
Zápis z 43. jednání Výboru KASO konaného 8. 12. 2021 v Olomouci 

 

Přítomni: Dočkal, Rakowski, Hynková, Novotný, Milas, Pudilová, Čečman 

Omluveni: Sadil, Klvaňa 

 

Úkoly: 

     

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

probíhá do konce roku 2021. ČAS do poloviny prosince ještě dodá do těchto 

škol slíbené sady pomůcek a certifikáty. Na závěr projektu zašlou zapojení 

trenéři výkazy práce a další náležitosti.    Z: Novotný 

 

2. Vedoucí trenér SCM Zdeněk Rakowski informoval o průběhu krajského 

testovacího sraz členů SCM v Ostravě. Dále poděkoval za perfektní přístup a 

aktivitu při oponenturách ČPTM. Hodnocení oponentur ČPTM a závěry 

z těchto jednání napříč ČR najdete v příloze tohoto zápisu. Dále informoval o 

zařazení 23 atletů do SCM 2022 z Olomouckého kraje, což je o 7 méně než 

v předchozím roce.      Z: Rakowski 

 

3. Výbor KASO se usnesl o realizaci nákupu projektoru, plátna a externího 

mikrofonu pro využití na online jednání KAS (školení, seminářů, schůzi atp.) 

v rozsahu cca 30.000 Kč. Konkrétní návrh vytvoří a zašle ke schválení Výboru:

         Z: Novotný 

 

4. Výbor KASO se usnesl o vytvoření prezentačních roll-upů KAS Olomouc 

k využití na soutěžích a dalších akcích KASO.   Z: Novotný 

 

5. Výbor KASO schválil plán práce Výboru KASO na 1. pol. 2022 viz příloha 

tohoto zápisu.       Z: Novotný 

 

6. Připomínáme a prosíme o urgentní zaslání faktur na Sportovní přípravu žáků a 

žákyň zařazených do krajského výběru pro LODM 2022 viz informace 

emailem dne 29. 11. 2021. Chybí faktury z Prostějova, Nové Hradečné, 

Uničova a Zábřehu.     Z: hospodáři, Novotný 

 

7. Připomínáme zaslání Přihlášky k soutěžím družstev a kontaktů na vedoucí 

Vašich družstev. Dále také zaslání zájmu o pořádání některé ze soutěží či 

informace o termínech Vašich soutěží (Velké ceny, memoriály atp.) k uvedení 

do Termínovky 2022. Veškeré informace k tomuto bodu šly emailem dne 

30. 11. 2021.  Termín pro zaslání 19. 12. 2021! Z: předsedové 

 



8. Výbor KASO delegoval řídící soutěží pro krajské soutěže družstev 2022. 

Řídící pro soutěž přípravek bude T. Dočkal, pro soutěž mladšího žactva David 

Uhlíř a pro soutěž staršího žactva J. Hynková. Pro soutěže přípravek a 

mladšího žactva připraví řídící nové koncepty soutěží k diskuzi a schválení. 

(mohou vycházet z materiálu Komise mládeže ČAS – Atletická všestrannost.)

       Z: Dočkal T., Uhlíř 

 

9. Předseda KASO žádá zástupce AO/AK o zaslání údajů z žádosti Můj klub 

2022 a to počet atletů v jednotlivých kategoriích (K1.1, K1.2, K2.1 a K2.2) 

uvedených v žádosti. Údaje budou sloužit pro detailnější rekapitulaci tohoto 

segmentu členské základny a orientaci v očekávaných prostředcích pro 

AO/AK.        Z: předsedové 

 

10.  Probíhá kontrola a evidence stavu vybavení dodaného do některých oddílů a 

klubů z investice ČAS v letech 2019 – 2021. Doporučujeme zajištění pojištění 

tohoto materiálu pro případ živelní pohromy apod.  Z: Novotný 

 

11. Probíhají přípravy atletických školních soutěží pro rok 2022. Krajská finále  

budou rozdělena takto: KF Středoškolského atletického poháru – Šumperk, KF 

Poháru Rozhlasu – Olomouc, KF Štafetového poháru – Šumperk. Další 

organizaci příprav řeší ve spolupráci s DDM/SVČ a Krajským úřadem 

         Z: Novotný 

 

12. Olomoucký kraj opět vypsal Dotaci na získání trenérské licence. Veškeré 

informace k této dotaci naleznete zde: https://www.olkraj.cz/06-02-02-dotace-

na-ziskani-trenerske-licence-prijem-zadosti-od-3-3-14-4-2022-cl-5401.html 

Doporučujeme tuto informaci předat v rámci oddílů a klubů zájemcům o 

školení. Výše poplatků za jednotlivá školení trenérů ČAS naleznete 

v Sazebníku poplatků.      Z: předsedové  

 

13. Byly schváleny a zveřejněny Reprezentační výběry ČAS pro rok 2022 viz 

https://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/trenerske-informace/ 

Z Olomouckého kraje zde figuruje 12 atletů a 2 sparingpartneři reprezentace. 

Připomínáme možnost žádat o individuální dotaci pro Reprezentanty ČR 

z Olomouckého kraje viz https://www.olkraj.cz/06-02-04-podpora-

mladeznickych-reprezentantu-cr-do-21-let-z-olomouckeho-kraje-prijem-

zadosti-od-24-1-1-4-2022-cl-5400.html Pro případnou pomoc s touto dotací se 

obraťte na Roberta Novotného (rnovotny@atletika.cz, 603948958) 

         Z: Novotný 

Různé – informace 

 

1. Mezikrajové utkání staršího žactva 11. 12. 2021 v Praze bylo 

z epidemiologických důvodů zrušeno. 
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2. ČAS vyhlásil podmínky pro výběrové řízení do programu Trenér SCM pro rok 

2022. Více informací k projektu a přihlášení do 30. 12. 2021 naleznete zde: 

https://www.atletika.cz/cas-informuje/vyberove-rizeni-trener-scm/ 

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

zájemci se na webu ČAS mohou přihlašovat do 10. 12. 2021. 

4. Krajská výprava na finále Běžeckého poháru mládeže byla výrazně ovlivněna 

epidemiologickou situací – zdravotní problémy, karantény. Družstva KASO 

nastoupila v oslabené sestavě a dosáhla podprůměrných výsledků. Poděkování 

za organizaci patří J. Kosteckému. 

5. Dne 12. 1. 2021 proběhne v Olomouci jednání STK Moravských klubů 

k finalizaci termínovky 2022 a určení míst pořádání jednotlivých soutěží 

MMaS. Oficiální pozvánka bude ještě zaslána emailem. 

6. V příloze zápisu posíláme termínovou listinu Velké ceny vytrvalců 

Olomouckého kraje pro rok 2022. Děkujeme za zajištění a organizaci TJ Liga 

stovkařů Olomouc. 

 

Příští jednání: středa 12. 1. 2021 od 15:00 v klubovně AK Olomouc. 

 

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

https://www.atletika.cz/cas-informuje/vyberove-rizeni-trener-scm/
https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Judges

