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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 zúčastňují členové 

ČTA, kteří jsou právnickými osobami: 

1.1.1. sportovní klub, jehož členy jsou členové ČTA, které jsou fyzickými 

osobami;  

1.1.2. zaměstnavatel nejméně jednoho člena ČTA, který je fyzickou osobou; 

1.1.3. smluvní partner ČTA nebo České triatlonové společnosti, s.r.o.; 

1.1.4. krajský triatlonový svaz, nebo subjekt, který je zřízen v rámci daného 

kraje ČR s příslušnou krajskou působností v oblasti triatlonu.  

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

je na valné hromadě zastoupen nejvýše jedním delegátem. Delegátem může 

být pouze fyzická osoba, která je sama členem takového člena ČTA. 

1.3. Delegát je povinen se při prezentaci prokázat potvrzeným mandátem       

a platnou licencí ČTA typu A nebo B s vylepenou známkou pro rok 2016.  

1.4. Každý delegát disponuje na valné hromadě jedním hlasem.  

1.5. Valné hromady ČTA se dále účastní členové Rady ČTA, předsedové revizní 

komise, disciplinární komise a rozhodčí komise, případně jejich písemně 

pověření zástupci s hlasem poradním.  

1.6. 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. 

1.7. Pokud jsou osoby uvedené v odstavcích 1.5 anebo 1.6 zároveň delegátem 

dle odstavce 1.2, disponují hlasem v souladu s odstavcem 1.4. 

 

2. USNÁŠENÍSCHOPNOST VALNÉ HROMADY 

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

disponující alespoň jednou polovinou hlasů dle evidence členů k 25.10.2016        

v souladu s platnými Stanovami 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 
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usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných delegátů, resp. počet hlasů, 

jimiž přítomní delegáti disponují. 

 

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, 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 

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 
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přítomných hlasů. K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí nejméně dvou 

třetin přítomných hlasů. 

4.6. Delegát, který opustí jednání valné hromady, je povinen 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 VOLEBNÍHO ŘÁDU VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

dále jen „Volební řád“ 

 
Tímto volebním řádem se řídí volba 

předsedy Rady ČTA a 4 dalších členů Rady ČTA,  

3 členů disciplinární komise, revizní komise a rozhodčí komise. 

Právo navrhovat kandidáty mají členové ČTA, kteří jsou právnickými osobami 

(článek 2.3. Stanov), a kteří mají hlasovací práva na valné hromadě (článek 

2.6.4 Stanov). Kandidáty lze navrhovat volební komisi pouze písemně. Volební 

komise vychází z návrhů, které byly předány volební komisi nejpozději do 30 

minut po schválení volebního řádu. 

Volební komise sestaví dle došlých návrhů kandidátku, se kterou seznámí 

valnou hromadu. Po přečtení jména kandidáta se dotyčný představí, oznámí, 

zda s návrhem souhlasí a může využít svého práva seznámit valnou hromadu s 

představou o své činnosti ve funkci, na kterou kandiduje, a to v rozsahu max. 3 

minuty. Kandidát, který není na valné hromadě přítomen, může být volen 

pouze s jeho předchozím souhlasem předaným volební komisi. 

Právo volit mají pouze delegáti přítomní na valné hromadě, kteří disponují 

hlasem dle článku 2.6.4 Stanov.  

Před zahájením voleb provede mandátová komise kontrolní součet přítomných 

delegátů disponujících hlasem dle článku 2.6.4 Stanov. 

Volby probíhají aklamací zdvižením ruky s platným hlasovacím lístkem. 

Volby probíhají ve dvou kolech: 

o navržených kandidátech hlasují přítomní delegáti s hlasovacím právem a to 

tak, že hlasují o každém kandidátovi zvlášť. Členy komisí se volbou stanou vždy 

3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.   

V případě rovnosti hlasů pro dva nebo více kandidátů, v jejichž důsledku by měl 

být zvolen vyšší počet členů příslušného komise ČTA, bude o zvolení těchto 

kandidátů hlasováno v druhém kole voleb stejným způsobem jako v kole 
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prvním. Zvoleni budou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, kteří doplní 

v prvním kole zvolené kandidáty na celkový počet tří členů každé komise.  

V případě opakované rovnosti hlasů i ve druhém kole hlasování, bude 

rozhodnuto losem. Los provede předseda volební komise.  

Funkce člena disciplinární komise, revizní komise, rozhodčí komise, Rady nebo 

předsedy Rady nejsou navzájem slučitelné. 
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NÁVRH PROGRAMU VH ČTA 2016 
 

dne 26. listopadu 2016 

Návrh programu:  

1. Zahájení VH ČTA 

2. Úvodní slovo předsedkyně Rady, členů Rady ČTA a představení VIP hostů 

3. Schválení jednacího řádu, volebního řádu a programu VH ČTA  

4. Volba pracovního předsednictva 

5. Volba mandátové, volební a návrhové komise 

6. Zpráva předsedkyně Rady ČTA o činnosti ČTA v období 14.11.2015 – 

25.11.2016 a výhled 

7. Zprávy ředitele ČTA, sportovní ředitelky, technického ředitele, zástupce 

PR agentury 

8. Zpráva o hospodaření ČTA (2015, 2016, návrh 2017) 

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 2016 a návrhu rozpočtu na rok 2017 

14. Hlasování o zprávách předsedkyně Rady ČTA, sportovní ředitelky a 

technického ředitele ČTA 

15. Přednesení návrhu nových Stanov ČTA 

17. Diskuse k návrhu nových Stanov ČTA 

18. Schválení návrhu nových Stanov ČTA 

19. Volba – předsedy Rady ČTA, Rady ČTA (celkově 5 členů); Revizní, 

Rozhodčí a Disciplinární komise ČTA (3 členné) 

20. Různé 

21. Schválení zbývajících usnesení VH ČTA 

22. Závěr VH ČTA 
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1. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ RADY ČTA 

 

Vážení sportovní přátelé, zástupci triatlonových klubů. 

   

Jsou tomu právě dva roky, kdy jsme společně 

s naším týmem převzali „Triatlonové žezlo“ z rukou 

Mirase a tím i vedení ČTA. Všem bylo jasné, že musí 

přijít změny jak ve sportovní oblasti, tak v obchodní 

a marketinkové činnosti ČTA. Pod mým vedením 

bylo zjevné, že budu více akcentovat sportovní 

stránku, kde výsledky jsou pomaleji viditelné. Ale museli jsme znovu 

analyzovat, které produkty triatlonu mají skutečně obchodní potenciál a jsme 

schopni je vytvořit a mít z nich benefity. Triatlon nelze rozvíjet pouze z 

veřejných peněz, které jsou limitně nízké, nicméně obchodní činnost považuji 

za podpůrnou té sportovní, protože nejsme profesionálním sportem. Některé 

ambiciózní projekty jsme zeštíhlili či zastavili, nové vám postupně 

představujeme. 

Loni jsme uvítali členy valné hromady v Karlových Varech, i letos pokračujeme 

na mapě do významných míst českého triatlonu, z nichž jedním je právě 

Liberec. V historii byl již pořadatelem mnoha významných českých i 

mezinárodních závodů, nyní si odbyde premiéru jinou.  

Je před námi již po dvou letech volební valná hromada, na které se kromě voleb 

vedení ČTA budou schvalovat nové stanovy. Při jejich tvorbě jsme se snažili 

vycházet z těch předešlých, zachovat filozofii a hlavní linii, zároveň jsme však 

museli akceptovat nové podmínky Občanského zákoníku.  

Uvědomujeme si, že valná hromada se v minulosti netěšila velkému zájmu, a 

proto jsme pro velký úspěch spojili tuto akci znovu s následným vyhlášením 

Krále triatlonu, na které Vás, zástupce klubů s hlasovacím mandátem, srdečně 

zveme. Valná hromada je zásadním shromážděním členů ČTA, je jednou za rok 

a spojením s Králem triatlonu pevně věříme, že má předpoklad vyšší účasti a 

vedení ČTA tak získává pro svoji práci silnější mandát. Byli bychom rádi, abyste 

vy, zástupci klubů, více ovlivnili současnou podobu českého triatlonu. Pouze 

úzká spolupráce s vámi může posunout naše rozhodnutí v systému podpory 

klubů. 



 10 

V loňském roce jsem na tomto místě uvedla, že se z českého triatlonového 

prostředí vytratily velké i střední závody, závody v centrech měst, které jsou 

výkladní skříně zajímavé nejen pro zahraniční závodníky, ale hlavně pro 

sponzory, média a diváky. Vzbuzují přirozený zájem a nábor. Triatlon ve svých 

dlouhých distancích je stále výzvou pro nemalou část populace, jak ukazuje 

popularita tohoto typu závodů mimo ČR. Úsilí jsme společně s pořadatelskými 

týmy směřovali především do třech akcí: TRIPrague, prestižní závod EP v 

Karlových Varech a oživení tradice závodů v Plzni. Dva úspěšné ročníky závodu 

TRIPrague vedly k jeho zařazení mezi významné akce hlavního města Prahy s 

podporou magistrátu a paní primátorky Adriany Krnáčové. Na poli 

mezinárodním se podařilo zařadit závod v Praze jako první českou soutěž na 

dobu minimálně pěti let do prestižní sérii Challenge. Cílem je navyšovat počty 

účastníků s potenciálem zahraniční většiny, pokračovat a zvyšovat úroveň 

produkce závodu, mediálně celoročně prezentovat triatlon veřejnosti i 

politikům. Chceme tak posunout marketinkové aktivity ČTA blíže k úrovni 

předních českých svazů či agentur. To by mohlo otevřít příležitosti pro další 

potenciální sponzory pro celý český triatlon. V neposlední řadě předpokládáme 

i přímý finanční efekt závodu a tím navýšení rozpočtu ČTA, což umožní podporu 

či oživení dalších závodů.  

Druhým podporovaným projektem byl karlovarský závod na olympijských 

tratích s ambicí posunu do světové série. Toto se hlavně díky Vláďovi Malému a 

jeho týmu povedlo a již v příštím roce budou hostit Karlovy Vary závod 

Světového poháru. Doufáme, že dojde ke zkvalitnění startovního pole, rozšíření 

závodu Age Group a přítomnost všech českých reprezentantů posune vnímání 

českého olympijského triatlonu. Držíme organizačnímu týmu palce. 

Třetím projektem byl plzeňský Festival triatlonu, který pod iniciativou Honzy 

Řehuly mobilizuje tradičně velký potenciál místních pořadatelů. Festival byl 

něčím, co v českém prostředí dosud chybělo.  

Pro následující období jsme se rozhodli inovovat systém mistrovských soutěží v 

ČR i koncept samotných akcí. Redukujeme počet podporovaných závodů, 

celkový rozpočet na ČP však chceme zvýšit. Logicky by tak mělo dojít k vyšší 

finanční dotaci na jednotlivé závody a tím jejich kvalitativní posun včetně počtu 

účastníků. 

Pro rok 2017 – 2020 byla schválena nová koncepce podpory talentované 

mládeže. Do systému byla zabudována nově vzniklá Triatlonová akademie v 
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Plzni (společný projekt ČTA, kraje a Plzně). V tomto období dojde k výraznému 

navýšení dotací na SpS a SCM a to jak pro samotné sportovce, tak jejich 

trenéry. Při současných výsledcích triatlonu jsou pro nás investice do mládeže 

zásadní. 

I celkový rozpočet ČTA by se měl po navýšení dotací do sportu z programů 

MŠMT výrazně navýšit a to jak do oblasti reprezentace, talentované mládeže, 

tak i pro samotnou činnost asociace. MŠMT navíc výrazně a přímo podporuje 

sportovní kluby, podpora je zacílena na trénink dětí a mládeže a zejména 

podporu práce trenérů. Nové zdroje tak míří přímo na kluby. ČTA kromě 

alokovaných prostředků na reprezentaci a talentovanou mládež, bude 

směřovat nové zdroje do podpory soutěží, zkvalitnění práce trenérů a jejich 

odměňování. Víme, že právě to jsou hlavní limity českého triatlonu. 

Velkým a nekonečným bojem je zajistit vyšší popularitu triatlonu. I na 

televizním trhu se odehrál průlomový rok. Odbyli jsme si první premiéru 

televizní reality show, kromě ČT se do přenosů aktivně zapojila i Nova sport a 

SPORT 5.  

Na základě dlouhodobé spolupráce s ČOV jsme zajistili možnost prezentace 

triatlonu hned na třech místech (park Lipno, Plzeň a Pardubice.) Všem, kteří se 

na akci podíleli, patří velké díky.   

Tím navazuji na to, že rok 2016 byl rokem olympijským. Právě na Lipně jsme v 

den D a hodinu H drželi palce naší Vendule Frintové. Bohužel, zrovna tento 

závod se jí v jinak velmi povedené sezóně nevydařil. I takový umí triatlon být. 

Ale měli jsme i jiné úspěchy v podobě medailí na neolympijských tratích, 

například stříbrná medaile Petry Kuříkové z ME v aquatlonu, nebo také stříbro 

Simony Křivánkové s ME v dlouhém triatlonu.  

I nadále pokračuje úzká spolupráce s Olympem (bývalé CS MV). S tím souvisí i 

využití dotace na lékařské přístrojové vybavení pro urychlení regenerace. 

Pořízené přístroje budou umístěny právě zde a umožní tak sportovcům jejich 

maximální využití. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat našim sponzorům a do jejich rodiny 

přivítat nové v podobě firmy TRIEXPERT a po letech opět Pražskou energetiku.  

Na závěr musím informovat Valnou hromadu ČTA o tom, že jsme dne 15. 8. 

2016 obdrželi rozhodnutí o provedení veřejnosprávní kontroly u České 

triatlonové asociace za období let 2012 - 2015. V současnosti kontrola stále 

ještě probíhá. Jde o zdlouhavý proces, který po celou dobu omezuje pracovní 
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využití všech, kteří se na vedení a chodu ČTA podílí. Rádi bychom v těchto 

dnech vytvářeli pro ČTA aktivity jiné, tvůrčí, posouvající český triatlon zase o 

kousek dále. Po celou dobu stavíme vedení na transparentnosti a principech 

fair play. I proto jsme přesvědčeni, stejně tak, jako revizní komise ČTA, že 

závěry kontroly budou ve výsledku pro ČTA povzbuzením v její další práci. O 

výsledcích kontroly Vás budeme samozřejmě neprodleně informovat.  

Vážení triatlonoví přátelé, všem vám, kteří jste součástí naší velké rodiny a 

svým smýšlením, svojí aktivitou a osobní angažovaností posouváte český 

triatlon dále, patří veliké, neskonalé díky. 

Věřme svým schopnostem, vůli a píli a programu, které nás triatlonisty 

opakovaně dovedly dál než ostatní. 

Ať český triatlon zažije léta úspěšná, ať je jeho komunita jednotná, tvůrčí a 

mající společný cíl. 

 

V Praze, 19.10.2016 

 

Lenka Kovářová, 

Česká triatlonová asociace, předsedkyně Rady 
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2. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČTA V ROCE 2015 

Výsledky hospodaření k 31.12.2015 

 

Graf zdroje /viz. Tab. Souhrn 2015/: 

 
 
 

1. Reprezentace (MŠMT) 

DOTACE MŠMT-reprezentace ČTA 

  ME, MS, VT   1 099 705,04 

Materiál a ostatní náklady   16 469,10 

Ostatní náklady   252 578,15 

Odměny koordinátorů   264 000,00 

Příspěvky závodníkům   457 500,00 

Příspěvky mez. organizacím   24 845,30 

Celkem 

 

2115097,59 
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Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných směrnic. Z vývoje nákladů na 

reprezentaci za jednotlivé roky je patrné, že příspěvek ze strany MŠMT je 

nedostatečný a tedy reálně nezohledňuje náročnost fungování triatlonové 

reprezentace. 

 

2. ČOV 

DOTACE ČOV 2015 

  ostatní specifické projekty (diagnostika,materiál) 
 

63 000,00 

projekt "podpory trenérů mládeže"  
 

150 000,00 

závod Olympijských nadějí 
 

75 000,00 

stipendia a granty (MOV projekty) 
 

176 511,60 

Nutrend (materiál) 
 

26 000,00 

Reprezentace (přímý příspěvek) ME, MS, VT (viz 
MŠMT) 

 
0,00 

Kempy Rio  
 

121 000,00 

Celkem 

 

611511,60 

 

Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných podmínek čerpání.  

 
3. Sportovně talentovaná mládež (MŠMT) 

DOTACE MŠMT - mládež - celkem SCM, SpS, TA ČTA 
 

4 265 908,73 

Realizační tým SCM  - včetně bonifikace trenérů   1 756 400,00 

Základní zajištění sportovní přípravy sportovců SCM   388 000,00 

Společné přípravné akce - "SCM a VSCM"   900 000,00 

Bonifikace sportovců za dosažené výsledky   80 000,00 

Vzdělávání trenérů a metodika pro SCM    150 000,00 

Komplexní zdravotní zajištění sportovců SCM    100 000,00 

Ostatní a služby souvisejících s činností SCM ČTA   142 308,73 

Celkový rozpočet SCM ČTA 2015 
 

3 516 708,73 

Zajištění sportovní přípravy   160 200,00 

Metodika a vzdělávání     50 000,00 

Společné přípravné akce    389 000,00 

Ostatní a služby souvisejících s činností SpS ČTA   50 000,00 

Komplexní zdravotní zajištění     100 000,00 

Celkový rozpočet SpS ČTA 2015  
 

749 200,00 
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Komentář: Čerpání doloženo dle příslušné směrnice. Náklady jsou vyšší, než je 

příslušná dotace. Toto však není způsobeno přečerpáním rozpočtu, ale zahrnutí 

veškeré podpory týkající se subjektů pracujících s mládeží a mládeže samotné 

tak, aby bylo zřejmé, že tento dotační titul je podfinancován. 

 

4. Sekretariát ČTA 

Sekretariát ČTA 
  Účetní služby    30 000,00 

Služby   140 000,00 

Stravenky   22 000,00 

Mzdy včetně odvodů    692 545,00 

Známky + registrace    5 000,00 

Doména + web    30 000,00 

Kanc.potřeby,opravy   12 648,99 

Poštovné   16 105,80 

Rozmnožovna   15 000,00 

Telefon GS    19 503,58 

Telefon sekretariát    6 623,00 

Pojištění materiál    6 996,00 

Pojištění odpovědnosti   0,00 

Opravy a investice   4 116,50 

CTS.cz   431 970,00 

Propagace - ročenka   65 000,00 

Monitoring dotací   132 495,00 

Právní služby   89 998,00 

Ředitel ČTA   530 000,00 

Ochranné známky 
 

6 534,00 

Cestovné   16 175,00 

Celkem 
 

2 242 710,87 

 
 

Komentář: Sekretariát pracuje ve standartních podmínkách stále zvyšujících se 

požadavků na jeho činnost, jako vedení evidencí, statistik, práce s CTS, řešení 

právně-administrativních záležitostí s přísnými požadavky dotačních titulů či 

sponzorů, atd. 



 16 

 

5. Czechtriseries/ČP a krajské a partnerské závody 

Czechtriseries ČP 2015 
  Technické zabezpečení - časomíra   621 317,00 

Technické zabezpečení - servis   430 087,00 

Rozhodčí   400 000,00 

Materiál - (čepičky, potravin doplňky, pásky atd.)   100 000,00 

Medaile   61 951,00 

Odměny, ceny   383 000,00 

Realizační tým    360 000,00 

Podpora významných akcí   277 000,00 

Celkem 
 

2 633 355,00 

 

Krajské a partnerské závody 
  Krajské a partnerské závody   417 664,00 

Celkem 
 

417 664,00 

 

 

Komentář: Organizace ČP je financována zejména z Programu V. Organizace 

sportu, ostatních dotací a vlastních zdrojů. Čerpání je doloženo dle příslušných 

podmínek. Nutně bude muset dojít k transformaci ČP vzhledem k jeho 

kvantitativnímu nárůstu. Pro ČTA je však nemálo důležitá podpora menších, a 

to krajských a partnerských závodů. 

 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2015 

Výnosy:   15.706.000,- Kč 

Náklady:   14.824.000,- Kč 

Rozdíl:   -882.000,- Kč 

 

V roce 2015 byla činnost ČTA v účetní ztrátě, která se do budoucna nutně 

projeví možným snížením rozpočtu ČTA například v oblasti podpory organizace 

závodů či dalších oblastech činnosti ČTA. Na začátku roku 2016 ČTA uhradila 

půjčku z roku 2015 ze strany ČUS ve výši 400.000,- Kč a v současné chvíli má 

půjčku další ve výši 600.000,- Kč, která doplňuje cash flow ČTA na začátku roku, 

tak aby mohla být financována činnost ČTA do doby, než budou převedeny na 
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účet ČTA schválené dotační prostředky či budou k dispozici prostředky 

z vlastních zdrojů. Tato půjčka je na dobu jednoho roku a je úročena částkou 

0,5%. 

Na základě dotazu uvedu, že účetní ztráta není žádnou škodou ve smyslu § 
2910 OZ. Hlavní příčinou poklesu oproti roku 2014 jsou nižší příjmy (2014 = 
16 583 tis, Kč, 2015 =  14 824 tis, Kč). V roce 2015 byly cca o 1,2 milionu menší 
příjmy z darů (2014 =3 867, 2015 = 2 699) a o 0,8 milionu nižší dotace. ČTA 
nemá žádné milionové dluhy. Cizí zdroje (dluh) představují výše uvedenou 
částku, majetek spolku je pak  1 535 tis. Kč (údaje k 31.12.2015).  Je pravdou, že 
na konci roku 2014 byl dluh jen 185 tis. Kč a majetek 1 907 tis. Kč, ale to snížení 
rozdílu je dopadem té účetní ztráty. 
 
Tab. „Souhrn 2015“ 
  Česká triatlonová asociace    rozpočet  2015 stav ke dni 13.11.2015

POLOŽKY ROZPOČTU  ČTA Výnosy Náklady

Vlastní zdroje:

Interní příjmy (známky, poplatky, atd) 665 310,00 0,00

Banka (úroky, kurzy) 20 487,23 40 276,16

Odpisy 80 549,20 80 549,20

Půjčka ČUS 400 000,00 402 000,00

ČP 2015 197 651,00 2 633 355,00

Sekretariát ČTA 0,00 2 242 710,87

Krajské a partnerské závody - mládež  (ČOV - loterie) 0,00 417 664,00

Tri Prague (PTW) 694 900,00 1 994 900,00

VH a Vyhlášení ČP 2015 0,00 402 445,00

Prodej 33 238,00 0,00

Účelové dotace:

Program II. Sportovně talentovaná mládež 4 068 600,00 4 265 908,73

Program I. Státní sportovní reprezentace 1 498 000,00 2 115 097,59

Český Olympijský výbor 611 511,60 611 511,60

Český Olympijský výbor - dar (loterie) 1 699 000,00 0,00

Program V. - Podpora sportovní činnosti 3 259 100,00 0,00

Dotace MHMP (kluby Praha) 500 000,00 500 000,00

Dotace MHMP (PTW) 1 000 000,00 0,00

Dotace Praha 5 (PTW) 100 000,00 0,00

Dotace Středočeský kraj (PTW) 100 000,00 0,00

Dotace Karlovarského kraje 2015 200 000,00 0,00

Dotace Libereckého kraje 2015 96 000,00 0,00

Zisk / Ztráta  Výnosy celkem Náklady celkem

-882 071,12 Kč 14 824 347,03 15 706 418,15

 
V Praze, dne 10.10.2016 
 
Mgr. Antonín Bauer 
generální sekretář ČTA 
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3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČTA V ROCE 2016 

 

Aktuální přehled finančních zdrojů a výdajů v roce 2016 bude předán přímo 

delegátům v místě konání VH ČTA 2016. 

 
  Česká triatlonová asociace    rozpočet  2016 stav ke dni 25.11.2016

POLOŽKY ROZPOČTU  ČTA Výnosy Náklady

Vlastní zdroje:

Interní příjmy (známky, poplatky, atd) 732 410,00 0,00

Půjčka ČUS 600 000,00 603 000,00

ČP 2016 525 270,00 2 715 695,00

Sekretariát ČTA 0,00 2 356 822,00

Krajské a partnerské závody - mládež  (ČOV - loterie) 0,00 321 400,00

Tri Prague (PTW) (startovné, ZPMV spolupráce) 818 050,00 2 169 155,00

Vyhlášení ČP 2016 0,00 420 000,00

Prodej 34 341,00 0,00

Účelové dotace:

Program II. Sportovně talentovaná mládež 4 080 600,00 4 080 600,00

Program I. Státní sportovní reprezentace 1 400 200,00 1 500 200,00

Program VII. Významné akce (PEP Karlovy Vary) 700 000,00 700 000,00

Program I. Handicapovaní sportovci 100 000,00 0,00

Program I. Sportování veřejnosti 135 000,00 0,00

Český Olympijský výbor 550 000,00 550 000,00

Český Olympijský výbor - dar (loterie) 2 117 000,00 0,00

Program V. - Podpora sportovní činnosti 3 161 300,00 0,00

Dotace MHMP (kluby Praha) 500 000,00 500 000,00

Dotace MHMP (PTW) 1 000 000,00 0,00

Dotace Praha 5 (PTW) 100 000,00 0,00

PRE reklama a propagace 200 000,00 0,00

Dotace ČUS 200 000,00 0,00

Zisk / Ztráta  Výnosy celkem Náklady celkem

512 029,00 Kč 16 428 901,00 15 916 872,00  
 

V Praze, dne 10.10.2016 

 

Mgr. Antonín Bauer 

generální sekretář ČTA 
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4. NÁVRH HOSPODAŘENÍ ČTA V ROCE 2017 
 

Tab. „Návrh rozpočtu 2017“ 

Česká triatlonová asociace   rozpočet 1.1. - 31.12.2017 

POLOŽKY ROZPOČTU ČTA   Výnosy   Náklady 

 
  

 
  

 
Vlastní zdroje: 

 
      

Ostatní příjmy   700 000,00   0 

Mimořádné příjmy    700 000,00   0 

Půjčka ČUS   600 000,00   600 000,00 

Sekretariát ČTA   0   2 200 000,00 

Czechtriserie/ČP 2017   200 000,00   2 500 000,00 

VH/Vyhlášení ČP   0,00   450 000,00 

ČTTS s.r.o.   500 000,00   0 

 
  

 
  

 
Státní účelové dotace:         

Mládež   4 100 000,00   4 100 000,00 

Reprezentace   1 480 500,00   1 480 500,00 

Český Olympijský výbor   500 000,00   500 000,00 

Významné akce   1 000 000,00   1 000 000,00 

Organizace sportu   3 649 400,00   0 

 
  

 
  

 
Zisk / Ztráta     Výnosy celkem   Náklady celkem 

599 400,00 Kč   13 429 900,00   12 830 500,00 

 

 

 

V Praze, dne 10.10.2016 

 

Mgr. Antonín Bauer 

generální sekretář ČTA 
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5. ZPRÁVA JEDNATELE ČESKÉ TRIATLONOVÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2015-16 

 

Česká triatlonová společnost s.r.o. je zřízena za 

účelem, aby svými aktivitami podporovala ČTA, resp. její 

členy. Společnost letos změnila své zázemí (dříve Těšnov, 

Praha) a nyní sídlí opět v prostorách společných s ČTA na 

Strahově. V roce 2016 byly vykonávány tyto činnosti: 

 

 

• Marketing, obchod 

 

 

Pro rok 2016 se podpisem smlouvy podařilo navázat 

na dosavadní spolupráci se společností Ford Motor 

Company. 

 

V rámci akce TRIPrague byla nově uzavřena smlouva 

s TRIEXPERT s.r.o. a MILT s.r.o., která byla rozšířena 

i na spolupráci pro členy ČTA v podobě slev a výhod. 

ČTA současně bude čerpat případný provizní benefit 

z této spolupráce, který vyhodnotíme na konci roku 

2016. 

Současně je uzavřena i smlouva na reklamu a 

propagaci s TRIEXPERT s.r.o. při závodech Českého 

poháru. 

 

Pokračování spolupráce v prodeji reprezentačních 

kombinéz AGE-GROUP s firmou Temposport, 

oficiálního distributora značky ZEROD. 

 

 

Pokračuje spolupráce s firmou ATEX, která dodává 

materiál a oblečení pro reprezentaci. 

 

Navázána nová spolupráce s firmou. Pražská energetika 

a.s. 
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Na czechtriseries.cz pokračuje prodej fotografií, kde došlo k nabídce 

zvýhodněné ceny fotografií na 10 Kč/20 Kč, člen ČTA/nečlen ČTA. 

Czechtriseries.cz dále nabízí množství slev, které naleznete na odkaze: 

http://czechtriseries.cz/product. 

 

E-shop 

V rámci obchodních možností se pomalu rozvíjí obchodování na E-shopu, 

kde nabízíme k prodeji reprezentační oblečení pro kategorie AGE-GROUP a 

další produkty. Tuto činnost má na starosti Mgr. Josef Dvořák. Tabulka vývoje 

činnosti viz níže (k 19.10.2016). 

 

Rok Počet objednávek celkem Počet vyřízených objednávek Počet storno objednávek 

2016 43 31 6 

2015 23 19 4 

2014 10 9 1 

    Rok Tržby (Kč bez DPH) Tržby (Kč s DPH) Čistý zisk (Kč bez DPH) 

2016 64 051,89 Kč 77 421,00 Kč 21 627,82 Kč 

2015 27 726,21 Kč 33 549,00 Kč 7 833,95 Kč 

2014 28 774,00 Kč 34 817,00 Kč 11 203,28 Kč 

    • Media 

Mediální obraz obecně triatlonu, ČTA a komunikaci směrem k mediím 

zajištuje firma VICTORIA Production s.r.o. Vedle tiskových zpráv, které se 

připravovaly před a po každém závodě ČP jsme se soustředili i na práci na 

sociálním mediu Facebook, které je v současné době jedním z hlavních 

komunikačních kanálů. VICTORIA Production s.r.o. ve spolupráci s ČTS s.r.o. 

zajištovala i tiskové konference. 

Uzavřena smlouva s médiem Deník.cz. 

 

 

Zajistili jsme smluvní spolupráci s Českou televizí, tak abychom z hlediska 

našich možností v maximální možné míře zprostředkovali záznamy závodů ČP a 

MČR. Bohužel finanční náročnost stále roste a nabízené vysílací časy jsou pro 

nás nevhodné. 



 22 

• Podpora a organizace ČP a podpora reprezentace ČTA 

Podpora probíhala například formou umožnění příjmu fakturací 

startovného bránou PayU, uveřejněním a úpravou závodů přímo 

v czechtriseries.cz, zajištěním časomíry, fotografa, ČT, zabezpečením a 

organizací reprezentačních akcí a výjezdů, PR akcí apod. Zajistili jsme tak 

fotodokumentaci všech závodů a akcí ČTA a nabídli fotografie k prodeji viz. 

výše. V letošním roce jsme nakoupili 6 ks nafukovacích bojí a opět řešili nákup 

plaveckých čepic pro závody ČP a CZECHTRISERIES.  

Snížili jsme poplatek za využití platební brány PayU pro výběr 

startovného přes CTS na 6%. Kromě jiného jsme organizačně zajišťovali 

reprezentační výjezdy na zimní a jarní zahraniční soustředění, např. VT 

Benidorm a VT Mallorca.  

 

• Rozvíjení systému czechtriseries.cz  

 

 

 

- Systém czechtriseries.cz již přímo generuje tvorbu licencí ČTA. 

- Byla dokončena implementace výsledkového servisu a možnosti 

zobrazování ON-LINE výsledků přímo na www.czechtrisweries.cz. 

- Většina dalších požadavků směřovala ke stabilizaci systému. 

 

V Praze 18.10.2016 

 

Bc. Tomáš Petr 

jednatel ČTTS s.r.o. 
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Výsledovka 

  2015    

Česká triatlonová společnost, s.r.o.   IČ: 27148718 

Číslo 

účtu 

     Koncový 

 Název účtu    stav 

Náklady       

       
501 Spotřeba materiálu    252337,89 

502 Spotřeba energie    10895,75 

504 Prodané zboží    151504,21 

512 Cestovné     42662,00 

513 Náklady na reprezentaci   11135,00 

518 Ostatní služby    2529804,73 

521 Mzdové náklady    258819,00 

524 Zákonné sociální pojištění   86693,00 

531 Daň silniční   550,00 

538 Ostatní daně    2280,00 

548 Ostatní provozní náklady   1837,44 

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

32448,00 

563 Kurzové ztráty    6459,52 

568 Ostatní finanční náklady - bankovní 

poplatky 

  8562,49 

              

  Náklady celkem       3395989,03 

              

Výnosy       

       
      

602 Tržby z prodeje 

služeb 

   3175011,50 

604 Tržby za zboží    237126,06 

     

648 Ostatní provozní výnosy   2501,97 

660 Finanční výnosy    94819,00 

662 Úroky přijaté       2499,11 

  Výnosy celkem       3511957,64 

      115968,61 
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6. OBLAST MÉDIÍ A KOMUNIKACE 

 
Agentura Victoria Production s.r.o. je smluvním partnerem České triatlonové 

společnosti již od roku 2011. Spolupráce byla po výběrovém řízení v roce 2015 

znovuobnovena a to na základě smlouvy do 31.12 2016.  

 

Hlavní činností PR agentury Victoria Production je tvorba tiskových zpráv (TZ) ze 

závodů pod hlavičkou ČTA a jejich distribuce do všech médií. V kontakt listu se 

nachází přibližně 300 adres napříč veškerými médii. TZ jsou zveřejňovány ve 

sportovní sekci na záložce triatlon na webových stránkách denik.cz a na 

oficiálních stránkách ČTA www.triatlon.cz. V roce 2015 bylo publikováno 

přibližně 300 tiskových výstupů, rozhovorů a TZ. V letošním roce 2016 bylo k 

datu 30.8. vydáno 156 TZ.  

 

V rámci osvěžení formy zpravodajství došlo ke změně v osazenstvu redakce. 

Novými posilami se stali dva triatlonisté:  

Aneta Grabmüllerová: třiadvacetiletá studentka Vysoké školy ekonomie a 

managementu se zaměřením na marketing, bývalá juniorská reprezentantka v 

triatlonu, nyní se věnující terénnímu triatlonu. 

Josef Rendl: vystudovaný pedagog, aktivní triatlonista a dlouholetý běžecký a 

triatlonový novinář. 

 

Ke komunikaci na internetu patří i facebook, kde se agentura a zástupci ČTA na 

stránce "Triatlon nás baví" snaží vytvářet neformální prostředí pro širokou 

diskuzi a otevřené názory. Očekáváme výrazné zlepšení komunikace díky 

započaté spolupráci právě s Anetou Grabmüllerovou, která se ve své bakalářské 

práci zabývá facebookovou komunikací České triatlonové asociace. 

 

I nadále je důležitým partnerem ČTA veřejnoprávní Česká televize se svým 

programem ČT Sport. Po jednáních byla na sezonu 2016 uzavřena smlouva o 

pořízení 9 záznamů a jejich odvysílání se sponzorskými vzkazy a injektážemi 

našich partnerů. Součástí televizních výstupů byl i triatlonový podnik TRIEXPERT 

TRIPrague, kde agentura zajišťovala i klasickou produkci akce jako VIP 

hospitality a koncert. Po zvážení jsme přešli od Radia Frekvence 1 k Radiu Kiss a 
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Beat, s nimiž se podařilo uzavřít barterovou smlouvu, tedy bez finančního 

plnění. 

 

V roce 2016 byly uspořádány v Praze dvě tiskové konference: 18.4. v restauraci 

Bistro’Os a 26.7. na Střeleckém ostrově. 

 

Vedle smluvních PR služeb se agentura zapojuje do produkčních činností při 

organizaci valné hromady, konference, vyhlašování Českého poháru. Loňský 

slavnostní večer se uskutečnil dne 14.11.2015  v Karlových Varech v Národním 

domě Hotelu Ambassador a to za účasti cca 250 hostů.  Mezi další činnosti patří 

spolupráce na vydání ročenky ČTA. 

 

 
V Praze 22. 9. 2016 

 

Mgr. Renata Balašová 

Victoria Production s.r.o., 
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7. SHRNUTÍ ČINNOSTI TECHNICKÉ SEKCE ČTA PRO ROK 2016 

7.1 Závody 

 
Tvorba a schválení soutěžní směrnice 2016  

Na začátku ledna byla vydána zimní edice pro ČP v aquatlonu a MČR 
v zimním triatlonu, na začátku března byla vydána letní edice pro závody MČR a 
ČP v olympijském, dlouhém a terénním triatlonu a partnerské závody. O měsíc 
později došlo k aktualizaci – upřesnění bodování na jednotlivých závodech a 
upřesnění povoleného/zakázaného draftingu, k poslední aktualizaci v květnu 
došlo z důvodu vypadnutí dvou závodu v terénním triatlonu a změny data MČR 
žáků na Lipně. 

 
Závody shrnutí 

V sezóně 2016 bylo pod hlavičkou ČTA uspořádáno 34 závodů ve čtyřech 
seriálech ČP (triatlon – olympijský, dlouhý a terénní, aquatlon), všechny závody 
ČP proběhly v souladu s pravidly. Opět jsme hostili mezinárodní závody – dva 
evropské poháry (EP Premium dospělých Karlovy Vary, EP juniorů Tábor),  a MS 
a světový pohár v kvadriatlonu v Týnu nad Vltavou. 

Nejvíce připomínek se sešlo ke způsobu bodování letošního ČP dospělých 
v olympijském triatlonu. Jsme si toho vědomi a pro příští rok se poučíme. Stejně 
tak měl s pravidly bodování do ČP problém web CTS, který musel být několikrát 
upravován. Technická a sportovní komise mimořádně zasedala kvůli ČP žáků 
v Plzni, kde došlo k pořadatelské chybě na otočce běhu.  

Letos jsme obnovili získávání zpětné vazby od pořadatelů závodů a to 
směrem k rozhodčím, technickému delegátu a ČTA obecně. Z 95% byla 
spokojenost. V této komunikaci s pořadateli budeme pokračovat. Zpětná vazba 
od triatlonové veřejnosti se objevuje sporadicky v komentářích k závodu na 
webu CTS. Tato zpětná vazba je pro nás také moc důležitá. Slouží mimo jiné ke 
konfrontaci úhlů pohledu na úspěšnost daného závodu. 

 
Český pohár - olympijský a sprint triatlon (6 závodů) 

 Opět zařazeny olympijské tratě (Plzeň, Brno a částečně i Příbram), dva 
závody proběhly jako bezhákové (Plzeň a Příbram). 

 
Český pohár - dlouhý triatlon a duatlon, FORD CZECHMAN TOUR (8 závodů, 
z toho 2 na Slovensku) 

 ČTA opět spolupracovala na pražském závodě TRIPrague. Druhého ročníku 
se zúčastnilo cca 300 závodníků, 

 ČP v dlouhém triatlonu FORD CZECHMAN TOUR je z hlediska kvality a 
účasti velmi vysoké úrovni, počty závodníků se postupně zvyšují. 
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Český pohár - aquatlon (6 závodů) 

 O ČP v aquatlonu byl ze strany závodníků opět velký zájem,  

 má náborový charakter a je možností jak ukázat cestu k triatlonu zejména 
plavcům a atletům.  

 
Zimní triatlon (1 závod) 

 Pro rok 2016 se Český pohár v zimním triatlonu nevyhlašoval, 

 proběhl partnerský závod a zároveň Mistrovství ČR v Jablonci. 
 

7.2 Informační technologie 
 

1. CTS (www.czechtriseries.cz) 

 Termínová listina je stále obsáhlejší, letos bylo na CTS evidováno 173 
závodů triatlonových a 17 závodů v kategorii ostatní sporty. 

 Systém se stále zdokonaluje, tak aby vyhovoval širokému spektru nejen 
pořadatelských požadavků a byl uživatelsky komfortní. S tím bohužel 
souvisí i občasné chyby. 

 
7.3 Technická komise, rozhodčí 

 
Aktuální počet aktivních rozhodčích se snížil na 24, z toho 18 s licencí 

3.třídy, 1 rozhodčí s licencí 2.třídy a 5 rozhodčích s licencí 1.třídy (hlavní 
rozhodčí). Pro sezónu 2016 proběhlo školení rozhodčích v dubnu v Pardubicích 
spolu s náborem nováčků. Letos se přihlásili tři nováčci, ale na školení dorazil 
pouze jeden. V rámci 4. třídy rozhodčích máme momentálně 6 rozhodčích. 
Celkově shrnuto je počet rozhodčích na hranici zvládnutí Českého poháru. 
Zájem o nové adepty nadále trvá. Náborové školení proběhne na jaře 2017. 

 
V letošním roce ukončili kariéru hlavní rozhodčí Stanislav Doležal a Mirek 

Frouz. Oběma bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat za jejich 
obětavou práci pro český triatlon i za zkušenosti, které předávali nejen mně po 
dobu své aktivní kariéry. Bude chvíli trvat, než český triatlon najde adekvátní 
náhradu.  

 
Pro tento rok jsme měli dva aktivní rozhodčí s mezinárodní licencí (Petra 

Horáková, Petr Mužíček). Já jsem byl evropskou triatlonovou unií nominován na 
závod EP Premium v Karlových Varech a v rámci zvyšování kvalifikace jsem 
získal ITU TO Level 2, která je důležitá pro další spolupráci s technickou komisí 
ITU. 
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V roce 2016 proběhlo 34 závodů v triatlonu a jeho klonů pod dohledem 

rozhodčích ČTA. Celkové výdaje na rozhodčí na závodech byly cca 314 tisíc 
korun, o cca 50 tisíc méně než vloni a o 70 tisíc méně než předloni. 
 

V dubnu 2016 proběhla revize pravidel, která reflektovala změny 
v mezinárodních pravidlech, ale pouze omezeně. Technická komise se usnesla, 
že zásadnější změny v pravidlech budou vždy maximálně jednou za dva roky. 
Dokument Směrnice technické komise zůstal beze změn a je k nahlédnutí stejně 
jako pravidla na webu www.triatlon.cz. Zároveň jsme pokročili s dokončením 
dokumentu nazvaného Manuál závodu pořadatele ČTA, který bude pro 
pořadatele závodů vyhlašovaných ČTA povinný. Obsahově bude podobný ITU 
manuálu, ale bude přizpůsoben českým podmínkám. 
 

Poslední a největší nepříjemností byl případ fyzického napadení 
rozhodčího ČTA závodníkem na Českém poháru v dlouhém triatlonu a to zvlášť 
surovým způsobem. Vyjádření technické komise bylo již sdíleno druhý den po 
incidentu. Většina triatlonové obce čin odsoudilo, našli se však tací, kteří v sobě 
našli určitý stupeň pochopení pro čin agresora, což je pro mne osobně varovný 
signál pro další vývoj triatlonu v Čechách. Závodníci a jejich doprovod musí 
prokázat dostatečnou morální vyspělost na to, aby pochopili, že rozhodčí 
uděleným trestem pouze reaguje na porušení pravidel a není důvod 
v uděleném trestu hledat cokoliv osobního či úmyslného. Pravidla ČTA jasně 
definují postupy pro řešení nesouhlasu s rozhodnutím rozhodčího.   

 
7.4 Plány pro rok 2017 
 
 Plány pro další sezóny stojí na třech pilířích – závodníci, pořadatelé a 
rozhodčí. S tím budou souviset úpravy dokumentů – Pravidla ČTA, Manuál 
závodu a směrnice technické komise. Přihlásili jsme se do certifikačního 
procesu ITU ve vzdělávání rozhodčích, výsledkem bude užší spolupráce s ITU a 
možnost školit v ČR rozhodčí s mezinárodní licencí. Pro příští rok bude další 
prioritou užší spolupráce technického delegáta s pořadatelem, vylepšení 
informační hodnoty propozic a zkvalitnění služeb pro závodníky, což souvisí 
s vyšší kvalitou pohárových závodů obecně. S konkrétními změnami vás 
budeme průběžně seznamovat prostřednictvím webu www.triatlon.cz. 
 
 
 

http://www.triatlon.cz/
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V Pardubicích, dne 15.10.2016 
 
Ing. Petr Mužíček 
technický ředitel ČTA 
petr.muzicek@triatlon.cz 

 

 

 

mailto:petr.muzicek@triatlon.cz
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8. SHRNUTÍ ČINNOSTI SPORTOVNÍ SEKCE ČTA PRO ROK 2016 

8.1 Zpráva sportovní ředitelky ČTA pro VH 2016 

 

Vážení sportovní přátelé, 

V následujících řádcích prezentujeme za sportovní sekci oblasti, kterými jsme se 

v tomto roce zabývali. 

Oblast mládež 

 Triatlon děti 

Velký zájem byl opakovaně o praktické školení pro děti a začínající trenéry 
mládeže – metodický víkend. Vzhledem k zaváděné úpravě směrnice o 
trenérech a k požadavkům MŠMT na praktickou výuku i v rámci III. trenérské 
třídy jsme nově celý tento blok zařadili do systému školení.  

 Zjednodušená pravidla 

Vydali jsme pravidla triatlonu pro děti, které jsou dostupné na webových 
stránkách ČTA a CTS.   

 Projekt Lipno – Rio, Plzeň, Pardubice 

V rámci spolupráce s ČOV jsme byli součástí akce Lipno – Rio, Jižní Čechy 
olympijské. Cílem našeho projektu bylo umožnit dětem vyzkoušet si disciplíny 
triatlonu, ale i možnost krátkodobých pobytů (cca 5 dní) v oblasti Lipna. ČTA 
zajistila zájemcům možnost vyzkoušet si nástrahy triatlonu. Akce jako celý park 
měla zvýšit povědomí o sportovních odvětvích. Prezentace triatlonu proběhla i 
v dalších olympijských parcích v Pardubicích a v Plzni, kde se setkala s velkým 
zájmem. Podle organizátorů a přímých účastníků sportovní program v Plzni 
navštívilo přes 120.000 osob, děti vysoutěžily přes 18.000 medailí a do 
sportovních oddílů se nově zapsalo více než 950 dětí. V Pardubicích jde o čísla 
ještě vyšší.  

 Spolupráce s AŠSK – aquatlon do škol 

Je připraven další ročník Aquatlonu do škol. Postupně získáváme nakloněné 
učitele TV, kteří jsou ochotni organizovat soutěže a připravovat žáky na soutěž. 
Finále soutěže se připravuje v Trutnově. Navazujeme spolupráci zejména se 
školami, v jejichž areálu je bazén a žáci mají plavání zařazeno do výuky. 

 

Oblast SCM, SpS 

 Projekt systému SCM a SpS 2013 – 2016. 

Byl schválen Projekt a Prováděcí pokyny k Programu II – Talentovaná mládež 
MŠMT. Projekt v mnohém vychází z minulého, nově jsme začlenili do projektu 
Triatlonovou Akademii v Plzni. Ta bude financována částečně zdroji ČTA a 



 34 

finanční podporou kraje i města. Spolupráce je navázána jak se sportovním 
gymnáziem, tak se Západočeskou univerzitou. Přes nejistou ekonomickou 
situaci jsme v nové koncepci navýšili peníze na sportovce i trenéry. Další 
navýšení budou možná až v souvislosti s potvrzením avizovaného výraznějšího 
navýšení rozpočtu v programu II na další rok.  

 

Oblast trenérsko-metodická  

 Nové publikace, metodické materiály 

V rámci CTS připravujeme databázi metodických materiálů s triatlonovou 
tématikou. 
Dále byl udělán dotisk metodiky Trénink dětí a v nakladatelství Karolinum vyšla 
publikace s názvem Psychologické aspekty vytrvalostního výkonu. Připravuje 
se inovace DVD Kondiční příprava v triatlonu a publikace Diagnostika 
vytrvalostních schopností v nakladatelství Mladá fronta. 
Na našem e-shopu je možnost nákupu všech dostupných materiálů. 
Do konce roku vydáme etický kodex trenéra.  

 Vzdělávání 

V roce 2016 byly opět zahájeny kurzy trenérských tříd (III., II.).  
V rámci projektu Triatlon děti jsme opět uspořádali metodický víkend a 
proběhl seminář s názvem Výživa v triatlonu. 
V neposlední řadě  byla novelizována směrnice o trenérech. V roce 2017 
plánujeme opět po několika letech otevřít trenérskou školu.  

 

Oblast reprezentace 

 Spolupráce s resortními centry 

Spolupráce s CS MV je stále na dobré úrovni. Pro rok 2017 jsou na pozice 
instruktorů navrženi: Vendula Frintová, Jan Čelůstka, Petra Kuříková, Ondřej 
Olšar, na pozici SMLS Tereza Zimovjanová, Jana Machačová, František 
Linduška a Přemysl Švarc. 
Na pozici trenéra, který je zodpovědný za jejich přípravu, byl navržen ČTA Jan 
Řehula. Jiří Seidl vytváří na druhé pozici trenéra podmínky pro optimalizaci 
přípravy Venduly Frintové v ČR.   

 Setkání oldies repre 

Od tohoto roku bude setkání bývalých reprezentantů probíhat v rámci 
vyhlášení Krále triatlonu.   

 

*Více z oblasti reprezentace v reportu manažera reprezentace. 
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Oblast spolupráce s ČOV 

 Lipno, Plzeň, Pardubice - Rio 

Spolupráce na projektu Lipno – Rio (prezentace triatlonu jako sportu pro 
všechny), více v oblasti mládež. 

 Projekty MOV - Olympic scholarships for Athletes „Rio 2016“  

Druhým rokem běží projekt MOV Solidarita Olympic scholarships for Athletes 
„Rio 2016“, z něhož čerpá finanční prostředky na přípravu Vendula Frintová.  

 Projekt Success 

Projekt Succuess je projektem financovaným z EU (Erasmus +Sport), jehož 
cílem je zvýšit počet a kvalifikaci žen ve vysokých sportovních funkcích. ČOV 
vybral mezi osm účastnic i zástupkyni ČTA. 

 

Zároveň mi dovolte tímto poděkovat všem, kteří se na realizaci výše uvedeného 
podíleli, jen společné úsilí je cestou k úspěchu. 
 
Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA  

sportovní ředitelka ČTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Zpráva manažera reprezentace ČTA 

 

Závodní rok 2016 byl především rokem olympijským!  
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Tato skutečnost výrazně ovlivnila plánování závodního kalendáře všech 

potenciálních účastníků OH. Vendula Frintová měla svou účast už v podstatě 

jistou a šlo spíše o správné načasování a směřování formy k olympijskému 

závodu. Jan Čelůstka i Přemysl Švarc však museli svou formu předvést a prodat 

již na úvodních závodech sezóny, aby mohli i nadále snít svůj olympijský sen. 

Bohužel, oba byli nakonec ve svém snažení neúspěšní. Přemysl Švarc se hned 

při druhém letošním startu vážně zranil a z bojů o olympijskou kvalifikaci 

vypadl. Jan Čelůstka sice předvedl svou nejlepší reprezentační sezónu v 

závodech kategorie WTS a vybojoval řadu velmi kvalitních umístění v první 

dvacítce závodníků, ale ani to na kvalifikaci nestačilo. Na Olympijských Hrách 

tak měl český triatlon zastoupení pouze v ženském závodě. Konečné 27.místo 

Venduly Frintové bohužel nenaplnilo očekávání českých fanoušků a určitě ani jí 

samotné.  

 

Reprezentační triatlonová sezóna je jako vždy velmi dlouhá – první závody 

SP/WTS se konaly již začátkem března, SP pak uzavírá závod v japonském 

Miyazaki na konci října. Systém bodování a podmínky pro zisk kvalifikačních 

bodů pro možnost už samotného startu v dalších závodech SP a WTS v podstatě 

nutí závodníky téměř licitovat ve výběru startů a není možné soustředit se 

pouze na některé závody či část sezóny. To klade velké nároky na zajištění 

závodní sezóny po stránce logistické a především finanční.  

 

Základ reprezentace v roce 2016 tvořili OH reprezentanti – Vendula Frintová, 

Petra Kuříková, Jan Čelůstka a Přemysl Švarc.  

 

Jak již bylo výše zmíněno, olympijský závod se z českého pohledu moc 

nevydařil. O svých kvalitách a příslušnosti k nejužší světové špičce ale Vendula 

Frintová přesvědčila hned několikrát. Dvakrát skončila v závodě WTS do 

10.místa – Gold Coast (8.) a Stockholm (9.), šestá byla v závodě SP v Cagliari. Na 

ME v Lisabonu se skvělým výkonem v běžecké části posunula na 4.místo a 

stejně tak se druhým nejrychlejším během probojovala až na 6.příčku 

finálového závodu MS v mexickém Cozumelu! To jí umožnilo zopakovat 

výborné 12.místo v konečném pořadí této nejkvalitnější triatlonové soutěže z 

roku 2014.  
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Jan Čelůstka se celkem 3x umístil v nejlepší dvacítce v závodě WTS, v konečném 

pořadí MS pak obsadil velmi slušné 40.místo.  

Petra Kuříková se v závodech WTS příliš neprosadila, ale své kvality předvedla v 

závodech ME (OH a SPRINT), kde obsadila 2x čtrnácté místo a navíc byla 

stříbrná v závodě ME v aquatlonu.   

 

Naši další elitní závodníci se v závodech SP a WTS objevují pouze sporadicky a 

bojují spíše o zisk kvalifikačních bodů a možnost startu na největších závodech 

SP a WTS v další sezóně.  

Jan Volár bohužel nenavázal na slibné výkony z loňského roku a ve své přípravě 

a závodní budoucnosti trochu tápe. František Linduška předvádí standardní 

výkonnost, ale chybí mu výraznější výsledek. Jana Macháčová letos bojovala 

především s následky vleklého zranění, ale i tak předvedla řadu kvalitních 

výkonů v závodech kontinentálních pohárů. Budeme se zájmem sledovat další 

kroky a výkonnost několika nadějných juniorů, především Simony Šimůnkové, 

která vybojovala dvě pódiová umístění v závodech EPJ, a Ondřeje Olšara, který 

skončil v závodech EPJ na 4. a 5.místě a v závodě MS juniorů v Cozumelu 

obsadil skvělé 12.místo. 

 

V roce 2016 jsme se střídavými úspěchy obsadili i další závody ME a MS v 

jednotlivých „tlonech“. Zde je třeba vyzdvihnout především stříbrnou medaili 

Simony Křivánkové na ME v dlouhém triatlonu a již zmíněnou stříbrnou medaili 

Petry Kuříkové z ME v aquatlonu.  

 

 

Účast v závodech ME a MS: 

Zimní triatlon 

• ME Otepää EST 

o Ženy: 4. Š. Grabmüllerová, 6. N. Grabmüllerová 

 

 

Terénní triatlon  

• ME Valée de Joux FRA  

o Ženy: 18. L. Cibulková 

o Muži: 12. J. Kubíček, 46. T. Behůň, DNF L. Truhlář 
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Dlouhý triatlon 

• ME Poznan  POL   

o Ženy:  2. S. Křivánková 

o Muži:  13. P. Vabroušek, 14. P. Minařík    

• MS Oklahoma USA 

o Muži:  DNF. F. Ospalý 

 

Kvadriatlon  

• MS Týn nad Vltavou CZE 

o Muži: 6. L. Roušavý 

• ME Šamorín SVK 

o  Muži: 4. L. Roušavý, 6. M. Oslík 

o Ženy:  2. M. Koberová 

 

Olympijský triatlon 

• OH Rio de Janeiro BRA 

o Ženy:  27. V Frintová 

 

• ME Lisbon POR 

o Juniorky:  28. S. Šimůnková, 47. A. Hrušková 

o Junioři:  46. O. Olšar, 48. T. Zikmund, 56. M. Šimeček 

o Ženy:  4. V. Frintová, 14. P. Kuříková 

o Muži:  23. J. Čelůstka, 47. T. Svoboda, DNF F. Kubínek 

o Týmy JUNIOR:  10. smíšená štafeta 

 

• ME SPRINT Chateauroux FRA 

o Ženy:  14. P. Kuříková 

o Muži:  37. J. Volár 

 

 

• ME U23 Burgas BUL 

o Ženy:  13. T. Zimovjanová 

o Muži:  15. J. Kalus, 50. J. Powada, DNF F. Linduška 
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• AMS Nyon SUI 

o Ženy:  8. P. Kuříková, 10. T. Zimovjanová, 24. J. Macháčová, 37. L. Vítová 

o Muži:  21. F.Linduška, 30. J. Volár, DNF J. Kalus  

 

• WTS Abu Dhabi SAE 

o Ženy:  14. Frintová, 31. Kuříková 

o Muži:  19. Čelůstka, 55. P. Švarc 

• WTS Gold Coast AUS 

o Ženy:  8. V Frintová, 41. Kuříková  

o Muži:  27. J Čelůstka 

• WTS Cape Town RSA 

o Ženy:  15. V. Frintová, 34. P. Kuříková 

o Muži:  26. J. Čelůstka, 59. J. Volár  

• WTS Leeds GBR 

o Muži:  17. J. Čelůstka 

• WTS Stockholm SWE 

o Ženy:  9. V. Frintová,  

o Muži:  20. J. Čelůstka 

• WTS Hamburg GER 

o Ženy:  16. V. Frintová, 54. P. Kuříková  

• WTS Edmonton CAN 

o Ženy:  DNF V. Frintová 

• WTS FINAL Cozumel MEX 

o Juniorky:  42. S. Šimůnková 

o Junioři:  12. O. Olšar 

o U23 ženy:  24. T. Zimovjanová 

o U23 muži:  29. F. Linduška, DSQ J. Kalus 

o Ženy:  6. V. Frintová 

o Muži:  30. J. Čelůstka, 46. P. Švarc  

 

 

 

Podpora reprezentace: 
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Sportovci závodící v neolympijských disciplínách se připravují samostatně či ve 

svých mateřských klubech. Na reprezentační akce jsou nominováni většinově 

na základě splnění NK pro danou disciplínu.  

 

Sportovci závodící v OH triatlonu jsou zařazeni do systému přípravy se státní 

podporou a jsou rozděleni dle věku na juniory, U23 a seniory/ELITE. 

Kategorie juniorů a U23 se připravují ve svých mateřských klubech a pravidelně 

se účastní kontrolních srazů SCM či výběru SCM. Náplní těchto srazů jsou např. 

tréninky, testování výkonnosti, kontrolní starty a vzdělávání (teorie sportovního 

tréninku, sportovní psychologie, regenerace, komunikace atd.) 

Seniorští reprezentanti se připravují ve svých mateřských klubech a zároveň 

jsou ve většině případů zařazeni do resortního Centra Sportu MV, kde jsou 

zaměstnáni na pozicích instruktor sportu. Příprava těchto sportovců probíhá 

pod vedením tohoto resortu, případně individuálně, s podporou ČTA. ČTA se 

podílí na financování startů v samotných závodech dle směrnic MŠMT, další 

účast na závodech WTS je financována s podporou partnerů ČTA.  

 

ČTA v roce 2016 zajistila pro všechny složky reprezentace OH TT od juniorů až 

po závodníky ELITE jarní VT v příznivých klimatických podmínkách jižního 

pobřeží a ostrovů Španělska.   

 

Do systému přípravy reprezentantů je aktivně zapojena UK FTVS (oddělení 

triatlonu). FTVS zajišťuje testování sportovců a konzultace s jejich osobními 

trenéry. 

 

Finanční prostředky jsou tvořeny zejména dotacemi ze strany MŠMT, MV, ČOV 

a volnými zdroji ČTA. 

Vybavení reprezentace v roce 2016 bylo smluvně zajištěno firmami Zerod a 

ATEX. 

 
Tým reprezentace pracoval v roce 2016 v tomto složení: 
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 Josef Rajtr - manažer OH TT senioři 

 Jan Řehula – hlavní reprezentační trenér OH TT, trenér kat. ELITE + U23 

 Lukáš Vrobel – reprezentační trenér kat. junioři 

 Eva Potůčková - koordinátorka neolympijských „tlonů“ 

 Martin Hotový – hlavní trenér kategorie dorostenců 

 Jan Vaněk – hlavní trenér kategorie žáků 

 

 

 

 
 

 

V Praze, dne 29.9.2016 

 

Josef Rajtr, 

manažer reprezentace OHTT 

 

 

 

 

 

8.3 Sportovní příprava mládeže v ČTA 
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Cílem koncepčně programového projektu České triatlonové asociace (dále jen 

ČTA), je vytváření komplexních podmínek pro sportovní růst 

talentů ve věkovém rozhraní 8 až 23 let od rozvoje 

základních pohybových schopností a dovedností až po 

vrcholový výkon při sportovní reprezentaci ČR. 

Dalším cílem ČTA je maximální podpora 

perspektivních sportovců, kteří mají šanci úspěšně 

reprezentovat ČR ve světové konkurenci, zejména pak u 

věkové kategorie 23 let. 

Daná problematika se v roce 2016 řídila platným koncepčně 

programovým projektem - zabezpečení přípravy sportovně talentované 

mládeže pro období 2015 – 2016. V letošním roce dojde k tvorbě projektu na 

další 4 leté období. Větší změny však nepředpokládáme, pouze v oblasti 

navýšení prostředků pro sportovce a trenéry v souvislosti s avizovaným 

navýšením prostředků z rozpočtu MŠMT určeného na přípravu talentované 

mládeže. 

 
VSCM ČTA 

Podpora je určena na sportovní přípravu talentů věkové kategorie 19 až 

23 let. Je nejvýše postaveným stupněm článků péče o talentovanou mládež, se 

zaměřením na sportovní přípravu především směrem ke státní reprezentaci v 

kategorii do 23 let a seniorů. 

 

Podmínky: 

 aktivní triatlonový klub pracující s mládeží 

 kvalitní zázemí pro sportovní trénink 

 zabezpečení tréninkového procesu trenérem minimálně licence B, II. 

třída 

 odpovídající podmínky spojující zázemí pro vzdělání a sportovní 

přípravu 

Zařazené kluby: 

Na základě rozhodnutí Rady ČTA ze dne 13.4.2016 bylo zrušeno VSCM 

Brno a pro rok 2016 nebylo jiné VSCM zřízeno. 
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Rozpočet VSCM pro rok 2016 ukazuje následující tabulka č. 1. 

Tab č. 1 

Vrcholové sportovní centrum mládeže - VSCM – kategorie K23 

Realizační tým  Kč/měsíc počet Kč celkem 

hlavní trenér (K 23) 25 000 1 300 000 

Vedoucí VSCM  Kč/rok počet Kč celkem 

  40 000 0 0 

Osobní trenéři  Kč/rok počet Kč celkem 

za vedení sportovce "A" 8 000 0 0 

za vedení sportovce "B" 5 000 0 0 

za vedení sportovce "C" 3 000 0 0 

 Zajištění sport. přípravy  Kč/rok počet Kč celkem 

sportovci kategorie "A" 12 000 0 0 

sportovci kategorie "B" 8 000 0 0 

sportovci kategorie "C" 0 0 0 

Společné přípravné akce      300 000 

A+ Grantový program     0 

Metodika a vzdělávání       30 000 

Komplexní zdravotní zajištění     20 000 

Ostatní výdaje a 

služby      50 000 

VSCM celkem   700 000,00 Kč 
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SCM ČTA 
 

Druhým článkem, podílejícím se na výchově mládeže v rámci České 

triatlonové asociace, jsou sportovní centra mládeže. Tento program je 

navazujícím stupněm při sportovní přípravě mládeže pro státní reprezentaci. Je 

realizován od roku 2000 a umožňuje zajištění kvalitních podmínek pro 

sportovní přípravu sportovců ve věkových kategoriích 15 – 23 let. 

 

Nastavení systému  

SCM vytváří svou činností podmínky pro další sportovní vývoj talentovaného 

sportovce a úzce spolupracuje s osobními trenéry závodníků tak, aby byl 

respektován individuální vývoj každého talentovaného závodníka.  

U sportovců věkové kategorie 15 až 23 let, jejichž mateřský klub nesplňuje 

podmínky pro zřízení SCM, získávají sportovci statut samostatně se připravující 

sportovec. Za přípravu samostatně se připravujícího sportovce věkové 

kategorie 15 až 23 v podmínkách klubu nebo oddílu odpovídá ve spolupráci s 

hlavním trenérem příslušné kategorie jeho osobní trenér, pod jehož vedením se 

sportovec fyzicky připravuje. 

Sportovcům zařazených do výkonnostní kategorie „A“, je umožněna sportovní 

příprava v režimu „Individuálně se připravující sportovci“. Za jejich přímé 

vedení je zodpovědný osobní trenér a sportovec ztrácí nárok na centrální 

výcvikové tábory i odborné konzultace v rámci sportovní přípravy. 

 

Sportovní příprava 

K prioritním úkolům SCM vždy patřila snaha zajištění základních podmínek pro 

sportovní přípravu.  

 

Centrální příprava 

Práce s výběrem SCM má být nadstavbou pro nejlepší sportovce v přípravě k 

vrcholné sportovní výkonnosti na ME a MS. Pro osobní trenéry by měla být 

centrální příprava dostatečně přínosná z pohledu zpětných informací                    

a odborných doporučení, jak sportovce dále rozvíjet. 
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Personální zajištění  

Řízení a organizace SCM je týmovou prací, kdy jsou do celkového dění zapojeni 

všichni osobní trenéři sportovců. Vzájemná spolupráce mezi Českou 

triatlonovou asociací a osobními trenéry sportovců je jedním z hlavních 

„motorů“ sportovní přípravy mládeže. 

 

Lékařské zajištění  

Všichni sportovci zařazeni do SCM absolvují v LSM FTVS UK funkční zátěžovou 

diagnostiku na běhátku (jehož součástí je analýza tělesného složení), 

kineziologický rozbor, testy ANP na plavání. Běžné zdravotnické záležitosti 

sportovců SCM jsou řešeny v rámci obvyklé lékařské péče v místě bydliště, nebo 

dislokace centra mládeže. Sportovci mají ale v případě potřeby možnost 

konzultací svých zdravotních problémů jednak s pracovníky FTVS UK či přímo 

šéflékařem ČTA MUDr. Jaroslavem Větvičkou. 

 

Shrnutí 

Sportovní centra mládeže tvoří důležitý prvek podpory směřované 

sportovním klubům pracujících s mládeží. Celkem bylo v RTC 2015 – 2016 do 

10 SCM zařazeno na 70 sportovců různých výkonnostních kategorií.  

Zařazené kluby, počet sportovců a počet osobních trenérů (viz. tab. č 2): 

Název SCM Počet sportovců 
Počet 

trenérů 

E.ON triathlon team 4 1 

Ekol team o.s. 5 1 

Czech Tri Kids Team Pardubice 3 1 

SK Slavia Praha 6 1 

TTK Slavia VŠ Plzeň 4 1 

TITAN SC 6 1 

TJ Bižuterie Jablonec Nad Nisou 6 1 

Tri Club Vajgar Jindřichův Hradec 4 1 

TriSK ČB 3 1 

TJ Spartak Třebíč 3 1 

SCM ČTA samostatná příprava 26 20 

Celkem 70 25 
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Ekonomické podmínky (viz tab. č. 3) 

 

Tab. č. 3 

Realizační tým  Kč/měsíc počet Kč celkem 

sportovní ředitel / ka 20 000 1 240 000 

koordinátor SCM 15 000 1 180 000 

hlavní trenéři (D+J) 15 000 2 360 000 

Vedoucí SCM (při klubu) 
Kč/rok počet Kč celkem 

10 000 10 100 000 

Osobní trenéři  Kč/rok počet Kč celkem 

za vedení sportovce "A" 8 000 14 112 000 

za vedení sportovce "B" 5 000 28 140 000 

za vedení sportovce "C" 3 000 28 84 000 

 Zajištění sport. přípravy  Kč/rok počet Kč celkem 

sportovci kategorie "A" 12 000 14 168 000 

sportovci kategorie "B" 8 000 28 224 000 

sportovci kategorie "C" 0 28 0 

Společné přípravné akce  ČOV     

dorostenecká kategorie     300 000 

juniorská kategorie 150 000 150 000 300 000 

Bonifikace sportovců (včetně VSCM)   100 000 

Bonifikace trenérů (včetně VSCM)   100 000 

Metodika a vzdělávání       60 000 

Komplexní zdravotní zajištění sportovců  80 000 

Ostatní výdaje a služby      100 000 

SCM celkem 2 648 000,00 Kč 
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SpS ČTA  

 

Cílem programu Sportovních středisek je základní péče o sportovně 

talentovanou mládež v jednotlivých oddílech a klubech sdružených při ČTA, 

zpravidla ve věkových kategoriích 8 - 15 let. Základní činností a úkolem je 

rozvíjet všeobecnou sportovní dovednost a přípravu sportovce pro přechod do 

Sportovních center mládeže, tedy do výkonnostního sportu v dorosteneckých a 

juniorských kategoriích. 

 

Shrnutí 

Sportovní střediska tvoří základní článek podpory sportovním klubům 

pracujících s mládeží a rozšiřují tak prostor jejich rozvoje. Celkem bylo v RTC 

2015 – 2016 do 17 Sportovních středisek zařazeno 99 mladých triatlonistů, což 

je o 5 sportovních středisek více, než tomu bylo v předcházejícím RTC. 

 

ČTA se bude i nadále zaměřovat na kluby pracující s touto skupinou 

sportovců tak, aby byla zajištěna kontinuální podpora dotčené věkové 

kategorie. Současně je potřeba zohledňovat kvalitativní růst společně s 

plynulým přechodem do starších závodních věkových kategorií, toto vše však 

v souladu se zdravým pohybovým rozvojem mladých sportovců. 

 

Zařazené kluby, počet sportovců a počet osobních trenérů (viz. tab. č 4): 

Název SpS Počet sportovců Počet trenérů 

 TJ SPARTAK Třebíč 6 1 

SK SLAVIA Praha 10 1 

E-On triatlon team 16 1 

 Tri Club Vajgar Jindřichův Hradec 13 1 

TJ Bižuterie Jablonec Nad Nisou 4 1 

 DIANA SPORT 3 1 

Tri Ski HORNÍ POČERNICE 9 1 

Czech Tri K. Team 5 1 

SBR TT UL 3 1 

PK Jindřichův Hradec 3 1 

EKOL TEAM o.s. 4 1 
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Czech Tri Kids Team 5 1 

Endurance Lab Team 4 1 

SKI CLUB Brandýs n. L. 5 1 

Šumavský triatlon (ŠuTri) 6 1 

TJ Lokomotiva Beroun 3 1 

Triatlon Jablonec 4 1 

Celkem 99 17 

 

Financování 

Využívání finančních prostředků státní dotace na činnost Sportovních středisek 

se řídí „Zásadami Programu II.“ vydanými MŠMT ČR, prováděcími pokyny a 

rozpočtem na činnost SpS na daný kalendářní rok, který schvaluje sportovní 

komise ČTA a vedení ČTA. Dotace se poskytuje spolupracujícím triatlonovým 

oddílům na základě smlouvy uzavřené mezi asociací a sportovním klubem. 

Rozpočet SpS pro rok 2016 ukazuje následující tabulka č. 3. 

 

 

Tab. č. 3 

Realizační tým  Kč/měsíc počet Kč celkem 

hlavní trenér 15 000 1 180 000 

 Zajištění sport. přípravy  Kč/rok počet Kč celkem 

sportovci 8 - 9 let 1 200 19 22 800 

sportovci 10 - 14 let 1 800 80 144 000 

Společné přípravné 

akce    200 000 

Metodika a 

vzdělávání     30 000 

Komplexní zdravotní 

zajištění     30 000 

Ostatní výdaje a 

služby    50 000 

SpS - celkem   656 800,00 Kč 
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Závěrem 

Jednou z akcí výběru SCM a SpS byl „Závod olympijských nadějí“, který se 

uskutečnil 17.8.2016 v maďarském Balassagyarmat. Triatlonový závod se konal 

pro kategorie žáků, žaček, dorostenců a dorostenek, za účasti Maďarska, 

Slovenska a České Republiky. Z vybraných výsledků zmiňme 2. místo žačky L. 

Kučerové, 1. místo dorostence M. Semeráda a 3. místo A. Hruškové. 

Níže naleznete i soupis vybraných výsledků dorostenců a juniorů na 

mezinárodních závodech uskutečněných v roce 2016, jako EPJ a MSJ:  

S. Šimůnková 2. Kupiskis, 3. Riga 4. Melila, 6. Burgas,  

19. Quarteira, 19. Tábor   

 O. Olšar   4. Bled, 7. Kitzbuhel, 12. MSJ Cozumel  

 L. Obermannová 3. Kupiskis, 8. Riga, 13. Burgas, 15. L´Aiguilion sur Mer 

 T. Zikmund  4. Záhřeb, 16. Tábor, 17. Bled 

 M. Šimeček  13. Bled, 18. Tábor 

 T. Plojhar  13. Záhřeb 

 E. Zelená  13. Záhřeb, 16. Kitzbuhel 

 L. Bajerová  20. Kitzbuhel 

 A. Hrušková  19. Záhřeb 

 
V Praze, dne 6.10.2016 

Mgr. Antonín Bauer 

generální sekretář ČTA 

 

 

 

 

 

Zpráva je potvrzena předsedkyní Rady ČTA Mgr. Lenkou Kovářovou, Ph.D., MBA 


