
Zápis z 40. jednání Výboru KASO konaného 25. 8. 2021 v Olomouci 

 

Přítomni: Dočkal, Rakowski, Sadil, Čečman, Hynková, Klvaňa, Novotný 

Host: Uhlíř 

 

Úkoly:  

 

1. Do Semifinále družstev MMaS (Olomoucký + Jihomoravský kraj) postupuje 

prvních 5 družstev z KPD. Semifinále pro mladší žactvo se bude konat 26. 9. 

v Brně. Semifinále pro starší žactvo bude 2. 9. v Olomouci. Pro obě semifinále 

bude dělat řídící soutěže p. Jarka Hynková, která rozešle informační zpravodaj 

vedoucím družstev. Přehled výsledků KPD 2021 na webu KASO.  

       Z: řídící soutěže, pořadatelé 

     

2. Vyhodnocení Běžeckého poháru mládeže Ol. kraje 2020 proběhne v rámci 

závodu 2. 10. 2021 ve Šternberku.   Z: Sadil 

 

3. Zástupkyní komise rozhodčích bude za Přerov delegována p. Karásková. Za 

AC Prostějov byla delegována p. Světlíková.  

Z: Pudilová, SK Přerov 1908 

 

4. Martin Sadil úspěšně obhájil diplomovou práci obsahující problematiku 

atletické infrastruktury ČR a statistických dat o vývoji členské základny ČAS. 

Práce by mohla být přínosem pro atletické hnutí a mohla by navázat na činnost 

krajských manažerů ČAS v souvislosti s pasportizací atletických sportovišť a 

analýzou aktuálně využitelných atletických stadionů. R. Novotný si domluví 

s Martinem Sadilem schůzku a dořeší podrobnosti. Úkol trvá.   

        Z: Novotný 

 

5. Do Sportovně talentované mládeže OLKO ČUS pro rok 2021 byli zařazeni: K. 

Černocká (AK Šternberk), L. Hřebíčková (AK Šternberk) a A. Levková (AK 

Olomouc). Podepsané smlouvy je nutné do 31. 8. 2021 dodat na ČUS. 

        Z: zařazení sportovci 

 

6. Byl schválen plán práce Výboru KAS Olomouc na II. pol. 2021, který je 

přiložen k tomuto zápisu.    Z: Novotný 

 

7. V termínu 28. 9. 2021 proběhne v Olomouci Mezikrajové utkání družstev 

mladšího žactva. Vedoucím krajské výpravy a zodpovědným pracovníkem za 

tvorbu nominace družstva byl jmenován Zdeněk Rakowski. Nominace 

proběhne podle letošních krajských statistik s přihlédnutím k výsledkům 

závodů KP jednotlivců a MMaS jednotlivců. Uzávěrka nominace bude 20. 9. 

2021.        Z: Rakowski 

 

https://www.kasolomouc.cz/


8. Probíhají přípravy Středoškolského atletického poháru 2021. Samotné 

uspořádání soutěže je zatím nejisté, uvidí se dle rozhodnutí MŠMT a pokynů 

pro ředitele škol. Financování je zajištěno přes Krajský úřad/okresní 

pracovníky DDM. ČAS opět dodá materiál – medaile, diplomy, st. čísla atp. 

Termíny OK – 22. 9. Olomouc; 23. 9. Přerov; 22. 9. Šumperk; ??? Prostějov; 

??? Jeseník. Krajské finále je naplánováno na 29. 9. 2021 v Olomouci. 

Organizaci soutěže a finalizaci příprav zajištuje  Z: Novotný 

 

9. ČAS požádá o dotaci z NSA v projektu Podpora činnosti trenérů a 

fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2021. Informace o tomto projektu viz příloha 

zápisu. Bylo osloveno několik trenérů a škol, které by se do projektu zapojily.

     T: 27. 8. 2021 Z: Rakowski, Novotný 

 

10.  Vedoucí trenér SCM Zdeněk Rakowski informoval o nadcházejících akcích – 

18. – 22. 10. krajské soustředění SCM na Kamzíku. 26. – 28. 11. testovací sraz 

v Ostravě. Zpravodaj pro zařazené závodníky již byl rozeslán a je dostupný 

také na webu SCM OK. Dále podal informace z činnosti Komise mládeže 

ČAS. 8. – 9. 10. proběhne v Nymburku Seminář ČPTM, 10. 10. proběhne 

v Nymburku Medicinský seminář. Byla dále dopracována koncepce 

mládežnické atletiky a soutěží družstev mladšího žactva – Atletická 

všestrannost viz přílohy zápisu. Také byla vytvořena brožura Atletika hravě – 

která bude distribuována do všech AK/AO.  Z: Rakowski 

 

11.  Proběhla diskuze a zamyšlení nad vytvořením Krajské atletické akademie 

v Olomouckém kraji. Pokračují jednání nad koncepcí akademií a podporou 

atletiky z Olomouckého kraje.    Z: Dočkal 

 

12. Slavnostní otevření nového stadionu ve Šternberku proběhne 15. 9. 2021 od 

14:30 před závody KP mladšího žactva. Skladba disciplín pro KP mladšího 

žactva bude upravena v souladu se skladbou disciplín na Mezikrajovém utkání 

mladšího žactva.      Z: Sadil 

 

13.  Proběhla analýza povinně vyplněných údajů o členech AK/AO. Z analýzy 

vyplynulo, že některé údaje o členech jsou neúplné či chybné. Proto žádáme 

oddíly a kluby o nápravu. Český atletický svaz připravil pro každý oddíl a klub 

konkrétní informace, a sice - u kterých jejich členů jsou údaje chybné či 

neúplné či nerelevantní včetně popisu konkrétní chyby (například chybný 

email, neexistující email apod.). Tyto informace budou každému atletickému 

oddílu či klubu zaslány direct emailem do konce srpna ze Sekretariátu Českého 

atletického svazu. V případě pomoci v nápravě chybných údajů u jednotlivých 

členů vašich oddílů a klubů, prosím, kontaktujte pana Ondřeje Bendu 

(obenda@atletika.cz, tel. 233014404) či Roberta Novotného 

(rnovotny@atletika.cz, tel. 603948958).  Z: Novotný 

 

 

http://scmok.rakowski.cz/
mailto:obenda@atletika.cz
mailto:rnovotny@atletika.cz


Různé – informace 

 

1. Na podzim 2021 se plánuje uspořádání školení rozhodčích 3. třídy v Zábřeze a 

v případě většího zájmu také v Olomouci. 

2. V termínu 19. 9. 2021 proběhne Velká Cena Prostějova – 110m př., hod 

oštěpem + dětské závody. 

3. V Olomouci proběhne 4. 9. 2021 Baráž o extraligu. AK Olomouc prosí o 

součinnost s pořádáním a potřeboval by ještě několik rozhodčích. Kontaktujte 

předsedu AK Olomouc Davida Uhlíře – 737 572 927. 

 

 

 

Příští jednání: středa 6. 10. 2021 od 13:00 v klubovně AK Olomouc 

 

 

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


