
Zápis z 2. jednání Výboru KASO konaného 30. 6. 2022 v Olomouci 

 

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

Omluveni: Klvaňa, Milas 

 

Úkoly:  

 

1. Vedoucí krajské výpravy Zdeněk Rakowski zhodnotil výsledky atletů 

Olomouckého kraje na LODM 2022. Získali jsme 4 medaile a 10 umístění do 

6. místa. Celkově tak byla výprava méně úspěšná než na předchozích LODM. 

Předseda organizačního výboru LODM Drahoslav Dočkal zhodnotil akci jako 

pořadatelsky velmi zdařilou. Poděkování patří všem organizátorům, 

rozhodčím, trenérům, atletům…   Z: Rakowski, Dočkal 

 

2. V podzimní části sezóny proběhnou další školní atletické soutěže - 

Středoškolský atletický pohár a Atletický čtyřboj. 

Je nutné již nyní stanovit termíny okresních a krajských kol ve spolupráci 

s okresními DDM/SVČ. U SAP do stanovených termínů OK (do 23. 9.) a KF 

(do 30. 9.), Republikové finále SAP proběhne 12. 10 – pořadatel je ještě 

v jednání.       Z: Novotný 

 

3. Předseda KAS Olomouc Drahoslav Dočkal informoval Výbor KAS Olomouc o 

závěrech z diskuze o změnách stanov ČAS a navazujících předpisech. Náměty 

viz příloha zápisu.      Z: Dočkal 

 

4. Vedoucím výprav na Mezikrajová utkání žactva byl jmenován Zdeněk 

Rakowski. MKÚ mladšího žactva proběhne 28. 9. 2022 v Přerově. Dopravu 

zajistí J. Hynková společným autobusem po ose Šumperk-Zábřeh-Olomouc-

Přerov. 

MKÚ staršího žactva proběhne 10. 12. 2022 v Praze.    

        Z: Rakowski, Hynková 

 

5. V termínu 19. 9. 2022 proběhne výročí sto let od narození manželů 

Zátopkových. Při této příležitosti připravil ČAS projekt Sportuj jako 

Zátopkovi. Do tohoto projektu je přihlášeno všech 8 požadovaných klubů 

z našeho kraje a na těchto vybraných místech proběhnou atletické závody dle 

požadavků projektu. Na zapojené kluby již byly zaslány smlouvy, prosíme 

zaslat jedno podepsané paré obratem zpět na ČAS. Fakturovat příspěvek na 

uspořádání akce je možné během září. Další organizaci řeší 

        Z: Novotný, předsedové 

 

6. Výbor KAS Olomouc navrhl na dotaci OLKO-ČUS pro talentované sportovce 

medailisty z MČR: Alenu Levkovou (AK Olomouc), Gabrielu Patalovou (SK 

Přerov 1908) a Emu Berkovou (TJ Šumperk). Žádosti o dotaci a další 

administrativní úkony řeší    Z: Novotný, předsedové 



 

7. KAS Olomouc dostal do užívání kameru pro vyhodnocování horizontálních 

skoků. Kamera je uložena u krajského manažera. Na základě požadavků 

z komise rozhodčích KASO bude kamera zapůjčována pro vybrané závody. Při 

Semifinále MaS staršího žactva v Olomouci 28. 8. 2022 proběhne také 

praktické školení k používání této kamery.  Z: Pudilová, Novotný 

 

8. Výbor KAS podporuje kandidaturu SK Přerov 1908 z. s. na pořádání MČR ve 

vícebojích 2023 a kandidaturu AK Olomouc z. s. na pořádání MČR mužů a 

žen do 23 let v roce 2023.    Z: Dočkal 

 

9. Skončily Krajské přebory družstev přípravek, mladšího žactva a staršího 

žactva. Prvním třem družstvům v každé kategorii byly předány medaile a 

poháry. Řídící soutěží zaslali závěrečné zpravodaje. Do Semifinále Moravy a 

Slezska postoupilo prvních 5 družstev mladšího žactva kluků a dívek a prvních 

5 družstev staršího žactva kluků a dívek viz web KASO v sekci Soutěže 

družstev.       Z: řídící soutěží 

 

10.  Národní sportovní agentura pravděpodobně vypíše ještě v letošním roce 

program investic (na Sportovní infrastrukturu nad 10 mil. Kč). Prosíme kluby a 

oddíly o informaci, zda plánujete v tomto programu žádat. Také v jakém fázi je 

případně Vaše plánovaná rekonstrukce/výstavba, zda máte zajištěnu spoluúčast 

pro případnou dotaci z NSA atd. Prosíme o zaslání této informace obratem na 

mail rnovotny@atletika.cz aby mohlo být postoupeno na ČAS ke zmapování 

situace napříč ČR.      Z: předsedové 

 

 

Různé – informace: 

 

1. Republikového finále Poháru rozhlasu se z Olomouckého kraje zúčastnilo 

Gymnázium Jakuba Škody Přerov, které v kategorii žáků skončilo s 6437 body na 

5. místě. 

2. V dotaci pro reprezentanty ČR z Olomouckého kraje bylo podpořeno 12 atletů 

v kategorii do 21 let celkovou sumou 227.000 Kč. V kategorii nad 21 let byli 

podpořeni 3 atleti celkovou částkou 56.000 Kč. 

3. Komise rozhodčích KAS plánuje na podzim školení rozhodčích III. třídy. 

Pozvánka bude včas zveřejněna. 

4. 18. 9. proběhne Velká Cena města Prostějova, propozice na webu ČAS. 

   

Termíny příštího jednání: čtvrtek 24. 8. 2022 od 9:00 v klubovně AK Olomouc 

      

  

 

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

https://www.kasolomouc.cz/
mailto:rnovotny@atletika.cz

