
Zápis z 41. jednání Výboru KASO konaného 6. 10. 2021 v Olomouci 

 

Přítomni: Dočkal, Rakowski, Čečman, Hynková, Novotný 

 

Úkoly:  

     

1. V termínu 28. 9. 2021 proběhlo v Olomouci Mezikrajové utkání družstev 

mladšího žactva. Družstvo Olomouckého kraje skončilo na 4. místě o 0,5b od 

medaile. Bohužel se na výkonu družstva podepsala absence 2 nejrychlejších 

sprinterek kraje a také nešťastná diskvalifikace štafety na 8x200 m.  

        Z: Rakowski 

 

2. Okresní a krajská kola školních soutěží na podzim 2021 byla zrušena. Dne 

6. 10. se v Uherském Hradišti uskuteční republikové finále Poháru rozhlasu, 

kde se z olomouckého kraje zúčastní ZŠ Heyrovského Olomouc v chlapcích i 

dívkách. Dále proběhne také republikové finále Středoškolského atletického 

poháru v Praze za účasti Gymnázia Šumperk v kategorii chlapců i dívek. 

Držíme palce.      Z: Novotný 

 

3. ČAS požádal o dotaci z NSA v projektu Podpora činnosti trenérů a 

fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2021. V našem kraji mělo zájem o účast v projektu 

10 škol. Aktuálně se čeká na schválení dotace z NSA, aby se projekt mohl 

v nejbližší době rozběhnout. O aktuální situaci a termínu spuštění projektu 

budou přihlášené školy a trenéři informování. Z: Rakowski, Novotný 

 

4. 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 byl také rozeslán návrh na zařazení 

závodníků do SCM a VSCM na rok 2022. Dále podal informace z činnosti 

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

10. proběhne v Nymburku Medicinský seminář – je možné se stále přihlásit. 

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 

 

5.  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 

http://scmok.rakowski.cz/


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

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

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

 

6. V termínu 11. 12. 2021 proběhne v hale v Praze Mezikrajové utkání družstev 

staršího žactva. Vedoucím výpravy bude a nominaci družstva KAS Olomouc 

vytvoří Z. Rakowski. Doprava bude společným autobusem po ose Šumperk-

Olomouc-Praha a autobus zajišťuje J. Hynková. Z: Rakowski, Hynková 

 

7. Nejúspěšnějšími atlety KAS Olomouc v kategoriích staršího žactva a dorostu 

byli vybráni: Starší žákyně – Marie Škopová (TJ Šumperk), Starší žáci – N. 

Hus, V. Pelcl, L. Losík, E. Schwarz (AK Olomouc), Dorostenky – Martina 

Mazurová (AK Olomouc), Ema Klimentová (AK Šternberk), Iva Gieselová (TJ 

Šumperk), Dorostenci – B. Jakob, K. Brychta, M. Háp, M. Künstler (AK 

Olomouc). Závodníci budou ocenění pamětními plaketami.   Z: Novotný 
 

8. Na webu KASO byl zveřejněn a mailem rozeslán plán školení a doškolení 

rozhodčích. Dne 18. 12. proběhne v Olomouci školení rozhodčích 3. třídy – 

zájemci se na webu ČAS mohou přihlašovat. Dále proběhne schůzka komise 

rozhodčích KASO v termínu 21. 10. – členové komise budou informování. 

Podle požadavků z oddílů je možné po dohodě provést školení nových 

rozhodčích 3. třídy i v jiných místech, pokud bude dostatečný počet účastníků 

– individuální požadavek pro jiná místa s počtem účastníků poslat na e-

mail: pudilova1@post.cz     Z: Pudilová 

 

9. Výbor KAS Olomouc vyjádřil nespokojenost s organizací a průběhem závodu 

společného Semifinále družstev mladšího žactva jihomoravského a 

olomouckého kraje 26. 9. 2021 v Brně, pořadatel Moravská Slávia Brno. Pro 

příští sezónu je nutné vybrat s předstihem vhodného pořadatele pro toto 

desetiutkání a na odpovídajícím stadionu.  Z: Novotný 

 

10.  Pro KAS Olomouc bylo částečně vyhověno žádosti o dotaci z Olomouckého 

kraje v dotačním programu na Podporu sportovní činnosti dětí a mládeže 

v Olomouckém kraji – Příprava krajské reprezentace Olomouckého kraje na 

soutěže LODM 2022 v atletice. Rozdělení dotace proběhne v souladu se 

smlouvou a na základě počtů závodníků z jednotlivých klubů a oddílů KASO 

v nominacích na MKÚ mladšího a staršího žactva.  Z: Dočkal 

 

11. Proběhla diskuze a návrh Halové termínovky 2022 viz příloha zápisu. 

V termínu 24. 11. 2021 se v Olomouci uskuteční jednání zástupců moravských 

STK k návrhu Termínovky 2022. Výbor KAS Olomouc se usnesl, že pro 

MMaS družstev mladšího a staršího žactva bude navrhovat úpravu soutěžního 

řádu ve dvou variantách: 

mailto:obenda@atletika.cz
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A) ze Semifinále MMaS družstev žactva bude postupovat 8 družstev, resp. 2x4 

družstva z jednotlivých semifinále (oproti stávajícím 10 družstvům, resp. 2x5), 

nebo  

B) ze Semifinále MMaS družstev žactva bude postupovat 10 družstev, resp. 

2x5družstev z jednotlivých semifinále za předpokladu navýšení možného počtu 

závodníků v jednotlivých technických disciplínách (26 závodníků) a 

v disciplínách na dráze ideálně bez provádění škrtů či po zvážení a 

v kompetenci řídícího soutěže.    Z: Novotný, Dočkal 

 

Různé – informace 

 

1. Od 21. 10. do 31. 11. 2021 je možné podávat žádosti v dotačním programu 

MŠMT Můj klub 2022. Byly upraveny parametry žádostí a započítávají se 

účasti na závodech za poslední 3 roky. 

 

 

Příští jednání: středa 10. 11. 2021 od 9:00 v klubovně AK Olomouc 

 

 

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


