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NÁVRH JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

dále jen „Jednací řád“ 

 

1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ 

1.1. Valné hromady České triatlonové asociace („ČTA“) se ve smyslu čl. 2.5. 

stanov ČTA účastní členové ČTA. Hlasovací právo na valné hromadě mají členové, 

kteří jsou právnickými osobami a mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání 

pozvánek na příslušnou Valnou hromadu zaplaceny členské příspěvky na aktuální 

kalendářní rok a jsou členy ČTA nejméně po dobu 6 měsíců. Každý takový člen 

má jeden hlas.  

1.2. Každý člen, který je právnickou osobou a který je uveden v odstavci 1.1, je 

na valné hromadě zastoupen nejvýše jedním delegátem.  

1.3. Delegát je povinen se při prezentaci prokázat potvrzeným mandátem             

a platným osobním dokladem.  

1.4. Valná hromada ČTA je neveřejná. Valné hromady ČTA se dle čl. 3.2.12. 

Stanov ČTA účastní členové ČTA, členové orgánů ČTA, delegáti a osoby přizvané 

svolavatelem valné hromady k zajištění jejího průběhu. 

1.5. Valné hromady se konečně účastní hosté pozvaní Radou ČTA a pracovníci 

sekretariátu ČTA, kteří mají hlas poradní, případně další osoby zajišťující po 

technické či organizační stránce průběh valné hromady. 

 

2. USNÁŠENÍ SCHOPNOST VALNÉ HROMADY 

2.1. Valná hromada ČTA je schopna se usnášet, jsou-li přítomni delegáti 

disponující alespoň jednou polovinou hlasů dle evidence členů k 5.10.2021              

v souladu s platnými Stanovami ČTA (čl. 3.2.8. Stanov ČTA). 

2.2. V případě, že není valná hromada usnášeníschopná v čase, kdy má být 

jednání valné hromady dle pozvánky zahájeno, koná se po 30 minutách náhradní 

valná hromada s nezměněným programem jednání, která je usnášeníschopná 

bez ohledu na počet přítomných delegátů, resp. počet hlasů, jimiž přítomní 

delegáti disponují (čl. 3.2.8. Stanov ČTA). 
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3. ŘÍZENÍ VALNÉ HROMADY 

3.1. Jednání valné hromady řídí až do volby pracovního předsednictva 

předseda Rady ČTA. 

3.2. Jednání valné hromady řídí tříčlenné pracovní předsednictvo zvolené 

valnou hromadou, volené na návrh Rady ČTA a přítomných delegátů. Pracovní 

předsednictvo volí ze svého středu předsedajícího valné hromady.  

3.3. Pracovní předsednictvo má právo rozhodovat o všech organizačních 

záležitostech v průběhu jednání valné hromady. 

3.4. Předsedající valné hromady uděluje a odnímá slovo jednotlivým 

delegátům a vykonává rozhodnutí pracovního předsednictva potřebná                       

k zajištění racionálního průběhu jednání. Pokud diskutující nesouhlasí                           

s rozhodnutím pracovního předsednictva, rozhodne s konečnou platností valná 

hromada. 

 

4. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 

4.1. Jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v pozvánce na 

valnou hromadu rozeslané ve smyslu čl. 3.2.6. a 3.2.7. Stanov ČTA. 

4.2. Usnesení ke konkrétnímu bodu programu se přijímá hned po ukončení 

projednání takového bodu. K projednaným a uzavřeným bodům se valná 

hromada již nevrací. 

4.3. Každý účastník valné hromady má právo vystoupit v diskusi (max. rozsah 

příspěvku je z časových důvodů 3 minuty ke každému projednávanému návrhu). 

Program valné hromady předpokládá diskusi ke každému bodu programu. 

Předsedající valné hromady má právo odejmout diskutujícímu slovo, pokud 

nehovoří věcně k tématu, opakuje už přednesené názory bez nových námětů 

řešení, vystupuje po několikáté se stejnou myšlenkou, nebo hrubě uráží další 

účastníky valné hromady. 

4.4. O předložených návrzích se hlasuje zdvižením mandátu (hlasovacího 

lístku). 

4.5. Nejdříve se hlasuje o protinávrzích a to v pořadí, v jakém byly předloženy. 

Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina v okamžiku hlasování 

přítomných delegátů resp. členů s hlasovacím právem. K rozhodnutí o změně 

stanov je zapotřebí nejméně dvou třetin přítomných hlasů čl. 3.2.9. Stanov ČTA. 
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4.6. Delegát, který opustí jednání valné hromady, je povinen při odchodu vrátit 

hlasovací lístek. 

4.7. Z jednání valné hromady je pořizován zápis s obsahem základních 

připomínek, námětů a návrhů řešení, jehož vyhotovení zabezpečuje Rada. Pro 

zajištění autenticity zápisu je pořizován zvukový či zvukově-obrazový záznam 

jednání. 

 

5. KOMISE VALNÉ HROMADY 

5.1. Valná hromada schvaluje tříčlenné pracovní komise valné hromady: 

5.1.1. Mandátová komise ověřuje přítomnost a platnost mandátů delegátů,           

a kontroluje, zda je delegát členem ČTA. Dále registruje přítomnost dalších 

účastníků s hlasem poradním, podává valné hromadě informaci o počtech 

prezentovaných a přítomných účastníků, sčítá hlasy při veřejném hlasování. 

5.1.2. Návrhová komise předkládá na základě průběhu jednání a písemných 

návrhů a připomínek delegátů návrh usnesení ke každému bodu programu valné 

hromady a další údaje o průběhu jednání, včetně usnášeníschopnosti, příp. 

poměrech hlasů, pokud si to valná hromada vymíní. Zodpovídá za zpracování 

souhrnu přijatých usnesení, který odevzdává s podpisem předsedy komise do 

zápisu z jednání valné hromady. 

5.1.3. Volební komise shromažďuje a předkládá valné hromadě navrhované 

kandidáty, organizuje a řídí volby dle samostatně schvalovaného volebního řádu, 

informuje o výsledku voleb, a taktéž provádí kontrolu průběhu voleb. 

5.2. Komise si zvolí při zahájení činnosti předsedy komisí, kteří je budou při 

jednání valné hromady zastupovat.  
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NÁVRH PROGRAMU VH ČTA 

Dne 6. listopadu 2021, Zlín 

 
Návrh programu:  
1. Zahájení VH ČTA 
2. Úvodní slovo předsedy Rady ČTA 
3. Schválení jednacího řádu a programu VH ČTA 
4. Volba pracovního předsednictva 
5. Volba mandátové a návrhové komise 
6. Zpráva předsedy Rady ČTA o činnosti ČTA v období 9.6.2021 – 

6.11.2021 a výhled 
7. Zprávy sportovního ředitele, technického ředitele, zástupce PR ČTA 
8. Zpráva o hospodaření ČTA (2021, návrh 2022) 
9. Zpráva Revizní komise ČTA 
10. Zpráva Disciplinární komise ČTA 
11. Zpráva Rozhodčí komise ČTA 
12. Diskuse k předneseným zprávám 
13. Schválení stavu hospodaření za rok 2021 a návrhu rozpočtu na rok 

2022 
14. Hlasování o zprávách předsedy Rady ČTA, sportovního ředitele a 

technického ředitele ČTA 
15. Potvrzení a schválení návrhu čestných členů ČTA 
16. Různé 
17. Schválení zbývajících usnesení VH ČTA 
18. Závěr VH ČTA
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1. Zpráva předsedy ČTA 
Vážení sportovní přátelé, 

dílem řady nejrůznějších okolností, obchodní a finanční 

nutnosti, odvahy, odpovědnosti a hlavně vlivem celosvětové 

pandemie COVID-19 se Olympijské hry 2020 konaly 

mimořádně až v letošním roce 2021. 

Japonské Tokio nám i celému světu ukázalo, že spojení 

společnosti prostřednictvím sportu je nesmírně důležité. Pro 

nás mělo navíc pozitivní efekt i v tom, že olympijský triatlon zde mohl rozdělit 

další sadu medailí v závodě smíšených štafet. Českou republiku a Českou 

triatlonovou asociaci reprezentovaly na této olympiádě dvě ženy, a to Petra 

Kuříková (30) a Vendula Frintová (LAP). Česká štafeta si letos účast zatím 

nevybojovala.  

Vendule a Petře děkujeme, a to nejen za LOH, ale i za další výsledky a výkony 

v reprezentačním dresu. Chci poděkovat i ostatním reprezentantům a trenérům 

Lukáši Vrobelovi, Martinovi Hotovému a celé sportovní sekci. Výkonů a úsilí 

našich závodníků ve všech kategoriích si moc vážím. A těm, jejichž snaha byla 

navíc korunována úspěchem, tímto gratuluji.  

My v ČTA však musíme hledět stále dál a snažit se rozvíjet všechny oblasti 

českého triatlonu! Neboť nejen s Covidem přicházejí nové výzvy v oblasti 

sportovní přípravy, výkonnosti, soutěžení, ale rostou i požadavky na kvalitu a 

podobu závodů a přístupu k našemu sportu.  

Do budoucna je třeba se více zaměřit na metodiku, na tvorbu motivačních prvků, 

- proč být trenérem (či lepším trenérem), proč být reprezentantem (navíc ještě 

úspěšným), proč být hrdý na start v dresu České republiky, a to ve všech „tlonech“ 

a odvětvích našeho sportu.   

Musíme myslet i na pořádání kvalitních akcí, jak vymezit a zkvalitňovat podporu 

pořadatelů a jejich motivaci. A to formou jak finanční či personální, tak např. i 

garancí kvalitního a profesionálního zajištění vymahatelnosti práva (fair play). 

V této souvislosti zde zmíním i naši technickou část pod vedením Tomáše Petra a 

Petra Mužíčka. Máme 19 uskutečněných závodů MČR a 2(3) série Českého 

poháru, jejichž uspořádání nebylo vzhledem k nejasným podmínkám ohledně 

COVID-19 vůbec jednoduché. Proto zde děkuji i pořadatelům a rozhodčím za 

jejich úsilí. 
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Na začátku roku jsme dokončili vyúčtování dotací z MŠMT za rok 2020.   

Na rok 2021 jsme pak poprvé nově obdrželi dotace z NSA. Dotace programů 

REPRE, TALENT, ORGANIZACE a ZPS byly oproti roku 2020 mírně navýšeny.  

EPJ 2021 bohužel opět nebyl ze strany autorit podpořen, i když jsme k tomuto při 

jednáních směřovali. Nakonec byl relevantní program vyhlášen, ale pro EPJ 

v Račicích již bylo pozdě. 

Operativně jsme s Evropskou triatlonovou unií (ET) řešili přesun Evropského 

poháru juniorů z Tábora (nepovolen městem Tábor) do Račic. Račický festival se 

až na drobnosti povedl a jsme rádi, že se nám podařilo tuto prestižní evropskou 

akci pro mládež v ČR uspořádat.  

Jsme hrdí i na další světové akce konající se u nás, jako byly XTERRA Prachatice, 

MS v kvadriatlonu Týn n. Vltavou a hlavně SP Karlovy Vary, kde je ČTA 

spolupořadatelem. ČTA tak nejen umožňuje našim závodníkům zúčastnit se 

takovéto akce na domácí půdě, ale vysokou úrovní zajištění těchto akcí získává 

vážnost a zahraniční renomé.  

Letos nás při příležitosti SP v Karlových Varech navštívila prezidentka Světové 

triatlonové federace (WT) paní Marisol Casado. Dle jejího osobního vyjádření 

byla nadmíru spokojena a ptala se nás, zdali budeme mít případně zájem i o 

soutěže vyšších kategorií než je SP. Což nás samozřejmě velmi těší. 

V letošním roce jsme požádali NSA o investiční dotaci (4 mil) na nový informační 

systém, vozidlo pro rozhodčí a přívěs. Na tyto prostředky jsme vypsali výběrová 

řízení a poptávky (v souladu se ZVZ). 

Bylo vypsáno i VŘ na dodavatele výsledkového servisu. 

Podařilo se nám vyjednat od ČUS 2 vozy do pronájmu za výhodných podmínek.  

ČTA se aktivně zapojuje do jednání paralympijského výboru a jednání o stavu 

v paralympijském hnutí. Zvažujeme stát se přímým členem paralympijského 

výboru, a to v jeho nové podobě. ČTA požádala NSA o udělení statutu garanta pro 

oblast paratriatlonu. 

I v roce 2021 byl znovu otevřen projekt Grantové podpory krajských a 

partnerských mládežnických závodů.  

V oblasti klubů jsme pokračovali v projektech pro podporu jak začínajících, tak i 

stávajících klubů mimo nastavený systém mládežnické podpory. 

Vznikají nové kolekce oblečení a merchandisingu, které mají pozitivní odezvu. 
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V oblasti kooperace s partnery probíhá partnerství s firmami Prista Oil, LUX, ATEX, 

On a MHC, a to prostřednictvím České triatlonové společnosti, s.r.o. 

Pod taktovkou Michala Včeliše pracujeme na PR a připravujeme úpravu 

webových kanálů tak, aby se sjednotily a byly uživatelsky příjemnější. 

V rámci Olympijského festivalu jsme měli vlastní expozici v tzv. olympijském 

parku. Zde se nám díky partnerské spolupráci se společností Spa & Wellness 

podařilo zajistit bazén s protiproudem, který byl jedním z největších lákadel 

celého parku a atraktivní prezentací triatlonu.  

V závěru loňského roku se podařilo zabezpečit vybrané reprezentanty i kvalitním 

technickým materiálem.  

Aktuálně vyjednáváme o speciální podpoře zabezpečení pro neolympijské 

„tlony“ a kategorie AG. 

Z vytýčených úkolů tak postupujeme dále směrem k popsání a naplnění strategie 

rozvoje ČTA. Rada ČTA pro další období schválila nové kompetenční schéma tzv. 

„org chart“, které tak jistě napomůže, a to lépe a za jasných pravidel, naplňovat 

strategické cíle, které aktuálně tvoříme, a které nás následně budou provázet 

dalšími kroky. Toto chápeme, společně s registračním či informačním systémem 

ČTA, jako pevný základ pro každý další strategický krok rozvoje ČTA. 
 

Další priority by měly být tyto: 

1. Informační /registrační systém ČTA 

2. Nastavení „org chartu“ 

3. Strategie ČTA (oblasti) 

4. Marketing 

Mnoho dalších informací o činnosti a výsledcích jednotlivých sekcí a prováděné 

činnosti naleznete v obsahu tohoto manuálu.  
 

Tato zpráva vychází z činnosti a práce celé Rady a vedení ČTA, všem tímto moc 

děkuji za spolupráci. V této zprávě tak navazuji na informace podané při náhradní 

VH ČTA konané 10. června 2021 v Praze.  
 

Dovolte mi nyní ještě jednou všem poděkovat za jejich práci a úsilí. 
 

Přeji všem hodně zdraví a úspěchů 

 

Antonín Bauer 
předseda Rady ČTA 
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2. Zpráva sportovní sekce ČTA 

2.1. Zpráva sportovního ředitele ČTA 

 Vážení sportovní přátelé, kolegové delegáti, dámy a 

pánové, 

uplynulo velmi málo času od doby, kdy jsem naposledy 

mohl hodnotit práci a funkčnost sportovního úseku ČTA, tj. 

reprezentace a výběry, program Talent (SCM, SpS, VSCM, 

TA), metodickou část (školení) a organizační zajištění. 

Přesto tak ve zkrácené formě činím, protože hodnotit je 

skutečně co, protože právě letos byl zakončen olympijský cyklus, byť byl o jeden 

rok delší, než bývá obvyklé.   

 

HODNOCENÍ  2021 

Letošní rok se nesl ve znamení olympiády, a to nejen té tokijské, ale také 

pařížské, ke které bude celý sportovní úsek směřovat v dalším období. Snažili 

jsme se totiž posunout nejen individuální výkony sportovců, ale hodně úsilí 

věnovat i štafetě, což se nám vyplatilo. Sice jsme se nekvalifikovali přímo na OH 

2020, ale podařilo se nám dosáhnout mety, kdy postavení naší štafety v 

mezinárodních žebříčcích je takové, že máme do dalšího roku jistotu nasazování 

do elitních závodů. Budeme tedy moci lépe a systémově plánovat, organizovat a 

zajištovat starty s cílem přímé kvalifikace štafety na OH 2024.  Více o všech 

výsledcích pojednává zpráva reprezentačního trenéra ELITE Lukáše Vrobela. 

Poděkování zaslouží i druhý trenér centra sportu Olymp Jiří Seidl, který pomohl 

svými znalostmi, zkušenostmi a nasazením (i osobní účastní na OH) ke zdárnému 

zakončení olympijského cyklu.  

V mládežnických výběrech se opět pod vedením Radka Eliáše udělalo s výběry 

hodně práce. Týmy měly řadu tréninkových kempů a velmi výrazně se sportovci 

zapojili do dění na Evropských pohárech, ME juniorů, ME dorostu a na MS 

juniorů, které proběhne právě o víkendu, kdy se koná valná hromada ČTA. Velmi 

solidní výsledky reprezentantů, jejich postavení v mezinárodních žebříčcích jak 

individuálních, tak i kolektivních shrnuje zpráva vedoucího výběru daných 

kategorií (dorost, junioři).  
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Žákovské kategorie byly, tak jak odpovídalo naší strategii, předány pod křídla 

domovských SpS. Samozřejmě však byla zajištěna výprava výběru na Závod 

Olympijských nadějí v Polsku, kterou připravil logisticky p. Milan Kulman a jako 

hlavní vedoucí trenér odvedl přímo na místě zvolený zástupce trenérů SpS a SCM 

p. Jan Vaněk.  

Kontinuálně během roku probíhaly konzultace mé osoby se zástupkyní sportovců 

ELITE Terezou Zimovjanovou a zástupcem trenérů programu TALENT p. Janem 

Vaňkem. V řadě konzultací s Terezou jsme dosáhli shodného pohledu a konsenzu 

na řadu problémů, které se nám následně podařilo vyřešit a nápravu uvést do 

praxe (např. sjednocená výše odměn pro ženy i muže na závodech ČP v souladu 

s tím, že je to takto i mezinárodně praktikovaná skutečnost).   

 

Školení trenérů všech tříd se opět od září rozběhlo a mě více než těší, že 

garantem všech kurzů školení ČTA se stal vynikající trenér a odborník na triatlon 

Luboš Bílek. Do konce roku bude doškoleno vše, co se nestihlo v roce předešlém, 

plus začala nová školení trenérů III. a II. tříd.  Rovněž jsme udělali hodně práce v 

získání nové akreditace pro školení trenérů II. třídy, které budeme v 

nadcházejících letech dělat v úzké spolupráci s VOŠ ČUS.  

Celkově hodnotím složení realizačního týmu sportovního úseku a jeho nasazení 

na velmi vysoké úrovni. Každý člen týmu měl v tomto roce své hlavní poslání, 

které pod hlavičkou vzájemné a úzké spolupráce bezezbytku naplnil. Vnímám, že 

vše zatím není ideální, ale jako tým jsme spolupracovali více než na výbornou. 

Triatlon se čím dál tím více posouvá k týmovosti, což dokazují i závody štafet, a 

tak nelze bez skvělého týmového ducha naše olympijské cíle individualitami zcela 

naplnit, byť výrazné individuality jsou kořením týmu. Jsem rád, že se již od úrovně 

mládežnických týmů daří dělat skvělou partu, do které jsou vždy „zapracováváni“ 

nováčci. U Elitního týmu jsem v tomto roce výrazně cítil posun k týmovosti, byť 

ještě řada sportovců vyznává více individuální tréninkové přípravy. Na závodech 

té nejvyšší úrovně, či dlouhodobějších soustředěních, jsem byl však vždy mile 

překvapen, jak jako tým fungují. Věřím, že i má maličkost k tomu byla určitým 

způsobem nápomocna.    

Na závěr chci všem členům sportovního úseku, trenérům CS Olymp a 

reprezentantům poděkovat za jejich skvělou práci, nasazení, entusiasmus a 

týmovost. Poděkovat, že mě přijali jako platného člena týmu na všech 
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reprezentačních akcích a výjezdech, kde jsem s nimi letos byl (a nebylo jich 

zrovna v tomto cyklu málo). Má mise ke konci tohoto roku u triatlonu v tomto 

pojetí a složení skončí, přesto budu počínání celého úseku sledovat a těšit se z 

každého posunu a úspěchu jak individuálního, tak i týmového.   
 

Hotový Martin  

sportovní ředitel ČTA 
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2.2. Zpráva koordinátora mládeže ČTA 

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, 
tato zpráva mapuje činnost sportovní přípravy dětí a mládeže 
České triatlonové asociace v uplynulém období ročního 
tréninkového cyklu 2020/2021, tzn. od 1. 10. 2020 do 30. 09. 
2021. 
 
V počátcích sportovní přípravy nejdůležitější roli sehrávají 
samotní rodiče, jejich cílem je vytvořit stálý dobrý vztah dětí 

ke sportu a přijetí triatlonu jako součásti svého životního stylu. Tohoto si musíme 
být všichni vědomi a vážit si každého rodiče i všech trenérů, kteří zajišťují 
sportovní přípravu. A poděkování patří také všem nadějným sportovcům za 
dosažené sportovní úspěchy. 
 
COVID STOP – organizovaný sport v Česku se zastavil 

Náš triatlonový život se v polovině října 2020 setkal se situací, kterou asi již nikdo 
nepředpokládal a ani si nedovedl představit, že by vůbec mohla nastat. Došlo k 
uzavření všech škol, či omezení shromáždění venku i uvnitř. Sportovci si tréninky 
ve vnitřních prostorách užívali dva týdny na začátku prosince, pak měli znovu 
omezení na bezmála dlouhých 5 měsíců. Tato opatření znemožnila pravidelnou 
sportovní činnost a prakticky jedinou možností bylo sportovat jen individuálně a 
venku.  
Zde se opět patří poděkovat našich trenérům dětí a mládeže, že co nejrychleji 
vrátili zpět do „hry“ naše sportovce a že začali opět plnohodnotně dělat to, co 
umí nejlépe, tedy připravovat naše nadějné triatlonisty a triatlonistky. 
 
SPORTOVNÍ STŘEDISKA - základní článek systému péče o sportovně 
talentovanou mládež 

 

 Pro děti a mládež ve věku 10 - 15 let, 

 vytvářejí podmínky pro rozvíjení 
všeobecné sportovní dovednosti, na 
kterou navazuje specifická plavecká 
příprava a získání pozitivního vztahu 
k triatlonu, 

 za organizaci odpovídá konkrétní 
triatlonový klubu,  

 za činnost a řízení zodpovídá vedoucí trenér,  
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 ČTA na základě smlouvy poskytuje klubu finanční prostředky. 
Hlavním měřítkem fungováním Sportovních středisek nejsou výsledky, ale 
především výchova a připravenost sportovců pro přechod do SCM, resp. pro 
reprezentační výběry. 
 

Přehled Sportovních středisek 
Počet 
sportovců  

Trenérské 
zajištění 

4SPORTS TEAM Svitavy 6  Ladislava Marková 

Elite Sport Boskovice 13  Bohdan Charvát 
TCV Jindřichův Hradec  11  Jan Vaněk 

TITAN sport club Zlín 5  Petr Bludský 
TJ Lokomotiva Trutnov 8  Pavel Káňa 

TJ Spartak Třebíč 13  Jiří Března 
Tri club Česká Lípa 14  Jaroslav Jíra 

Triathlon Team Tábor 8  Martin Hotový 

Triatlon Plzeň 11  Jan Řehula 
Triatlon Team Příbram 8  Jan Lehocký 

Triatlonový sportovní klub Č. 
Budějovice 

5 
 

Jiří Tuček 

VOKOLOPOLE Mladá Boleslav 6  Přemysl Hašlar 
Individuálně se připravující 
sportovci 

6 
 

Osobní trenéři 

 
MEZINÁRODNÍ STARTY - Závod Olympijských nadějí   
Mezinárodní triatlonový závod „Visegrádské skupiny“ se uskutečnil v neděli, 29. 
srpna 2021 v polském městě Białystok. Naše reprezentační výprava byla složena 
z 8 sportovců žákovských kategorií a získala stříbrnou a bronzovou medaili, 
včetně ohodnocení za třetí místo v soutěži týmů. 
 

kategorie 13 - 14 let  umístění  kat. 15-16-17 let  umístění 

Michal Švarc 
 

2 
 

Barbora 
Jedličková  

7 

Matěj Procházka 
 

3 
 

Karolína 
Jarošová  

8 

Edita Pozlerová  5  Vanda Křížková  9 

    Lukáš Plic  9/10 

    Jakub Mittner  9/10 
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Sportovní střediska – celkové shrnutí 
Pozitivum – jsou kluby, které patří k dlouhodobým garantům 
SpS, ale vznikají i zcela nová SpS v nových lokalitách, s novými 
sportovci a novými trenéry. 
 
Negativum - společné akce výběru žákovských kategorií se 

odklonily od svého původního účelu a  ČTA nenabídla žádnou jinou alternativu. 
 
 
SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE - vytvářejí navazující prvek pro systematickou 
přípravu 

 

 Příprava sportovců ve věku od 15 do 23 let, 

 za organizaci odpovídá konkrétní triatlonový 
klubu,  

 za činnost a řízení zodpovídá vedoucí trenér,  

 ČTA na základě smlouvy poskytuje klubu 
finanční prostředky.  

 
Úroveň finančního zajištění ze strany ČTA je diferencovaná a to 
podle prokázaného růstu sportovní výkonnosti sportovců 
v předešlém období a dosažených sportovních výsledků. Proto 
mimo SCM jsou ještě zřizována: 

 VRCHOLOVÁ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE s minimálně 
5 zařazenými sportovci, výkonnostní kategorie „A“ a „B“ 

 TRIATLONOVÉ AKADEMIE, které nabízí regionální přesah 
a působí ve spojení s absolvováním středního a vyššího 
vzdělání pro zařazené sportovce, bez ohledu na klubovou 
příslušnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZqI7T_bvjAhUQEVAKHVcGDA4QjRx6BAgBEAU&url=https://myloview.cz/fototapeta-ikona-plocheho-andela-c-691985D&psig=AOvVaw10zOTvzrpNgwcY3u0xaW0R&ust=1563453846786896
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Přehled Sportovních center 
Počet 
sportovců  

Trenérské 
zajištění 

TITAN sport club Zlín 5  Matěj Nekoranec 
TJ Lokomotiva Trutnov 4  Pavel Káňa 

TJ Spartak Třebíč 4  Jiří Března 
Tri club Česká Lípa 3  Jaroslav Jíra 

Triatlon Team Příbram 4  Jan Zikmund 

VOKOLOPOLE Mladá Boleslav 3  Přemysl Hašlar 
TRI KLUB Příbram 8  Radek Eliáš 

Individuálně se připravující 
sportovci 

15 
 

Osobní trenéři 

 
   Vrcholová sportovní centra a TT akademie 

Triathlon Team Tábor 10  Martin Hotový 
KONRAD TOOLS TEAM Brno 7  Ladislav Dvořák 

Triatlonová akademie Plzeň 10  Jan Řehula 
 
 
Milan Kulman 

koordinátor mládeže ČTA 
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CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA - charakteristika a činnost 

 
Co se týká celkové koncepce přípravy, byla ovlivněna 
pandemií C19, což je bez diskuse. V květnu a červnu proběhla 
první fáze plavecké objemové přípravy a v srpnu 
vysokohorské soustředění v Livignu, zaměřené na přípravu 
kategorie dorostu na Mistrovství Evropy a poslední závod 
Evropského poháru juniorů ve slovinském Bledu. 
Cíle společné přípravy kategorií dorostu a juniorů jsou stále 
stejné, vytvořit kvalitní tým, na kterém se dá stavět, 

profesionální přístup a následně odpovídající výsledky. Centra mládeže však 
nejsou továrnou na olympioniky. Proč tomu tak není?  
Každý dobrý závodník, aby mohl pomýšlet na výraznější úspěch, musí svými 
výkony v plavání, cyklistice a běhu vážně konkurovat i nejlepším specialistům v 
každém z těchto jednotlivých sportů. Pokud se v mladém věku objeví triatlonový 
talent a využije nabízené podpory ČTA, má cestu vzhůru otevřenou, ale také musí 
obětovat triatlonu téměř vše, bez toho uspět nejde. 
 
MEZINÁRODNÍ STARTY - laťku na EPJ jsme  posunuli hodně vysoko 

 S poměrně širokým kádrem sportovci absolvovali řadu 
závodů Europe Triathlon Junior 
European Cup. Pro dorostenecké 
kategorie to byla obrovská prověrka 
výkonnosti v mezinárodní konkurenci, 
pro juniory a juniorky jsou tyto 

zahraniční starty nejen potřebné, ale přímo nutné, protože se 
triatlon v mezinárodním měřítku obrovsky mění a rozvíjí 
v podobě atraktivních závodů na nových distancích 
(supersprinty) a současně se výkonnostně velmi posouvá. A nedá se říci, že tento 
směr centrální přípravy je neúspěšný, o čemž svědčí Europe Triathlon Junior 
Rankings: Filip Tlamka 4. místo, Lukáš Juránek 7. místo, Dana Přikrylová 5. místo a 
Heidi Juránková 6. místo, včetně druhého místa v celkovém hodnocení národů. 
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Takovéto výsledky juniorů v EPJ český triatlon nikdy v historii neměl, a za to jsem na 
celý tým pyšný.  

 
Hodnocení přípravy  - silné a slabé stránky:  

Silné stránky nejsou často viditelné, ale osobně velmi vyzdvihuji u 
většiny sportovců osobnostní vlastnosti, tedy zodpovědný přístup, 
vzájemnou podporu a týmovou soudržnost na jednotlivých 
kempech a závodech. 
 
Z pohledu realistického hodnocení je třeba se zaměřit na zlepšení 
připravenosti již v žákovských kategoriích a až poté mít výsledkové 
ambice a klást si nároky na konkurenceschopnost našich mládežníků 
na zahraničních výjezdech a v reprezentaci.  

 
 

Radek Eliáš 
hlavní trenér dorosteneckých kategorií ČTA 
 
 
 

Evropský pohár Evropský pohár MEJ Sprint Evropský pohár Evropský pohár Evropský pohár Evropský pohár

Jméno a příjmení 16.05.2021 Caorle (IT) 29.05.2021 Olszty n (PL) 19.06.2021 Kitzbuhel (AUT) 27. 06. 2021 Wels (AUT) 17.07.2021 Tiszaujv aros (HUN) 25.07.2021 Račice (CZ) 05.0.2021 Bled (SLO)

Heidi Juránková 8 8 20 6 5 4 2
Dana Přikrylová 12 11 26 7 3 3 4
Kateřina Mičková 24 15 41 11 7 14

Kristýna Dvořáková 20 22 15 21 21 29
Eliška Říhová 29 32 25 34

Kateřina Hadravová 31 20 13 20

Natálie Fraňková 58 24
Šárka Půstová 35 27

Julie Balcarová 30 18

Emma Ryšávková 24

Nikola Procházková 44

Lukáš Juránek 10 6 12 20 15 18 3

Filip Tlamka 25 7 36 9 6 9

Jakub Marek 20 10 50 19 15

Matěj Marek 36 22 24 10 27

Filip Nýdrle 46 44 37 33 22

David Eliáš 36 DNF 52 26 14 16

David Korous 40 42 52 26 29

Robert Kostlán 55 58 43

Šimon Michálek 27 49 9 6

Václav Škoda 61

Ondřej Gajdoš 24

Jakub Homola 25 12

Martin Kozojed 30

Filip Matějovič 34

Jakub Cihlář 37

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZqI7T_bvjAhUQEVAKHVcGDA4QjRx6BAgBEAU&url=https://myloview.cz/fototapeta-ikona-plocheho-andela-c-691985D&psig=AOvVaw10zOTvzrpNgwcY3u0xaW0R&ust=1563453846786896
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ROZVOJOVÝ PROJEKT – TRIATLON V NOVÝCH KLUBECH 

 
Základním cílem tohoto projektu je podpora 
aktivit v nových klubech a oddílech zaměřených 
na sportovní přípravu dětí a mládeže ve věkových 
kategoriích 8 až 15 let. 
Vyhodnocení programu:  

  6 nově založených klubů  

  3 kluby splnily kritéria projektu 

  23 nově registrovaných členů ČTA 
 
INFORMAČNÍ SERVIS 

 
Veškeré informace o celkovém systému přípravy dětí a mládeže ČTA jsou 
zveřejňovány na webových stránkách ČTA na adrese: 
https://triatlon.cz/sportovni-sekce/sportovni-priprava/ 
 
Přehled zařazených sportovců je veřejně dostupný na adrese: 
http://czechtriseries.cz/rtc/list?returnUrl=%2Fserie%2Flist 
 
Průběžně informace o aktivitách sportovců výběru SCM na soustředěních, 
přípravných kempech, nebo na mezinárodních závodech jsou aktuálně 
publikovány na webových stránkách ČTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://triatlon.cz/sportovni-sekce/sportovni-priprava/
http://czechtriseries.cz/rtc/list?returnUrl=%2Fserie%2Flist
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HOSPODAŘENÍ 

 
Rozpočet Programu „Talent“ je v roce 2021 v celkové částce 9 154 127Kč,- a 
s ohledem na 100 % podíl dotací z veřejných zdrojů na financování činnosti 
sportovní přípravy dětí a mládeže a na podmínky jejich použití je ČTA nucena 
zvažovat maximální efektivitu využití vynaložených finančních prostředků ve 
prospěch triatlonového hnutí. 
 
Finanční prostředky triatlonovým oddílům a klubům z programu „Talent“ jsou 
významným nástrojem podpory dětí a mládeže. Jednotlivým příjemcům  - 
Sportovním střediskům, Sportovním centrům, Vrcholovým sportovním centrům 
mládeže či Triatlonové akademii jsou poskytovány podle schválených kritérií v 
organizační struktuře, ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů.  
 

 
Údaje o čerpání dotace programu „Talent“ jsou převzaty z oficiálních podkladů určených pro orgány ČTA. 
   

 
 

 
Milan Kulman 

koordinátor mládeže ČTA 

 

 

 

 

 

Položka Částka

Sportovní příprava ČR 3 391 290 Kč    

Sportovní příprava zahraničí 507 015 Kč       

 Soutěže zahraničí 88 529 Kč         

Sportovní potřeby a materiál 348 417 Kč       

Jiný materiál (PHM, kan. potřeby, 

režijní materiál apod.)
101 447 Kč       

Trenérské a sportovní služby 556 090 Kč       

Odměny za výsledky 9 036 Kč           

Služby související s programem 

(energie cestovné, účetnictví,  

poštovné apod.)

830 686 Kč       

Sportovní příprava ČR
62%

Sportovní příprava 
zahraničí

9%

Soutěže zahraničí
1%

Sportovní potřeby a 
materiál

6%

Jiný materiál (PHM, kan. 
potřeby, režijní materiál 

apod.)
2%

Trenérské a sportovní 
služby
10%

Odměny za výsledky
0%

Služby související s 
programem (energie 
cestovné, účetnictví,  

poštovné apod.)
14%

BILANCE ČERPÁNÍ PROGRAMU TALENT OBDOBÍ
01. 01.  - 30. 09. 2021
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2.3. Zpráva hlavního trenéra reprezentace ČTA 

REPREZENTACE ČTA (K23-DOSPĚLÍ) 

 Vážení sportovní přátelé, kolegové delegáti, dámy a pánové, 
 

z pohledu realizačního týmu to byl velmi náročný rok. 

Neustálá nejistota a výrazné restrikce kolem Covidu -19 

neumožnily systematický přístup k organizaci sezóny. 

Stále bylo třeba velmi výrazně improvizačně řešit náhlé změny 

podmínek účasti na závodech podle aktuálních opatření a 

výhledů, bez dlouhodobějšího plánu. 

  

KONCEPCE PŘÍPRAVY – jistota zázemí ve Zlíně 

 

Model přípravy, se pro letošní rok změnil, jako postupný přechod na 

dvouúrovňový systém přípravy. Pro kategorii K23 připravující se souběžně s 

profesionály v „TOP TEAMU“ bylo vytvořeno stabilní dlouhodobé zázemí 

přípravy ve Zlíně, kam studující dojížděli k přípravě podle svých časových 

možností, daných studiem a ostatními povinnostmi.  

Právě profesionální statut a trvalé zázemí nám umožnilo přípravu v podstatě bez 

omezení, včetně plavání i v době uzávěr bazénů a sportovišť. U reprezentantů, 

kteří se programu účastnili v plném rozsahu, se povedlo díky kontinuitě přípravy 

dosáhnout dobrých výsledků, zejména v posunu silově dynamických parametrů 

výkonu.  

  

Členové výběru K 23 jsou: 

Alžběta Hrušková, Iveta Fairaislová, Radim Grebík, Tomáš Zikmund, Tomáš Kříř, 

Filip Michálek, David Martin.  

Státní reprezentace dospělých:  

Vendula Frintová a Petra Kuříková. se připravují se zahraničními skupinami. 

Jan Volár, Jan Čelůstka, Ondřej Olšar, Lukáš Červenka, Tereza Zimovjanová a 

František Linduška (v průběhu sezóny ukončil kariéru). 

 
 
 



 

22 

 

CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA - charakteristika a činnost 

 

Kontinuální příprava byla proložena i řadou 

přípravných kempů a soustředění. Mezi ta 

nejpodstatnější patří objemové soustředění na 

Kanárských ostrovech a šestitýdenní VT 

v Beskydech, odkud jsme vyrazili na závody MS 

v Kanadském Montrealu a GF MS v Edmontonu.  

Následovalo vysokohorské soustředění v italském 

Livignu, které bylo finální přípravou pro WC KV a ME ve Valencii.  

 

Přípravné akce a soustředění 

říjen 2020 – květen 
2021 

Dlouhodobá vedená příprava ve Zlíně. 

13. - 27. 02 2021 
Objemové soustředění Gran Canaria, ESP (prodloužení 
o karanténu pro onemocnění C-19) 

26. 06. - 05. 08. 2021 VT Beskydy Břežitá, CZE 

23. 08. 09. 09. 2021 VT vysokohorská příprava Livigno, ITA 
 

 

Mezinárodní závody 

17. – 24. 04. 2021 OH kvalifikace štafet Lisabon, POR 

14. – 16. 05. 2021 EC Caorle, ITA 
25. – 31. 05. 2021 WC Arzachena, POR 

15. – 21. 06. 2021 ME supersprint Kitzbühel, AUT 
15. – 18. 07. 2021 EC Tiszaujvarosz, HUN 

05. – 23. 08. 2021 WTCS Montreal + Edmonton, CAN 
09. – 13. 09. 2021 WC Karlovy Vary, CZE 

16. – 20. 09. 2021 WTCS Hamburk, GER 

23. – 27. 09. 2021 ME Valencia, ESP 
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Hodnocení:  

Rok 2021 byl rokem OH v Tokiu. Musíme tedy začít hodnocením 

naší úspěšnosti na OH. Samotná 

kvalifikace se povedla pouze ženám 

a to Vendule Frintové (fenomenální 

již 4. účast) a premiéru si odbyla Petra Kuříková. 

Z tohoto pohledu je úspěšnost odrazem reality - je to 

zlepšení, ale určitě se nejedná o stav, který by nás měl 

uspokojit.  

Samotné výsledky jsou 50/50. Petra předvedla výkon 

na hranici svých možností a finální 30. místo na jejích prvních Hrách musíme 

hodnotit pozitivně. Vendule hry bohužel nevyšly a určitě je to největším 

zklamáním pro ni samotnou. Její profesionalita je příkladná a to, že to někdy 

takto nevyjde, se ve sportu bohužel stává, i když v případě OH to bolí násobně 

více. 

 

Pokud bych měl zhodnotit ostatní výsledky, tak to bude následovně:  

Systémová práce ukazuje velmi pozitivní trend zejména ve výsledcích štafet a 

postavení ČR v mezinárodních žebříčcích.  Chybí však excelence v podobě 

medailových umístění individuálních závodníků na mezinárodních závodech 

MS, WC a ME.  

 

Naše pravidelné účasti v seriálu MS štafet, kdy jsme nejlépe skončili v Montrealu 

na 7. místě + ME Ktizbühel (6. místo) jsou již bezesporu ukazatelem vysoké 

kvality. Stejně tak individuální umístění Venduly Frintové - 9. ME Valncia (16. 

Petra Kuříková), 11. MS Yokohama. Ještě loni jsem 

psal, že nejsme s výjimkou Venduly Frintové bojovat 

s nejlepšími, tedy někde alespoň kolem 20. místa na 

závodech MS. Proto mi obrovskou radost dělá, že 

toto dokázala prolomit nastupující generace – Radim 

Grebík 21. MS Hamburk, Tereza Zimovjanová 19. MS 

Montreal a 23. MS Leeds, dále dokázala vybojovat 

14. příčku na ME v supersprintu.  

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZqI7T_bvjAhUQEVAKHVcGDA4QjRx6BAgBEAU&url=https://myloview.cz/fototapeta-ikona-plocheho-andela-c-691985D&psig=AOvVaw10zOTvzrpNgwcY3u0xaW0R&ust=1563453846786896
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Že jde o systémovou práci, dokazuje také to, že se na startovní listinu WC Karlovy 

Vary dostalo 8 mužů a 4 ženy. To jsou také rekordní čísla. Nicméně je evidentní, 

že jsme velmi blízko limitace možného dalšího růstu. Ten bude možný pouze vyšší 

mírou profesionalizace jak sportovců, a to i za cenu jistého „odpadu“, který to 

přinese, tak profesionalizací úrovně a velikosti realizačního týmu spolu 

s tréninkovým zázemím. 

 

 

 

Výsledky závodníků, kteří měli účast na ME, či MS: 

Jméno a 
příjmení 

OH /  
MS  

MS jednotlivě 
ME SS 

Kitzbühel 
ME 

Valencia 
WC 

Vendula 
Frintová 

DNF / 
42. 

11Yo, 24Ha, x 9. x 

Tereza 
Zimovjanová 

34. 
19Mo, 23Le 

31.Ed 
14. x 43.Li 

Petra Kuříková 30 / x x 
30.(DNF fin. 

pád) 
16. 13Ar, 23Li 

Alžběta 
Hrušková 

78. 
27Ed-K23, 

35Mo 42Ha 
24.-K23 x 33KV, 46Ar 

Radim Grebík 64. 
21Ha, 33Mo, 

34.Ed 
13.-K23 x 

19.KV 
22.Ar 

Jan Volár 83. 38Mo,  39Ha 29. 32. 
15.KV, 

34Li, 40Hu 

Jan Čelůstka x x DSQ 48. 24.Hu,  

Dan Martin x 40Ha x x 29.KV 

Tomáš 
Zikmund 

x x 43.-K23 x 45.KV 

Tomáš Kříž x x 37.-K23 x 50.KV 
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Výhled do další sezony 

Vzhledem k tomu, že nemáme 

dostatek triatlonistů ochotných či 

schopných dosáhnout plně 

profesionálního režimu v centrální 

přípravě, budou pouze dvě až tři 

společná soustředění. Ostatní příprava 

bude probíhat individuálně pro 

jednotlivé závodníky, s „optimální“ 

mírou centralizované spolupráce.  

 

Je to v rozporu s trendem, který jsem chtěl dlouhodobě nastavit, ale musíme 

vycházet z reality lidských zdrojů a realizačního týmu a budeme jednoznačně 

přetáčet kormidlo směrem ke kvalitě od kvantity i za cenu ztrát a věřím, že 

najdeme kompromis, který nebude cestou zpět.  Jinak nemůžeme dosáhnout 

vyšší úrovně výsledku. 

 

 

Samozřejmostí musí být 100% zajištění 

akcí typu MS, ME a vybraných závodů 

světových pohárů. Vše je promyšleno a 

již letošní strategie směřovala 

k úspěšnější kvalifikaci pro OH Paříž 

2024, kdy opět chceme mít na startu 

dvě ženy a alespoň jednoho muže, ideálně dva a tím i kvalifikovat štafetový tým.  

 

Lukáš Vrobel 

hlavní trenér ČTA 
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FINANCOVÁNÍ REPREZENTACE 

Financování triatlonové reprezentace je zajištěno dvěma hlavními pilíři a to 

jednak prostředky Národní sportovní agentury a nemalou měrou i resortním 

centrem Ministerstva vnitra OLYMP Praha. 

Čerpání finančních prostředků probíhalo primárně dle schváleného rozpočtu s 

tím, že případné změny byly projednány sportovní komisí ČTA. Rozpočet je každý 

rok plánován jako vyrovnaný. 

Nákladové položky lze rozdělit do pěti hlavních skupin:  

 Top team  - zajištění společné a individuální přípravy 

 Dlouhý triatlon - zajištění individuální přípravy 

 Cross triatlon -  zajištění individuální přípravy 

 Ostatní zajištění a služby 

 Soutěže zastřešené  WT/ET  

 
Údaje o čerpání rozpočtu jsou převzaty v autentické podobě z oficiálních podkladů určených pro orgány ČTA. 

 

Milan Kulman 

koordinátor mládeže ČTA 
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Dlouhý a terénní triatlon 2021 

 

Podobně jako i v ostatních triatlonových disciplínách, byly i soutěže v dlouhém a 

terénním triatlonu významně ovlivněny situací okolo COVID 19.  

Velkým problémem byla často nejistota ohledně uskutečnění dané soutěže, 

takže se velice komplikovaně plánovala účast a zajištění akce. 

V některých případech došlo ke změně původně plánovaného termínu soutěže a 

nastala neřešitelná termínová kolize. Např. závody Mistrovství Evropy a světa v 

dlouhém triatlonu proběhly v rozmezí jednoho týdne, což znemožnilo původně 

plánovanou účast v obou soutěžích.  

 

Naši reprezentanti v dlouhém triatlonu tak absolvovali Mistrovství Evropy ve 

středním triatlonu v rakouském Walchsee a následně Mistrovství světa v 

dlouhém triatlonu při tradičním závodě v Almere-Amsterdam. Z důvodu výše 

zmíněné termínové kolize odpadla účast ne ME v dlouhém triatlonu v německém 

Rothu. 

 

Nejlepších výsledků dosáhli:  

ME střední triatlon – Lukáš Kočař – 7.místo 

MS dlouhý triatlon – Simona Křivánková – 10.místo, Tomáš Řenč – 7.místo 
 

V italském Molvenu proběhlo Mistrovství Evropy XTERRA v terénním duatlonu a 

triatlonu. Česká republika měla početné zastoupení v obou závodech a v 

mládežnických kategoriích dosáhla i na medailová umístění:  

ME Cross duatlon - Helena Karásková – 5.místo, Vojtěch Bednarský – 6.místo,  

ME Cross duatlon U23 – Štěpánka Bisová – 2.místo 

ME Cross triatlon – Jindřiška Zemanová – 9.místo, Lukáš Kočař – 5.místo 

ME Cross triatlon JUN – Vendula Ryšavá – 2.místo.  
 

 

Z pohledu ČTA nastal velký posun v kategoriích Age Group. Mnohem více 

závodníků mělo nově zájem startovat v barvách národního týmu. A ve svých 

kategoriích dosahovali na skvělá umístění.  
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Vedení ČTA bude jistě na tuto skutečnost reflektovat. Do budoucna připravuje 

systémové změny v zabezpečení sportovců kategorií ELITE a jejich účasti na 

soutěžích v NE OH disciplínách. Stejně tak si uvědomuje nutnost aktivně reagovat 

na zvýšený zájem sportovců AG o start v mezinárodních závodech a s tím 

spojenou nutnou (nejen) administrativní podporu ze strany ČTA.  

 

 

 

 
 

 

Josef Rajtr 

koordinátor 
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2.4. Zpráva koordinátora paratriatlonu ČTA 

 

Paratriatlonový tým 

 

Paralympijský rok 2021 byl bohužel bez účasti našich 

sportovců na Hrách v Tokiu, nicméně i tak se podařilo 

dosáhnout několika významných úspěchů.  

 

Jan Tománek, závodící v kategorii PTWC, se v rakouském 

Walchsee stal mistrem Evropy ve středním triatlonu, 

nevidomý Ondřej Zmeškal získal při své premiéře na dlouhých tratích v Almere 

titul mistra světa.  

Zástupci ČTA byli velmi aktivní při jednáních o nové struktuře Českého 

paralympijského výboru. Aktuálně se očekává vyjádření Národní sportovní 

agentury ve věci budoucí struktury paralympijského sportu a případného 

gestorství příslušných sportovních svazů pro jednotlivé skupiny sportovců. 

 
 

Josef Rajtr 

koordinátor paratriatlonu ČTA 
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3. Zpráva technické sekce ČTA 

3.1. Zpráva technického ředitele ČTA 

Letošní sportovní sezóna byla v úvodu opět výrazně ovlivněna 

koronavirovou situací. 

Ve spolupráci s pořadateli se nám podařilo uspořádat téměř 
plnohodnotnou triatlonovou sezónu i přes to, že několik 
závodů bylo nutno posunout do druhé poloviny roku. 
 
Některé tradiční závody ČTA (Triatlon Tábor, Mělník, Pálava 
Race) se již nepodařilo uspořádat ani najít náhradní termín. 

Díky ČTA a pořadatelům z Příbrami a Tábora se podařilo uspořádat opět Triathlon 
Fest Račice, kterému byl přidělen statut Evropského poháru juniorů a zastoupil 
tak EPJ v Táboře. 
 
Poděkování patří všem pořadatelům, organizátorům a rozhodčím, kteří byli 
v maximální míře ochotni v dané nelehké a nepřehledné situaci spolupracovat 
na organizaci našich akcí. 
Velké uznání zaslouží pořadatelé mezinárodních akcí SP Karlovy Vary, SP XTERRA 
Prachatice i EPJ v Račicích, jelikož díky podmínkám WT a ET byla koronavirová 
opatření výrazně náročnější na organizaci soutěží. 
 
Tvorba a schválení Soutěžní směrnice 2021 (SS 2021)  

 Až v dubnu byla vydána SS 2021, která upravovala všechny závody ČP a 
MČR. 

 SS byla několikrát aktualizována, hlavně díky přesunu termínů závodů. 
 
Časomíra 

 Vypsali jsme VŘ na dodavatele časomíry pro ČTA. Na základě výsledků VŘ 
můžeme další roky využívat více firem, tak abychom lépe pokryli celou 
sezónu, jelikož díky koronovirové situaci a velkému přesunu termínů jsme se 
dostávali do problémů se zajištěním měření a ceny za tuto službu výrazně 
vzrostly. 

 
Závody shrnutí 

 V sezóně 2021 jsme pod hlavičkou ČTA uspořádali, či se podíleli na 2(3) 
seriálech ČP - Olympijský/sprint  triatlon, Dlouhý triatlon, ČP Aquatlon 
startoval až na začátku října 2021. 

 Celkem jsme se podíleli na uspořádání 19 závodů ČP a MČR. 
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 Mezinárodní závody - 3 x (SP dospělých Karlovy Vary, SP XTERRA Prachatice, 
MS Kvadriatlon Týn nad Vltavou).   

 
Český pohár-olympijský a sprint triatlon (9 závodů) 

 Díky významné obětavé podpoře pořadatelů se nám v této nestabilní době 
podařilo uspořádat pohár na velmi slušné úrovni. 

 Do poháru byl nově opět zařazen závod Triatlon Fest Račice - 2 závody ČP 
(Supersprint + štafety). 

 Ve Zlíně se opět uskutečnil závod na tratích Superspritu a MČR smíšených 
štafet. 

 V Příbrami se uskutečnilo MČR včetně ČP smíšených štafet. 

 MČR ve Sprintriatlonu proběhlo v Brně. 

 Závod ČP jen pro kategorie žactva se opět uskutečnil v Pardubicích. 
(nezařazení kategorií žactva v Brně). 

 Kvalita celého poháru s výraznou podporu ČTA se postupně zvyšuje, ale je 
stále potřeba ve spolupráci s pořadateli zapracovat na zvýšení atraktivity a 
kvality soutěží. Olympijský triatlon je stále mimo zájem pořadatelů.  

 Podařilo se nám navýšit počet závodů na tratích Supersprintu a štafet, které 
zvyšují požadovanou atraktivitu sportu. Předpokládáme, že v tomto trendu 
budeme pokračovat i nadále. 
 

Český pohár - Aquatlon (4 závody) 
Z důvodu jarního omezení pořádání akcí byl celý pohár přesunut do podzimních 
měsíců a z důvodu velmi dlouhé sezóny a vysoké koncentrace závodů v druhé 
části roku se nevyhlašuje soutěž družstev. 

 
Český pohár - Dlouhý triatlon (naplánováno 5 závodů, z toho 1 na Slovensku) 
Počet snížen na 4 závody, Pálava Race byl opět zrušen. 

 ČP v dlouhém triatlonu je z hlediska kvality uspořádání i nadále na velmi 
vysoké úrovni.  

 Díky přesunům termínů počet startujících mírně poklesl. 

 Důležitým bodem pořádání závodů na dlouhých tratích je i nadále zvýšení 
bezpečnosti, zejména na komunikacích. Díky vyššímu počtu závodníků a 
provozu na silnicích jsme zaujali jasné stanovisko k podmínkám udělení 
statutu ČP. Na Slovakmanovi se podařilo pořadatelům splnit podmínku 
uzavření tratě. 
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Terénní triatlon  

 Pro rok 2021 se nepodařilo vyhlásit Český pohár v terénním triatlonu i přes 
jednání se zástupci připravovaného poháru TRI CUP ADVENTURE (Jakub 
Merle a Tomáš Langhammer). 

 MČR se uskutečnilo na závodě XTERRA Praha. 

 Světový pohár pod značkou XTERRA proběhl na vysoké sportovní úrovni 
díky firmě XPG Bohemia s.r.o.  

 
Zimní triatlon  

 Pro rok 2021 se Český pohár v zimním triatlonu nevyhlašoval. 

 Mistrovství ČR se neuskutečnilo. 
 

Duatlon 

 Pro rok 2021 se Český pohár v duatlonu nevyhlašoval. 

 MČR v duatlonu se tradičně uskutečnilo v Žamberku a proběhlo na velmi 
vysoké sportovní úrovni.  

 
Kvadriatlon 

 Pro rok 2021 se Český pohár v kvadriatlonu nevyhlašoval. 

 Tradiční závod Kvadriatlon Týn nad Vltavou byl MS a MČR.  

 Díky náročnosti soutěže je stále velmi nízký počet startujících. 
 
Krajské - regionální seriály 
V letošním roce se nám opět podařilo zajistit i podporu Krajským seriálům - 
závodům, podmínkou bylo uspořádání závodu žákovských kategorií od 8-15 let.  
Každý kraj měl možnost do programu přihlásit stejně jako v předešlých letech 3 
závody.   
Do programu krajských akcí bylo schváleno 19 akcí. 
Mezi nejaktivnější pořadatele a nejkvalitnější regionální soutěže patří již tradičně 
kraje Jihočeský, Jihomoravský a Královehradecký. 
 
Partnerské závody 
Do programu bylo schváleno na základě žádostí 5 akcí. 
Pozitivní je, že vznikají nové závody, které mají ambici stát se součástí ČP (např. 
Triatlon Konopiště a Triatlon Most). 
 
Tomáš Petr 
technický ředitel ČTA 
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3.2. Technická komise a rozhodčí 
 

Technická komise pracovala ve stejném složení jako v roce 2020, tedy Petr 
Kašpárek jako technický delegát pro ČP v dlouhém triatlonu, Petr Neumann jako 
technický delegát v krátkém triatlonu, Radana Nováková jako koordinátor 
rozhodčích, Petr Mužíček jako metodik a Tomáš Petr jako technický ředitel. 
Zároveň v rámci propagace rozhodčích vyšly 2 články, první v květnu v časopise 
RUN, druhý na triatlon.cz v září po světovém poháru v Karlových Varech. 
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Vybavení 
V letošním roce byli rozhodčí vybaveni novými tričky a vestami s novým 

logem a novým designem. Zároveň jsme z důvodu bezpečnosti přispěli 
rozhodčím na motokombinézy. 

 

 
 
Rozhodčí 

Aktuálně máme 26 aktivních rozhodčích, jedná se o největší počet za 
posledních 10 let. V květnu proběhlo online školení rozhodčích, opět online 
z důvodu COVID omezení. Přivítali jsme 5 nových rozhodčích. Technická komise 
má nadále zájem o nové rozhodčí a to především ty, kteří jsou schopni se 
domluvit anglicky. Nábor probíhá vždy na jarním školení. Tři rozhodčí byli letos 
povýšení ze 3. do 2.třídy, jeden ze 2.třídy do nejvyšší 1. 
 
Mezinárodní zkušenosti 

Aktuálně evidujeme 20 rozhodčích s mezinárodní licencí třídy 1 a jednoho 
třídy 2 (Petr Mužíček). Evropský pohár juniorů v Račicích jsme obsadili 
kompletně včetně pozice hlavního rozhodčího a asistenta technického delegáta. 
Světový pohár v Karlových Varech byl letos opět z větší části obsazen českými 
rozhodčími na vedoucích pozicích, včetně pozice hlavního rozhodčího, což je 
dosavadní maximum českých rozhodčích. Čeští rozhodčí opět úspěšně zvládli 
dvoudenní světový pohár v terénním triatlonu v Prachaticích. 
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1   
 
Dokumenty 

Pro letošní rok proběhla úprava pravidel z pohledu výkladu, zároveň došlo 
k úpravě směrnice technické komise z pohledu povinnosti rozhodčích. Soutěžní 
směrnice byla letos opět vydána na celou sezónu, ale následně upravena kvůli 
zkrácené sezóně. Veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí na webu 
www.triatlon.cz.  

 
Další plány pro nejbližší období 

 V sobotu 2.10.2021 proběhlo setkání rozhodčích a vyhodnocení sezóny. 
V zápisu máme spoustu námětu pro rok 2022, na kterých technická 
komise začne v listopadu pracovat 

 zaměření se na dětské závody  

 podpora účasti našich rozhodčích na mezinárodních závodech 

 příprava školení rozhodčích spojené s náborem nových rozhodčích 

 návrh revize pravidel pro rok 2022 v reakci na plánovanou úpravu 
pravidel World Triathlon 

 dokončit první verzi „odlehčených pravidel“ pro závody mimo ČP 
 
Závěrem patří poděkování všem aktivním rozhodčím ČTA. 
 
Petr Mužíček 
metodik technické sekce ČTA 

 

 

http://www.triatlon.cz/
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Vývoj členské základny ČTA 

Zde vám předkládáme vývoj členské základny právnických osob 

v ČTA od roku 2015 ke dni 4. 10. 2021.  
 

Členství právnických osob (klubů) 

Celkový počet registrovaných klubů se nám v posledních letech 

ustálil a pohybuje se okolo 245 klubů. Výběr členských 

příspěvků je na úrovni cca 50 %. V tabulce není zohledněno, kolika klubům je v 

daném roce zrušeno členství, nicméně se jedná o 5 až 10 klubů ročně.  

Tab. Statistika počtu klubů 

Rok 
Počet klubů 

(uhrazen členský příspěvek) 
Celkem 

registrovaných klubů 
Nových 
klubů 

2021* 118 244 6 
2020 117 248 7 

2019 124 244 10 
2018 129 237 11 

2017 126 237 11 

2016 125 235 15 
2015 116 228 14 

* ke dni 4. 10. 2021 

Graf: Vývoj počtu klubů 

 

 

Josef Dvořák 

organizačně-administrativní pracovník ČTA 
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4. Zprávy o hospodaření ČTA 

4.1. Zpráva o hospodaření ČTA za rok 2020 

Graf zdroje /viz Tab. Souhrn 2020/: 

 
 

Reprezentace (MŠMT) 

DOTACE MŠMT-reprezentace ČTA    

Sportovní příprava a soutěže ČR     607 428,81 

Sportovní příprava zahraničí   1 336 857,01 

Soutěže zahraničí   357 017,17 

Služby - trenéři   151 225,00 

Spotřeba materiálu   1 028 845,00 

Jiný materiál (testy, PHM,kan. potřeby...)   382 452,25 

Odměny za umístění  121 760,00 

Jiné služby (energie,nájmy,účet,tel…)  498 814,76 

Celkem  4 484 400,00 

 

Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných směrnic. Vráceno 450 000,- Kč na 

účet MŠMT, jako nevyčerpané prostředky z důvodu omezení v rámci pandemie 

Covid.  

714 800,00; 3%

1 542 857,00; 6%

243 322; 1%

24 349 693; 90%

77 929; 0%

Interní příjmy (známky, poplatky,
atd)

Mimořádné příjmy (spoluúčast
VSA)

Prodej služeb

MŠMT/NSA

ČP 2020
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Sportovně talentovaná mládež (MŠMT) 

DOTACE MŠMT - talentovaná mládež 
ČTA     

Sportovní příprava ČR     3 290 724,97 

Sportovní příprava zahraničí   119 137,17 

Služby - trenéři   1 563 210,00 

Odměny za umístění   56 000,00 

Jiné služby výše neuvedené   1 366 879,32 

Spotřeba materiálu (trenažéry, oblečení, )   990 054,94 

Jiný mater (literatura, testy, kancel. potř., 
PHM...)   

708 496,02 

Služby  - poštovné, opravy a udržování 
apod.   

49 000,95 

Služby -  energie, cestovné, telefony, 
apod.  

21 496,63 

Celkem  8 165 000,00 

 

Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných směrnic. Vráceno 550 000,- Kč na 

účet MŠMT, jako nevyčerpané prostředky z důvodu omezení v rámci pandemie 

Covid. 

 

Sekretariát ČTA 

Sekretariát ČTA 2020    

Účetní služby    92 433,00 

Služby (nájem, el., top., úklid, IT)   101 024,00 

Stravenky   25 200,00 

Mzdy včetně odvodů    1 301 153,00 

Právník   39 837,00 

Grafické práce (logo a jiné)   133 513,00 

Kanc. potřeby, opravy   22 000,00 

Poštovné   1 045,00 
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Video (40 let, rozhodčí, závody…)   248 492,00 

Telefon sekretariát    24 689,00 

Pojištění    55 407,00 

Cestovné   10 332,00 

HW+SW (PC, tiskárna, telefon...)   80 000,00 

czechtriseries.cz, servis, lic.   163 350,00 

Propagace - ročenka   65 029,00 

Monitoring dotací   67 760,00 

Poplatky federacím   30 567,00 

Administrativní podpora CTTS s.r.o.  108 900,00 

Celkem  2 570 731,00 

 

Komentář: Výdaje jsou stabilního charakteru vzhledem k vzrůstajícím 

požadavkům na administrativu zejména státních dotací a dalších souvisejících 

činností. Činnost je financována zejména z programu Organizace sportu 

(MŠMT), ostatních dotací a vlastních zdrojů. 

 

Czechtriseries/ČP a krajské a partnerské závody 

Czechtriseries ČP 2020    

Technické zabezpečení - časomíra   567 800,00 

Technické zabezpečení - servis   472 980,00 

Česká televize   118 580,00 

Rozhodčí - mzdy   335 522,00 

Materiál -(čep.,brány, vybavení, techn., 
pásky atd.)   420 192,00 

Medaile, poháry   102 668,00 

odměny ČP   67 000,00 

Realizační tým(tech.ředitel, koor.rozh, 
metodik, TD)   722 576,00 

Podpora závodů OHTT, TRT a ost.    1 140 272,00 

Celkem  3 947 590,00 
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Krajské a partnerské závody 2020    

Krajské a partnerské závody   274 152,00 

Celkem  274 152,00 

Komentář: Organizace akcí a soutěží byla financována zejména z programu 

MŠMT Organizace sportu, ostatních dotací a vlastních zdrojů. Čerpání bylo 

doloženo dle příslušných podmínek. Mimo ČP, MČR a VSA bylo podpořeno 12 

krajských a 4 partnerské akce. 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2020 

Výnosy:   27 528 601,- Kč 

Náklady:   26 820 730,- Kč 

Rozdíl:         707 871,- Kč 

Komentář: Česká triatlonová asociace vykázala za rok 2020 zisk. 

Tab. „Souhrn 2020“ 

 

POLOŽKY ROZPOČTU  ČTA Výnosy Náklady

Vlastní zdroje:

Interní příjmy (známky, poplatky, atd) 714 800,00 0,00

Mimořádné příjmy (spoluúčast VSA) 1 542 857,00 0,00

Půjčka ČUS 600 000,00 603 000,00

ČP 2020 77 929,00 3 947 590,00

Sekretariát ČTA 0,00 2 570 731,00

Krajské a partnerské závody - mládež 0,00 274 152,00

Vyhlášení ČP 2020 0,00 0,00

Prodej služeb 243 322,00 0,00

Účelové dotace  prostředky:

Program II. Sportovně talentovaná mládež 8 715 000,00 8 165 000,00

Program I. Státní sportovní reprezentace 4 934 400,00 4 484 400,00

Program VI. VSA (SP Karlovy Vary) 3 600 000,00 5 642 857,00

Program VI. VSA (ME XTERRA) 0,00 0,00

Program VI. VSA (EP Tábor) 0,00 0,00

Český Olympijský výbor 0,00 0,00

Program SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) 133 000,00 133 000,00

Program V. - Podpora sportovní činnosti 6 957 293,00 0,00

Program NSA COVID 10 000,00 0,00

Vratka MŠMT (Talent, Repre) 0,00 1 000 000,00

Zisk / Ztráta  Výnosy celkem Náklady celkem

707 871,00 Kč 27 528 601,00 26 820 730,00

  Česká triatlonová asociace - rozpočet  2020 - stav ke dni 31.12.2020
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4.2.  Zpráva o stavu hospodaření ČTA za rok 2021 

 

Aktuální přehled finančních zdrojů a výdajů v roce 2021 bude předán přímo 

delegátům v místě konání VH ČTA. 

 

 

Antonín Bauer 

předseda Rady ČTA 
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4.3.  Návrh rozpočtu ČTA na rok 2022 

 

Tab. „Návrh rozpočtu 2022“ 

 
 

 

Antonín Bauer 

předseda Rady ČTA 

 

 

 

 

 

Česká triatlonová asociace 

POLOŽKY ROZPOČTU ČTA Výnosy Náklady

Vlastní zdroje:

Ostatní příjmy 700 000,00 0,00

Mimořádné příjmy *ČP, VSA 2 201 482,00 0,00

Půjčka ČUS 600 000,00 603 000,00

Sekretariát ČTA 0,00 3 000 000,00

Czechtriserie/ČP 2021 +Kraje a part. 150 000,00 5 100 000,00

ČTTS s.r.o. 300 000,00 300 000,00

Státní účelové dotace:

Talentovaná mládež 9 154 127,00 9 154 127,00

Reprezentace 5 184 565,00 5 184 565,00

Český Olympijský výbor 0,00 0,00

Významné sportovní akce EPJ 700 000,00 910 000,00

Významné sportovní akce SP KV 4 110 611,00 5 872 302,00

Významné sportovní akce SP XTERRA 536 177,00 765 968,00

Podpora sportovních svazů 7 298 336,00 0,00

Reprezentace paratriatlon ZPS 399 000,00 399 000,00

Zisk / Ztráta  Výnosy celkem Náklady celkem

45 336,00 Kč 31 334 298,00 31 288 962,00

 Návrh rozpočtu 2022
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5. Česká triatlonová společnost s.r.o. 

ČTS s.r.o. je zřízena za účelem, aby svými aktivitami podporovala ČTA, resp. její 
členy. V roce 2021 vykonávané tyto činnosti: 

Marketing, obchod 
Spolupráce firmou Prista Oil s.r.o. pokračovala i v letošním roce a postupně 
dochází k jejímu rozšiřování. 
Proběhla jednání s firmami Toyota, Skratch Labs (výživa). 

 Marketinková strategie ČTA 

 E-shop  
 
 
Pronajímáme si novou platformu E-shopu, jelikož ta původní již nebyla vhodná 
pro současné obchodní trendy.  
V rámci obchodních možností pokračujeme v obchodování na E-shopu, kde 
nabízíme k prodeji reprezentační oblečení pro kategorie AGE-GROUP a další 
produkty pod názvem „CZECH TRIATHLON TEAM“.  
 
Díky novému logu ČTA jsme vytvořili novou kolekci oblečení CZECH TRIATHLON 
TEAM, kterou budeme postupně rozšiřovat a dále nabízet k prodeji. 

 

 Prodej fotografií 
 

Cena fotografií zůstává na 10 Kč/20 Kč, člen ČTA/nečlen  ČTA. 
 

Media 
Mediální komunikaci ČTA zajištoval i v roce 2021 Michal Včeliš. 
Pro letošní 2021 jsme měli nasmlouvány dva fotografy - Jiřího Matouška a Aleše 
Bendíka. Fotografie z akcí byly prořízeny v dostatečném množství i kvalitě. 
Fotografie jsme nabízeli k prodeji přes CTS (viz výše), bohužel fotogalerie na CTS 
je již zastaralá a import fotografií není optimální. Hlavně v úvodu sezóny také 
docházelo k pozdějšímu importu fotografií do systému. 
 
Po odchodu Anety Grabmüllerové stále hledáme nového správce sociálních sítí, 
facebookového profilu ČTA „Český triatlon“ a instagramového profilu atd.. 
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Ve spolupráci s Českou televizí jsme opět zajistili více jak 10 záznamů z našich 
významných akcí.   
S pořadateli jsme se smluvně domluvili na spoluúčasti při úhradě nákladů 
z důvodu absence finančních zdrojů. 
V rámci závodu SP Karlovy Vary a XTERRA Czech se zrealizovaly živé přenosy 
z akcí.   
Nově jsme navázali spolupráci s firmou František Dron s.r.o, která zajištovala 
výrobu videí z akcí. 
 
Podpora pořadatelům závodů a reprezentace  

 Nákup a vývoj nového reprezentačního oblečení a oblečení pro rozhodčí 
ČTA s firmou ATEX. 

 Pokračuje vývoj nové kolekce oblečení pro rok 2021-2024  

 Nákup plaveckých čepic pro závody ČP CZECHTRISERIES/TEXACO.  

 Fakturace startovného pro pořadatele. 

 Objednávání služeb časomíry. 

 Úpravy a podpora pořadatelům v CTS, správa systému. 
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Česká triatlonová společnost, s.r.o., výsledovka 2020 
  

              
Číslo účtu 

    
Koncový  

Název účtu 
   

stav 
              

              

Náklady 
     

       

501 Spotřeba materiálu 
  

16914,30 
504 Prodané zboží 

   
255280,84 

518 Ostatní služby 
   

1642945,21 
521 Mzdové náklady 

   
10000,00 

543 Poskytnuté dary 
   

1851,24 
548 Ostatní provozní náklady 

 
4,15 

562 Úroky 
    

502,00 
563 Kurzové ztráty 

   
5089,28 

568 Ostatní finanční náklady - bankovní popl. 6200,84 

              
  Náklady celkem       1938787,86 

              
Výnosy 

     
       

602 Tržby z prodeje služeb 
  

1654288,43 
604 Tržby za zboží 

   
294983,32 

648 Ostatní provozní výnosy 
  

1,72 
660 Finanční výnosy 

   
54957,00 

662 Úroky přijaté 
   

866,40 
663 Kurzové zisky       -85,48 
              
  Výnosy celkem       2005011,39 
                    

66223,53       
   

 

 

Tomáš Petr 

jednatel České triatlonové společnosti s.r.o. 
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6. Oblast médií a komunikace ČTA 
Při pohledu do monitoringu a archivu médií za rok 2021 je 

patrné, že mediální komunikace nebyla v této sezoně 

definována pouze domácími závody a úspěchy českých 

reprezentantů na mezinárodních akcích, ale také vlastními 

projekty České triatlonové asociace. 

 

Tím prvním byl videoseriál připomínající 40 let historie 

českého triatlonu – 40 dílů bylo postupně publikováno na sociálních sítích, 

přičemž některé z nich sdílela masová média. Vrcholem projektu byl 40minutový 

pořad mapující nejvýznamnější momenty triatlonové historie, který odvysílala 

v premiéře i několika reprízách Česká televize.  

 

Dalším komunikačně úspěšným projektem byla série tří virtuálních závodů 

v duatlonu a běhu VIRTUAL CZECHTRISERIES, která proběhla v době přísných 

koronavirových opatření. Jedním z jejích cílů bylo vrátit sport do života dětí a 

rekreačních sportovců, což vzbudilo zájem médií (např. reportáž v pořadu 

Branky, body, vteřiny), sportovních institucí (spolupráce s ČOV) a také 

profesionálních sportovců z jiných sportovních odvětví. 

 

Na konci zatím poslední a nejtěžší vlny koronavirové epidemie připravila ČTA 

poděkování zdravotníkům a lékařům za jejich obětavou práci, které vyjádřila 

speciálním videem a možností vybrat si startovné na jeden závod zdarma. Také 

tato aktivita vzbudila zájem médií (mj. Seznam Zprávy, Novinky, Český rozhlas…). 
 

Od začátku sezony jsou už téměř veškeré mediální aktivity směřovány k domácím 

i mezinárodním závodům. Ke každému závodu ČP nebo MČR byly distribuovány 

alespoň dvě tiskové zprávy (před akcí + po akci), dále měli novináři pravidelné a 

rychlé informace k závodům ME, MS, SP a v případě českého úspěchu také EP. 

Celkem bylo během sezony 2021 distribuováno přibližně 60 tiskových zpráv. 
 

Je potěšující, že triatlon dostává čím dál více prostoru na televizních 

obrazovkách. ČT sport zpracovala 11 obsáhlých reportáží (15+ minut) z domácích 

závodů, přímým přenosem vysílala závody SP v Karlových Varech a XTERRA 

CZECH. Diváci ČT Sport mohli sledovat také závody na OH v Tokiu a všechny 
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závody série WTCS. Nově se triatlon dostal do vysílacího schéma Eurosportu, 

který kromě olympijských závodů vysílal přímým přenosem celý The Collins Cup 

a ze záznamu všechny závody série Super League. 
 

Celá řada mediálních aktivit byla realizována při příležitosti závodů XTERRA 

CZECH a CITY TRIATHLON Karlovy Vary (tisková konference, mediální partnerství 

s Radiožurnálem Sport i Českou televizí aj.). 
 

Také v roce 2021 pokračovala spolupráce s časopisem RUN, který v každém čísle 

na čtyřech stranách přináší triatlonové rozhovory, tréninkové tipy, pozvánky na 

závody i reportáže z nich. V další sezoně plánujeme navázat také užší spolupráci 

s webem Běhejsrdcem a rozhlasovou stanicí Radiožurnál Sport. Jako součást 

komunikačního mixu ČTA se ustálil newsletter, který odebírá více než 3300 adres. 
 

Sociální média 

Během uplynulé sezony zaznamenala facebooková stránka Český triatlon nárůst 

přibližně 300 sledujících. Momentálně její obsah odebírá téměř 5000 uživatelů 

(4981 k 29. září). K výraznému nárustu sledujících došlo na Instagramu, kde účet 

ČTA sleduje přibližně 2850 fanoušků. Pozitivní ohlas vzbudily nové typy 

příspěvků: instastories s přehledem výsledků, grafiky směřující k českým 

závodům, nominační příspěvky na mezinárodní závody nebo instastories s citáty 

(všechny instastories se zveřejňují také v sekci Příběhy na Facebooku). 

 

Michal Včeliš (PR ČTA, media@triatlon.cz) 

Facebook Instagram 

 

 

 

mailto:media@triatlon.cz
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6.1. Zajímavost 

Svět se mění. A my musíme s ním, říká šéf českých rozhodčích 

Světový pohár v Karlových Varech není velkou příležitostí jen pro závodníky, ale 

také pro české rozhodčí. Tím hlavním byl při závodu žen Petr Mužíček, kterému 

byla tato prestižní pozice svěřena vůbec poprvé. „Je to pocta a úspěch,“ říká v 

rozhovoru, ve kterém představuje práci rozhodčích na mezinárodních i českých 

závodech. 

 

Jaká byla tvá funkce v Karlových Varech a za co všechno máš z této pozice 

zodpovědnost? 

Na světovém poháru v Karlových Varech jsem měl svoji obvyklou pozici Chief 

Race Official, což znamená zajistit rozdělení rozhodčích, zajištění servisu pro 

rozhodčí včetně dopravy, ubytování, stravy, vybavení, jejich zaškolení, ověření 

znalostí a v den závodu i jejich kontroly. Následně jsem zodpovědný za jejich 

hodnocení pro technického delegáta. 

Letos jsem byl navíc vybrán jako hlavní rozhodčí pro závod žen, což považuji za 

poctu a úspěch. Jako v tuto chvíli jediný zástupce v Česku s 2. třídou 
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mezinárodního rozhodčího jsem již působil jako technický delegát a hlavní 

rozhodčí na evropských pohárech juniorů, vloni jsem byl nominován do 

Karlových Varů organizací World Triathlon jako asistent technického delegáta, 

ale letošní pozice hlavního rozhodčího je určitě vrchol mé rozhodcovské 

kariéry. 

Kolik českých rozhodčích se v Karlových Varech zapojilo? 

Do Karlových Varů zveme tradičně všechny naše 

rozhodčí, kteří se podílejí na Českém poháru. Z 

důvodu souběhu jiných závodů se nás vždy sejde mezi 

patnácti a sedmnácti. Letos tomu nebylo jinak. Navíc s 

ohledem na mezinárodní účast dáváme přednost těm, 

kteří se domluví anglicky. Vloni byl světový pohár 

unikátní tím, že na závod nedorazilo tolik zahraničních 

rozhodčích kvůli COVID restrikcím a Češi tak obsadili 

většinu hlavních pozic a spousta našich rozhodčích 

dostala příležitost vyrůst. Pozice šéfů jim tak zůstaly i 

letos. 

Pro upřesnění, na světové úrovni je sbor rozhodčích rozdělen skrze vedoucí 

pozice – plavání, kolo, běh, depo, penalty box, občerstvovací stanice, krizové 

centrum, cíl, registrace, technologie… Každý vedoucí má k sobě asistenty a 

dohlíží nejen na pravidla během závodu, ale i na dodržení technického manuálu 

World Triathlon. Veškeré prohřešky pak hlásí hlavnímu rozhodčímu, který 

rozhoduje o trestech. 

Jaké je nyní postavení českých rozhodčích v historickém kontextu? Zvyšuje se 

jejich počet nebo respekt na mezinárodním poli? 

Počet českých rozhodčích posledních deset let zůstává stejný, ale naše pozice 

se v mezinárodním měřítku neustále zvyšuje. Dříve jsme byli jen v rolích 

asistentů a plnili úkoly zahraničních rozhodčích, za posledních pět let se naše 

pozice výrazně posunuly. 
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Kolik rozhodčích celkem na závody dohlíží? A liší se tento počet, pokud se 

jedná o sprint, olympijský, střední a dlouhý triatlon? 

Na světovém poháru je v ideálním případě 40 pozic pro rozhodčí, pokud není k 

dispozici tolik kvalifikovaných rozhodčích, pak jednotliví rozhodčí plní během 

závodu více funkcí, mají tzv. hlavní pozici a pak druhou a případně i třetí. 

Takovýto rozpis se připravuje 3-4 týdny dopředu. Počty se liší podle počtu dep, 

v Karlových Varech jsou 2 a tím pádem je potřeba o rozhodčí navíc. Sprint a 

olympijský je stejný počet, co se týče dlouhých triatlonů, tak tam se počet 

rozhodčích zvětšuje pouze o ty, kteří jdou na motorku hlídat drafting, tedy cca 

6-8 rozhodčích navíc. 

Jak čeští rozhodčí závod SP v Karlových Varech zvládli? 

Za loňský a letošní světový pohár zaslouží naši rozhodčí obrovské uznání a 

poděkování. Bez takového týmu v zádech bych nikdy důvěru World Triathlon 

nedostal. Rosteme společně jako tým. Před čtyřmi roky většina našich 

rozhodčích absolvovala certifikaci na mezinárodní rozhodčí, tzv. ITU Level 1 a 

tím jsme i v očích evropské a světové federace získali větší důvěru. Naši 

rozhodčí zase měli možnost poznat způsob myšlení a světové trendy v tomto 

sportu. 

České myšlení je totiž standardně postaveno na improvizaci a větě: „Dělám to 

už dvacet let, tak mi nebude nikdo vysvětlovat, jak to mám dělat.“ Svět se ale 

mění a my musíme s ním. Máme svou hrdost, což je určitě důležité, ale musíme 

být u toho schopni vnímat okolí. 

V čem se nejvíce liší práce rozhodčího na domácích a mezinárodních 

závodech? 

Mezinárodní rozhodcování je velmi zaměřeno na prevenci a přípravu před 

závodem. Mnohem více času zabere příprava na závod než závod samotný. Na 

světovém poháru má technický delegát a hlavní rozhodčí spousty schůzek s 

jednotlivými skupinami s cílem vyhnout se problémům během závodu a z 

improvizace udělat rutinu. Prostě každý musí vědět, co dělat za všech okolností. 

Schůzky s motorkáři, televizí, pořadateli na každém z úseků, fotografy, policií, 

záchranáři, atd.  A to i přes to, že se třeba konkrétně v Karlových Varech jel již 
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15. ročník a spousta lidí by si řekla, prostě to uděláme stejně jako vloni. Jenže 

cvičení dělá mistra. 

Na závodě Českého poháru je v průměru pět až osm rozhodčích dle typu 

závodu, takže jsou zaměření primárně na pravidla a závodníky. Technickou část 

zabezpečuje pořadatel s technickým delegátem. Ale i toto se již snažíme měnit 

tak, aby to více odpovídalo mezinárodním trendům, které považuji za příkladné. 

V čem triatlonoví profesionálové nejčastěji chybují? 

Nejčastější prohřešky jsou předčasný start a chyby v depu. Depo je z pohledu 

možných prohřešků opravdu čtvrtou disciplínou – přejetí čáry depa, pohození 

neoprenu, brýlí mimo svůj prostor atd. Letos byl v Karlových Varech udělen 

pouze jeden trest, a to za plavecké brýle mimo bedýnku, za což si dotyčný 

musel odpykat 15s trest v penalty boxu. Dále jsme řešili 2x spadlé kolo, ale v 

obou případech kolo spadlo až po opuštění depa, takže trest nebyl udělen. 

Pokud by spadlo v době, kdy je závodník ještě v depu, pak by ho musel srovnat 

nebo by dostal časovou penalizaci. Dále byly čtyři závodnice vyřazené ze závodu 

za dojetí o kolo na cyklistice. 

Pokud se někdo rozhodne stát se triatlonovým rozhodčím, jak dlouhá vede 

cesta k mezinárodním závodům a co je všechno potřeba umět? 

Prvním krokem je přihláška na školení rozhodčích ČTA. Uchazeč se zúčastní 

našeho školení, napíše test a poté splní praktickou zkoušku na závodě Českého 

poháru. Následně jej technická komise ČTA může nominovat na závod 

evropského nebo světového triatlonu. Aktuálně máme zhruba 25 rozhodčích, 

takže šance se dostat na tyto závody je velká. Pokud dotyčný umí anglicky, tak 

má nominaci téměř jistou. 

Jak těžké je dostat se jako rozhodčí na olympijské hry nebo závody 

mistrovství světa? 

Dostat se na závody World Triathlon Series nebo Olympic Games je již o něco 

těžší. Jsou dvě možnosti – buď přímá nominace od World Triathlon na pozici 

technického delegáta, případně asistenta nebo hlavního rozhodčího. Druhou 

možností je tzv. Self Funded Technical Official program, kdy jednotlivé národní 
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federace přihlašují své rozhodčí na závod stejně jako závodníky a ti pak čekají, 

zda se na závod kvalifikují. Rozhoduje třída kvalifikace a zkušenosti. Ve světě je 

o tento program obrovský zájem i přes to, že za takovéto rozhodcování není od 

World Triathlon žádná odměna, nominovaný rozhodčí má pouze nárok na jídlo 

a ubytování zdarma od pořadatelů a měl by dostat ještě uvítací balíček, ve 

kterém je většinou mimo jiné tričko závodu. ČTA má pro české rozhodčí 

program finanční podpory účasti na mezinárodních závodech. 

Co nabízí ČTA rozhodčím? 

Pro české rozhodčí má Česká triatlonová asociace program finanční podpory, 

při kterém tito dostanou i za účast na mezinárodních závodech finanční 

odměnu, včetně cestovného, jídla a ubytování. Závěrem bych rád zdůraznil, že z 

mého pohledu je práce rozhodčí skvělá příležitost pro osobní růst člověka, ať už 

na české či mezinárodní úrovni. 
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STANOVY ČTA 

STANOVY 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

dále jen „Stanovy“ 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Právní postavení 

1.1.1 Česká Triatlonová Asociace z.s. (dále též „ČTA“) je spolkem, který 

vznikl dne 28.5.1990 pod názvem Český svaz triatlonu za účelem 

zajištění sportovní činnosti svých členů. 

1.1.2 ČTA je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 

Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu 

jednání, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese 

odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. ČTA uznává právní, 

organizační a finanční samostatnost svých členů a neodpovídá za 

jejich závazky. 

1.2 Název a sídlo 

1.2.1 ČTA vystupuje pod názvem „Česká Triatlonová Asociace z.s.“                 

a používá zkratku „ČTA“. V anglicko-jazyčném překladu vystupuje 

ČTA pod názvem „Czech Triathlon Association“ a používá zkratku 

„CTA“. 

1.2.2 Sídlem ČTA je: Praha. 

1.3 Trvání ČTA 

1.3.1 ČTA je založena na dobu neurčitou. 

1.4 Účel ČTA a předmět její činnosti 

1.4.1 Účelem ČTA je sdružovat sportovní oddíly, kluby, tělovýchovné 

kolektivy, spolky a jiná uskupení sportovních oddílů, obchodní 

společnosti a další právnické a fyzické osoby a jako zastřešující 

organizace pečuje rozvoj a kultivaci sportovního prostředí v ČR ve 

sportovních disciplínách aquatlon (plavání a běh), zimní triatlon 

(běh, horské (MTB) kolo, lyže-běh), triatlon (plavání, kolo, běh), 

terénní triatlon (plavání, MTB kolo, běh), duatlon (běh, kolo, běh), 

kvadriatlon (plavání, kajak, kolo, běh) a paratriatlon (triatlon, 
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technicky přizpůsobený pro handicapované závodníky), dále jen 

„triatlon“. 

1.4.2 ČTA chrání práva a zájmy svých členů a přispívá k uspokojování jejich 

potřeb. 

1.4.3 ČTA vytváří metodické a organizační podmínky pro triatlon, vydává 

základní normy, zabezpečuje vzdělávání, školení a přípravu trenérů, 

rozhodčích a dalších pracovníků. ČTA organizuje či spoluorganizuje 

a řídí domácí soutěže a pohárové seriály v triatlonu, případně 

mezinárodní soutěže v triatlonu na území ČR. ČTA řídí a zajišťuje 

státní reprezentaci ČR v triatlonu, včetně přípravy talentované 

mládeže. 

1.4.4 ČTA může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné 

činnosti, a to svou vlastní činností i prostřednictvím obchodní 

společnosti Česká triatlonová společnost s.r.o. (dále jen „ČTS“) 

jejímž je ČTA jediným společníkem. ČTA sama a prostřednictvím ČTS 

s využitím obchodně-marketingového potenciálu sportovních akcí 

triatlonu a státní reprezentace v triatlonu usiluje o zajištění 

maximální administrativní i materiální podpory triatlonu v ČR                

a poskytnutí výhod členům ČTA.  

1.5 Členství ČTA v dalších organizacích 

1.5.1 ČTA je členem Českého Olympijského výboru (ČOV) a České unie 

sportu (ČUS). Případná změna členství v ČUS může být v případě 

potřeby provedena z rozhodnutí Rady ČTA. 

1.5.2 ČTA zastupuje triatlonové hnutí ČR v mezinárodních organizacích, 

zejména v European Triathlon Union (ETU), International Triathlon 

Union (ITU) a World Quadriathlon Federation (WQF). Základní 

dokumenty těchto mezinárodních organizací musí být v nezbytné 

míře respektovány při organizaci činnosti ČTA. 

1.5.3 ČTA jako zastřešující organizace triatlonu v ČR a člen ETU, ITU                

a WQF uděluje souhlas s pořádáním závodů v triatlonu a závodů 

v triatlonu s mezinárodní účastí.   
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1.5.4 ČTA spolupracuje s orgány ČR a dalšími tělovýchovnými, 

sportovními a společenskými organizacemi a hájí při tom zájmy 

svých členů. 

2 ČLENSTVÍ 

2.1 Druhy členství 

2.1.1 ČTA sdružuje fyzické a právnické osoby. Vztahy vyplývající z členství 

fyzických osob v ČTA, které jsou zároveň členy právnických osob, 

které jsou samy členy ČTA, zejména vztahy vyplývající z členství ve 

sportovních oddílech či klubech, jsou upraveny licenčním                          

a přestupním řádu  ČTA. 

2.1.2 Členství se rozlišuje na: 

2.1.2.1 řádné a  

2.1.2.2 čestné 

2.2 Členství fyzických osob 

2.2.1 Členem ČTA se může stát jakákoliv fyzická osoba, bez ohledu na 

státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami                           

a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov. 

2.2.2 Fyzické osoby, které jsou mladší než 18 let, se mohou stát členy ČTA 

pouze s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce. 

2.2.3 Členství fyzických osob vzniká registrací provedenou sekretariátem, 

sportovním oddílem či klubem, nebo prostřednictvím informačního 

systému ČTA (dále jen „IS ČTA“) na základě řádně vyplněné 

přihlášky. 

2.2.4 Dokladem o členství fyzické osoby je licence ČTA. 

2.3 Členství právnických osob 

2.3.1 Členem ČTA se může stát jakákoliv právnická osoba splňující 

podmínky dle článku 2.3.2, bez ohledu na místo svého sídla, pokud 

souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti 

ČTA dle Stanov. 

2.3.2 Členem ČTA může být pouze spolek či jiná právnická osoba, která  

2.3.2.1 je založena za účelem provozování organizovaného 

sportu svých členů (sportovní klub), jejímiž členy jsou 

členové ČTA, které jsou fyzickými osobami nebo 
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2.3.2.2 sdružuje spolky či jiné právnické osoby (sportovní kluby) 

uvedené v odstavci 2.3.2.1. na oblastní úrovni. 

2.3.3 Členství právnické osoby vzniká schválením členství Radou,                         

a to na základě řádně vyplněné písemné přihlášky či elektronické 

přihlášky v IS ČTA. 

2.3.4 Podmínkou vzniku členství právnické osoby je předložení úplného 

znění stanov či jiných obdobných zakladatelských dokumentů                

a doložení jmen členů svých statutárních orgánů, jakož i skutečností, 

na jejichž základě jsou statutární orgány oprávněny jejich jménem 

jednat. 

2.3.5 Členové, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni předkládat 

ČTA i veškeré změny dokumentů dle článku 2.3.4, jakož                                

i informovat ČT o změnách členů svých statutárních orgánů. Tito 

členové zároveň souhlasí s tím, aby ČTA uveřejnila dokumenty dle 

článku 2.3.4 a jména členů jejich statutárních orgánů. 

2.4 Čestné členství 

2.4.1 Čestné členství může Valná hromada udělit osobám, které se zvlášť 

zasloužily o rozvoj českého triatlonu. Valná hromada je rovněž 

oprávněna čestné členství odebrat. 

2.4.2 Čestný člen má stejná práva, jako řádní členové. 

2.4.3 Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky. 

2.5 Práva členů 

2.5.1 Člen má právo hlásit se k členství v ČTA. 

2.5.2 Člen ČTA starší 18 let má právo účastnit se valných hromad ČTA, je-

li k tomu delegován členem s hlasovacím právem. 

2.5.3 Hlasovací práva na Valné hromadě ČTA mají členové, kteří jsou 

právnickými osobami, mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání 

pozvánek na příslušnou Valnou hromadu zaplaceny členské 

příspěvky na aktuální kalendářní rok a jsou členy ČTA nejméně po 

dobu 6 měsíců. Každý takový člen má jeden hlas. 

2.5.4 Členové mají právo podávat orgánům ČTA podněty, týkající se 

činnosti těchto orgánů a právo odvolávat se proti rozhodnutí, která 

se těchto členů týkají, k odvolacím orgánům ČTA, je-li takové 

odvolání přípustné. 
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2.5.5 Členové nemají právo samostatně vyhlašovat mistrovské soutěže 

ani soutěže seriálů Českého poháru a to ani v takové podobě, která 

by mohla být s mistrovskými, nebo pohárovými závody 

zaměnitelná. 

2.6 Povinnosti členů 

2.6.1 Každý člen je povinen dodržovat Stanovy, řídit se dokumenty ČTA 

závaznými pro členy, chránit zájmy ČTA a její majetek. Členové jsou 

povinni dodržovat předpisy, směrnice, licenční a přestupní řády, 

technické normy a pravidla soutěží vydávaná ČTA. 

2.6.2 Členové jsou povinni platit členské příspěvky. 

2.6.2.1 Rada může rozhodnout o tom, že čerpání poskytovaných 

služeb či výhod bude v případě členů, kteří neuhradí 

členský příspěvek, omezeno. 

2.6.2.2 Rada může zároveň rozhodnout, že u takových členů 

bude omezeno či vyloučeno získávání bodů v rámci 

pohárových soutěží. 

2.6.3 Každý člen je povinen poskytovat ČTA identifikační, kontaktní                

a statistické informace určené pro sportovní, organizační                          

a marketingové účely ČTA. Jestliže z platných právních předpisů 

vyplývá právo člena odmítnout poskytnutí takových informací, je 

člen oprávněn tak učinit. 

2.6.4 Každý člen, který od ČTA obdrží finanční prostředky, je povinen 

prostředky řádně vyúčtovat v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy. 

2.6.5 Každý člen, který organizuje závod v triatlonu, je povinen 

2.6.5.1 registrovat, v souladu s pravidly stanovenými v příslušných 

dokumentech ČTA závazných pro členy, závod nebo seriál závodů 

v informačním systému ČTA a využívat jednotnou databázi členů ČTA 

v tomto systému pro registraci startujících a následnou publikaci výsledků; 

2.6.5.2 při vytváření propozic a při realizaci závodů dodržovat pravidla 

triatlonu a soutěžní směrnice schválené pro příslušnou sezonu. Tuto shodu 

propozic s pravidly a soutěžními směrnicemi je člen povinen v propozicích 

závodů výslovně uvádět; 
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2.6.5.3 při organizaci závodů vhodným způsobem publikovat                                   

a komunikovat logo a název ČTA tak, aby byla zřejmá členská příslušnost 

k ČTA; 

2.6.5.4 odvést bez zbytečného odkladu po ukončení závodu případný odvod 

z příjmů ze startovného ve prospěch ČTA, přičemž výše a pravidla 

takového odvodu budou stanoveny ve smlouvě nebo směrnici ČTA. 

2.6.6 Členové jsou povinni respektovat výlučné právo ČTA organizovat 

mistrovské závody a závodů Českých pohárů. 

2.6.7 Každý člen je povinen chovat se tak, aby nepoškozoval dobré jméno 

ČTA. 

2.6.8 Řešení vzájemných sporů mezi členy ČTA má probíhat přednostně 

prostřednictvím orgánů ČTA. 

2.7 Zánik členství 

2.7.1 Členství v ČTA zaniká 

2.7.1.1 vystoupením; 

2.7.1.2 vyloučením; 

2.7.1.3 úmrtím fyzické osoby; 

2.7.1.4 zánikem právnické osoby bez právního nástupce; 

 

2.7.2 Každý člen je oprávněn z ČTA vystoupit na základě písemného 

oznámení adresovaného ČTA. V takovém případě končí členství 

dnem doručení oznámení o vystoupení sekretariátu ČTA. 

2.7.3 Příslušný orgán ČTA může člena vyloučit v případě 

2.7.3.1 závažného či opakovaného porušení Stanov; 

2.7.3.2 závažného či opakovaného porušení jiných dokumentů 

ČTA závazných pro členy; 

2.7.3.3 poškozování dobrého jména ČTA; 

2.7.4 Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen ČTA odvolat. Odvolání 

člena ČTA proti rozhodnutí o vyloučení projedná a o odvolání 

rozhodne Rozhodčí komise. 

2.7.5 Přestože má zanikající člen ČTA právního nástupce, jeho členství 

zaniká v případě, že jeho právním nástupcem je jiný člen ČTA. V 

případě existence více právních nástupců zanikajícího člena 

přechází členství na toho z právních nástupců, na kterého má 
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členství přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených 

právnických osob, popřípadě dohody všech právních nástupců. 

2.7.6 ČTA zpracovává v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy 

osobní údaje členů ČTA na základě souhlasu poskytnutého při vzniku 

členství.  

2.7.7 ČTA vede seznam člen. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí 

sekretariát a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. 

Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu 

poté, co se o nich ČTA dozví. Seznam členů může být veden 

elektronickou formou. 

2.7.8 Údaje ze seznamu členů mohou být poskytnuty ČTA orgánům státní 

správy a územních samosprávných celků, a to zejména v souvislosti 

s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či 

jiného veřejného rozpočtu. Z rozhodnutí Rady ČTA mohou být 

poskytnuty i v jiných případech či jiným osobám ovšem vždy pouze 

za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů.  

3 ORGÁNY ČTA 

3.1 Orgány ČTA jsou 

3.1.1 Valná hromada jako nejvyšší orgán ČTA (dále jako „Valná hromada“),  

3.1.2 Rada jako kolektivní statutární orgán, v jehož čele stojí Předseda Rady 

přímo volený Valnou hromadou (dále jako „Rada“),  

3.1.3 Disciplinární komise jako orgán projednávající disciplinární přestupky 

členů ČTA (dále jako „Disciplinární komise“),  

3.1.4 Revizní komise jako kontrolní orgán (dále jako „Revizní komise“), 

3.1.5 Rozhodčí komise jako orgán odvolací a orgán rozhodující o v záležitostech 

spolkové samosprávy (dále „Rozhodčí komise“). 

3.2 Valná hromada 

3.2.1 Nejvyšším orgánem ČTA je Valná hromada. Jednání Valné hromady 

svolává Rada nejméně 1× ročně. 

3.2.2 Na základě písemné žádosti členů, kteří mají nejméně 1/3 hlasů, jež 

obsahuje navrhovaný program jednání Valné hromady, je Rada 

povinna do 30 dnů svolat jednání mimořádné Valné hromady. 
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3.2.3 Každá první Valná hromada následující po ukončení Letních 

olympijských her je řádnou volební Valnou hromadou, na které se 

volí předseda Rady, členové Rady, Disciplinární komise, Revizní 

komise a Rozhodčí komise. 

3.2.4 V případě, že počet členů Rady zvolených Valnou hromadou klesne 

pod jednu polovinu, nebo v případě, že zanikne funkční období 

předsedy Rady, nebo pokud z jiného vážného důvodu předseda 

Rady nevykonává svou funkci, může Rada rozhodnout o svolání 

mimořádné volební Valné hromady. 

3.2.5 Valná hromada se svolává nejpozději 30 dnů před termínem konání 

Valné hromady, u mimořádné Valné hromady pak nejpozději 14 dnů 

před termínem jejího konání, a to pozvánkou odeslanou písemně 

a/nebo elektronickou poštou na adresy členů s hlasovacím právem, 

evidované v IS ČTA a zároveň uveřejněním na oficiálních webových 

stránkách ČTA. 

3.2.6 Pozvánka na Valnou hromadu musí obsahovat: název ČTA, místo, 

datum a hodinu konání Valné hromady a návrh programu jednání 

Valné hromady. 

3.2.7 Rada je povinna zařadit do programu jednání Valné hromady 

písemné návrhy jednotlivých členů na doplnění programu jednání 

Valné hromady doručené Radě nejpozději 10 dnů před termínem 

konání Valné hromady. Návrh musí obsahovat název navrhovaného 

bodu programu a text navrhovaného usnesení, případně                            

i podkladové materiály. Doplnění programu jednání Rada oznámí 

členům prostřednictvím elektronické pošty a vyvěšením na 

oficiálních www stránkách ČTA bezodkladně poté co takový návrh 

na doplnění. 

3.2.8 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové, kteří 

mají alespoň jednu polovinu hlasů. V případě, že není Valná 

hromada usnášení schopná v čase, kdy má být jednání Valné 

hromady dle pozvánky zahájeno, koná se po 30 minutách náhradní 

Valná hromada, která má nezměněný program jednání, a která je 

usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasů přítomných členů. 
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3.2.9 Není-li dále stanoveno jinak, Valná hromada rozhoduje prostou 

většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o změně stanov je 

zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů přítomných členů. 

K rozhodnutí o odvolání předsedy Rady, členů Rady, členů 

Disciplinární komise, členů Revizní komise a členů Rozhodčí komise, 

a k následné volbě nových členů těchto orgánů na Valné hromadě, 

která není řádnou volební Valnou hromadou dle článku 3.2.3, je 

zapotřebí nejméně 60% hlasů přítomných členů. 

3.2.10 Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží 

3.2.10.1 volba a odvolání předsedy Rady, členů Rady, členů 

Disciplinární komise, členů Revizní komise a členů 

Rozhodčí komise; 

3.2.10.2 potvrzení kooptace člena Rady, člena Disciplinární 

komise, člena Revizní komise a člena Rozhodčí komise; 

3.2.10.3 schvalování Stanov a jejich změn; 

3.2.10.4 schvalování výše ročních členských příspěvků; 

3.2.10.5 schvalování disciplinárního řádu a jeho změn; 

3.2.10.6 schvalování jednacího řádu Valné hromady a jeho 

změn; 

3.2.10.7 projednávání zprávy o hospodaření ČTA; 

3.2.10.8 rozhodnutí o vyloučení člena ČTA právnické osoby; 

3.2.10.9 schválení změn majetkové účasti ve společnosti Česká 

triatlonová společnost s.r.o.; 

3.2.10.10 rozhodnutí o zrušení ČTA. V případě rozhodnutí o 

zrušení ČTA bez právního nástupce jmenuje Valná 

hromada likvidátora; 

3.2.10.11 rozhodnutí o rozdělení ČTA nebo o jejím sloučení 

s jinými subjekty; 

3.2.10.12 udělení a odebrání čestného členství v ČTA; 

3.2.10.13 schvalování rozpočtu ČTA. 

3.2.11 Jednání Valné hromady se řídí jednacím řádem Valné hromady. 

3.2.12 Jednání se mohou vedle členů ČTA, členů orgánů ČTA a osob 

pověřených zajištěním průběhu Valné hromady zúčastnit se 

souhlasem Valné hromady i třetí osoby jako hosté. 
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3.2.13 Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení 

zabezpečuje Rada. Zápis obsahuje název ČTA, místo a dobu konání 

Valné hromady, jméno předsedy Valné hromady, ověřovatele 

zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů, popis 

projednání jednotlivých bodů programu Valné hromady                            

a rozhodnutí Valné hromady s uvedením výsledků hlasování. 

3.3 Rada 

3.3.1 Rada je kolektivním statutárním orgánem voleným Valnou 

hromadou, který má 5 členů včetně předsedy Rady, který je volen 

přímo Valnou hromadou.  

3.3.2 ČTA zastupuje Předseda Rady samostatně ve všech záležitostech,              

a to v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Rady. 

3.3.3 Zastupovat ČTA mohou i další členové Rady, a to vždy pouze na 

základě pověření Rady vyjádřeného v usnesení Rady.  

3.3.4 Zaměstnanci ČTA zastupují ČTA v rozsahu obvyklém vzhledem 

k jejich zařazení nebo funkci.  

3.3.5 V případě zániku funkce některého z členů Rady odstoupením 

z funkce nebo vyloučením z ČTA je Rada oprávněna kooptací doplnit 

počet členů Rady. Funkční období kooptovaného člena Rady končí 

dnem uplynutím funkčního období ostatních členů Rady. 

3.3.6 V čele Rady stojí předseda Rady, který je statutárním zástupcem                

a nejvyšším představitelem ČTA oprávněným jednat samostatně 

jejím jménem. Předsedu Rady volí Valná hromada. V případě zániku 

funkčního období předsedy Rady se statutárním zástupcem ČTA 

oprávněným jednat samostatně jejím jménem stává na dobu do 

konání nejbližšího následujícího jednání Valné hromady, která zvolí 

nového předsedu Rady, člen Rady pověřený k tomu Radou. 

3.3.7 Rada vykonává veškeré činnosti, které nejsou Stanovami svěřeny            

do působnosti jiných orgánů ČTA, a to zejména: 

3.3.7.1 zajišťuje a dohlíží na plnění cílů stanovených Valnou 

hromadou; 

3.3.7.2 odpovídá za hospodaření ČTA a předkládá Valné 

hromadě zprávu o hospodaření; 
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3.3.7.3 vykonává práva, která ČTA náleží z titulu společníka (či 

jediného společníka) společnosti Česká triatlonová 

společnost, s.r.o., odpovídá za aktuálnost obsahu 

zakládacích dokumentů České triatlonové společnosti, 

s.r.o., a dohlíží na její činnost; 

3.3.7.4 schvaluje organizační řád, jednací řád Rady, licenční           

a přestupní řád; 

3.3.7.5 rozhoduje o členství ČTA v národních i mezinárodních 

organizacích; 

3.3.7.6 stanoví pravidla pro užívání majetku ČTA včetně užívání 

ochranných známek a loga ČTA; 

3.3.7.7 rozhoduje o vyloučení člena ČTA fyzické osoby; 

3.3.7.8 je oprávněna zřizovat za účelem zajištění své činnosti         

a kvalifikovaného řízení ČTA odborné komise či jiné 

kolektivní nebo individuální poradní orgány;  

3.3.7.9 rozhoduje o dalších otázkách, které jí svěřují tyto 

stanovy. 

3.3.8 Rada je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna 

nadpoloviční většina jejích členů. Rada přijímá rozhodnutí 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rady. Každý člen 

Rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

Rady. 

3.3.9 Jednání Rady se řídí jednacím řádem Rady. 

3.4 Disciplinární komise 

3.4.1 Disciplinární komise je nezávislým orgánem ČTA voleným Valnou 

hromadou, který má 3 členy. Disciplinární komise volí ze svého 

středu předsedu. Členem Disciplinární komise může být pouze 

fyzická osoba. 

3.4.2 Disciplinární komise 

3.4.2.1 projednává disciplinární přestupky členů ČTA a ukládá 

tresty dle disciplinárního řádu ČTA; 

3.4.2.2 předkládá Valné hromadě zprávy o své činnosti. 

3.4.3 Disciplinární komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání 

přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Disciplinární komise 
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přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů 

komise. Každý člen disciplinární komise má jeden hlas. Při rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise. 

3.4.4 Předseda nebo jím pověřený člen disciplinární komise je oprávněn 

účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého 

zájmu o účast, či na základě pozvání Rady. 

3.5 Revizní komise 

3.5.1 Revizní komise je nezávislým orgánem ČTA voleným Valnou 

hromadou, který má 3 členy. Revizní komise volí ze svého středu 

předsedu. Členem Revizní komise může být pouze fyzická osoba. 

3.5.2 Revizní komise 

3.5.2.1 kontroluje hospodaření ČTA. 

3.5.2.2 upozorňuje Radu a ČTA na zjištěné nedostatky                        

a předkládá návrhy na jejich řešení; 

3.5.2.3 vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření ČTA předkládané 

Radou Valné hromadě; 

3.5.2.4 předkládá Valné hromadě zprávy o své činnosti. 

3.5.3 Revizní komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna 

nadpoloviční většina jejích členů. Revizní komise přijímá rozhodnutí 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen 

revizní komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy revizní komise. 

3.5.4 Předseda nebo jím pověřený člen revizní komise je oprávněn 

účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého 

zájmu o účast,        či na základě pozvání Rady. 

3.6 Rozhodčí komise 

3.6.1 Rozhodčí komise je nezávislým orgánem ČTA voleným Valnou 

hromadou, který má 3 členy. Rozhodčí komise volí ze svého středu 

předsedu. Členem Rozhodčí komise může být pouze fyzická osoba. 

3.6.2 Rozhodčí komise 

3.6.2.1 rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Disciplinární 

komise; 

3.6.2.2 rozhoduje ve věci sporů mezi členy ČTA vyplývajících 

z dokumentů ČTA závazných pro členy; 
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3.6.2.3 rozhoduje o odvolání členů ČTA proti rozhodnutí                  

o jejich vyloučení z ČTA; 

3.6.2.4 předkládá Valné hromadě zprávy o své činnosti. 

3.6.3 Rozhodčí komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání 

přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodčí komise přijímá 

rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. 

Každý člen rozhodčí komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy rozhodčí komise. 

3.6.4 Předseda nebo jím pověřený člen Rozhodčí komise je oprávněn 

účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého 

zájmu o účast, či na základě pozvání Rady. 

3.6.5 V případě, že Rada nesplní svou povinnost svolat mimořádnou 

Valnou hromadu dle článku 3.1.2, je předseda Rozhodčí komise 

povinen svolat mimořádnou Valnou hromadu, a to do 30 dnů od 

okamžiku, kdy byl seznámen s žádostí o svolání mimořádné Valné 

hromady a se skutečností, že Rada svou povinnost mimořádnou 

Valnou hromadu svolat nesplnila. 

3.7 Funkční období členů volených orgánů 

3.7.1 Funkční období všech členů volených orgánů ČTA (předseda Rady, 

Rada, Disciplinární komise, Revizní komise a Rozhodčí komise) činí 4 

roky. 

3.7.2 Zaniká-li funkce člena voleného orgánu ČTA uplynutím funkčního 

období podle odstavce 3.6.1., nezanikne funkce člena dříve, než ke 

dni konání nejbližší řádné Valné hromady ČTA, nejpozději však vždy 

uplynutím 3 měsíců od uplynutí funkčního období. 

3.7.3 Členové volených orgánů ČTA mohou být kdykoliv ze své funkce 

odvoláni Valnou hromadou. 

3.7.4 Opětovná volba člena voleného orgánu je možná. 

3.7.5 Člen voleného orgánu ČTA může ze své funkce odstoupit písemným 

prohlášením doručeným Radě. Výkon funkce člena voleného 

orgánu, který odstoupil ze své funkce, končí uplynutím 2 měsíců od 

oznámení odstoupení Radě, jestliže v oznámení není uvedeno 

pozdější datum zániku funkce.  
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3.7.6 Pokud počet členů voleného orgánu ČTA neklesl pod jednu polovinu 

zvolených členů daného orgánu, může daný orgán v případě zániku 

funkce kooptovat náhradní členy takového orgánu, a to do doby 

konání nejbližšího následujícího jednání Valné hromady, která buď 

kooptaci těchto náhradníků schválí, nebo dovolí nové členy 

takového orgánu. 

3.8 Společná ustanovení o orgánech ČTA 

3.8.1 Náklady činnosti orgánů ČTA nese ČTA. 

3.8.2 Členové volených orgánů ČTA jsou povinni vykonávat svou 

působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o 

důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 

osobám by mohlo způsobit ČTA škodu. 

3.8.3 Funkce člena voleného orgánu ČTA není slučitelná s funkcí člena 

jiného voleného orgánu ČTA. 

3.9 Sekretariát a Generální sekretář 

3.9.1 Operativní a administrativní činnost ČTA zajišťuje sekretariát. 

Generální sekretář je vedoucím zaměstnancem sekretariátu ČTA        

a řídí jeho veškerou činnost. Řídí zaměstnance sekretariátu ČTA          

a vykonává vůči nim veškerá práva a povinnosti zaměstnavatele. 

Generální sekretář se účastní jednání Rady.  

3.9.2 Činnost sekretariátu se řídí organizačním řádem. 

4 ČINNOST A HOSPODAŘENÍ ČTA 

4.1 Základní služby poskytované členům 

4.1.1 evidence členů prostřednictvím IS ČTA, která slouží pro 

jednoznačnou identifikaci závodníků a jejich sportovních výsledků 

na závodech, které pořádají členové ČTA a pro mistrovské                       

a pohárové závody vyhlašované ČTA; 

4.1.2 evidence závodů, přihlášek, výsledků závodů a výsledků 

mistrovských a pohárových závodů prostřednictvím IS ČTA; 

4.1.3 evidence všech závodů a ostatních sérií, které pořádají členové ČTA 

prostřednictvím IS ČTA; 

4.1.4 informační služby; 
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4.1.5 komunikace činnosti ČTA a problematiky triatlonu k odborné i laické 

veřejnosti, propagace triatlonu a akcí, které jsou určeny pro členy 

ČTA; 

4.1.6 koordinace, řízení, podpora a výchova talentované mládeže; 

4.1.7 zastupování triatlonu v mezinárodních i domácích sportovních 

organizacích a orgánech a hájení zájmů členů ČTA v těchto 

orgánech; 

4.1.8 koordinace termínů domácích vyhlašovaných závodů, udržování 

aktuální termínové listiny všech akcí, které pořádají nebo 

spolupořádají členové ČTA; 

4.1.9 vytváření metodických a organizačních podmínek, vydávání 

základních závazných norem s celostátní působností; 

4.1.10  zabezpečování školení a přípravy trenérů, rozhodčích a dalších 

pracovníků; 

4.1.11  vyhlašování a organizace či spoluorganizace mezinárodních,  

mistrovských a pohárových soutěží všech věkových kategorií; 

4.1.12  řízení a zajišťování státní reprezentace ČR v triatlonu. 

4.2 Financování činnosti ČTA 

4.2.1 Zdrojem majetku ČTA jsou zejména: 

4.2.1.1  členské příspěvky; 

4.2.1.2 příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované 

k podpoře činnosti hlavní; 

4.2.1.3 příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní 

činností, zejména v souvislosti s provozováním 

sportovních zařízení a organizování sportovní, 

tělovýchovné a osvětové činnosti;  

4.2.1.4  dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných 

veřejných rozpočtů, granty apod.; 

4.2.1.5   dary. 

4.2.2 Výši ročních členských příspěvků stanovuje Valná hromada. 

4.2.3 ČTA vede účetnictví podle platné zákonné úpravy a jeho vedení 

může z rozhodnutí Rady zadat kvalifikovanému specialistovi. 
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4.2.4 V případě zrušení ČTA bez právního nástupce bude provedena jeho 

likvidace. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační zůstatek 

nabídne likvidátor spolku s účelem obdobným ČTA. 

4.3 Práva k soutěžím 

4.3.1 ČTA je výhradním vyhlašovatelem a vlastníkem všech práv                       

k mistrovským soutěžím ve všech sportovních kombinacích triatlonu 

dle článku 1.4.1         a dalších příbuzných odvětví ve všech věkových 

kategoriích a dále závodů zařazených do seriálů Českého poháru, 

jakožto i dalších společenských akcí vyhlášených ČTA, které realizuje 

sama, nebo prostřednictvím svých dodavatelů. 

4.3.2 ČTA je majitelem práv poskytnutých ITU, ETU, WQF při pořádání 

mezinárodních závodů řízených těmito federacemi na území České 

republiky. 

4.3.3 ČTA je výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, 

televizních, rozhlasových práv, práv na fotografické snímky                    

a audiovizuální snímání, všech marketingových a ostatních práv zde 

výslovně neuvedených (dále jen „práva“), vztahujících se ke všem 

soutěžím a akcím vyhlašovaným ČTA na území České republiky. 

4.3.4 Tato práva mohou být smluvně delegována na společnost Česká 

triatlonová společnost, s.r.o., která tak bude oprávněna s těmito 

právy obchodně disponovat. 

5 ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Zrušovací ustanovení 

5.1.1 Těmito stanovami se nahrazují dosavadní úplné znění stanov 

Českého svazu triatlonu o.s. registrované Ministerstvem vnitra ČR 

dne 29.11.2011 pod č.j. VSP/1-914/90 R. 

5.2 Závěrečná ustanovení 

5.2.1 Stanovy byly schváleny rozhodnutím Valné hromady dne 

26.11.2016. 

 

____________________ 

Mgr. Lenka Kovářová v.r. 

předsedkyně Rady 

Česká Triatlonová Asociace 


