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ČLÁNEK I. ÚČELOVÉ VYMEZENÍ 

 

1. Sportovní centra mládeže (dále jen „SCM“), a Vrcholová sportovní centra mládeže (dále jen VSCM“) vytvářejí 
navazující prvek v přípravě talentované mládeže a podmínky pro systematickou a dlouhodobou sportovní přípravu 
talentů ve sportovním odvětví triatlon. 
 

2. SCM a VSCM zabezpečují sportovní přípravu talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie od 
patnácti (15) do devatenácti (19) let, s možností rozšíření až dvaceti třech (23) let. 

 
 

ČLÁNEK II. ZŘIZOVÁNÍ A PODMÍNKY 
 

1. SCM a VSCM jsou zřízena u triatlonového klubu, oddílu nebo tělovýchovné jednoty, s právní subjektivitou, u 
kterého je zajištěno: 
 dostatečný počet sportovců splňující kritéria pro zařazení, 

 vhodné sportovní prostory pro sportovní trénink, 

 personální zabezpečí sportovní přípravu kvalifikovanými trenéry podle požadavků ČTA. 

 

2. Pro vznik SCM a VSCM je třeba: 

 pět (5) a více sportovců zařazených do systému přípravy sportovních talentů ČTA pro následující Roční 
tréninkový cyklus (dále jen RTC) bez rozdílu zařazení ve výkonnostních skupinách.  

 tři (3) a více sportovců zařazených do systému přípravy sportovních talentů ČTA pro následující RTC, bez 
rozdílu zařazení ve výkonnostních skupinách s podmínkou činnosti Sportovního střediska, při stejném 
triatlonovém klubu nebo oddílu 

 tři (3) a více sportovců zařazených do systému přípravy sportovních talentů ČTA pro následující RTC, z nichž 
jsou minimálně dva sportovci výkonnostní skupiny „A“, či „B“  

 pro VSCM minimálně 5 (pět) zařazených talentovaných sportovců, výkonnostní kategorie „A“ a „B 
 

3. Sportovci zařazení do SCM a VSCM u triatlonového klubu, oddílu nebo tělovýchovné jednoty (u sportovců 
mladších 18 let jejich zákonní zástupci) jsou povinni podepsat „Čestné prohlášení sportovce o splnění podmínek 
pro zařazení do systému přípravy sportovních talentů ČTA. 
 

4.  Za řízení, organizační zajištění činností a obsah sportovní přípravy SCM a VSCM u triatlonového klubu, oddílu 
nebo tělovýchovné jednoty zodpovídá vedoucího trenéra/ka s minimálně trenérskou triatlonovou kvalifikací 2. 
třídy. 

 
5. Sportovci, jejichž mateřský klub/oddíl nesplňuje podmínky pro zřízení SCM, získávají statut individuálně se 

připravující sportovec.  
 
6. Individuálně se připravující sportovci zařazení do systému přípravy sportovních talentů ČTA (u sportovců 

mladších 18 let jejich zákonní zástupci) jsou povinni s ČTA uzavřít smlouvu o plnění podmínek pro zařazení a 
čerpání finančních prostředků. 

 
 

ČLÁNEK III. ZAŘAZOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ  
 

1. Do SCM a VSCM jsou zařazeni sportovci na Roční tréninkový cyklus (dále jen „RTC“), který začíná datem 1. 
října a končí 30. září dalšího roku.  

 
2. Celkový počet zařazených sportovců není stanoven, ale je limitován reálnými finančními možnostmi v závislosti 

na výši přidělené státní dotace (doporučený počet je max. 80 sportovců). 
 

3. Návrhy na zařazení předkládá vedoucího trenér/ka, hlavní trenér/ka příslušné věkové kategorie, nebo 
koordinátor/ka mládeže ČTA.  
 

4. Návrhy projednává a schvaluje ve spolupráci s příslušnou komisí, sportovní ředitel/ka ČTA. 
 

5. Sportovci mohou být vyřazeni kdykoliv během RTC a to zejména z těchto důvodů: 

 pokud zdravotní stav neumožňuje systematickou sportovní přípravu,  

 zanechání aktivní sportovní činnosti 
 

6. Návrhy na vyřazení projednává a schvaluje sportovní ředitel/ka ČTA. 
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"TOP team" Výkonnostní skupina „A“ Výkonnostní skupina „B“ Výkonnostní skupina „C“
muži do 16. místa na MEJ, nebo do 30. místa na MSJ muži muži  muži  

opakovaná podia na EPJ opakovaná umístění do 8.místa na EPJ výkonnostní l imit "B" plavání, běh umístění do 3. místa ČP v TT

ženy do 12. místa na MEJ, nebo do 18. místa na MSJ ženy ženy ženy  

opakovaná vítěžství na EPJ opakovaná umístění do 5.místa na EPJ výkonnostní l imit "B" plavání, běh umístění do 2. místa ČP v TT

muži , ženy muži -  výkonnostní l imit "B" muži -  výkonnostní l imiy "C"

splnení výkonnostních limitů bodování do ITU rankingu plavání, ANP kolo, běh

ve všech třech disciplínách ženy -  výkonnostní l imit "B" ženy -  výkonnostní l imity "C"

bodování do ITU rankingu plavání, ANP kolo, běh

muži - do 280. místa  ITU Points List muži - do 400. místa  ITU Points List muži, ženy muži , ženy

ženy - do 200. místa  ITU Points List ženy - do 300. místa  ITU Points List bodování na závodech EP,WC,WTC bodování do ITU rankingu

muži - do 150. místa  ITU Points List muži - do 250. místa  ITU Points List muži - do 300. místa  ITU Points List muži - do 500. místa  ITU Points List

ženy - do 120. místa  ITU Points List ženy - do 210. místa  ITU Points List ženy - do 250. místa  ITU Points List ženy - do 450. místa  ITU Points List
 22 let

 21 let

 20 let *

 19 let

muži - do 400. místa  ITU Points List

ženy - do 300. místa  ITU Points List

 
 
ČLÁNEK IV. KRITÉRIA PRO ZAŘAZOVÁNÍ 

 

1. Základní kritéria: 
 minimálně 15 a maximálně 23 let, jež dovrší sportovec v období, na které je zařazován, 

 zdravotní způsobilost, 

 platná licence ČTA, 

 souhlas zákonného zástupce sportovce mladších 18 let 
 
2. Výkonnostní kritéria:   

pro věkové kategorie  15 - 19 let: 

 kategorie starších žaček do 20. místa v celkovém hodnocení Českého poháru v triatlonu v daném roce, 

 kategorie starší žáci  do 20. místa v celkovém hodnocení Českého poháru v triatlonu v daném roce, 

 kategorie dorostenky do 12. místa v celkovém hodnocení Českého poháru v triatlonu v daném roce, 

 kategorie dorostenci do 20. místa v celkovém hodnocení Českého poháru v triatlonu v daném roce, 

 kategorie juniorky do 8. místa v celkovém hodnocení Českého poháru v triatlonu v daném roce, 

 kategorie junioři  do 10. místa v celkovém hodnocení Českého poháru v triatlonu v daném roce. 
 

pro věkové kategorie 20 – 22 let:  

 dosažené výsledky v mezinárodních závodech, 

 hodnocení Českého poháru v triatlonu v daném roce 

 plnění výkonnostních limitů (parametry stanovují tyto Prováděcí pokyny, v příloze č. 2 

 
 
3 V odůvodněných případech je možno zařadit sportovce, kteří nesplnili daná kritéria na základě návrhu trenéra/ky a 

souhlasu sportovního ředitele/ky ČTA. 
 
4. Sportovci jsou podle svojí výkonnosti v předešlém období zařazeni do výkonnostní skupiny, která má rozhodující 

vliv na diferenciovanou finanční podporu jak sportovce, tak trenéra odpovědného za sportovní přípravu. Nominaci 
provádí hlavní  trenér/ka příslušné věkové kategorie. 
Sportovec výkonnostní skupina „A“ splnění výkonnostního limitu „A“ v disciplíně plavání a běh v předešlém 

období (parametry stanovují tyto Prováděcí pokyny, v příloze č. 2) 
 

Sportovec výkonnostní skupina „B“  1. - 3. místo v celkovém hodnocení Českého poháru v triatlonu starších 
žáků/žaček, a nebo 

pro dorostenecké a juniorské věkové kategorie splnění 
výkonnostního limitu „B“ v disciplíně plavání a běh v předešlém období 
(parametry stanovují tyto Prováděcí pokyny, v příloze č. 2) 

 

Sportovec výkonnostní skupina „C“ sportovci splňující kritéria pro zařazení do SCM a VSCM. 
 

5. Sportovci výkonnostní skupiny „A“, a „B“ jsou zváni na centrální přípravné akce v průběhu zařazovacího období a 
mají možnost využít vymezené finanční prostředky k nadstandartní sportovní přípravě. Za činnost výběru 
sportovců jsou zodpovědní hlavní trenéři příslušných věkových kategorií, kteří jsou zároveň trenéry reprezentace. 
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ČLÁNEK V. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
 

1. Povinnosti pro sportovce SCM a VSCM, resp. jeho zákonného zástupce, je odpovědnost za absolvovanou 
prohlídku aktivního sportovce, člena ČTA, tak jak ukládá Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a 
sportu č. 391/2013 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 
2. Povinností klubů a oddílů, registrovaných v ČTA, je pak prokazatelně seznámit své členy s uvedenou směrnicí a 

vyžadovat lékařskou prohlídku zdravotní způsobilosti pro všechny sportovce registrované v klubu a účastnící se 
organizovaných soutěží. 

 

ČLÁNEK VI. EKONOMICKÉ PODMÍNKY A ZÁSADY FINANCOVÁNÍ  
 

1. Celkové ekonomické zajištění přípravy SCM a VSCM je vícezdrojové, s podílem sportovních klubů a oddílů, případně 
orgánů samosprávy a dalších subjektů, včetně podílu rodičů. 
 

2. Ekonomické zajištění činnosti SCM a VSCM ze strany ČTA je hrazeno z účelových prostředků státní dotace 
(neinvestiční prostředky) určených na pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo provedení prací spojených 

se zabezpečení výchovy sportovně talentované mládeže a řídí se pokyny orgánů státní správy, které jsou každý 
rok vydávány a novelizovány. 

 
3. Finanční prostředky na zajištění činnosti SCM a VSCM jsou triatlonového klubu, oddílu nebo tělovýchovné jednotě 

poskytovány na základě smlouvy mezi ČTA, včetně odměn, mzdových nákladů, nebo služeb vedoucího trenéra/ky 
a dalších trenérů podílejících se na sportovní přípravě. 
 

4. Individuálně se připravující sportovci (resp. jejich zákonní zástupci) čerpají finanční prostředky na základě 
smluvního ujednání s ČTA, po předání/zaslání originálů účetních a daňových dokladů (např. faktury, účtenky, 
paragony, příjmové pokladní doklady), na sekretariát ČTA.  
 

5. Rozpis finančních prostředků na zajištění činnosti SCM je uveden v příloze č. 1. těchto Prováděcích pokynů. 
 

ČLÁNEK VII. KONTROLNÍ ČINNOST 
 

1. Kontrolu v oblasti sportovní přípravy, organizační a metodické provádí reprezentační trenéři a pověřený zástupce 
ČTA.  

 
2. Kontrolní činnost zaměřenou na nakládání s finančními prostředky provádí koordinátor/ka mládeže ve spolupráci 

se sportovním ředitelem/ředitelkou a kontrolními orgány ČTA. 
 

3.  Při zjištění a prokázání závažných nedostatků může dojít k neuhrazení finančních prostředků na zajištění 
činnosti SCM a VSCM případně k předčasnému ukončení smlouvu.  

 
ČLÁNEK VIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Ruší se tímto předchozí Prováděcí pokyny k činnosti Sportovních center mládeže a k nim vázané interní 
dokumenty. 
 

2. Toto znění Prováděcích pokynů k činnosti SCM a VSCM bylo projednáno sportovní komisí ČTA, bylo schváleno 
Radou ČTA dne 28.1 2021 a nabývá účinnosti dnem schválení. 

 
3. Dle těchto Prováděcích pokynů postupují výše jmenovaní účastníci. 

 
4. Výklad Prováděcích pokynů, případné změny a doplňky provádí koordinátor/ka mládeže a sportovní ředitel/ka 

ČTA.  
 

5. Nedílnou součástí těchto Prováděcích pokynů je příloha číslo 1. „Rozpis čerpání finančních prostředků“ a příloha 
č. 2. „Přehled výkonnostních limitů“. 

 
 
V Praze dne 28. 1. 2021       
        v.r.  Mgr. Antonín Bauer 

předseda rady ČTA 



 

   

PŘÍLOHA číslo 1.  Rozpis finančních prostředků na zajištění činnosti SCM/VSCM 
 
Vedoucí trenér/trenérka    náklady v Kč  období 

odměny, mzdové náklady, nebo služby za řízení a organizační zajištění    2 000,00 měsíc 

 
Odměny a mzdové náklady trenéra /trenérky odpovědného za přípravu 

      

sportovce výkonnostní kategorie „A“   20 000,00  rok 

sportovce výkonnostní kategorie „B“   15 000,00  rok 

 sportovce výkonnostní kategorie „C“   5 000,00  rok 

 
Náklady na zajištění sportovní přípravy (pronájem tréninkových prostor a zařízení, výcvikové pobyty a soustředění)  

      

vedoucí trenér - výcvikové pobyty a kontrolní srazy   5 000,00  rok 

sportovec výkonnostní kategorie „A“   20 000,00  rok 

Sportovec výkonnostní kategorie „B“   15 000,00  rok 

Sportovec výkonnostní kategorie „C“    5 000,00  rok 

Náklady na zdravotní, technické a servisní zabezpečení (roušky, dezinfekce, další služby a jiný spotřební materiál)    10 000,00 rok  

        

Individuálně se připravující sportovec SCM - zajištění sportovní přípravy   

  přípravné akce a soustředění, pronájmy tréninkových prostor a zařízení , tréninkové potřeby, zdravotní zabezpečení   náklady v Kč  za období 

výkonnostní kategorie „A“   20 000,00  rok 

výkonnostní kategorie „B“   15 000,00  rok 

výkonnostní kategorie „C“    5 000,00 rok 

        

Individuálně se připravujícího sportovce SCM - odměny, mzdové náklady, nebo služby trenéra /trenérky    náklady v Kč  za období 

výkonnostní kategorie „A“   20 000,00  rok 

výkonnostní kategorie „B“   15 000,00  rok 

výkonnostní kategorie „C“    5 000,00 rok 

       

Vrcholové sportovní centrum mládeže    náklady v Kč  za období 

sportovní a tréninkové potřeby neinvestičního charakteru, nemateriální náklady (služby) sportovců výkonnostní kategorie „A“, „B“   10 000,00 sportovec / rok 

 
Odměny za sportovní výsledky     -  sportovec / trenér odpovědný za přípravu 

        Soutěž / umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - 16. 

Triatlon - mistrovství světa 50 000 40 000 30 000 25 000 20 000 18 000 15 000 12 000 10 000 

Triatlon - mistrovství Evropy 35 000 25 000 20 000 18 000 15 000 12 000 10 000 8 000 6 000 

 

ČTA si vyhrazuje právo na úpravu poskytovaných finančních prostředků v závislosti na výši přidělené státní dotace, či jiných neočekávaných událostí ekonomického charakteru. 
 
 
 



 

   

PLAVÁNÍ

věk 1500 VZ 800 VZ 400 VZ 1500 VZ 800 VZ 400 VZ 1500 VZ 800 VZ 400 VZ 1500 VZ 800 VZ 400 VZ 1500 VZ 800 VZ 400 VZ 1500 VZ 800VZ 400 VZ
16 18:45 9:34 4:35 19:15 10:00 4:47 20:40 10:35 5:08 18:22 9:22 4:29 18:51 9:48 4:41 20:15 10:22 5:01
17 18:25 9:26 4:32 18:50 9:51 4:43 20:10 10:25 5:03 18:02 9:14 4:26 18:27 9:39 4:37 19:45 10:12 4:56
18 18:10 9:20 4:30 18:40 9:44 4:40 19:50 10:17 4:59 17:48 9:08 4:24 18:17 9:32 4:34 19:26 10:04 4:53
19 18:02 9:15 4:29 18:32 9:39 4:38 19:36 10:11 4:56 17:40 9:03 4:23 18:09 9:27 4:32 19:12 9:58 4:50
20 17:56 9:11 4:28 18:26 9:35 4:37 19:26 10:07 4:52 17:34 8:59 4:22 18:03 9:23 4:31 19:02 9:54 4:46
21 17:52 9:08 4:28 18:22 9:32 4:37 19:18 10:04 4:51 17:30 8:57 4:22 17:59 9:20 4:31 18:54 9:51 4:45
22 17:49 9:06 4:28 18:19 9:30 4:37 19:12 10:02 4:50 17:27 8:55 4:22 17:57 9:18 4:31 18:48 9:49 4:44
23 17:47 9:05 4:28 18:17 9:29 4:37 19:08 10:01 4:50 17:25 8:54 4:22 17:55 9:17 4:31 18:45 9:48 4:44

CYKLISTIKA

věk ANP W/kg ANP W/kg ANP W/kg časovka Plzeň 19 kol 3 km 5 km 10 km 3 km 5 km 10 km 3 km 5 km 10 km

16 9:40 17:00 10:10 17:45 11:30 19:05
17 9:20 16:35 9:45 17:20 10:45 18:25
18 4,10 .29:51 3,90 .31:03 3,60 .33:00 9:10 16:14 9:30 16:58 10:25 17:50
19 4,20 .29:19 4,00 .30:26 3,70 .32:20 15:56 .34:00 16:38 .35:30 17:25 .37:50
20 4,28 .28:56 4,08 .29:58 3,80 .31:41 15:41 .32:45 16:20 .33:55 17:05 .35:50
21 4,35 .29:38 4,15 .29:33 3,90 .31:03 15:27 .32:05 16:04 .33:10 16:48 .34:40
22 4,41 4,21 4,00 15:16 .31:30 15:51 .32:45 16:34 .34:00
23 4,46 4,26 4,10 15:07 .31:04 15:40 .32:05 16:22 .33:25

 * dorostenčtí a juniorští sportovci výkonnostní kategorie "C", nemají plnění limitů povinné

PLAVÁNÍ

věk 1500 VZ 800 VZ 400 VZ 1500 VZ 800 VZ 400 VZ 1500 VZ 800 VZ 400 VZ 1500 VZ 800 VZ 400 VZ 1500 VZ 800 VZ 400 VZ 1500 VZ 800VZ 400 VZ
16 20:00 10:10 4:51 20:45 10:35 5:01 22:00 11:10 5:23 19:36 9:57 4:45 20:20 4:54 10:22 21:33 10:56 5:16
17 19:39 10:01 4:48 20:22 10:26 4:58 21:30 11:00 5:10 19:15 9:48 4:42 19:57 4:52 10:13 21:04 10:46 5:03
18 19:24 9:54 4:46 20:05 10:19 4:56 21:10 10:52 5:08 19:00 9:42 4:40 19:40 4:50 10:06 20:44 10:38 5:01
19 19:14 9:50 4:45 19:53 10:14 4:55 20:56 10:46 5:07 18:50 9:38 4:39 19:29 4:49 10:01 20:30 10:33 5:00
20 19:06 9:47 4:44 19:43 10:10 4:54 20:46 10:41 5:06 18:43 9:35 4:38 19:19 4:48 9:57 20:21 10:28 4:59
21 19:00 9:45 4:44 19:36 10:07 4:54 20:38 10:38 5:05 18:37 9:33 4:38 19:12 4:48 9:54 20:13 10:25 4:58
22 18:56 9:43 4:44 19:31 10:05 4:54 20:32 10:36 5:05 18:33 9:31 4:38 19:07 4:48 9:52 20:07 10:23 4:58
23 18:53 9:42 4:44 19:28 10:04 4:54 20:28 10:35 5:05 18:30 9:30 4:38 19:04 4:48 9:51 20:03 10:22 4:58

CYKLISTIKA

věk ANP W/kg ANP W/kg ANP W/kg 3 km 5 km 10 km 3 km 5 km 10 km 3 km 5 km 10 km
16 11:20 20:00 11:50 20:45 12:50 22:10
17 10:55 19:10 11:22 19:52 12:10 21:20
18 3,65 3,45 3,15 10:40 18:35 11:05 19:15 11:45 20:40
19 3,75 3,55 3,25 18:10 .40:00 18:49 .42:00 20:05 .46:00
20 3,82 3,63 3,34 17:53 .37:50 18:31 .39:40 19:35 .42:40
21 3,88 3,70 3,42 17:41 .37:05 18:17 .38:50 19:10 .41:00
22 3,93 3,76 3,49 17:31 .36:25 18:05 .38:00 18:54 .40:10
23 3,97 3,81 3,55 17:23 .35:57 17:55 .37:20 18:40 .39:30

 * dorostenčtí a juniorští sportovci výkonnostní kategorie "C", nemají plnění limitů povinné

Kategorie chlapci a muži

Kategorie dívky a ženy 

.34:54

.34:16

.33:46

.33:21

.32:47

.32:20

.31:56

.31:37

.31:33

.31:10

.30:55

.30:37

časovka Plzeň 19 kolčasovka Plzeň 19 kolčasovka Plzeň 19 kol

.32:39

.32:00
.34:03
.33:21

.36:30

.35:39

Běžecký limit C

limit A - 50m bazén limit B - 50m bazén limit C - 50m bazén limit A - 25m bazén limit B - 25m bazén limit C - 25m bazén

limit A - testy bakala  ci  5+1min limit B - testy bakala  ci  5+1min limit C *  - testy bakala  ci  5+1min Běžecký limit A Běžecký limit B

časovka Plzeň 19 kol časovka Plzeň 19 kol

.29:03 
.28:27 
.28:17 

.29:15 

limit A - 50m bazén limit B - 50m bazén limit C - 50m bazén limit A - 25m bazén limit B - 25m bazén limit C - 25m bazén

.30:26 

.29:51 

Běžecký limit Climit A - testy bakala  ci  5+1min limit B - testy bakala  ci  5+1min limit C *  - testy bakala  ci  5+1min Běžecký limit A Běžecký limit B

PŘÍLOHA číslo 2.    Přehled výkonnostních limitů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


