
 

 
 

Výroční zpráva Krajského atletického svazu Olomouc za rok 2020 
 

Nejvyšším orgánem Krajského atletického svazu Olomouc (KASO) je výkonný výbor, který se scházel 

nejméně 1x měsíčně a pracoval ve složení: 

 

Předseda     RNDr. Drahoslav Dočkal 

Místopředseda     Ing. Jan Milas 

Hospodář + manažer ČAS   Mgr. Robert Novotný 

Soutěžní komise    Ing. Václav Klvaňa 

Metodická komise + SCM   Zdeněk Rakowski 

Komise rozhodčích    RNDr. Ludmila Pudilová 

Komise soutěží mimo dráhu   Mgr. Miroslav Sadil 

Soutěže mladšího žactva   Milan Čečman 

Soutěže staršího žactva   Mgr. Jarmila Hynková 

Revizor     Iveta Janků 

 

Webové stránky Krajského atletického svazu – www.kasolomouc.cz 

 

 

Členská základna 
 

Počet oddílů: 13 (stejně jako v roce 2019) 

 

Celkový počet evidovaných členů: 3772 (nárůst +36 v roce 2020) 

 

Registrovaní atleti – celkový počet: 1477 (nárůst +60 v roce 2020) 

 

Atletický klub Olomouc, z.s.      440 

AK Šternberk, z.s.       276 

Atletické přípravky Olomouc, zapsaný spolek  0 

Atletika Zábřeh, z.s.      53 

SK Hranice, z.s.      69 

 TJ Liga stovkařů Olomouc, z.s.    14 

TJ Sokol Nová Hradečná, z.s.    18 

Atletický klub Prostějov, z.s.      184 

Sportovní klub Přerov 1908 z.s.    164 

TJ Spartak Přerov, spolek     1 

TJ Šumperk, z.s.      200 

TJ Uničov       29 

Atletika Rýmařov, z.s.     18 

 

Celkový počet trenérů: 254 (nárůst +19 v roce 2020) 

Celkový počet rozhodčích: 240 (nárůst +55 v roce 2020) 

 

zdroj: registr.atletika.cz data k 31. 12. 2020 
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Celkové zhodnocení činnost: 

 

1. Krajský atletický svaz Olomouc organizoval a řídil prostřednictvím předsedkyně komise mladšího 

žactva Jarmily Hynkové a předsedy komise staršího žactva Milana Čečmana celoroční soutěž krajského 

přeboru družstev mladšího a staršího žactva. Pan Tomáš Dočkal řídil soutěž krajského přeboru družstev 

přípravek.  

 

Výsledky družstev: 

 

MČR – juniorky 

6. místo  Atletický klub Olomouc, z.s. 

 

MČR – dorostenci 

2. místo Atletický klub Olomouc, z.s. 

 

Mistrovství Moravy a Slezska juniorek 

3. místo Atletický klub Olomouc, z.s. 

10. místo TJ Šumperk, z.s. 

15. místo SK Přerov 1908, z.s.     

                 

Mistrovství Moravy a Slezska juniorů    

5. místo Atletický klub Olomouc, z.s. 

8. místo SK Přerov 1908, z.s. 

11. místo Atletický klub Šternberk, z.s. 

 

Mistrovství Moravy a Slezska dorostenek      

7. místo SK Přerov 1908, z.s. 

11. místo Atletický klub Šternberk, z.s. 

14. místo Atletický klub Olomouc,z.s. 

17. místo TJ Šumperk, z.s. 

18. místo Atletický klub Prostějov, z.s.      

       

Mistrovství Moravy a Slezska dorostenců       

2. místo Atletický klub Olomouc, z.s. 

8. místo SK Přerov 1908, z.s. 

16. místo Atletický klub Šternberk, z.s. 

17. místo Atletický klub Prostějov, z.s. 

18. místo TJ Šumperk, z.s. 

      

Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva – finále 

      

Starší žákyně 

5. místo Atletický klub Olomouc, z.s. 

8. místo TJ Šumperk, z.s. 

Starší žáci 

7. místo  Atletický klub Olomouc, z.s. 

 

Mistrovství Moravy a Slezska mladšího žactva - finále       

 

Mladší žákyně 

1. místo Atletický klub Olomouc, z.s. 

3. místo TJ Šumperk, z.s. 

12. místo Atletický klub Prostějov, z.s. 



Mladší žáci 

1. místo Atletický klub Olomouc, z.s. 

10. místo Atletický klub Šternberk, z.s. 

11. místo Atletický klub Prostějov, z.s. 

 

Krajské přebory 

 

Krajský přebor starších žákyň – řídící soutěže Jarmila Hynková      
1. AK Olomouc      

2. TJ Šumperk      

3. SK Hranice     

4. AK Prostějov     

5. AK Šternberk     

6. SK Přerov 1908 

7. Atletika Zábřeh      

       

Krajský přebor starších žáků - řídící soutěže Jarmila Hynková      
1. AK Olomouc   

2. AK Prostějov   

3. TJ Šumperk   

4. AK Šternberk 

5. SK Přerov 1908  

6. Atletika Zábřeh 

7. SK Hranice    

       

Krajský přebor mladších žákyň – řídící soutěže Milan Čečman      
1. AK Olomouc „A“    

2. TJ Šumperk 

3. AK Prostějov   

4. TJ Sokol Nová Hradečná  

5. AK Šternberk    

6. SK Přerov 1908 

7. Atletika Zábřeh   

8. TJ Uničov   

9. SK Hranice  

10. AK Olomouc „B“  

       

Krajský přebor mladších žáků – řídící soutěže Milan Čečman       
1. AK Olomouc „A“   

2. AK Prostějov   

3. AK Šternberk    

4. SK Přerov 1908   

5. Atletika Zábřeh  

6. TJ Sokol Nová Hradečná 

7. TJ Uničov 

8. TJ Šumperk 

9. Atletický klub Olomouc „B“ 

10. SK Hranice    

            



Krajská soutěž přípravek žákyň – řídící soutěže Tomáš Dočkal      
1. AK Olomouc   

2. AP Olomouc   

3. TJ Šumperk   

4. AK Šternberk    

5. AK Prostějov  

6. Atletika Zábřeh    

7. SK Přerov 1908   

8. SK Hranice   

9. TJ Uničov 

10. TJ Sokol Nová Hradečná 

         

Krajská soutěž přípravek žáků – řídící soutěže Tomáš Dočkal       
1. AK Olomouc   

2. TJ Šumperk  

3. SK Přerov 1908    

4. SK Hranice   

5. Atletika Zábřeh  

6. TJ Sokol Nová Hradečná    

7. AK Šternberk   

8. AP Olomouc  

9. AK Prostějov 

10. TJ Uničov   

        

2. KASO organizoval a řídil prostřednictvím předsedy komise soutěží mimo dráhu, Miroslava 

Sadila, celoroční soutěž Běžeckého poháru mládeže Olomouckého kraje. Soutěž byla v letošním roce 

zejména v jarních a podzimních měsících poznamenána epidemiologickými opatřeními a proběhlo pouze 

5 z plánovaných 11 závodů. 

 

3. Komise rozhodčích KASO pod vedením Ludmily Pudilové se v letošním roce opět sešla na dvou 

schůzích v březnu a v říjnu, přičemž říjnová schůze proběhla vzhledem k epidemiologické situaci online. 

Složení komise se zúžilo po březnovém úmrtí Miloše Přidala (PR) a dosud nebylo doplněno o zástupce z 

Přerova. Komise tak pracovala v tomto složení: 

Předsedkyně: Ludmila Pudilová (OL) 

Členové: Jarmila Klimešová (SU), Roman Odstrčil (HR), Alexandra Malá (ŠTBK), Antonín Bůžek (PV) 

Na konci roku ohlásil ukončení činnosti v komisi i zástupce Prostějova. 

V uplynulém roce proběhlo v kraji několik školení rozhodčích 3. tř.: v Zábřeze v březnu (společně s 

prolongací – celkem 10 účastníků), v Prostějově v květnu (5 účastníků) a v Olomouci v lednu (19 

účastníků) a v prosinci (20 účastníků – z toho 2 z jiného kraje). Na leden bylo připraveno online školení 

2. tř. (19 účastníků i z jiných krajů). Školení rozhodčích 3. třídy se zejména v Olomouci účastní velký 

počet mladých zájemců z řad aktivních závodníků. Je potěšitelné, že mnozí pokračují jako rozhodčí a 

zvyšují si po patřičné době svou kvalifikaci. 

Ve všech oblastech kraje se provádějí semináře před zahájením sezóny, na kterých bývají rozhodčí 

seznámeni s nejnovějšími změnami pravidel. Tyto semináře provádějí krajští instruktoři. V Hranicích 

proběhl tento seminář korespondenčně – elektronicky s nutností úspěšně projít testem. 

Všichni členové komise byli průběžně informováni o změnách Pravidel během roku 2020, aby mohli 

informovat rozhodčí ve své oblasti. Krajská komise rozhodčích naplánovala v roce 2021 školení 

rozhodčích 2. třídy v Olomouci (9. ledna) a na konci roku v prosinci školení rozhodčích 3. třídy. Případná 

další školení nebo semináře budou uspořádány po dohodě. 

Pro malý počet účastníků se v roce 2020 nekonal prolongační seminář pro ústřední rozhodčí a rozhodčí 1. 

třídy z moravských krajů v Olomouci a proběhne v březnu 2021. Pro rok 2021 počítáme s online 

prolongačním seminářem. Komise rozhodčích ČAS odložila odborný seminář pro nové cílové kamery, 

kde jsou přihlášeni i účastníci z našeho kraje. V roce 2021 by se mělo konat odložené školení nových 

rozhodčích 1. třídy, kde je přihlášen zatím jeden účastník. 



Jako instruktoři ČAS pracují za náš kraj Iva Machová, Ludmila Pudilová a Michal Boklažuk. Po návrhu 

krajské komise byli pro specializované školení pořádané Evropskou atletikou přijati Jan Navrátil a Iva 

Machová. Zatím proběhlo jediné školení, kde náš zástupce Jan Navrátil úspěšně složil zkoušky a stal se 

mezinárodním rozhodčím cílové kamery. 

Databáze rozhodčích 2. a 3. třídy je průběžně aktualizována, proto komise žádá všechny o předávání 

informací o všech změnách u rozhodčích – přednostně elektronicky na e-mail: pudilova1@post.cz 

Komise se zabývala vyhodnocením zpráv hlavních rozhodčích, které delegovala pro hlavní sezónu na 

svém jarním zasedání. Podíl doručených zpráv k počtu delegovaných hlavních rozhodčích se proti 

loňskému roku zlepšil. 

Předpokládaná setkání komise v roce 2021 budou v březnu a říjnu, aby bylo možné vyhodnotit halovou, 

resp. hlavní sezónu a předat informace z komise rozhodčích ČAS. 
 

4. Sportovní střediska (SpS), vedoucí trenéři SG a SCM, trenéři SCM 

V Olomouckém kraji pracuje celkem 5 sportovních středisek mládeže (SpS), která se starají o žákovskou 

kategorii a v oddílech zajišťují chod přípravek. 

AK Olomouc – vedoucí trenér David Uhlíř 

SK Přerov – vedoucí trenér Václav Klvaňa 

AK Prostějov – vedoucí trenér Dalibor Ovečka 

TJ Šumperk – vedoucí trenér Tomáš Vykydal 

AK Šternberk – vedoucí trenérka Michaela Mondeková 

 

V Prostějově je sportovní gymnázium – vedoucí trenér Michal Esterka. 

Sportovní centrum mládeže – vedoucí trenér Zdeněk Rakowski, který pracuje v Olomouci. 

V Olomouckém kraji pracovalo v roce 2020 celkem 10 trenérů SCM, kteří trénovali převážně atlety v 

dorostenecké a juniorské kategorii. 

AK Olomouc – Jiří Novotný, Pavel Vrzala, Michal Valenta 

SK Hranice – Klára Úlehlová 

AK Šternberk – Miroslav Sadil 

TJ Šumperk – Lucie Vykydalová (Domská), Květoslav Vykydal 

AK Prostějov – David Šustr 

SK Přerov – Ivana Kolomazníková, Pavel Kolomazník 

 

Sportovní centrum mládeže (SCM) 

V roce 2020 bylo v Olomouckém kraji zařazeno do SCM celkem 28 atletů. 

Z těchto atletů pokračuje v péči SCM i v roce 2021 celkem 17 atletů. 

1 atlet byl přeřazený do VSCM (vrcholové sportovní centrum ČAS) 

2 atleti byli vyřazeni z důvodu věku 

8 atletů bylo vyřazeno z důvodů slabé výkonnosti a nesplňují kritéria pro zařazení do SCM 

V roce 2021 bylo z Olomouckého kraje zařazeno do SCM celkem 30 atletů, do VSCM (vrcholové 

sportovní centrum mládeže) 4 atleti. 

Rok 2020 byl bohužel nepříznivě ovlivněn Covidem -19 a většina akcí, které byly naplánovány, byly 

přesunuty na pozdější termín nebo v roce 2020 úplně zrušeny. Naplánovaná jarní a podzimní soustředění 

byla zrušena a proběhla jen oddílová soustředění v letních prázdninách. Testovací sraz SCM, který se měl 

uskutečnit v listopadovém termínu, byl také zrušen. Zrušeny byly i mezinárodní závody pro mládež - 

mistrovství Evropy do 17 let, mistrovství světa do 19 let, na které by se určitě někteří atleti z 

Olomouckého kraje nominovali. Výkonnostní kritéria ČAS na MSJ splnila Eva Kubíčková v běhu na 100 

m časem 11,62 s. Na ME do 17 let splnila výkonnostní kritéria Eva Kubíčková v závodě na 100 m a 100 

m překážek, Vojtěch Horák v běhu na 100 m a 200 m, Iva Gieselová v běhu na 2000 m překážek. Limit 

„B“ na ME U18 splnili Lukáš Vajda ve skoku do výšky a Michal Hroch v běhu na 2000 m překážek. 

Zrušeno bylo mezistátní utkání do 15 let i mezistátní utkání do 17 let i MU do 22 let. Uskutečnilo se jen 

mezistátní utkání do 19 let, které proběhlo 20. 9. 2020 v Polsku ve městě Karpacz. Z Olomouckého kraje 

byl nominovaný Václav Vandrovec do závodu na 5000 m a časem 15:33,50 min obsadil 4. místo. Lucie 

Mičunková, která také byla na toto mezistátní utkání nominována, bohužel nemohla odcestovat, protože 

musela zůstat doma v karanténě. 



Vedoucí trenér SCM spolupracoval s reprezentační štafetou juniorek 4x100 m. Z Olomouckého kraje byla 

v reprezentačním výběru 2 děvčata Lucie Mičunková a Eva Kubíčková. V červnu proběhlo soustředění 

reprezentačních štafet v Nymburku a jednodenní trénink se uskutečnil v Kolíně. 

Reprezentační starty štafet juniorek: Velká cena Tábora, Pražské memoriály, Velká cena Zlína a MČR 

juniorek v Ostravě. 

 

Mistrovství ČR jednotlivců i družstev v roce 2020 naštěstí proběhla a atleti z Olomouckého kraje na 

těchto šampionátech vybojovali celkem 50 medailí a 80 finálových umístění. 

MČR hala - 17 medailí (6 zlatých, 4 stříbrných, 7 bronzových) a 27 finálových umístění do 8. místa. 

MČR dráha - 25 medailí (10 zlatých, 8 stříbrných, 7 bronzových) a 48 finálových umístění do 8. místa. 

MČR mimo dráhu - 8 medailí (2 zlatých, 3 stříbrných, 3 bronzových) a 5 umístění do 8. místa. 

Na MČR družstev vybojovalo družstvo dorostenců z AK Olomouc stříbrné medaile. 

 

Krajský atletický svaz vyhlásil neúspěšnější atlety v mládežnických kategoriích: 

 

Vojtěch Horák (AK Olomouc) 100 m (10,81 s) 1. místo na dráze na MČR dorostenců 

 

Lukáš Vajda (TJ Šumperk) skok do výšky (200 cm) 1. místo v hale na MČR dorostenců 

 

Eva Kubíčková (AK Olomouc) 100 m (11,82 s) 1. místo na dráze na MČR dorostenek 

100 m př. (13.40 s) 1. místo na dráze na MČR dorostenek 

60 m př. (8,37 s) 1. místo v hale na MČR dorostenek 

 

Iva Gieselová (TJ Šumperk) 2000 m př. (6:58,17 min) 1. místo na dráze na MČR dorostenek 

3000 m (10:04,32 min) 1. místo na dráze na MČR dorostenek 

 

Alois Hřebíček (AK Šternberk) 800 m (SB 2:02,97 min) 1. místo v hale na MČR žactva 

1500 m př. (4:26,01 min) 1. místo na dráze na MČR žactva 

 

Martina Mazurová (AK Olomouc) vrh koulí (13,87 m) 1. místo v hale na MČR žactva 

vrh koulí (14,64 m) 1. místo na dráze na MČR žactva 

hod diskem (42,04 m) 1. místo na dráze na MČR žactva 

 

Ema Klimentová (AK Šternberk) 3000 m chůze (15:44,83 min.) 1. místo v hale na MČR žactva 

 

Kateřina Černocká (AK Šternberk) skok do výšky (168 cm) 1. místo na dráze na MČR žactva 

 
5. Předseda soutěžní komise Václav Klvaňa zpracoval termínovou listinu závodů a celkovou 

statistiku výkonů atletů olomouckého kraje, která byla zaslána oddílům. 

 

6. Hospodář Robert Novotný pravidelně informoval o ekonomické situaci a vyúčtovávání finančních 

prostředků.  

 

Významné pravidelné akce pořádané kluby v Olomouckém kraji 
Velká cena Olomouce      Olomouc 

Celoroční soutěž družstev staršího žactva, mladšího žactva a přípravek 

      Olomouc, Hranice, Přerov, Prostějov, Šumperk, Zábřeh 

Celoroční soutěž běžeckého poháru mládeže  Uničov, Nová Hradečná, Šternberk, Olomouc,

        Přerov, Hranice 

Olomoucká 20 v chůzi      Olomouc 

Přerovská 50 v chůzi      Přerov 

VC Prostějova       Prostějov 

Přerovský pětiboj      Přerov 

Ščudlův memoriál pro žáky středních škol    Šumperk 



Běh Vítězství v Hranicích     Hranice 

CZECH OPEN vozíčkářů     Olomouc 

Krajské přebory všech kategorií na dráze i v hale  Olomouc 

Školní soutěže – Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj, Středoškolský atletický pohár, Štafetový pohár, 

OVOV a halová soutěž škol o nejrychlejšího žáka a nejlepšího skokana do výšky 

 

Příloha: Účetní závěrka 

 

Zpracoval: 

RNDr. Drahoslav Dočkal 


