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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. 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 2017.  

1.4. Každý delegát disponuje na valné hromadě jedním hlasem ve smyslu ust. 

čl. 3.2. stanov ČTA.  

1.5. Valné hromady ČTA se dle čl. 3.2.12. Stanov ČTA 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 10.10.2017        

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 
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usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných delegátů, resp. počet hlasů, 

jimiž přítomní delegáti disponují (čl. 3.2.8. Stanov ČTA). 

 

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 
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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. 

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 2017 
 

Dne 11. listopadu 2017 

Návrh programu:  

1. zahájení VH ČTA 

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

3. schválení jednacího řádu a programu VH ČTA 

4. volba pracovního předsednictva 

5. volba mandátové a návrhové komise 

6. zpráva předsedkyně Rady ČTA o činnosti ČTA v období 27. 11. 2016 – 

– 10. 11. 2017 a výhled 

7. zprávy sportovního ředitele, technického ředitele, zástupce PR ČTA 

8. zpráva o hospodaření ČTA (2016, 2017, návrh 2018) 

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 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2018 

14. hlasování o zprávách předsedkyně Rady ČTA, sportovního ředitele  

a technického ředitele ČTA 

15. schválení zbývajících usnesení VH ČTA 

16. závěr VH ČTA 
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1. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ RADY ČTA 

 

Vážení sportovní přátelé, triatlonoví příznivci, 

na mapě měst hostících Valné hromady a slavnostní 

vyhlášení jsme se po několika zastávkách v Čechách opět 

přesunuli na Moravu, konkrétně do Olomouce. Mnoho 

sportů pořádá akce tohoto typu dlouhodobě na jednom 

místě, my jsme se ale před několika lety rozhodli nabízet toto 

pořadatelství místům napříč celou republikou. Doufáme, že 

tím přispějeme k propagaci triatlonu na regionální úrovni a zároveň podpoříme 

moravské kluby k vyšší účasti na této akci. 

Letošní rok není rokem volebním, i tak si ale zaslouží krátké zamyšlení  

a rekapitulaci nad tím, co nám rok 2017 přinesl a zda v jeho víru obstál český 

triatlon se ctí. Já osobně ho hodnotím jako velmi úspěšný.  

Předně se povedlo to, co bylo avizované na poslední VH, byť mnoho lidí tomu 

nevěřilo, a to rapidně navýšit rozpočet ČTA ze státních zdrojů. Po několika 

hubených letech jsme konečně – obrazně řečeno – nemuseli dvakrát 

přehazovat každou korunu a začali jsme s realizací projektů, které byly v plánu 

již několik let. Na jejich rozjezd ale nebyl buď správný čas, nebo právě peníze. 

Pokud začnu od těch nejvýznamnějších akcí z pohledu mezinárodního, byli jsme 

v pořadatelské oblasti opravdu úspěšní. Naší ambicí bylo posunout pro nás 

klíčové závody na světovou úroveň; jejich pořádání jsme si dali s mým týmem 

do volebních tezí již před třemi lety. Tento cíl jsme letos naplnili  

a poprvé v české historii jsme uvítali na území ČR dvě světové akce – Světový 

pohár na olympijských distancích v Karlových Varech a závod světové série  

v dlouhém triatlonu Ford Challenge v Praze. Obě akce byly velmi pozitivně 

vnímané a přinesly to, co jsme od nich očekávali. Oba organizační týmy  

v průběhu celého roku prožívali mnoho hektických chvil, ať již zapříčiněných 

technicko-organizačními záludnostmi, nebo finanční situací  

ve sportovním prostředí, která byla na jaře nejistá. Zde jsme také obstáli, 

nepodlehli panice, akce nerušili a obě se nakonec podařilo bez větších 

problémů ufinancovat.  

Každá akce měla jiný cíl. Ve Varech jsme chtěli hlavně dát šanci našim 

závodníkům, aby mohli poprvé bojovat o body na úrovni SP v domácím 

prostředí, což považuji pro jejich budoucnost a další motivaci za klíčové. 
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Zároveň jsme se tím zviditelnili na scéně ITU a ETU, kde jsme zaujali pozici hráče 

„nerozvojové“ země. Masová akce v Praze se začíná stávat lákadlem jak pro 

závodníky z Čech, tak hlavně ze zahraničí, ale především začíná pomalu 

splňovat i další cíl, a to je přilákání potencionálních partnerů nejen pro závod, 

ale pro triatlon jako takový. Poprvé se také povedlo dostat triatlon do 

opakovaných přímých přenosů České televize, což vzbudilo ohlas nejen  

u diváků stálých, triatlonových, ale i těch nových, o což nám jde možná 

především. 

Jak jsem již zmínila v úvodu, tento rok byl rokem rozvojovým, plným nových 

akcí i projektů. To s sebou přináší i navýšení penza práce. I proto došlo  

k poměrně zásadním změnám v oblasti personální. Díky nárůstu peněz jsme si 

mohli dovolit jednak navýšit až dvojnásobně odměny trenérům SCM a SPS, ale 

také přijmout několik posil do našeho týmu. Do pozice sportovního ředitele byl 

jmenován Martin Hotový, technickým ředitelem je Tomáš Petr a další pozici  

v technické oblasti zastává Petr Mužíček. Změnilo a rozšířilo se i obsazení 

Sportovní expertní komise a Technické komise, posílil se tým zajišťující servis 

SCM/SPS.  

Tento rok jsme investovali mnoho sil do zajištění peněz pro triatlon hlavně  

z oblasti veřejného sektoru. Byl to strategický krok, který se povedl, do 

budoucna však není možné, aby byl náš rozpočet zcela závislý na dotacích  

a musíme zapracovat i v oblastech marketingu a práci se sponzory. Díky 

dlouhodobým vztahům, plnění společných cílů a troufám si říci i nalezení 

přátelského pouta, se nám daří být ve stálém a každým rokem užším 

partnerství se značkou Ford. Ta je pro nás v této chvíli stěžejním partnerem,  

a jsme za to velmi rádi, ale musíme se pokusit portfolio partnerů a potažmo  

i financí rozšířit. To se zatím daří pouze částečně (např. PRE). S tím ale souvisí  

i druhá stránka věci, a to je jasná marketingová vize, kterou jsme si pro tyto 

potřeby nechali vypracovat. Pokud půjde vše hladce a strategie projde  

v následujících dnech schválením Rady ČTA, bude Vám, zástupcům klubů, 

představena přímo na VH. 

Triatlon je na začátku svého boomu, v dalších letech očekáváme nárůst počtu 

nových zájemců, a proto se na tento aspekt musíme připravit. I z tohoto 

důvodu jsme se rozhodli učinit několik kroků. Jedním z nich byl projekt na 

aktivaci nových, začínajících triatletů Můj první triatlon (M1T), který se podařilo 

financovat z programových peněz MŠMT. Cílem je nabídnout novým zájemcům 
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kvalitní a bezpečné závody, ale zároveň je přílišně nezahrnovat restrikcemi 

pravidel. Tento rok byl rokem pilotním, a letos byla nabídka zaměřena pouze na 

závody jako takové. V dalším roce již chceme navázat i v oblasti tréninku  

a příprav, a rozšířit tak služby projektu o metodiku vysvětlující, jak se celoročně 

připravovat na závody, co dělat, co si pořídit. Ruku v ruce s tím vytváříme 

databázi trenérů pro jejich zapojení do komerční sféry, databázi metodických 

materiálů a platformu pro sdílení těchto informací. Dalším projektem v této 

oblasti je Triatlon pro děti. Nově jsme také vytvořili webový portál 

www.czechtri.cz, který se oproti tradičnímu www.triatlon.cz více zaměřuje na 

aktuality a zajímavosti ze světa českého i světového triatlonu. 

Na úrovni reprezentační došlo také k několika změnám. Díky navýšení rozpočtu 

jsme mohli začít realizovat projekt TOP TEAMu, který nabízí našim nejlepším 

sportovcům kompletně zabezpečenou přípravu bez nutnosti vlastních investic. 

Do pozice šéftrenéra byl nově jmenován Lukáš Vrobel. Jan Řehula se stal 

šéftrenérem naší nově vzniklé triatlonové akademie v Plzni. Další se bude 

otevírat v roce 2018 v Brně. Doufám, že takto nastavený systém  

v budoucnu vygeneruje další Venduly Frintové a Filipy Ospalé. V olympijském 

triatlonu se nyní můžeme spolehnout pouze na jedno jméno, a to je právě 

Vendula Frintová. Její přístup k tréninku, její profesionalizmus, nechť je 

příkladem ostatním a dovede je tam, kam se Vendula za posledních deset let 

dopracovala. Letošní bronzová medaile z ME a konečně po několika letech opět 

vysněné prvenství na SP je pro ni alespoň malou odměnou. 

Nově také začala fungovat koncepce Českých pohárů pro období 2017 – 2020. 

Tím došlo ke snížení počtu závodů v jednotlivých pohárech, zároveň se ale 

navýšila podpora na jednotlivé závody, hlavně v tom olympijském. Ten je pro 

nás jako olympijský sport důležitý, byť z hlediska financí nejvíce zatěžující. 

Pořádání kvalitních závodů je pro nás ale prioritou. I proto jsme se letos 

rozhodli v rámci vyhlášení ČP odměnit také samotné organizátory a rozhodčí. 

Jsou pro nás stejně důležití jako členové reprezentačních týmů a tvoří 

významnou část naší triatlonové rodiny. Mé poděkování si proto dovoluji 

vepsat i zde.  

Na závěr musím informovat Valnou hromadu ČTA o tom, že byla ukončena 

veřejnosprávní kontrola u České triatlonové asociace na období 2012 – 2015. 

Po celou dobu jsme si zakládali na transparentnosti a principech fair play.  
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I proto jsme nebyli překvapeni, že – stejně jako revizní komise ČTA – neshledala 

Hospodářská kriminální policie žádná pochybení a případ byl odložen.  

Vážení triatlonoví přátelé, vám všem, kteří podporujete český triatlon, snažíte 

se svojí aktivitou dnes a denně jakýmkoli způsobem pomáhat k jeho propagaci, 

zviditelnění, zlepšení, patří veliké, neskonalé díky. 

Pevně doufám, tuším, že český triatlon čekají léta úspěšná. Věřme svým 

schopnostem, vůli a píli, 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, dne 2. 10. 2017 

 

Mgr. Lenka Kovářová Ph.D., MBA 

předsedkyně Rady ČTA 
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2. SHRNUTÍ ČINNOSTI SPORTOVNÍ SEKCE ČTA PRO ROK 2017 

2.1 Zpráva sportovního ředitele ČTA pro VH 2017 

 

Rádi bychom Vám v následujících řádcích a bodech 

prezentovali činnost sportovní sekce v tomto kalendářním 

roce. Zároveň se na řádcích níže dozvíte, jaké systémové 

změny byly provedeny či jsou ještě naplánovány do konce 

tohoto roku. Jsme si jisti, že vše, co činíme, je ku prospěchu 

našeho sportu a celé asociace. 

 

Oblast: Mládež a triatlon děti 

 

Trenéři mládeže  

V celém roce jsme se aktivně zabývali možnostmi školení pro současné  

i začínající trenéry mládeže. Vše vykrystalizovalo v přípravě podzimních  

a zimních kempů pro mládež a jejich trenéry (počet kempů je plánován na 3-5). 

Rovněž v rámci školení trenérů III. třídy se udržel celý jeden praktický blok 

školení trenérů mládeže. 

 

Projekt www.triatlonprodeti.cz 

Inspirovali jsme se u větších sportovních svazů a zřídili vylepšenou a aktivní 

internetovou platformu pro sportující triatlonovou mládež, trenéry a kluby 

zabývající se sportovní přípravou mládežnických kategorií. Na internetové 

doméně www.triatlonprodeti.cz je možné sledovat aktuální dění 

v mládežnickém triatlonovém prostředí, sdílet informace z tréninků, závodů, 

soustředění a klubů. Rovněž je zde možné nalézt řadu zajímavých trenérských 

metodických návodů, a to v textové i video formě. 

 

Newsletter  

Od poloviny října vychází každý měsíc internetový měsíčník (newsletter), jehož 

obsah cílí na trenéry a kluby. Primárně jde o náplň edukační – např. zaměření  

a cíle tréninkových mezocyklů, ukázka sestavení tréninkového mikrocyklu 

(týden) v období, pro který je měsíčník vydáván, s doplněním ukázek hlavních 

motivů. V newsletteru jsou a budou rovněž zveřejňovány novinky a chystané 

změny v Programu II. (SPS, SCM, VSCM, TA) či Programu I. (reprezentace). Své 

http://www.triatlonprodeti.cz/
http://www.triatlonprodeti.cz/
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místo zde má i technická sekce – změny v pravidlech a jiné. Svůj prostor 

dostanou i novinky z oblasti metodiky a zahraniční tréninkové inspirace.   

 

Závod Olympijských Nadějí (ZON)  

Mezinárodní sportovní akce pro mládež ZON se uskutečnila 15. 7. 2017 

v maďarském Fadd – Dombori. Samotný triatlonový závod se konal pro 

kategorie žáků, žaček, dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek za účasti 

Maďarska, Slovenska, Polska a České Republiky. Českou výpravu 

reprezentovalo celkem 16 závodníků v kategoriích starších žáků/žaček, 

dorostenců/dorostenek a juniorů/juniorek. 

 

Sportovní mládežnický kemp při Světovém poháru Karlovy Vary  

U příležitosti prvního Světového poháru (SP) v Karlových Varech proběhl 

mládežnický kemp zaměřený jednak směrem k aktivní sportovní přípravě 

(běžecká a průpravná cvičení pod vedením běžecké atletické specialistky Jany 

Kolčiterové), tak i k získání další sportovní motivace do přípravy při kolektivním 

sledování elitního závodu mužů a žen při SP. Kemp za ČTA vedli trenéři: Jan 

Vaněk a Michal Háša. Organizačně vše zajišťoval koordinátor mládeže p. Milan 

Kulman.  

 

Letní Olympiáda Dětí a Mládeže (LODM)  

V červnu (24. – 29. 6. 2017) se uskutečnila další LODM v Brně. Triatlon zde měl 

opět své zastoupení. Závod byl zajištěn na standardní úrovni srovnatelné se 

závody Českého poháru, k čemuž přispěla i aktivita ČTA. V závodě byly 

zastoupeny všechny kraje ČR, avšak ne všechny obsadily kompletně přidělené 

startovní sloty. Celkový počet registrovaných sportovců byl 97.     

 

Oblast: Vzdělávání trenérů (Školení, semináře, doškolovací program) 

V roce 2017 byly zahájeny kurzy trenérských tříd (III., II.). Novelizací  

a schvalovacím procesem právě prochází Směrnice o trenérech. Na rok 2018 je 

naplánováno otevřít trenérskou školu pro získání licence I. třídy. V plánu je 

uskutečnit do konce tohoto roku další díl semináře o výživě sportovců se 

zaměřením na výživu při sportovním výkonu (OH TT, dlouhý triatlon). Druhý 

plánovaný seminář bude zaměřen na horskou a vysokohorskou přípravu + 
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praktické ukázky, jak sestavit tréninkové plány při daných pobytech. Vše bude 

doplněno o postřehy a rady z již získaných a ověřených praktických zkušeností. 

 

Oblast: Spolupráce s Českým Olympijským Výborem (ČOV), Centrem Sportu 

Ministerstva Vnitra (CS MV) 

 

YOG Buenos Aires 20018  

V letošním roce jsme získali podporu z ČOV pro přípravu dorosteneckého 

výběru na kvalifikaci na mezinárodní Mládežnické olympijské hry, které se 

uskuteční v příštím roce v Buenos Aires. Celková výše podpory je přislíbena ve 

výši 4.000,- USD a to členěním takto: 3.000,- USD je alokováno na sportovní 

přípravu a 1.000, - USD jako příspěvek na účast v kvalifikačním závodě na YOG. 

 

Letní olympiáda dětí a mládeže - LODM 2019  

ČOV jedná s kraji o místě konání další letní Olympiády Dětí a Mládeže (LODM 

2019). Rozhodnutí o místě konání má padnout nejpozději do konce roku 2017. 

Následně se rozběhnou jednání s „vítězným“ krajem o zajištění triatlonového 

závodu při této akci za podmínky, že triatlon bude na programu této LODM. 

Jaké sporty se budou při LODM „prezentovat“ má totiž plně ve svých rukou 

pořádající kraj a žádný jiný subjekt nemůže do tohoto rozhodovacího procesu 

vstupovat. 

 

Centrum sportu MV  

Spolupráce s Centrem Sportu Ministerstva Vnitra (CS MV) se nadále rozvíjí 

potřebným směrem. Na pozici trenéra zodpovědného za přípravu zařazených 

sportovců je umístěn Jan Řehula.  Jiří Seidl jako druhý trenér vytváří podmínky 

pro optimalizaci přípravy Venduly Frintové při jejím pobytu v ČR. Oba dva se 

pak účastní nejen sportovního procesu přípravy svých svěřenců, ale i vybraných 

vrcholných akcí typu EP, SP, ME, MS. 

 

Oblast: Aktivit a změn systému 

Projekt systému SCM  

Projekt systému Programu II. splnil v daném období a letošním roce své vytčené 

cíle a požadovanou funkčnost (Více v samostatné zprávě koordinátora mládeže 

- níže). Systém však bude pro období od 1. 1. 2018 koncepčně aktualizován tak, 
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aby odpovídal novému nastavení všech výběrů ČTA. Změny budou jak 

v systému odměňování a podpory, tak i v zařazování sportovců. Větší důraz 

bude kladen na kvalitativní stránku. Silnější podpora bude směřována do klubů, 

které aktivně pracují s mládeží, tj. budoucností našeho sportu. Na lepší podporu 

a motivační stimuly (nejen finanční) se mohou těšit i trenéři. 

 

Reprezentační výběry a Top tým ČTA  

V celém roce fungovaly reprezentační výběry všech kategorií (žáci, dorost, 

junioři, K23 a Elite) na velmi dobré úrovni jak personálního, tak i finančního 

zajištění. Zprávy z aktivit jednotlivých výběrů jsou uvedeny samostatně v sekci 

SpS, SCM. 

Od října tohoto roku byl nastaven nový systém fungování výběrů ČTA  

a seniorské reprezentace OH TT. Došlo ke změnám ve struktuře a systému jako 

celku. Změny se dotkly rovněž personálního zajištění. Na pozici hlavního 

trenéra ČTA byl jmenován Mgr. Lukáš Vrobel, jenž nově povede i vzniklý TOP 

tým elitních sportovců. Mgr. Jan Řehula plně přešel do Triatlonové Akademie 

Plzeň, která se velmi dobře uchytila v celkové koncepci přípravy výběrů  

a sportovců ČTA. Do pozice juniorského trenéra byl jmenován dlouholetý trenér 

a metodik Mgr. Jaroslav Formánek. Od angažování J. Formánka si slibujeme 

nejen odborně kvalitní trenérské zajištění, ale i zesílenou metodickou činnost 

směrem k našim klubovým trenérům.  Na pozici hlavního dorosteneckého 

trenéra plánujeme rovněž personální změnu, která však nemusí přijít zcela 

bezprostředně, ačkoliv termínový předpoklad je konec tohoto roku.  

Od 1. 1. 2018 dojde ke zrušení pozice Manažera reprezentace. Agenda této 

pozice plně přejde přímo pod Sportovního ředitele ČTA. Novinkou by rovněž 

mělo být zřízení druhé Triatlonové akademie, a to v Brně. Jednání a přípravy 

jsou již v plném proudu. Očekáváme, že vše dopadne kladně a Brno bude moci 

získat ještě silnější triatlonový statut, než má doposud. 

 

Modul trenéři CTS 

V přípravě je rozšíření platformy CTS o nový modul trenéři, který bude sloužit 

k evidenci všech trenérů ČTA, jejich kvalifikací a délce platnosti těchto 

kvalifikací – trenérských tříd. 
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2.2 Zpráva koordinátora mládeže ČTA 

 
Ohlížíme se tímto za uplynulým rokem, sportovní 

terminologií řečeno, za uplynulým ročním tréninkovým 

cyklem 2016/2017. Tento ucelený přehled dokumentující 

činnost sportovní přípravy mládeže v uplynulém roce se 

nepochybně pro budoucnost stane i důležitým archivním 

materiálem České triatlonové asociace.  

 

Základ práce s mládeží všeobecně leží v klubech a oddílech, které tvoří první 

článek ve výchově mladých sportovců. Neméně důležitou roli sehrávají                

i samotní rodiče, a to i v případě, že jejich cílem je pouze dopřát svému dítěti 

triatlon jako součást plnohodnotného životního stylu.  

 

HLAVNÍ ČINNOSTI 

 

Program II. Sportovně talentovaná mládež 

Program je zaměřen na péči o sportovně talentovanou mládež v organizační 

struktuře, ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. Koncepce 

České triatlonové asociace je založena na transparentních postupech na všech 

úrovních práce s mládeží, které by měly klubům, oddílům a trenérům 

poskytnout možnost uplatnění, dlouhodobou podporu, ohodnocení a co možná 

nejoptimálnějšího využití státních finančních prostředků. 

 

SPORTOVNÍ STŘEDISKA 

Cílem je podpora sportovní přípravy talentované mládeže, zpravidla ve věkové 

kategorii 10 – 15 let.  Podpora je určena na doplnění základní sportovní 

přípravy dětí, zpravidla věkové kategorii od 6 let, které jsou zařazeny do 

systému přípravy.  

Podporu sportovní činnosti lze realizovat ve spolupráci s řediteli základních škol 

s využitím potenciálu těchto zařízení. 
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Přehled sportovních středisek 

 

Počet 

sportovců 

 

Trenérské zajištění 

Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, 

spolek 

 

5 

 

Jiří Března 

SK Slavia Praha triatlon 

 

9 

 

Zuzana Součková 

E.ON triatlon team 

 

15 

 

Michal Háša 

TCV Jindřichův Hradec, z.s. 

 

11 

 

Jan Vaněk 

TJ Bižuterie Jablonec Nad Nisou 

 

4 

 

Josef Mužíček 

Elab team, z.s. 

 

10 

 

Jiří Bláha 

Tri Ski HORNÍ POČERNICE 

 

7 

 

Vladimír Andrš   

CzechTRI K. Team, o.s. 

 

4 

 

Jan Taufer 

Triatlon Team Příbram, z.s. 

 

7 

 

Jan Lehocký 

Plavecké sporty Kroměříž, z.s. 

 

3 

 

Marta Bajerová 

EKOL TEAM z.s. 

 

4 

 

Ladislav Dvořák 

Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň, z.s. 

 

5 

 

Zbyšek Zeman 

Šumavský triatlon (ŠuTri) 

 

3 

 

Miroslav Lorenc 

TJ Sokol Senohraby z.s. 

 

3 

 

Petr Štolba 

Triatlon Jablonec, z.s. 

 

5 

 

Jindřich Maruška 

Triatlonový sportovní klub České 

Budějovice z.s. 

 

5 

 

Rostislav Šimůnek 

TJ Lokomotiva Beroun z.s. 

 

3 

 

Jan Cihlář 

 

 

1. Charakteristika a činnost výběru žákovských kategorií 

Technické zdokonalení v plavecké a běžecké přípravě, kterému byla podřízena 

většina společných akcí, se projeví kladně v dalších letech triatlonové přípravy, 

kdy se samozřejmě musí v technice dále zdokonalovat, avšak na těchto 

základech lze stavět další nárůst sportovní přípravy.  

 

Centrální příprava – soustředění a přípravné akce 

Příprava žákovského výběru ČTA proběhla v rámci naplánovaných akcí.  Většina 

akcí byla podřízena technickému zdokonalení v plavecké a běžecké části 

triatlonu. 
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Výcvikové akce v RTC  2016/2017 žákovského výběru SpS 

17. - 20. 10. 

2016  

SC Nymburk – úvodní kontrolní sraz, testování, nácvik 

plavecké a běžecké techniky.  

  Natáčení + vyhodnocení plavecké techniky 

3. 11. 2016 Technická průprava v běhu a plavání 

15. – 18. 12. 

2016  

SC Nymburk – úvodní kontrolní sraz, testování atd., druhá 

skupina (náplň dtto říjen) 

21. – 28. 1. 

2017  

Zimní soustředění žákovských kategorií společně 

s dorostenci. Základní výcvik na běžkách, 

  
technika klasika i skate. Obecná vytrvalost – běžky, 

posilování, CORE trénink. 

24. 2. – 26. 2. 

2017 

Běh – technika + základní všeobecný rozvoj + běžecké  

a kondiční testy   

  Plavání – technika + testy + videozáznam plavecké techniky  

28. 4. – 30. 4. 

2017 
Technická průprava v běhu a plavání, běžecký tunel, 

  běžecká dráha, technika běhu, překážky, koordinace.  

 

 

Přehled mezinárodních startů a výsledkové umístění 

Jméno a příjmení 

 

ZON 2017  13. – 15. 7. 2017  Fadd-Dombori (HUN)  

   Juránek Lukáš 

 

2 

Hrdlička Jakub 

 

7 

Juránková Heidi 

 

7 

Marek Matěj 

 

8 

Bedrníková Karolína 

 

9 

Lukeš Matěj  9 

Půstová Šárka   10 

Urbanová Michaela  11 

Soutěž družstev - 

žákyně 

 

2 

Soutěž družstev - žáci 

 

2 
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Triatlonový kemp na Světovém poháru v Karlových Varech 1. – 3. 9. 2017 - 
  

Tohoto kempu se za odměnu zúčastnili závodníci, kteří se 

umístili na prvních třech místech v závodech v Praze  

a Táboře, a to v kategoriích mladších a starších žáků. Doplnili 

je další zájemci těchto kategorií, kteří se včas přihlásili až do 

naplnění kapacity tohoto kempu. Celkem se zúčastnilo 12 

chlapců a 7 děvčat. 

Všichni zúčastnili besedy s reprezentantem Františkem 

Linduškou, jedním z českých závodníků, kteří startovali v nedělním závodě.  

Jako hosté se zúčastnili předsedkyně ČTA Lenka Kovářová a sportovní ředitel 

ČTA Martin Hotový. 

 

Jan Vaněk: jan.vanek@triatlon.cz 
 

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE 

Dlouhodobý program zařazený do systému přípravy talentované mládeže se 

státní podporou. Je dotován ze státního rozpočtu od roku 2000. Tvoří efektivní 

článek péče o talentovanou mládež dorostenecké, juniorské kategorie a věkové 

kategorie K 23. 

Přehled sportovních center 

 

Počet 

sportovců 

 

Trenérské 

zajištění 

CzechTRI K. Team, o.s.   3   Jan Taufer 

Ekol team z.s.   4   Ladislav Dvořák 

Krušnoman Triathlon Team Litvínov, 

z. ú.   3   

Tomáš 

Langhammer 

SK Slavia Praha triatlon z.s.   7   Zuzana Součková 

TCV Jindřichův Hradec, z.s.   4   Jan Vaněk 

TITAN TRILIFE, z.s.   6   Karel Janák 

TJ Bižuterie Jablonec Nad Nisou   6   Josef Mužíček 

Tělovýchovná jednota Spartak 

Třebíč, spolek   3   Jan Března 

Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň, z.s.   3   Zbyšek Zeman 

E-ON triatlon team z.s.   3   Michal Háša 

Samostatně se připravující sportovci 

 

22 

 

 osobní trenéři 

mailto:jan.vanek@triatlon.cz
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Centrální příprava – soustředění a přípravné akce 

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

směřující 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. 
 

 

 

2. Charakteristika a činnost výběru dorosteneckých kategorií 

Příprava dorosteneckého výběru SCM, a to jak zařazení A a B (širší 

reprezentační výběr), tak i SCM zařazení C, proběhla podle připraveného  

a schváleného plánu s úpravami, které přinesly pouze termínové či kapacitní 

kolize ve sportovních centrech, kde byly akce naplánovány. 

 

Výcvikové akce v RTC 2016/2017 dorosteneckého výběru  

17. – 20. 11. 2016 SC Nymburk (A+B): Technika, Testy, všeobecná příprava.  

Listopad 2016 Funkční diagnostika  

15. – 18. 12. 2016 SC Nymburk (C): Technika, Testy, všeobecná příprava. 

21. – 28. 1. 2017 Zimní VT Šumava (A+B)  - všeobecná příprava, rozvoj AEP 

Leden 2017 Funkční diagnostika  

23. – 26. 2. 2017 SC Nymburk (A+B): Technika, Testy.  

31. 3. – 14. 4. 

2017  
Jarní VT Mallorca  

28.  - 30. 4. 2017 SC Nymburk (C): Technika, Testy, ANP. 

29. 6. – 2. 7. 2017 Evropský pohár juniorů HOLTEN  

13. – 15. 7. 2017  Závod Olympijských nadějí (ZON) Maďarsko  

11. – 16. 7. 2017  Mistrovství Evropy dorostu Litva 

29. – 30. 7. 2017 Evropský pohár juniorů Tábor   

25. – 29. 10. 2017 
Podzimní VT Šumava – kondiční a aerobní zapr. (již RTC 

2017/18)  

 

Celkové hodnocení přípravy  

Přípravu hodnotím u většiny účastníků pozitivně z hlediska přístupu k účasti  

a práci na jednotlivých kempech a srazech. Slabinu vidím především  

u některých sportovců zařazení B a C, a to v jejich nedostatečné sportovní 

připravenosti na sportovní zátěž dorosteneckého triatlonu a v některých 
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případech i spoléhání se na to, že v budoucnu lze vše doposud opomenuté  

a nedotrénované snadno dohnat. 

 

Stále bohužel platí pravidlo, že sportovci dokáží velmi dobře, kvalitně  

a strukturovaně trénovat na společných kempech, a to i dlouhodobých, ale 

nedokáží v tomto vytrvat po celou délku individuální domácí přípravy ve svých 

klubech.  

 

Z pohledu koncepce došlo však k dalšímu posunu, neboť takovýchto sportovců 

každý rok ubývá. Přesto je třeba v dalším období ještě více zdůraznit centrální 

přípravu nejlepších sportovců dané kategorie, aby ti nejlepší mohli společně 

odtrénovat co nejvíce hodin a došlo tak ke kvalitativnímu posunu přímo 

v přípravě, čímž by se nám zajisté kontinuálně dařilo být vysoce 

konkurenceschopní na mezinárodních závodech typu EPJ, ME, MS.  

 

Sportovci a sportovkyně dorosteneckého reprezentačního družstva předvedli 

řadu dobrých výkonů. Např. na Mistrovství Evropy juniorek jela právě hned dvě 

děvčata spadající pod dorostenecký výběr. Z hlediska mezinárodních startů 

dané kategorie se do finále Mistrovství Evropy dorostu probojovali: Tomáš Kříž 

(22.) a Alžběta Hrušková (7. místo). Alžběta Hrušková pak rovněž ještě 

reprezentovala na MS juniorek. Ostatní dva sportovci měli účast ve Finále B., 

což považuji za neúspěch. 
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Přehled mezinárodních startů a výsledkové umístění 

 

Jméno a příjmení TT ME junioři  ZON 2017 TT ME dorost 

 

Kitzbuhel (AUT) 

Fadd-Dombori 

(HUN) 

   Panevezys               

(Litva) 

Kříž Tomáš     22 

Hrušková Alžběta 32   7 

Grebík Radim     17 finále "B" 

Hrdličková Anna 

DNF (pád na 

cyklistice)    5 finále „B“  

Kučerová Lucie   5   

Kmoníčková Pavla   7   

Michálek Filip   5   

Střihavka Jindřich   6   

 

 

Do budoucna bude nutné neustále pracovat nejen na (za poslední roky již 

solidně pozměněném) myšlení a přístupu k mezinárodnímu triatlonu a tréninku 

na něj u samotných sportovců, ale rovněž i u osobních trenérů. Zde vidím velký 

potenciál pro další růst a jsem si jist, že potřebného stavu společnými silami 

dosáhneme, jde však o to kdy?! To totiž stojí a vždy bude stát na tom, kolik 

intenzivní práce do všeho potřebného v následujícím RTC všichni zainteresovaní 

kolektivně vloží.  

 

Martin Hotový: martin.hotovy@triatlon.cz 

 

 

3. Charakteristika a činnost výběru juniorských kategorií 

 

Základní příprava závodníků probíhá pod vedením jejich osobních trenérů 

v jejich mateřských klubech, kde také závodníci absolvují hlavní část přípravy 

a její největší objem. Centrální část přípravy byla absolvována na společných 

kontrolních srazech a soustředěních.  

 

 

mailto:martin.hotovy@triatlon.cz
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Výcvikové akce v RTC  2016/2017 juniorského výběru  

 

28. - 30. 10. 

2016  

úvodní kontrolní sraz, seznámení s RTC a úvodní 

zapracovaní po odpočinku 

1. 11. 2016 Praha, diagnostika, běhátko, kinezio, tělesné složení atd. 

8. -13. 1 2017  

Srní, základní vytrvalost, všeobecná příprava, běžky, plavání 

NW 

19. - 20. 2 2017  Praha, diagnostika laktát, kolo, běh, plaváni 

4. 3. - 18 .03. 

2017  
soustředění Kanárské ostrovy 

23. - 24. 3. 2017  Praha, diagnostika laktát, kolo, běh, plaváni 

31. 3. - 14. 04. 

2017 
soustředění Mallorka 

26. -27. 4.2 017  Praha, diagnostika laktát  

23. 4. – 26. 04. 

2017 
soustředění Nymburk 

2. - 7. 05. 2017   

soustředění Nymburk AB (6.az 7. pak i C) přechody, depa 

ANP, ZT 

13. 5. 2017 

Plzeň, kontrolní testy – podklad pro udělení nominace 

pomoci DK na ME 

31. 5. - 04. 06. 

2017  
kontrolní sraz Kitzbühel 

22. - 24. 06. 

2017  
EPJ Bled SLO 

29. - 30. 07. 

2017  
EPJ Tábor CZE 

08. - 10. 09. 

2017  
EPJ Záhřeb CRO 

 

 

 

Celkové hodnocení přípravy  

Příprava juniorského výběru SCM proběhla podle schváleného plánu přípravy 

s individuálními změnami podle potřeb jednotlivých závodníku. Sportovní 
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přípravu hodnotím pozitivně společně s výkonnostním vzestupem sportovců, 

kteří podstoupili kompletní nebo téměř celou centrálně plánovanou přípravu.  

 

Za největší úspěch považuji, že se snad definitivně změnilo myšlení našich 

závodníku, které v minulosti zajímali výsledky pouze v konkurenci ČR. To 

přineslo i změny v přístupu k tréninku a sbírání zkušeností.  

 

Přehled mezinárodních startů a výsledkové umístění 

 

Jméno a příjmení 

 

TT ME junioři  ZON 2017 TT MS junioři 

  

Kitzbuhel (AUT) 
Fadd-Dombori 

(HUN) 
Rotterdam (NED) 

Semerád Martin 

 

50 2   

Zelená Eliška 

 

  4   

Pičmanová Zuzana 

 

  9   

Pospíšil Matyáš 

 

31     

Plojhar Tomáš 

 

47 4   

Fairaslová Iveta 

 
 

4 25 

 

Lukáš Vrobel: lukas.vrobel@triatlon.cz 

 

4. Charakteristika a činnost výběru kategorie K 23 

 

V roce 2017 bylo naplánováno 25 společných akcí s cílem zlepšení podmínek, 

servisu a zázemí pro dané kategorie. Rozjezdem přípravy bylo tradiční plavecké 

soustředění v Plzni. Pokračovalo se rozvojem všeobecné kondice na VT Špičák 

na Šumavě. Na konci listopadu odstartovalo vysokohorské soustředění na 

Dachsteinu, na které navazoval osmidenní kemp zaměřený na cyklistiku v jižní 

Itálii. 

V polovině prosince jsme testovali plavání a běh ve Stromovce. Nově jsme letos 

zařadili hodinový běh s opakovanými odběry laktátů. V lednu následoval opět 

plavecký blok v Plzni. Koncem ledna následoval test budování steady-state 

formou 2x30min/10min. 

Příprava v teple probíhala formou prvního VT v Benidormu od 10. 2. do 26. 3. 

V Benidormu se pracovalo na cyklistickém objemu, síle a tempu. Následovalo 
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druhé soustředění ve výhodných klimatických podmínkách na Mallorce. Tento 

kemp byl primárně zacílen na práci kolem ANP. Po tomto soustředění 

následovalo testování cyklistické výkonnosti formou Bakala testu (opakované 

progresivní osmiminutové úseky zátěže).  

Dalším testem v oblasti vysokohorské krátkodobé přípravy bylo pětidenní VT 

Trepalle v nadm. výšce 2200 m n.m. Následoval kemp Nymburk ve vyšší 

intenzitě a simulaci přechodů formou účasti na cyklistických závodech 

s následným během: Giant liga Plzeň a Kouřimská 50ka. Test běhu na 5 km 

nebyl uskutečněn. Hlavní kvalifikační testy pro ME K23 proběhly tradičně v Plzni 

na SK Rapid Plzeň. Po tomto testu proběhlo VT Kitzbühel na tratích ME Elite  

a týmových štafet v oblastech maximální intenzity.  

Po této finální fázi přípravného období začala závodní sezóna v Evropě 

závodem SP Madrid. V srpnu proběhl VT Šumava ve středně-horském prostředí, 

po kterém následoval SP Karlovy Vary. 

Přehled mezinárodních startů a výsledkové umístění 

 

Jméno a příjmení 

 

ME 

aquatlonu ME TT Sprint  TT ME K23 TT MS K 23 

  

Bratislava 

(SVK)  Düsseldorf (D) 

 Velence 

(HUN) 

Rotterdam  

(NED) 

Linduška František 

 

   25 15 39 

Olšar Ondřej  

 

  33 31 38 

Červenka Lukáš  

 

    44   

Macháčová Jana 

 

    8 40 

Zimovjanová 

Tereza 

 

3   

DNF (pád na 

cyklistice)   

 

Jan Řehula: jan.rehula@triatlon.cz 
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TRIATLONOVÁ AKADEMIE 

Prioritním cílem Triatlonové akademie Plzeň je komplexní výchova, podpora  

a rozvoj mládeže ve sportovním odvětví triatlon a spolupráce při zajištění 

studijních podmínek jeho členů.  

Těsná spolupráce probíhá mezi třemi subjekty, a to mezi Plzeňským krajem, 

Českou triatlonovou asociací a spolkem Triatlon Plzeň. Garantem je náš 

nejúspěšnější triatlonista a olympijský medailista Jan Řehula s bohatými 

sportovními i trenérskými zkušenostmi z domácího i zahraničního triatlonového 

prostředí. Členství v Triatlonové akademii Plzeň není limitováno členstvím 

v jiném klubu či oddílu. 

 

Charakteristika činnosti triatlonové akademie 

 

Podmínky pro sportovní činnost 

V kvalitních sportovištích a vybavení Sportovního gymnázia (sportovní hala, 

atletický stadion, tělocvičny, posilovny aj.), s možností kvalitní regenerace. 

 

Individuální tréninky 

Organizované tréninkové programy jsou založeny na vysoké profesionální 

úrovni a individuálním přístupu ke každému sportovci.  

 

Triatlonové kempy 

Po celou dobu konání kempů je Jan Řehula osobně přítomen a předává svoje 

letité zkušenosti. Pro mladé triatlonisty je bezesporu tou největší motivací. 

Triatlonová akademie Plzeň nabízí od září 2017 program pro žáky středních 

škol. Primárním partnerem v této kategorii bude Sportovní gymnázium Plzeň, 

Vejprtská 56. Ovšem děti budou mít možnost studovat i na jiné střední škole  

a zúčastňovat se společného organizovaného tréninkového programu  

i přípravných kempů. 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ AKTIVITY A ROZVOJ 

 

Základem úspěchu je nalezení vhodných cest, správných partnerů a v 

neposlední řádě také financí, abychom mohli náš záměr uskutečňovat.  
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V následujícím období bude výrazně inovován systém sportovní přípravy 

mládeže, kde bude zohledňován hlavně kvalitativní růst nejen sportovní 

přípravy, a tím i vyšší nároky na jednotlivě trenéry, ale i jejich výraznější 

finanční ohodnocení.  

 

Přesvědčivou motivací pro sportovce bude mimořádně finančně podporována 

výkonnostní kategorie „TOP team“, úzce spolupracující s reprezentací  

a vytvářející téměř profesionální podmínky. 

 

Aktuálně také proběhlo jednání a zřízení další triatlonové akademie v Brně, 

která by měla svou činnost zahájit 1. ledna 2018. 

 

FINANCE 

 

Peníze jsou hybnou pákou toho, co se ve sportu děje, zvláště v případě, kdy 

příprava sportovce stojí nemalé prostředky. Objem finančních prostředků  

v dotačním programu určeném pro mladé sportovce několik let stagnoval, ale 

díky vynaložením maximálního úsilí zaznamenal triatlon v tomto roce své první 

vítězství. 

 

Rozpočet Programu II. Sportovně talentovaná mládež byl v roce 2017 navýšen  

o více jak 1 milion korun. Tato finanční podpora přípravy sportovně talentované 

mládeže ve věkové kategorii od 8 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let, je 

nastavena v podmínkách ČTA v organizační struktuře, ve které je zohledněn 

věkový a výkonnostní růst talentů. Velmi výrazně je podporován i projekt 

triatlonové Akademie v Plzni. 

V čem spočívají největší změny oproti předchozím letům? Prvním způsobem, 

jak využívat dotační peníze, je navýšení finanční podpory mezi kluby pracující 

s mládeží a odměny osobních trenérů, tedy posílení podpory Sportovních 

center mládeže a Sportovních středisek. 
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Položka Částka 65%

Dotace MŠMT 5 389 300,00 Kč

Příjem 2 0,00 Kč

Příjem 3 0,00 Kč Celkov výnosy 5 389 300,00 Kč

Jiné 0,00 Kč Celkové náklady 3 509 264,68 Kč

ZŮSTATEK 1 880 035,32 Kč

Položka Částka

Sportovní potřeby a materiál 121 631,58 Kč

Cestovné - sportovní příprava tuzemsko 37 536,00 Kč

Cestovné - sportovní příprava zahraničí 11 465,10 Kč

Cestovné - ostatní 2 232,00 Kč

Ostatní služby - sportovní příprava ČR  1 251 541,00 Kč

Ostatní služby - sport. příprava zahr. 566 580,00 Kč

Ostatní služby - školení a semináře 1 310,00 Kč

Jiné služby výše neuvedené 354 667,00 Kč

Ostatní služby - trenéři 829 200,00 Kč

Odměny dle dohod o provedené práce 312 900,00 Kč

Pojistné zahraničních cest 20 202,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

VÝNOSY

NÁKLADY

PROCENTO UHRACENÝCH NÁKLADŮ

SOUHRN

5 389 300,00 
Kč

3 509 264,68 
Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

6 000 000 Kč

Příjmy Výdaje

ROZPOČET PROGRAM II. 
Období:

1.1.2017 - 19.09.2017                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

S opravdovou upřímností chci jménem celé České triatlonové asociace 

poděkovat všem, kteří s námi v tomto období spolupracovali, ať už jakožto 

partneři našich projektů anebo jako podporovatelé naší činnosti.  

 

Velké poděkování patří – a toho si musíme být vědomi – každému z rodičů, 

dobrovolných spolupracovníků a především trenérů, kteří jsou příznivci 

triatlonu a kteří se na činnosti sportovní přípravy triatlonové mládeže v roce 

2017 podíleli. 

 
V Praze, dne 2. 10. 2017 
 
Milan Kulman, koordinátor mládeže ČTA 
milan.kulman@triatlon.cz 

mailto:milan.kulman@triatlon.cz


 28 

2.3 Zpráva manažera reprezentace ČTA 

 

Rok 2017 byl z pohledu reprezentace především rokem přípravy na blížící 

se start bojů o nominační body s výhledem k OH Tokio 2020. 

Přípravou se v této souvislosti míní především uvědomění si reality  

a výkonnostní dostatečnosti v porovnání s evropskou a světovou špičkou 

v triatlonovém pelotonu. Letošní rok byl totiž jako poolympijský řadou 

světových závodníků pojat relativně „oddychově“, a proto bylo v několika 

případech možné se zařadit na startovní listiny významných závodů i přesto, že 

aktuální pořadí v rankingu by jinak tuto možnost nenabídlo. Trenéři i závodníci 

si tuto realitu uvědomují a v dalším období se chtějí soustředit především na 

vylepšení stávajících umístění našich reprezentantů v triatlonových žebříčcích 

především v mužské kategorii, neboť to bude jediná cesta, jak se vůbec pokusit 

o možnost kvalifikace na některé z dalších OH.  

S reprezentací v OH triatlonu se letos startem na závodě SP v Karlových Varech 

rozloučil Přemysl Švarc. Jeho vrstevníci Jan Čelůstka a Vendula Frintová tvoří  

i nadále základy reprezentačního týmu, ale je třeba intenzivně hledat a připravit 

jejich nástupce.  

Stejně jako několik posledních let byla nejvýraznější postavou české triatlonové 

reprezentace Vendula Frintová.  

V závodech série WTS (MS) se jí nedařilo tolik jako v loňské sezóně, 

v jednotlivých závodech se jen jednou dostala do první desítky závodnic (Gold 

Coast v dubnu 2017), v celkovém pořadí ale i tak obsadila skvělé 20. místo. 

Úspěšná ale byla v závodech SP, když v závěru sezóny vybojovala 2. místo v 

Karlových Varech a vyhrála závod ve španělské Huelvě.  

Po řadě „bramborových“ medailí z evropských šampionátů, kterou uzavřela      

4. místem z ME v Kitzbühelu, se mohla radovat z bronzu z ME ve sprintu 

v Düsseldorfu.  

Petra Kuříková letos obsadila shodně 14. místo na ME v OH triatlonu i ve 

sprintu, poté se však zranila a do dalších závodů již nenastoupila. Nyní se 

intenzivně připravuje na vstup do další závodní sezony, aby vybojovala ztracené 

pozice. 

 

Mužům se letos v závodech kategorie WTS a SP, případně ME, příliš nedařilo. 

Jan Čelůstka sice vybojoval několik kvalitních umístění v závodech série WTS, 
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ale vzhledem k časovému odstupu na vítěze se mu nepodařilo vždy získat 

adekvátní počet bodů. Jeho nejlepšími výsledky tak jsou 21. místo v závodě 

WTS v Leedsu a 17. místo v závodě SP v Madridu. Na domácí půdě při SP 

v Karlových Varech byl nejlepším z Čechů na 18. místě.  

 

Jana Macháčová, závodnice kategorie U23 předvedla velmi kvalitní výkon na 

ME této kategorie v Maďarsku, kde obsadila 8. místo. Jana se dlouhodobě 

připravuje v zahraničí a díky přístupu a taktické volbě závodů se jí podařilo 

vystoupat poměrně vysoko ve světovém žebříčku, což by jí mělo pomoci při 

plánování startů v dalším období. Další závodnice této kategorie, Tereza 

Zimovjanová, se před začátkem závodní sezóny bohužel zranila a nepodařilo se 

jí již navázat na původní výkonnost. Nyní se připravuje na reparát v příští 

sezóně, aby potvrdila svou příslušnost k elitní skupině závodnic.   

Mezi mladšími muži se nejvíc sázelo na dvojici František Linduška a Ondřej 

Olšar. Kromě 15. místa na ME v triatlonu kat. U23 a 4. místa na ME v aquatlonu 

stejné kategorie, které vybojoval František Linduška, se jim žádné další výrazné 

výsledky bohužel předvést nepodařilo.  

 

V juniorské kategorii byla nejvýraznější postavou Iveta Fairaislová, která se po 

dlouhodobé absenci způsobené zraněním vrátila druhým místem v závodě EPJ 

v Táboře.  

 

Reprezentační triatlonová sezóna byla jako vždy velmi dlouhá – první závody 

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

Miyazaki na konci října.  

 

Do budoucna bude kladen důraz na snahu o zisk bodů do ITU žebříčku  

a zlepšení pozic pro nasazování do závodů vyšších kategorií. To klade velké 

nároky na plánování budoucí závodní sezóny jak po stránce taktické, tak  

i logistické a především finanční.  

 

Základ reprezentace v roce 2017 tvořili OH reprezentanti – Vendula Frintová, 

Petra Kuříková a Jan Čelůstka.  
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V roce 2017 jsme obsadili i další závody ME v jednotlivých „tlonech“. Největším 

úspěchem se může pochlubit Helena Erbenová, která se stala mistryní Evropy 

v zimním triatlonu. Je jistě třeba zmínit i 5. a 6.místo Lucie Zelenkové, resp. 

Simony Křivánkové na ME v dlouhém triatlonu v Almere a především 

bronzovou medaili Jana Kubíčka, kterou vybojoval na mistrovství Evropy 

v terénním triatlonu v Rumunsku. V kvadriatlonu se letos několika kvalitními 

výsledky výrazně prosadil Tomáš Svoboda. 

 

Účast v závodech ME a MS: 

Zimní triatlon 

• ME Otepää EST 

o Ženy: 1. H. Erbenová, 6. A. Grabmüllerová, 8. Š. Grabmüllerová 

o Muži: 9. P. Jindra 

 

Terénní triatlon  

• ME Targu Mures ROM  

o Muži: 3. J. Kubíček, 27. M. Švorc, 31. O. Petiška 

• MS Penticton CAN 

o Muži:  26. T. Behúň 

 

Dlouhý triatlon 

• ME Almere NL 

o Ženy:  5. L. Zelenková, 6. S. Křivánková 

o Muži:  17. L. Krpec, 19. J. Wainer 

 

Kvadriatlon  

 MS LONG Křetínka CZE 

o Muži:  1. L. Roušavý 

 MS SPRINT Komárno SVK 

o Muži:  2. T. Svoboda 

o Ženy:  3. M. Koberová 

 ME Ratscher GER 

o Muži:  1. T. Svoboda 
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Olympijský triatlon 

• ME Kitzbühel AUT 

o Juniorky:  32. A. Hrušková, DNF A. Hrdličková 

o Junioři:  31. M. Pospíšil, 47. T. Plojhar, 50. M. Semerád 

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

o Muži:  28. J. Čelůstka, 34. F. Linduška, 35. J. Volár, 47. J. Powada 

o Týmy JUNIOR: 12. smíšená štafeta 

o Týmy ELITE:  DNF smíšená štafeta 

 

• ME SPRINT Düsseldorf GER 

o Ženy:  3. V. Frintová, 14. P. Kuříková 

o Muži:  25. F. Linduška, 33. O. Olšar, 40. J. Powada, 49. P.Švarc 

 

 

• ME U23 Velence HUN 

o Ženy:  8. J. Macháčová, DNF T. Zimovjanová 

o Muži:  15. F. Linduška, 31. J. Powada, 44. L. Červenka 

 

 

• WTS Abu Dhabi SAE 

o Ženy:  12. Frintová, 26. Kuříková 

o Muži:  28. Čelůstka 

• WTS Gold Coast AUS 

o Ženy:  10. V Frintová 

• WTS Yokohama JAP 

o Ženy:  14. V. Frintová, 32. P. Kuříková 

o Muži:  37. J. Čelůstka  

• WTS Leeds GBR 

o Muži:  21. J. Čelůstka 

• WTS Hamburg GER 

o Ženy: DNF V. Frintová 

• WTS Edmonton CAN 

o Ženy:  18. V. Frintová 

• WTS Montreal CAN 

o Ženy:  12. V. Frintová 
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• WTS Stockholm SWE 

o Muži: 27. J. Čelůstka 

 

• WTS FINAL Rotterdam NL 

o Juniorky:  25. I. Fairaislová, 35. A. Hrušková 

o U23 ženy: 40. J. Macháčová 

o U23 muži: 38. O. Olšar, 39. F. Linduška 

o Ženy: 22. V. Frintová 

o Muži:  41. J. Čelůstka, 47. J. Volár  

 

Podpora reprezentace: 

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.  
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ČTA v roce 2017 zajistila pro všechny složky reprezentace OH TT od juniorů až 

po závodníky ELITE jarní VT v příznivých klimatických podmínkách jižního 

pobřeží a ostrovů Španělska.  

 

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

a volnými zdroji ČTA. 

Do systému přípravy reprezentantů je aktivně zapojena UK FTVS (oddělení 

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

trenéry. 

 

Vybavení reprezentace v roce 2017 bylo smluvně zajištěno firmami Zerod  

a ATEX. 

 

Tým reprezentace pracoval v roce 2017 v tomto složení: 

 

 Josef Rajtr – manažer OH TT senioři, koordinátor neolympijských „tlonů“ 

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

 Lukáš Vrobel – reprezentační trenér kat. junioři 

 Martin Hotový – hlavní trenér kategorie dorostu, sportovní ředitel ČTA 

 Jan Vaněk – hlavní trenér kategorie žáků 

 

 
 

V Praze, dne 2.10.2017 

 

Josef Rajtr, manažer reprezentace OHTT 

josef.rajtr@triatlon.cz 
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Na závěr sportovní sekce je třeba konstatovat, že funkčnost systémů  

a programů byla po celý rok na vysoké úrovni, ačkoliv to v závěru nepřineslo 

stabilně kvalitní výsledky obzvláště v mužských kategoriích. Naopak dívky  

a ženy si vedly dobře. Skvělé výsledky vysoké mezinárodní úrovně předvádí 

tradičně Vendula Frintová. Mezi dívkami již ukazují i další sportovkyně své 

mezinárodní kvality (viz zprávy koordinátorů a vedoucích trenérů kategorií). 

Nepodařilo se nám však doposud dohnat špičku evropského a světového 

triatlonu a ani zmírnit náš odstup na ní jako celku. I z tohoto důvodu jsme 

přistoupili k širším avšak koncepčním změnám ve struktuře výběrů (které 

navazují na vybudovaný a solidně robustní systém předešlý), vytvořili jsme 

strategický plán a koncepci přípravy k OH 2024 s kontrolním milníkem tzv. 

„v polovině“ cesty, tj. na OH 2020. Dali vzniknout nové platformě – TOP Týmu. 

Chceme se více zaměřit i na věkové kategorie (Age-group) a jejich podpoře pro 

účast na akcích typu ME, MS. Stranou nechceme nechat ani dlouhý triatlon, kde 

cítíme určitý „dluh“ k této komunitě. Všichni víme, že to není olympijský sport, 

ale je to triatlonové klání, které si zaslouží vetší pozornost. 

 Toto vše by se však nedalo uskutečnit a připravit bez skvělé práce vedení  

a sekretariátu ČTA, která přinesla kýžené tolik potřebné finanční prostředky 

k uskutečnění nové navazující koncepce a nezměrnou dávku podpory  

a porozumění v prostředí, které bohužel ne vždy bylo pro ně komfortní.  

Na druhé straně každá akce typu vzniku TOP týmu jako nové platformy, jakkoliv 

pozitivní se může zdát, bude mít určitě svoji reakci. Očekáváme snahu 

některých se systému nastavenému na centralizovanější přípravu 

s kvalitativním průběžným hodnocením výsledků a výkonů vyhnout a dělat si 

věci tzv. po svém, jak jsou tomu někteří zvyklí doposud. Pokud však chceme být 

mezinárodně konkurenceschopní, budou muset všichni včetně některých 

sportovců a reprezentantů začít myslet „jinak“ a hlavně kooperativně. To, co 

někteří ve své přípravě doposud dělali, se bohužel tolik neosvědčilo, resp. 

nepřineslo potřebné a tolik očekávané výsledky. Bez vzájemné spolupráce  

a z toho vzešlé synergie se není možné razantně posunout vpřed – a my 

musíme, máme stále co dohánět.  

V úplném závěru chci poděkovat všem sportovcům, triatlonovým trenérům, 

hlavním trenérům kategorií ČTA, sekretariátu ČTA, koordinátorovi mládeže 

panu M. Kulmanovi a manažerovi OH TT panu J. Rajtrovi za dobře odvedenou 
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práci či přístupu k přípravě, kterou se všichni podíleli na rozvoji triatlonového 

prostředí. 

 
 

 

 

V Táboře, dne 2. 10. 2017 

 

Ing. Martin Hotový, sportovní ředitel ČTA 

martin.hotovy@triatlon.cz 
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3. SHRNUTÍ ČINNOSTI TECHNICKÉ SEKCE ČTA PRO ROK 2017 

3.1 Zpráva technického ředitele ČTA pro VH 2017 

 

Tvorba a schválení Soutěžní směrnice 2017 (SS 2017)  

 V lednu byla vydána SS 2017 zimní edice, která 

upravovala ČP v aquatlonu a MČR v zimním triatlonu. 

 V dubnu jsme vydali SS 2017 letní edice pro závody MČR 

a ČP v olympijském/sprint, dlouhém triatlonu  

a duatlonu, MČR v kvadriatlonu a terénním triatlonu, 

dne 30. 6. 2017 proběhla aktualizace hlavně díky zrušenému závodu ČP 

v Mělníku. 

 

Závody shrnutí 

 V sezóně 2017 jsme pod hlavičkou ČTA upořádali, či se podíleli na 3 

seriálech ČP - Aquatlon, Olympijský/sprint triatlon, Dlouhý triatlon-

duatlon. 

 Celkem 22 závodů ČP, MČR + Letní olympiáda dětí a mládeže (Brno). 

 Mezinárodní závody - 4x (SP dospělých Karlovy Vary, EP juniorů Tábor, 

Challenge Prague, 1x SP kvadriatlon Týn n.V.). 

 

Český pohár – olympijský a sprint triatlon (6 závodů) 

 Bohužel i přes zvýšenou podporu jen velmi obtížně sestavujeme pohár, 

zejména závody na olympijských tratích. 

 Z technických a organizačních důvodu byl zrušen závod v Mělníku. 

Náhradními závody byly určeny pro juniory a starší Hamrman, Straž pod 

Ralskem a pro žákovské a dorostenecké kategorie Pražský triatlon. 

 Účast na závodech ČP je relativně stabilní, viz tabulky č. 3 a 4. 

 Kvalita celého poháru je stále za očekáváním a pro příští sezónu je již 

připravena další podpora, která by tuto situaci měla zlepšit.  

 

Český pohár – aquatlon (4 závody) 

 ČP v aquatlonu si v sedmém ročníku již našel stabilní místo v kalendáři 

závodů a je ideálním startem do sezóny. 

 Došlo ke snížení počtu závodů na čtyři. 
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 ČP jako celek hodnotíme pozitivně, jelikož je jednou z možností, jak ukázat 

cestu k triatlonu z jiných sportovních disciplín. 

 MČR se uskutečnilo v Praze 11 s účastí téměř 300 závodníků. 

 Sportovní výkonnost je na velmi slušné úrovni.  

 Kvalita závodů je na dobré úrovni. 

 Počty účastníku závodů v aquatlonu se zvyšují, zejména v žákovských 

kategoriích, viz tabulky č. 1 a 2. 

 Potěšitelný je zájem nových pořadatelů o zařazení do ČP 2017. 

 

Český pohár – dlouhý triatlon a duatlon, FORD CZECHMAN TOUR (8 závodů, 

z toho 1 na Slovensku) 

 ČP v dlouhém triatlonu FORD CZECHMAN TOUR je z hlediska kvality 

uspořádání na velmi slušné úrovni.  

 Nově zařazen závod PálavaRace, který zůstal z pohledu organizace za 

očekáváním. 

 Počty závodníků se i nadále zvyšují, viz tabulka. č. 5.  

 ČTA se podílela na organizaci závodu Challenge Prague. Prvního ročníku 

Challenge se v Praze zúčastnilo v hlavním závodě téměř 700 závodníků, 

závod byl součástí triatlonového víkendu v metropoli (sprint triatlon a další 

doprovodné akce), Challenge Prague byl i součástí ČP - FORD CZECHMAN 

TOUR. 

 O zařazení do ČP 2017 mají zájem další závody, což je velmi potěšitelné. 

 

Terénní triatlon  

 Pro rok 2017 se Český pohár v terénním triatlonu nevyhlašoval. 

 Bylo vyhlášeno pouze MČR. 

 Původně naplánované MČR v Ostrově bylo na poslední chvíli kvůli 

organizačním problémům zrušeno a MČR bylo předsunuto do Mostu, kde 

proběhl závod na vysoké úrovni. 

 

Zimní triatlon  

 Pro rok 2017 se Český pohár v zimním triatlonu nevyhlašoval. 

 Proběhlo pouze Mistrovství ČR Karlova Studánka-Praděd, které bylo 

společné se Slovenskem. 
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 Účast na MČR v ZTT je bohužel omezená, ale díky spojení se Slovenskem 

byla slušná. 

 

Kvadriatlon 

  Pro rok 2017 se Český pohár v kvadriatlonu nevyhlašoval. 

  Proběhlo pouze Mistrovství ČR a SP v Týnu nad Vltavou 

 

Krajské-regionální série a závody 

 V letošním roce se nám opět podařilo zajistit podporu i Krajským seriálům  

a závodům, podmínkou bylo uspořádání žákovských kategorií od 8-15 let.  

 Každý kraj si měl možnost do programu přihlásit 3 závody.   

 Do programu krajských akcí bylo schváleno 21 akcí. 

 Mezi nejaktivnější a nejkvalitnější regionální soutěže patří již tradičně kraje 

Jihočeský, Moravskoslezký, Jihomoravský. 

 

Partnerské závody 

Do programu bylo schváleno devět akcí. 

 

Můj první triatlon 

Nově byl vyhlášen projekt „Můj první triatlon“, do kterého bylo zahrnuto 14 

závodů, které splnily požadovaná kritéria. 

 

Informační technologie 

 

CTS (www.czechtriseries.cz) 

 Registrační a informační systém je již stabilní, bohužel v letošním roce 

nedošlo díky kapacitním možnostem správce systému firmy Orgsu 

k dalšímu plánovanému rozvoji. V těchto dnech máme již informace, že 

kapacitní problém by měl být v dohledné době vyřešen. 

 

V Pardubicích, dne 2. 10. 2017 

 

Bc. Tomáš Petr, technický ředitel ČTA 

tomas.petr@triatlon.cz 
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3.2 Sekce rozhodčích ČTA 

 

Aktuálně máme 18 aktivních rozhodčích, z toho 10 s licencí 3. třídy, 1 

rozhodčí s licencí 2. třídy a 7 rozhodčích s licencí 1. třídy (hlavní rozhodčí). 

V dubnu proběhlo dvoudenní školení rozhodčích spolu s náborem nováčků. 

Letos evidujeme 2 nové rozhodčí, 6 vloni ukončilo aktivní činnost. Zájem o nové 

rozhodčí nadále trvá. Nábor probíhá průběžně přes koordinátorku nebo přímo 

přes aktivní rozhodčí. V červenci se nám podařilo uspořádat mezinárodní 

školení ITU v Praze, kterého se zúčastnilo 24 rozhodčích, z toho 18 našich, pět 

ze Slovenska a jeden rozhodčí z Finska. Školení bylo zakončeno písemným 

testem a praktickou zkouškou, kterou všichni rozhodčí absolvovali na světovém 

poháru v Karlových Varech. 

Na začátku tohoto roku jsme měli dva aktivní rozhodčí s mezinárodní 

licencí, při příští revizi seznamu ITU budou tato dvě jména rozšířena o dalších 

18, celkem tedy 20 rozhodčích s mezinárodní licencí. Tím jsme splnili důležitý 

milník pro triatlon v Česku. Petr Mužíček byl letos nominován jako rozhodčí na 

Mistrovství Evropy v Kitzbühelu a na světovém poháru spolu s Radanou 

Novákovou zastávali vedoucí posty. Naším cílem je postupné zvyšování 

kvalifikace všech našich rozhodčích, především těch anglicky hovořících. Na 

světovém poháru v Karlových Varech se nám podařilo zajistit 18 českých 

rozhodčích dle požadavku ITU a obsadit tak více než polovinu pozic, dohromady 

se o SP staralo 28 rozhodčích, včetně rozhodčích z Německa, Rakouska, 

Španělska, Jihoafrické republiky a Austrálie. Dalším důležitým závodem 

z pohledu 

mezinárodních 

zkušeností byl pražský 

závod Challenge Prague, 

který proběhl dle 

českých pravidel a pod 

taktovkou českých 

rozhodčích ve 

spolupráci s technickým 

delegátem ze série 

Challenge. 

V březnu 2017 proběhla 
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revize pravidel, která reflektovala změny v mezinárodních pravidlech a zároveň 

zavedla s dvouletým odstupem oproti ITU a dalším zemím běžecký penalty box. 

Tato změna byla tou nejzásadnější a zároveň také velmi diskutovanou. 

 

Technická komise pro sezónu zakoupila rozhodčím mimo jiné 5 ks vysílaček, 

které výrazně zlepšili komunikaci před a během závodu. 

 

Dokument Směrnice technické komise zůstal beze změn a je k nahlédnutí stejně 

jako pravidla na webu www.triatlon.cz. Zároveň jsme zavedli zápis ze setkání 

technické komise, který je k nahlédnutí na webu triatlon.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích, dne 2. 10. 2017 

 

Ing. Petr Mužíček, metodik technické sekce ČTA 

petr.muzicek@triatlon.cz 

 

 

 

 

 

mailto:petr.muzicek@triatlon.cz
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4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČTA V ROCE 2016 

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016 

 

Graf zdroje /viz Tab. Souhrn 2016/: 

 
 

1. Reprezentace (MŠMT) 

DOTACE MŠMT-reprezentace ČTA 

  ME, MS, VT, balíčky repre   859 781,69 

materiál a ostatní náklady   116 966,00 

administrativní náklady   0,00 

Odměny koordinátorů   180 000,00 

Příspěvky závodníkům   280 000,00 

Ostatní náklady    2 503,20 

Celkem 

 

1 439 250,89 

 

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

reprezentaci za jednotlivé roky je patrné, že příspěvek ze strany MŠMT je 
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nedostatečný a reálně nezohledňuje náročnost fungování triatlonové 

reprezentace. 

 

2. ČOV 

DOTACE ČOV 2016 

  ostatní specifické projekty (diagnostika, materiál) 

 

97 000,00 

projekt „podpory trenérů mládeže“  

 

150 000,00 

závod Olympijských nadějí 

 

75 000,00 

stipendia a granty (MOV projekty) 

 

115 000,00 

Nutrend (materiál) 

 

26 000,00 

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

MŠMT) 

 

0,00 

Kempy Rio  

 

87 000,00 

Celkem 

 

550 000,00 

 

Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných podmínek čerpání.  

 

3. Sportovně talentovaná mládež (MŠMT) 

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

 

4 213 036,97 

Realizační tým, osobní trenéři – včetně bonifikace   1 592 000,00 

Základní zajištění sportovní přípravy sportovců SCM   564 236,97 

Společné přípravné akce – „SCM a VSCM“   900 000,00 

Bonifikace sportovců za dosažené výsledky   100 000,00 

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   150 000,00 

Celkový rozpočet SCM ČTA 2016 

 

3 556 236,97 

Hlavní trenér   180 000,00 

Zajištění sportovní přípravy   166 800,00 

Metodika a vzdělávání     30 000,00 

Společné přípravné akce    200 000,00 

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

Komplexní zdravotní zajištění     30 000,00 

Celkový rozpočet SpS ČTA 2016  

 

656 800,00 
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Komentář: Čerpání doloženo dle příslušné směrnice. Náklady jsou vyšší, než je 

příslušná dotace. Toto však není způsobeno přečerpáním rozpočtu, ale 

zahrnutím 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   160 000,00 

stravenky   25 200,00 

mzdy včetně odvodů    725 000,00 

známky + registrace    5 000,00 

doména + web    6 000,00 

kanc. potřeby, opravy   10 000,00 

Poštovné   30 000,00 

Rozmnožovna   15 000,00 

telefon GS    20 000,00 

telefon sekretariát    5 500,00 

pojištění materiál    6 212,00 

pojištění odpovědnosti   0,00 

opravy a investice(stěhování)   109 691,03 

CTS.cz   361 790,00 

propagace – ročenka    45 000,00 

Monitoring dotací   147 620,00 

Právní služby   200 000,00 

Ředitel ČTA   540 000,00 

Ochranné známky 

 

25 000,00 

Celkem 

 

2 467 013,03 

 

Komentář: Výdaje byla navýšena zejména stěhováním do nových důstojnějších 

prostor. Dále se zvyšují náklady na právní služby, které jsou nezbytné pro 

správné fungování našeho subjektu v neustále se měnících podmínkách 

dotačních titulů a fungování nového OZ. 

 



 49 

5. Czechtriseries/ČP a krajské a partnerské závody 

Czechtriseries ČP 2016 

  Technické zabezpečení - časomíra   801 717,00 

Technické zabezpečení - servis   317 220,00 

Rozhodčí   335 000,00 

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

Medaile   92 768,00 

Odměny, ceny   391 000,00 

Realizační tým    360 000,00 

Podpora významných akcí (PEP Karlovy Vary, TriPrague, 

EPJ Tábor)   378 439,11 

Celkem 

 

2 776 144,11 

Krajské a partnerské závody 

  Krajské a partnerské závody   321 400,00 

Celkem 

 

321 400,00 

 

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

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

podmínek. Dále je rozvíjena důležitá podpora menších, a to krajských  

a partnerských závodů. 

 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2016 

Výnosy:   16.702.000,- Kč 

Náklady:   16.159.000,- Kč 

Rozdíl:   +543.000,- Kč 

V roce 2016 byla činnost ČTA v účetním zisku, který byl předpokládán. Na 

začátku roku 2016 ČTA uhradila půjčku z roku 2015 ze strany ČUS ve výši 

600.000,- 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 bude možné použít schválené dotační prostředky či budou 

k dispozici prostředky z vlastních zdrojů. Tato půjčka je na dobu jednoho roku  

a je úročena částkou 0,5 %. 

Mimořádným příjmem je Investiční dotace z MŠMT na nákup fyzioterapeutické 

techniky pro potřeby reprezentace ve výši bezmála 1 mil. korun. Tato dotace je 
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mimo rozpočet, protože majetek pořizovaný z investiční dotace poskytnuté 

v plné výši hodnoty tohoto majetku, se v účetní závěrce účetní jednotky 

nezobrazuje. Pokud by byl tento majetek hrazen z dotace pouze částečně, 

zobrazuje se v účetní závěrce pouze ve výši vlastního financování.  

Tento postup vychází z platné účetní metodiky a českých účetních standardů, 

podle kterých se majetek v účetnictví zachycuje nikoli v jeho reálné hodnotě, 

ale v ceně za tento majetek reálně zaplacené. Do této ceny se nezahrnují úplaty 

z prostředků investiční dotace. 

Takovýto majetek se eviduje pouze v operativní evidenci účetní jednotky, tedy 

formou mimoúčetního záznamu o existenci tohoto majetku. 

 

Tab. „Souhrn 2016“ 
  Česká triatlonová asociace    rozpočet  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 272 599,00 2 776 144,11

Sekretariát ČTA 0,00 2 467 013,03

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 4 213 036,97

Program I. Státní sportovní reprezentace 1 400 200,00 1 439 250,89

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

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

Program X. Sportování veřejnosti 135 500,00 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

543 000,00 Kč 16 702 000,00 16 159 000,00

Program 133513 - Podpora materálně techn. (repre) 989 780,00 989 780,00  

V Praze, dne 2. 10. 2017 
 
Mgr. Antonín Bauer, generální sekretář ČTA 
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5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČTA V ROCE 2017 

 

Aktuální přehled finančních zdrojů a výdajů v roce 2017 bude předán přímo 

delegátům v místě konání VH ČTA 2017. 

 

 

 

V Praze, dne 2. 10. 2017 

 

Mgr. Antonín Bauer, generální sekretář ČTA 
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6. NÁVRH HOSPODAŘENÍ ČTA V ROCE 2018 
 

Tab. „Návrh rozpočtu 2018“ 

 

Česká triatlonová asociace     rozpočet 1. 1. - 31. 12. 2018 

POLOŽKY ROZPOČTU ČTA   Výnosy   Náklady 

 
  

 
  

 
Vlastní zdroje: 

 
      

Ostatní příjmy   700 000,00   0 

Mimořádné příjmy    700 000,00   0 

Půjčka ČUS   600 000,00   603 000,00 

Sekretariát ČTA   0   2 800 000,00 

Czechtriserie/ČP 2018   200 000,00   3 500 000,00 

VH/Vyhlášení ČP   0,00   450 000,00 

ČTTS s.r.o.   1 000 000,00   500 000,00 

 
  

 
  

 
Státní účelové dotace:         

Mládež   5 389 300,00   5 389 300,00 

Reprezentace   3 298 200,00   3 298 200,00 

Český Olympijský výbor   500 000,00   500 000,00 

Významné akce   5 000 000,00   7 100 000,00 

Organizace sportu   7 110 600,00   0 

 
  

 
  

 
Zisk / Ztráta     Výnosy celkem   Náklady celkem 

357 600,00 Kč   24 498 100,00   24 140 500,00 

 

 

 

V Praze, dne 2. 10. 2017 

 

Mgr. Antonín Bauer, generální sekretář ČTA 

triatlon@triatlon.cz 
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7. ZPRÁVA JEDNATELE ČESKÉ TRIATLONOVÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016-17 

 

ČTS s.r.o. je zřízena za účelem, aby svými aktivitami podporovala ČTA, 

resp. její členy. V roce 2017 byly vykonávané tyto činnosti: 

 

• Marketing, obchod 

Pro rok 2017 se podařilo pokračovat ve spolupráci z předešlých let, 

uzavřít smlouvy s Ford Motor Company, která přímo podporuje seriál                   

v dlouhém triatlonu a duatlonu pod názvem FORD CZECHMAN TOUR. 

Zrealizovali jsme poptávkové řízení na: 

Marketingovou strategii ČTA 

Přihlásily se tři agentury. V současnosti jednáme s firmou Geometry 

Global, která v poptávkovém řízení zvítězila. 

 

E-shop 

V rámci obchodních možností pokračuje obchodování na e-shopu, kde 

nabízíme k prodeji mimo jiné i reprezentační oblečení pro kategorie AGE-

GROUP a další produkty pod názvem „CZECH TRIATLON TEAM“. Evidujeme 

nárůst prodeje a zájem o tyto produkty. Odpovědnou osobou je pan Mgr. Josef 

Dvořák. 

Rok Počet objednávek celkem Počet vyřízených objednávek Počet storno objednávek 

2017 65 54 11 

2016 84 79 5 

2015 23 19 4 

2014 10 9 1 

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

2017 107 328,38 Kč 129 655,72 Kč 55 441,84 Kč 

2016 103 284,73 Kč 124 156,20 Kč 53 536,03 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 

 

Fotografie 

Zajistili jsme fotodokumentaci všech závodů a akcí ČTA a probíhá prodej těchto 

fotografií na CTS. 

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

Zrealizovali jsme poptávkové řízení na: 

I. Fotografa 

II. Komunikační služby ČTA 

Pan Jiří Matoušek byl vybrán jako fotograf. Komunikační a PR služby 

realizuje pan Michal Včeliš (samostatná PR zpráva). Uzavřeli jsme smlouvu  

s Anetou Grabmüllerovou na správu oficiálního facebookového profilu ČTA 

„Triatlon nás baví“. 

 

Video 

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

možností v maximální možné míře zprostředkovali záznamy závodů ČP a MČR. 

V rámci závodu Challenge Prague a SP Karlovy Vary se podařilo zrealizovat živé 

přenosy. 

Nově jsme navázali spoluprací s firmou Ing. Bc. Jany Jagerové On the SPOT, 

která nám zajistila tvorbu videí ze závodů ČP. 

 

Internet 

Nový informační web CZECHTRI.cz je připraven k oficiálnímu spuštění  

v průběhu 11/2017. 

 

Vybrané služby pro ČTA: 

 Podpora reprezentace v podobě nákupu materiálu (nákup a vývoj 

reprezentačního oblečení a oblečení pro rozhodčí ČTA s firmou ATEX), 

zajišťování výjezdů, mediální podpora atd. 

 Podpora pořadatelům závodů (fakturace startovného, úpravy závodů  

v czechtriseries, objednávaní služeb časomíry, nákup plaveckých čepic 

pro závody ČP CZECHTRISERIES, SP Karlovy Vary atd.) 

 Podpora ČTA v podobě administrativy a jiné 
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Výsledovka 

  2016    

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

Číslo účtu      Koncový 
 Název účtu    stav 
Náklady       

       
501 Spotřeba materiálu    63880,54 
502 Spotřeba energie    0,00 
504 Prodané zboží    163430,83 
512 Cestovné                     0,00 
513 Náklady na reprezentaci   0,00 
518 Ostatní služby    1835777,09 
521 Mzdové náklady    19398,00 
524 Zákonné sociální pojištění   6596,00 
531 Daň silniční   0,00 
538 Ostatní daně    0,00 
548 Ostatní provozní náklady   299,54 
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
10812,00 

563 Kurzové ztráty    11706,82 
568 Ostatní finanční náklady - bankovní 

poplatky 
  8957,97 

              
  Náklady celkem       2120858,79 

              
Výnosy       

       
      
602 Tržby z prodeje 

služeb 

   1831351,07 

604 Tržby za zboží    220051,33 
     
648 Ostatní provozní výnosy   3,03 
660 Finanční výnosy    34235,72 
662 
668  
Mimořádné 
výnosy                                                                                           

Úroky přijaté       1244,23 
 

10000,00 

  Výnosy celkem       2096885,38 

      
      -23 973,41 

V Praze, dne 2.10.2017 
 
Bc. Tomáš Petr, jednatel ČTTS s.r.o. 
tomas.petr@triatlon.cz 

mailto:tomas.petr@triatlon.cz
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8. OBLAST MÉDIÍ A KOMUNIKACE 

 

V první polovině roku 2017 bylo vyhlášeno poptávkové řízení na soubor 

komunikačních služeb pro ČTA a ČTTS s.r.o., jehož cílem bylo zajištění 

komunikace s médii, organizace tiskových konferencí či příprava tiskových 

materiálů. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva s platností do 

konce roku 2018 s Michalem Včelišem, PR manažerem několika předních 

sportovních značek, který pak na tvorbě obsahu dále spolupracuje s novinářkou 

Blankou Gololobovovou. 

Na základě této spolupráce došlo k novému impulsu na další zefektivnění 

komunikace směrem k médiím a navázání nových vztahů se sportovními 

novináři. Na neformální dlouhodobé spolupráci je ČTA domluvena například  

s redakcemi webů ČTsport.cz, iSport.cz, Sport.cz, Týden.cz, Deník.cz nebo třeba 

specializovanými weby Triatlony.com a RUN-magazine.cz.  

Do budoucna budeme pracovat na uzavření oficiálního mediálního partnerství  

s alespoň jedním celoplošným médiem. 

Tiskové zprávy byly jako základní mediální servis připraveny ke každému závodu 

Českého poháru, mistrovství ČR a k nejdůležitějším akcím české reprezentace,  

a to před závodem i po jeho skončení. 

Televizní prostor získává triatlon zejména díky spolupráci s Českou televizí, 

konkrétně jejím sportovním kanálem, který do vysílání pravidelně zařazuje 

reportáže ze závodů Českého poháru a Mistrovství ČR. Z akcí CHALLENGE 

Prague a CITY TRIATHLON Karlovy Vary pak ČT odvysílala přímé přenosy. 

V rámci nově navázané spolupráce s Českým rozhlasem přijal redaktor 

Radiožurnálu pozvání na finálový závod ITU World Triathlon Series do 

Rotterdamu, odkud vysílal nejen přímé vstupy, ale zároveň zpracoval několik 

reportáží.  

Rostoucí mediální zájem o triatlon se projevil také na přímé účasti novinářů na 

akcích pořádaných ČTA, ať již tiskových konferencích nebo neformálních 

mediálních setkáních. Ta se letos konala u příležitosti zahájení sezony, k závodu 

CHALLENGE Prague a k závodu Světového poháru v Karlových Varech. Zatím 

poslední událostí bylo neformální setkání s novináři před odletem českých 

závodníků na IRONMAN World Championship. 
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Sociální média 

Stránka na Facebooku Triatlon nás baví byla i v tomto roce pod správou Anety 

Grabmüllerové. Za poslední rok došlo bez investic do reklamy k přirozenému 

nárůstu počtu fanoušků o téměř 1 000, aktuálně je tedy na stránce téměř 3 300 

fanoušků.  

K nejatraktivnějšímu obsahu stránky patří videa, která ze závodů připravuje 

společnost on the SPOT. Nejúspěšnější z nich měla organický dosah přes 20 tisíc 

fanoušků. Stránka zároveň slouží jako aktuální zdroj informací – zprávy, 

výsledky a fotografie z akcí jsou online nejpozději následující den. 

Nově byl založen instagramový účet Czech triatlon, který v tuto chvíli sleduje 

330 followers. 

Českou triatlonovou asociaci můžete nově najít i na YouTube, kde byl během 

měsíce září zřízen vlastní kanál Triatlon nás baví. 

 
 

V Praze, dne 2. 10. 2017 

 

Michal Včeliš, PR ČTA 

media@triatlon.cz 

 

mailto:media@triatlon.cz
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9. ZAJÍMAVOST 
 

První ročník havajského Ironmana se uskutečnil v roce 1978, tehdy ještě na 

ostrově Oahu. Už o čtyři roky později stál na startu také první český závodník – 

Vojtěch Hec. Vynikající atlet, který se před svou emigrací do Švédska stal mimo 

jiné mistrem republiky v běhu na 10 km a v krosu, hned při svém prvním startu 

zvítězil v kategorii 50-54 let. Od té doby jej následovalo dalších 95 českých 

triatlonistů, kteří dokázali proběhnout cílem slavného závodu.  

Vzhledem k tomu, že letos zamířila na start hned pětice nováčků, bylo velmi 

pravděpodobné, že některý z nich se stane 100. českým finišerem a po svém 

návratu tak obdrží k této příležitosti vytvořenou BROKIS Cenu Vojtěcha Hece.  

„Ačkoliv je historie českého triatlonu poměrně krátká, dokázali jsme zanechat 

na Havaji velmi významnou stopu. Až proběhne cílem stý Čech, bude to  

v historii našich havajských výprav velký mezník,“ řekla před odletem českých 

závodníků Lenka Kovářová, předsedkyně České triatlonové asociace. „Je 

pravdou, že ČTA doposud podporovala, i vzhledem k systému dotací, spíše 

olympijský triatlon, do budoucna se ale chceme mnohem více zaměřit také na 

podporu neolympijských disciplín i na podporu závodníků v takzvaných age 

groups na evropské i světové úrovni. I proto vnímám tuto akci jako mezník  

a odstartování nové éry přístupu ČTA.“ 

Na handbiku na nejvyšší horu Havajského souostroví 

Již jistým držitelem Ceny Vojtěcha Hece byl před odletem na Havaj 

handicapovaný triatlonista Zbyněk Švehla, jehož život doslova symbolizuje 

těžký boj, jaký prožívají závodníci na trati. Ostatní triatlonisté se proto shodli, že 

prvním držitelem ceny nemůže být nikdo jiný než právě Švehla. Kdyby mu byla 

tato trofej udělena na filmovém festivalu, dostal by ji za „celoživotní přínos“. 

Havajského Ironmana se zúčastnil celkem šestkrát a z toho čtyřikrát závod 

dokončil – stal se přitom teprve druhým závodníkem na vozíku, kterému se to 

podařilo. Plaveckou část absolvoval stejně jako ostatní závodníci, tedy bez 

speciálních pomůcek, cyklistickou část odjel na handbiku a běžeckou na 

sportovním vozíku.  

Letos měl ovšem Zbyněk Švehla na Havaji jiný cíl než slavný závod. Chtěl se stát 

prvním vozíčkářem, kterému se podaří vyjet na Mauna Keu, 4 205 m vysokou 

neaktivní sopku. „Celá ta akce pro mě znamená hrozně moc – dovézt symbol 
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české účasti na Ironmanovi na vrchol hory, skoro jako Frodo prsten, to je pro 

mě velká čest a samozřejmě také velká odpovědnost,“ řekl před odletem. 

Trofej v odstínu lávy 

Na vzniku Ceny Vojtěcha Hece nese velký podíl také Jan Strangmüller, který je 

členem managementu sklářské hutě BROKIS a zároveň zkušeným triatlonistou. 

Cena má tvar trojbokého jehlanu s hranou 22,6 cm, což má symbolizovat 

vzdálenost 226 km, tedy součet distancí všech tří ironmanských disciplín. Její 

podobu vymyslel moderátor České televize Stanislav Bartůšek.  
 

100 českých ironmanů 
Vojtěch HEC, Václav VÍTOVEC, Tomáš KOČAŘ, Miroslav RAUTENKRANC, Pavel VAHALA, Vladimír DOŠEK, Eduard 

URBAN, Jindřich ŠEBEK, Martin DVOŘÁK, 

Zdeněk ZMEŠKAL, Michal PILOUŠEK, Stanislav 

BARTŮŠEK, Petr KOTLAND, Jaroslav SNOPEK, 

Rostislav HAVELKA, Petr POLANSKÝ, Tomáš 

PETR, Miloslav BAYER, Pavel KAŠPÁREK, Jan 

STRANGMÜLLER, Jaroslav HÝZL, Pavel ROHLÍK, 

Pavel NOVÝ, Petr VABROUŠEK, Jiří DANĚK, 

Martin SMOLÍK, Gabriela LOSKOTOVÁ, Jan 

JELÍNEK, David VYDRA, Jan ŘEHULA, Jan 

ŠTURMA, Jindřich KRÁLÍK, Karel HÁJEK, Tomáš 

PAVEL, Jana PAŠTĚKOVÁ, Rudolf LÁNSKÝ, 

Stanislav CIBULKA, Petr HORÁČEK, Zbyněk 

ŠVEHLA, Jan ŠTĚRBA, Jan KOVALOVSKÝ, Lukáš 

VROBEL, Petr KUČERA, Tereza MACEL, Jan 

HAVLÍČEK, Martin MATULA, Jakub CHMELÍČEK, 

Miroslav BORUTA, Ladislava CÍSAŘOVSKÁ, Jana 

CANDROVÁ, Tomáš BÁČA, Miroslav VRAŠTIL, 

Pavel RICHTER, Michal ŠIŠKA, Lucie ZELENKOVÁ, 

Petr ŠPAČEK, Milan PEKÁREK, Tomáš SVOBODA, 

Zbyšek JAROŠ, Jan JAKUBÍČEK, David SAJNER, 

Jana RICHTROVÁ, Jaroslav JEDLIČKA, Václav 

PETRÁSEK, Michal MOGROVICS, Hana 

SÝKOROVÁ, Josef PAVLÍK, Filip OSPALÝ, Miroslav 

VRAŠTIL ml., Daniel MACHEK, Ondřej TEPLÝ, 

Pavel PETR, Jan FALGE, David PROCHÁZKA, Miroslav RYBÁČEK, Jan ŠNEBERGER, Tamara MAXANTOVÁ, Karel 

SUMBAL, Roman MALIVÁNEK, Jan ŠKABRADA, Tomáš EKL, Petra KREJČOVÁ, Jan VODEHNAL, Juraj ŠEDIVÝ, 

Martin KOSOBUD, Milan MERVA, Jan ŠIMON, Jan STEINBAUER, Miroslav MIKULA, Edita NEUBAUEROVÁ, Jan 

LEPIČ, Petr SOUKUP, Petr MICHOVSKÝ, Marek SVOBODA, Daniel TKÁČ, Petra JIRÁNKOVÁ. Nováčci 2017: Roman 

PROCHÁZKA, Vojtěch KAČENA, Petr LUKOSZ, Martin POLESNÝ, Helena KOTOPULU 

 

V Olomouci dne 11.11.2017 

Zpráva je potvrzena předsedkyní Rady ČTA  

Mgr. Lenkou Kovářovou, Ph.D., MBA 


