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Zpravodaj SCM Olomouckého kraje č. 01/20217 

 

Vážení atleti, trenéři a funkcionáři atletiky v Olomouckém kraji.  

I přes to, že nás stále trápí covidová situace a většina z vás nemůže trénovat nebo trénuje jen v přírodě a na cestách 

v parku, proběhla halová sezóna a některé závody mimo dráhu. Většina atletů se na závody bohužel nemohla 

zodpovědně připravit, tak jako v předchozích letech a někteří atleti halovou sezónu vynechali úplně. V příloze tohoto 

zpravodaje posílám výsledky atletů Olomouckého kraje z proběhlých šampionátů ČR. Bohužel mistrovské závody 

proběhly s menším počtem atletů a žákovský šampionát byl úplně zrušen. Všem atletům a jejich osobním trenérům, 

kteří na těchto šampionátech uspěli, ze srdce blahopřeji. Doufám, že letní sezóna už proběhne v normálním režimu.   

V příloze Vám posílám aktuální seznam členů SCM Olomouckého kraje na rok 2021, který byl schválen na 

oponenturách koncem loňského roku a které schválilo předsednictvo ČAS. Po halové sezóně byla přeřazena Martina 

Mazurová do kategorie REPREZENTANT SCM.  

Systém SCM bude v letošním roce pravděpodobně probíhat podobně jako v roce 2020. Atleti, popřípadě osobní 

trenéři, budou zváni sekčními trenéry SCM na testovací srazy a různá soustředění SCM. V březnu 2021 proběhlo 

soustředění sekce překážek, vícebojů, oštěpařů, tyčkařů a sprinterů na Tenerife. V současné době se koná 

reprezentační soustředění běžecké sekce v italském Melágu. Soustředění sprinterské sekce, které se mělo konat 

v dubnu v Nymburku, bylo z důvodů covidové situace přeloženo na prosincový termín. 11.-12.5.2021 by se měl 

uskutečnit testovací sraz sprinterské sekce v Nymburku. V měsíci říjnu 2021 by měl proběhnou společný týdenní kemp 

atletů zařazených do SCM z Olomouckého kraje v Karlově pod Pradědem zaměřený na kondiční přípravu. V listopadu 

se uskuteční v Ostravě obecné testování, přednášky s aktuálními informacemi o SCM.  

Vzhledem k tomu, že jsem ještě od všech atletů zařazených do SCM na rok 2021, nedostal kopii sportovní prohlídky, 

žádám vám tímto o poslání kopie vykonané zdravotní prohlídky nejpozději do konce dubna 2021. 

Podle vyhlášky 391/2013sb. Ministerstva zdravotnictví ČR je stanoveno, že každý registrovaný sportovec, který 

vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, 

která zajišťuje přípravu těchto sportovců, je povinen doložit lékařskou prohlídku o zdravotní způsobilosti k tělesné 

výchově a sportu. 

Na tělovýchovnou lékařskou prohlídku se můžete objednávat:  

Klinika tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Olomouci   
I.P. Pavlova 185/6, Nová Ulice,  
779 00 Olomouc 
Telefon: 588 443 585 

http://www.scmok.rakowski.cz/
https://www.google.cz/search?site=async/lcl_akp&q=klinika+t%C4%9Blov%C3%BDchovn%C3%A9ho+l%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD+a+kardiovaskul%C3%A1rn%C3%AD+rehabilitace+telefon&sa=X&ved=2ahUKEwiLwe-h7YHZAhUCLlAKHauHCFgQ6BMwBXoECAAQHA
https://www.google.cz/search?q=T%C4%9Blov%C3%BDchovn%C3%A9m%20l%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD%20Fakultn%C3%AD%20nemocnice%20v%20Olomouci&rlz=1C1AOHY_csCZ710CZ710&oq=T%C4%9Blov%C3%BDchovn%C3%A9m+l%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD+Fakultn%C3%AD+nemocnice+v+Olomouci&aqs=chrome..69i57.1652j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49582974,17238034,79&tbm=lcl&rldimm=148536419690679851&ved=0ahUKEwiRl_ab7YHZAhUFYVAKHeIuAHYQvS4IPjAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2


 

 

 

nebo na recepci ReFit Clinic. 

U Reálky 4 
779 00 Olomouc 
IČO: 04285522  
Telefon: +420 774 761 764 
E-mail: info@refitclinic.cz 

Pokud jste již tuto prohlídku absolvovali v loňském roce v tomto zdravotnickém zařízení, stačí se pouze objednat a 
přinést vyplněný informovaný souhlas se zátěžovým testem. 

Pokud jdete na prohlídku poprvé, potřebujete následující dokumenty: 
- Informovaný souhlas se zátěžovým testem 
- Dotazník sportovce ke zjištění potenciálně zjistitelných nemocí srdce 
- Výpis ze zdravotní dokumentace od svého obvodního lékaře 

Všichni atleti zařazení do SCM musí absolvovat evropský antidopingový vzdělávací program I Run Clean!!! Tento 
program platí 2 roky a po uplynutí tohoto období se musí opět absolvovat!!! 
Odkaz na webové stránky I Run Clean - https://www.irunclean.org 

V příloze posílám soubor, kde najdete seznam osob (dle abecedy), které již program úspěšně absolvovaly k datu 8. 
ledna 2021:  
 
Nominační kritéria na mezinárodní akce v roce 2021 najdete na webové stránce 
https://www.atletika.cz/reprezentace/nominacni-kriteria-hlavni/20211/ 
 
 
Přílohy:  Seznam zařazených atletů Olomouckého kraje do SCM na rok 2021 

  Výsledky z MČR atletů Olomouckého kraje hala 2021 
  Výsledky z MČR atletů Olomouckého kraje mimo dráhu 2021 
  Seznam osob, které úspěšně absolvovaly program I Run Clean  
 
 

Zdeněk Rakowski 
vedoucí trenér SCM 
Olomouckého kraje 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@refitclinic.cz
http://www.refitclinic.cz/files/documents/0001/IS-spiro-a-ergo%20II%20.doc
http://www.refitclinic.cz/files/documents/0001/IS-spiro-a-ergo%20II%20.doc
http://www.refitclinic.cz/files/documents/0001/refit-dotaznik-sportovce.doc
https://www.irunclean.org/
https://www.atletika.cz/reprezentace/nominacni-kriteria-hlavni/20211/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


