
Zápis z 42. jednání Výboru KASO konaného 10. 11. 2021 v Olomouci 

 

Přítomni: Dočkal, Rakowski, Hynková, Novotný, Sadil M., Pudilová, Struhalová 

 

Úkoly:  

     

1. Projekt ČAS Podpora činnosti trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2021 se 

úspěšně rozjel v 10 školách našeho kraje a probíhá do konce roku 2021. ČAS 

ještě dodá do těchto škol slíbené sady pomůcek. Na závěr projektu zašlou 

zapojení trenéři výkazy práce a další náležitosti, o kterých byli informováni na 

online školení 1. 11. 2021.     Z: Novotný 

 

2. Vedoucí trenér SCM Zdeněk Rakowski informoval o průběhu krajského 

soustředění SCM na Kamzíku v termínu 18. – 22. 10. a konstatoval 

všeobecnou spokojenost se soustředěním. Dále se v termínu 26. – 28. 11. 

uskuteční testovací sraz členů SCM v Ostravě. Dále byl také rozeslán návrh 

na zařazení závodníků do SCM a VSCM na rok 2022. Do SCM 2022 je za 

Olomoucký kraj navrženo 23 atletů, což je o 7 méně než v předchozím roce.

        Z: Rakowski 

 

3. Výbor KASO projednal a bere na vědomí podklady pro hodnocení činnosti 

SPS Olomouckého kraje. Dne 10. 11. 2021 od 10:00 proběhly oponentury 

ČPTM – SPS, SCM za účasti zástupců ČAS. Z: Rakowski, Dočkal 

 

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

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

většině našich klubů a oddílů za již proběhlou nápravu. Aktuálně ještě nejsou 

údaje v pořádku u 4 klubů a oddílů našeho kraje – SK Hranice, TJ Uničov, AK 

Prostějov a AK Šternberk. Proto důrazně žádáme uvedené oddíly a kluby o 

nápravu. Upozorňujeme, že po splnění této nápravy Vám bude vystavena 

Smlouva o zpracování osobních údajů a získáte finance z ČAS dle této 

smlouvy. 

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 byly každému atletickému oddílu či klubu zaslány 

direct emailem 28. 8. 2021 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 

 

5. V termínu 11. 12. 2021 by mělo v hale v Praze Mezikrajové utkání družstev 

staršího žactva. Definitivní rozhodnutí o uspořádání vzhledem k horšící se 

epidemiologické situaci bude zveřejněno 18. 11. 2021. Vedoucím výpravy 
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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 

 

6. Dne 18. 12. proběhne v Olomouci školení rozhodčích 3. třídy – zájemci se na 

webu ČAS mohou přihlašovat do 10. 12. Je připraveno také online školení o 

aktuálních změnách pravidel. Toto školení proběhne v termínu 25. 11. a 

v termínu 9. 12. od 19:00 v prostředí MS Teams. Pozvánka na školení o 

změnách pravidel bude ještě zveřejněna na webu KASO a zaslána emailem.  

V termínu 21. 10. proběhla také schůzka komise rozhodčích KASO, bohužel 

opět bez zástupce z Prostějova – kteří ani nereagovali na pozvání.   

        Z: Pudilová 

 

7. 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, Novotný 

 

8. Výbor KASO podporuje snahu SK Přerov o získání pořadatelství MČR ve 

vícebojích v roce 2023. SK Přerov bude v roce 2023 slavit 100 let 

organizované atletky.     Z: Dočkal, Klvaňa 

 

9. V důsledku omezení s pořádáním závodů se v  rámci Běžeckého poháru 

mládeže Olomouckého kraje 2021 uskutečnilo 6 závodů. 5 závodů bylo 

zařazeno do hodnocení poháru. Vyhlášení nejúspěšnějších závodníků za rok 

2021 se vzhledem k aktuální pandemické situaci odkládá k operativnímu 

uspořádání v průběhu roku 2022.    Z: Sadil 

 

10. V termínu 27. 11. 2021 se ve Valašském Meziříčí uskuteční finále Běžeckého 

poháru v rámci MČR v přespolním běhu. Finále běžeckého poháru se opět 

uskuteční formou smíšených krajských štafet v kategoriích mladší žactvo, 

starší žactvo a dorost. Výbor KASO schválil upravenou nominaci. Vedoucím 

výpravy je jmenován H. Kostecký. Doprava je zajištěna společně autobusem 

po ose Šumperk – atletický stadion (odjezd 7:30) – Olomouc – atletický 

stadion (odjezd 8:15) – Valašské Meziřící. Nominovaným atletům a jejich 

trenérům bude zasláno nominační dopis s dalšími informacemi. 

Z: Novotný, Kostecký 

 

11. Výbor KASO nominuje do ankety Nejlepších sportovců Olomouckého kraje: 

V kategorii dospělí sportovci – Jakuba Héžu, v kategorii sportovci do 21 let – 

Evu Kubíčkovou a Lucii Mičunkovou.  Z: Novotný 

 

https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Judges


12. Výbor KASO bere na vědomí návrh brožury Moravskoslezské Halové soutěže 

2022. V termínu 24. 11. 2021 se v Olomouci uskuteční jednání zástupců 

moravských STK. Výbor KAS Olomouc se usnesl, že pro MMaS družstev 

mladšího a staršího žactva bude navrhovat úpravu soutěžního řádu ve dvou 

variantách: 

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 30. 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. 

2. Gymnázium Šumperk zvítězilo v kategorii dívek na republikovém finále 

Středoškolského atletického poháru. Chlapci z Gymnázia Šumperk skončili na 

6. místě. Gratulujeme. 

3. Mladší žáci ZŠ Heyrovského vybojovali stříbrné medaile na republikovém 

finále Poháru rozhlasu. V dalších kategoriích skončili zástupci našeho kraje ze 

ZŠ Heyrovského - mladší žákyně 4. a starší žáci na 6. místě. Gratulujeme. 

4. Do projektu ČAS – Pohybová gramotnost – Atletika pro celou rodinu jsou pro 

období 2021/2022 zapojeni Atletika Zábřeh a AK Šternberk. 

5. V roce 2022 jsou naplánována Mezistátní utkání v těchto termínech: 

MU U15 ČR – 24. 9. 2022, MU U18 Maďarsko – 22. 6. 2022, MU U20 

Slovinsko – 16. 7. 2022, MU U23 Maďarsko – 30. 7. 2022. 

 

Příští jednání: středa 8. 12. 2021 od 9:00 v klubovně AK Olomouc 

 

 

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


