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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 2018.  

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 2.10.2018        

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 2018 
 

Dne 3. listopadu 2018 

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 12.11.2017 – 

2.11.2018 a výhled 

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

8. Zpráva o hospodaření ČTA (2017, 2018, návrh 2019) 

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 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2019 

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, 

zase po roce se nám skýtá možnost ohlédnout se za 

minulým obdobím a zrekapitulovat, zda a do jaké míry byl 

tento rok rokem příznivým. 

Tentokrát takto učiníme v Praze, čímž zase po několika 

letech dokončujeme pomyslné cestovatelské kolečko po 

celé České republice. 

Rok 2018 byl pro český triatlon opět úspěšným. Povedlo se nám navázat na 

dynamiku posledních let a pokračovat v rozvoji našeho sportu jak v oblasti 

členské základny a práce s mládeží, tak i na poli reprezentačním a zvýšení 

obecného povědomí o triatlonu jako takovém. 

Stále více se nám daří budovat značku triatlonu jako sportu nového, rychle se 

rozvíjejícího, ve kterém dominují vlastnosti jako vytrvalost, síla, vůle, 

cílevědomost, pokora a fair play. Triatlonisté již dávno nejsou vnímáni jako 

podivíni, ale jako inspirující osobnosti budící respekt.  

Oproti loňskému roku jsme opět dosáhli navýšení rozpočtu ČTA, a to převážně 

díky programům MŠMT. Nejvíce jsme navýšení pocítili v programu Talent            

a Reprezentace, na základě čehož jsme mohli realizovat všechny plány jak 

našeho TOP TEAMu, tak celkově posílit koncepční práci v systému SCM a SpS. 

Zároveň jsme rádi, že kluby se aktivně zapojili do programu Můj Klub na do 

českého triatlonu tak přibyl další, byť necelý milion. 

Moc nás těší stále se navyšující počet triatlonistů v mládežnických kategoriích. 

Triatlon se za posledních několik let velmi změnil. Přispělo k tomu i nové 

zařazení závodu štafet na OH a obecný trend zkracování závodů s cílem posílit 

jejich atraktivitu. Paralelně s tím je výkonnost a homogenita světové špičky 

stále vyšší. V rámci ČTA jsme se na tento trend snažili zareagovat a vytvořili 

novou koncepci přípravy mládeže. S tím nás ruku v ruce těší zájem klubů 

pracujících s mládeží o nové trendy a chuť s nimi pracovat.  

Dalším pozitivem je stále se zvyšující počet našich vyškolených trenérů. V rámci 

rozšíření dalších možností v této oblasti jsme akreditovali systém trenérského 

vzdělání II. trenérské třídy. To nám nyní dává více prostoru a větší operativu, 

spolupráci s VŠ však stále úzce udržujeme prostřednictvím kurzů obecného 
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vědeckého základu a Trenérské školy, kterou v roce 2019 znovu hodláme 

otevřít. 

Pozitivní je i posun vpřed našich reprezentantů světovými triatlonovými 

řebříčky. Pomalu se začíná plnit naše přání mít více Vendul Frintových a Filipů 

Ospalých. Pomalu začínáme sklízet plody let předešlých a doufejme, že tento 

trend bude pokračovat. V tomto tématu musíme hledět daleko do budoucna, 

systém potřebuje čas vygenerovat nové TOP závodníky, ale věříme, že jsme na 

správné cestě. Stejně tak držíme palce našim zdravotně postiženým 

sportovcům – triatlonistům, kteří se zapojili do našich závodů nebo se dokonce 

pokouší v rámci kvalifikačních bojů o účast na paralympijských hrách.  

Vzhledem k navýšení rozpočtu ČTA jsme nově rovněž mohli více podpořit            

i neolympijské tlony a posílit myšlenku, kterou máme již několik let, a to navýšit 

počet závodníků účastnících se závodů ME a MS v kategoriích age group. 

V oblasti pořádání závodů a celého systému závodů ČP jsme přistoupili               

k několika změnám. Vzhledem k velké náročnosti pořádání závodů 

olympijského triatlonu a nepoměru vůči finančním prostředkům získaných 

organizátory, jsme se rozhodli tyto několikanásobně více podpořit než                

v minulých letech. Dalšími důvody bylo plnění požadavků vyplývajících                

z programů MŠMT, a to podporovat olympijské disciplíny a mládežnické 

kategorie. Snažíme se ale nezapomínat i na ostatní neolympijské tlony; 

dlouhodobě držíme pohár v aquatlonu a dlouhém triatlonu, letos k tomu nově 

přibyl pohár v triatlonu terénním. 

Stejně jako loni se můžeme i letos pyšnit závody mezinárodní úrovně (EP             

v Táboře, SP v Karlových Varech a závod světové série Challange v Praze). 

Všechny tři byly po organizační stránce hodnoceny velmi vysoko; EPJ Tábor byl 

vybrán dokonce jako příklad nejvíce se posunuvšího závodu v této kategorii, 

závod SP v Karlových Varech získal stejně jako loni vysoké hodnocení od ITU                

a organizačnímu týmu závodu FCHP byla dokonce nabídnuta organizace 

finálního závodu CHF v Šamoríně. Nově přibyl na území ČR další mezinárodní 

závod v terénním triatlonu (XTERRA) a také jsme zde přivítali závodníky MS        

v kvadriatlonu. 

Dalším cílem bylo postupné naplňování dílčích bodů naší nové strategie. Na 

základě zadání z minulé VH schválila Rada nové logo ČTA a nyní pracujeme na 

dalších navazujících krocích k jeho propagaci. S tím souvisí další krok to je 

sjednocení všech našich webů do jednoho vizuálu, i na tom se nyní intenzivně 
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pracuje. V rámci komunikace a PR jsme rovněž rozšířili spolupráci s naším PR 

manažerem, uzavřeli partnerství s časopisem RUN a plníme zatím samostatné 

tři webové stránky asociace, FB a Instagram. Již druhým rokem funguje náš 

projekt Můj první triatlon“, na který se nyní snažíme sehnat partnery.  

V oblasti administrativy se nyní potýkáme s několika tématy. Jedním z nich jsou 

procesy spojené s GDPR. Jde o celý soubor kroků, postupů, metodik, kde nejsou 

ale přesné instrukce a manuál, jak v oblasti sportu postupovat. Celou 

problematiku jsme tak museli zvládnout sami. Dalším důležitým tématem bude 

povinnost vložení údajů o našich členech do databáze MŠMT, která vznikla 

tento rok. Obecně si zde musím povzdechnout nad stále se navyšující 

administrativou zatěžující běžný chod asociace. I proto jsme museli přijmout na 

sekretariát další posily. Zároveň bychom chtěli jejich kapacitu využít i pro práci    

s partnery, kterou bychom rádi posílili.  

V triatlonu jsou chvíle veselé i smutné. Ta smutná nás zasáhla v souvislosti         

s úrazem našeho bývalého reprezentanta Františka Kubínka. Zároveň nás ale 

přiměla se zamyslet nad sociálním aspektem celé naší velké triatlonové rodiny   

a rozhodli jsme se založit Nadační fond ČTA s cílem pomáhat a podporovat 

jednotlivce či kolektivy zabývající se triatlonem, kteří se dostanou do sociálních, 

zdravotních či jiných znevýhodnění. Tím jsme se, myslím, posunuli, oddělili od 

sportů zabývající se pouze sportovní oblastí a dokázali jsme vybudovat krásný 

lidské přesah, který je plně v souladu s principy a ideály našeho hnutí. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se na rozvoji triatlonu po celý rok 

podíleli. Ať již jde o naše partnery, spolupracující subjekty, kluby, akademie, 

sportovní centra a střediska, nebo o konkrétní jednotlivce. Celkově vytváříme 

značku českého triatlonu, jejíž cena stále stoupá. 

Vážení sportovní přátelé, buďme hrdí na český triatlon, stále budujme                 

a pečujme o naši rozrůstající se komunitu, podporujme všemi možnými kroky 

expanzi tohoto krásného sportu. Přeji všem, ať jste vždy hrdí na to, že jste tím, 

kým jste, tedy triatlonisty. 

Ať je rok 2019 minimálně stejně úspěšný jako ten letošní! 

 

V Praze, dne 2. 10. 2018 

 

Mgr. Lenka Kovářová Ph.D., MBA 

předsedkyně Rady ČTA 
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2. SHRNUTÍ ČINNOSTI SPORTOVNÍ SEKCE ČTA PRO ROK 2018 

2.1 Zpráva sportovního ředitele ČTA pro VH 2018 

 

Triatlon má za sebou velmi důležitou, ale velmi náročnou 
sezónu. V květnu závodem v japonské Yokohamě 
odstartovala kvalifikace na všechny triatlonové závody, 
které se uskuteční v rámci Olympijských her v Tokiu 2020. 
To jest jak na individuální starty, tak i nově na závod štafet, 
který bude na programu olympijských her absolutní 
novinkou. Díky tomuto rozšíření došlo ke změnám 

v kvalifikačních klíčích OH, na které samozřejmě reagovala     
i naše seniorská reprezentace se svým elitním Top Týmem nastavením                 
a výrazným rozšířením svého závodního programu, do kterého přibyly závody 
štafet v rámci světové série WTS.  Výrazně více váhy bylo věnováno i všem 
štafetám v rámci kontinentálního a světového šampionátu od kategorií dorostu 
a výše. Výsledkům elitních sportovců se bude věnovat samostatně 
reprezentační trenér Lukáš Vrobel ve své zprávě (kde zajisté neopomene 
úžasné vítězství Venduly Frintové na Světovém poháru v Karlových Varech)       
a Milan Kulman ve zprávě věnující se mládeži resp. programu Talent, pod který 
spadají jednotlivé reprezentační výběry žáků, dorostu a juniorů.   
Zvýšený zájem jsme letos zaznamenali o starty na obou Mistrovsví Evropy Age 
Groups (OH triatlon, sprinttriatlon), na kterých „naši“ sportovci startovali ve 
vyšší míře, než tomu bývalo dříve obvyklé. Mimo to se jim vedlo skvěle 
výsledkově a máme tak nyní mezi sebou řadu evropských medailistů.  Mezi 
další novinky letošního roku na sportovním mezinárodním poli bylo 
uskutečnění dvou Multisportfestivalů pro neolympijské tlony, mezi které se řadí 
terénní triatlon, aquatlon, terénní duatlon, střední triatlon atd.. Multisportovní 
mistroství světa se uskutečnilo v červenci v dánském městě Fyn. Mistrovství 
Evropy na konci října ve Španělsku (Ibiza). I zde se podařilo získat cenná 
umístění, ze kterých mohu uvést například titul mistryně světa v terénním 
triatlonu, který získala juniorka Pavlína Vargová. Dá se tedy říci, že na závodním 
poli jsme byly vidět i zde. 
Mimo zajišťování sportovní a závodní přípravy reprezentantů metodická komise 
a trenéři jednotlivých výběrů po celý rok pokračovali ve vydávání metodického 
zpravodaje, který napříč ročním tréninkovým cyklem poskytoval návod, jak se 
na letní závodní sezónu dobře a odpovědně připravit. Mimo to vyšla řada 
zajímavých metodických, inspirativních a zpravodajským článků  a to nejen na 
portálu určeném trenérům a sportující mládeži triatlonproděti, ale i na portálu 
mujprvnítriatlon (M1T), který rovněž pokračoval ve své funkčnosti.  
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Pro mládežnické sportovce a hobby závodníky Sportovní sekce připravila 
několik veřejných kempů ve sportovním centru Nymburk, kde byl opravdu 
mimořádný zájem vždy o mládežnické kempy -  kapacity byly povětšinou plně 
zabrány. Z důvodu poptávky po této nabídce kempů v ní budeme pokračovat       
i v roce 2019. 
Tradiční neutuchající zájem byl o školení trenérů, kde se o licenci III. a II. třídy 
ucházelo či ještě uchází v tomto roce téměř třicet trenérů. Tento zájem nás 
velice těší a pevně věříme, že se trenéři následně aktivně zapojí do činnosti na 
klubových úrovních s tím, že budou ve svém vzdělávání dále pokračovat tak, 
aby v budoucnosti bylo na půdě českého triatlonu co možná nejvíce kvalitních    
a erudovaných trenérů, které naše prostředí určitě potřebuje.  
Další nezávodní aktivitou, o kterou sportovní sekce řádně „pečuje“, je příprava 
triatlonových klání v rámci Letní Olympiády dětí a mládeže (LODM), která se 
uskuteční v roce 2019 v Libereckém kraji. Triatlon zde bude již zařazen 
v rozšířeném formátu, tj. přibydou zde k individuálním startům i závody štafet. 
V dlouhém a středním triatlonu jsme dodrželi nastavený formát                             
a nominovaným sportovcům z řad věkových kategorií, kteří splnili nominační 
kritéria na dané akce a na akci měli zájem vycestovat, jako reprezentanti, byly 
poskytnuty bezplatně reprezentační kombinézy i prostor pro umístění osobních 
reklam sponzorů. Sportovcům v kategoriích ELITE byly na ME v dlouhém 
triatlonu proplaceny náklady na účast včetně potřebné závodní kombinézy. 
V tomto roce se jednalo o elitní závodnici Helenu Kotopulu (ME Madrid). 
Pro nadcházející rok má sportovní expertní komise ČTA v plánu nastavit 
nominační kritéria pro věkové kategorie a elitní závodníky v terénním triatlonu 
pro akce ME a MS vyhlašované mezinárodními federacemi ETU/ITU. Výše 
podpory bude věcně kopírovat možnosti v dlouhém triatlonu avšak s určitým 
finančním omezením daným výší získaných zdrojů na tuto činnost a jejich 
možnosti tímto směrem je využít (tzn. za respektování pravidel čerpání těchto 
zdrojů). 
Změny připravila a navrhla metodická komise pro formát Českého poháru 
mládeže, kdy došlo k úpravě délek tratí a to jak v aquatlonu, tak i v triatlonu. Do 
závodů mládeže v OH triatlonu byly zakomponovány starty, kdy se cyklistická 
část odehraje na horských kolech. Rovněž přibydou závody na novém formátu 
supersprintu s formou semifinále/finále a rozšíří se počet závodů týmových 
štafet. Důvody změn jsou samozřejmě jak z pohledu metodiky, tak i reakcí na 
změny závodních formátů v elitních sériích (seniorských i mládežnických), kde 
se stále více dostávají do programu závody s kumulovaným počtem startů 
v jednom závodním víkendu (semifinále, finále a štafety). Tyto formáty má 
například ME dorostenců a již řada závodů Evropského poháru juniorů. Věříme 
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rovněž, že zvýšená pestrost závodů přinese i větší atraktivitu Českého poháru 
jako celku.  
Na poli personálním došlo ve Sportovní sekci pro nadcházející roční tréninkový 
cyklus (RTC) ke změnám na postech trenérů žákovského a juniorského výběru. 
Do sezóny 2019 povede žákovský výběr již Mgr. Michal Háša. Juniorský výběr se 
“spojí“ s dorosteneckým a povede ho jako celek dosavadní trenér 
dorosteneckého výběru Radek Eliáš. Příprava však bude ve všech 
skupinách/kategoriích respektovat strukturálně nastavený tréninkový systém, 
který je pro jednotlivé skupiny metodickou komisí a vedoucími trenéry 
připraven. 
Jsem si jist, že všechny aktivity, které Sportovní sekce uskutečňuje, či připravuje 
pro nadcházející sezónu, budou ku prospěchu českého triatlonu a přinesou další 
tolik očekáváné reprezentační výsledky (ačkoliv letos již bylo kvalitních již 
opravdu hodně) a i zpestření a atraktivitu kolem všech aktivit sportovního 
triatlonového dění. Triatlon nás baví a je třeba ho stále trpělivě posouvat dál. 
 

 
 
 
V Praze, dne 2. 10. 2018 
 
Ing. Martin Hotový, sportovní ředitel ČTA 
martin.hotový@triatlon.cz 
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2.2 Zpráva koordinátora mládeže ČTA 

 
 
 
Při čtení této zprávy se ohlížíme za uplynulým rokem, 
sportovní terminologií řečeno, za uplynulým ročním 
tréninkovým cyklem 2017/2018, což představuje ucelený 
přehled dokumentující činnost sportovní přípravy mládeže 
České triatlonové asociace v uplynulém období. 
 

HLAVNÍ ČINNOST 
Roční tréninkový cyklus 2017 - 2018 byl obdobím změn v duchu zásad 
schválených vedením ČTA, které vedly k postupné realizaci nového konceptu 
péče o talentovanou mládež. 
 
Hlavním záměrem je vytvoření kontinuálního systému sportovní přípravy, v 
němž společným cílem je výchova sportovců pro reprezentační výběry a 
vrcholový triatlon. Dílčími cíli je zodpovědnost za výběr talentovaných 
sportovců od žákovských kategorií, případně zabezpečení v koordinaci se 
studiem celý proces sportovní přípravy, což dokazují od ledna 2018 dvě 
Triatlonové akademie. 
Změny v nastavení přípravy vyžadovaly i jiný přístupu stávajících klubů a oddílů 
pro oblast zabezpečení talentované mládeže, hlavně co se týká požadovaných 
podmínek trenérského zajištění, ale především vytváření početně větší, nebo 
výkonnostně kvalitnější tréninkové skupiny sportovců.  
 
Zásadní bylo rovněž personální obsazení na pozicích sportovního ředitele ČTA a 
klíčovým faktorem fungování nového systému jsou hlavní trenéři, jejich 
profesionalita a schopnost předat své znalosti a dovednosti na rozvoj 
potenciálu sportovců. 
 
1. SPORTOVNÍ STŘEDISKA  
Sportovní střediska (dále jen SpS) jsou základním článkem talentované 
mládeže. SpS jsou zřízena u konkrétního triatlonového klubu, či oddílu, se 
kterým ČTA uzavírá smlouvu o činnosti, na základě které je poskytována 
finanční dotace. Při každém sportovním středisku působí trenér zodpovídající za 
sportovní přípravu. 
Členy sportovních středisek jsou stejně jako v roce předchozím děti a mládež ve 
věku 8 - 15 let. V Ročním tréninkovém cyklu 2017 - 2018 provozovalo svou 
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činnost 15 klubů a oddílů se sportovním střediskem, ve kterých bylo v součtu 
105 mladých triatlonistů a triatlonistek.  
 

Přehled Sportovních středisek 
Počet 
sportovců 

 

Trenérské zajištění 

Triatlon Plzeň, z.s. 7 
 

Jan Řehula 

SK Slavia Praha plavání, spolek 5 
 

Zuzana Součková 
E-ON triatlon team, z.s. 12 

 
Michal Háša 

TCV Jindřichův Hradec, z.s. 18 
 

Jan Vaněk 

Elab team, z.s. 10 

 

Jiří Bláha /Anna 
Jonášová 

Triatlet Karlovy Vary, z.s. 3 
 

Oldřich Dvořák 

Tri Ski HORNÍ POČERNICE 9 
 

Vladimír Andrš   

TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. 6 

 

Pavel Káňa / Petr 
Barvínek 

Triatlon Team Příbram, z.s. 7 
 

Jan Lehocký 

Plavecký klub Jindřichův Hradec, 
z.s. 

4 

 

Josef Hrdlička 

TRI KLUB Příbram, z.s 6 
 

Radek Eliáš 

VOKOLOPOLE, z.s. 3 
 

Přemysl Hašlar 
TJ Lokomotiva Beroun, z.s. 3 

 
Jan Cihlář 

TJ Sokol Senohraby, z.s. 7 

 

Petr Štolba / Jan 
Jakubíček 

Krušnoman Triathlon Team 
Litvínov, z.ú. 

5 

 

Tomáš Langhammer 

TJ Lokomotiva Beroun, z.s. 3 
 

Jan Cihlář 
 
 
CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ 

Příprava žákovského výběru ČTA proběhla v rámci 
naplánovaných akcí.  Většina akcí byla podřízena 
technickému zdokonalení v plavecké a běžecké části 
triatlonu, které se projeví kladně v dalších letech 
triatlonové přípravy, kdy se sportovci musí v technice dále 
zdokonalovat.  
 
Výkonnostní rozdělení v žákovských kategoriích je na dvě 

skupiny, a to „A“ a „B“. Do výběru „A“ se dostanou ti 
závodníci, kteří splní výkonnostní kritéria dle daných pravidel ČTA.  
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Soustředění a přípravné akce žákovského výběru v RTC 2017/2018 

20. - 22. 10. 2017  

SC Nymburk  - úvodní kontrolní sraz, seznámení se základy 
běžecké techniky a s průpravnými běžeckými cvičeními, 
kondiční test a běžecký test na 3 km, plavecká připravenost 
na 50K, 200Kn a 400K, Natáčení video plavecké techniky + 
vyhodnocení 

8. 12 - 10. 12. 
2017 

SC Nymburk - základní běžecká cvičení, technika plavání + 
testy + videozáznam plavecké technik 

listopad, 2017 funkční testy na FTVS  
13. – 20. 01. 

2018 
Zimním soustředění Churáňov - objemová a technická 
příprava na běžkách 

7. - 14. 7. 2018 
TT kemp Lipno - plavání na volné vodě, cyklistika a běžecké 
tréninky, regenerace 

 
Mezinárodní starty a výsledkové umístění 
Závod olympijských nadějí /ZON/ je pro žáky každoročně jedinou akcí, na které 
mohou reprezentovat svou zemi. Tentokrát se konal v polském městě Bialystok 
nedaleko hranic s Běloruskem. 
 

Jméno a příjmení 
 

umístění 

   Robert Kostlán  
 

2 
David Pluhař  

 
4 

Martin Kozojed  
 

5 
Michaela Urbanová 

 
6 

Natálie Fraňková 
 

7 
Julie Balcarová 

 
9 

Soutěž družstev - žákyně 
 

3 

Soutěž družstev  - žáci 
 

2 
 
Celkové hodnocení přípravy a závodní sezony 
Začátek přípravného období byl bohužel poznamenán „ztrátou“ tří nejlepších 
sportovců z důvodu zranění, nebo věnování jinému sportovnímu odvětví. 
Celkové hodnocení RTC 2017/2018 hodnotím poměrně kladně a to skvělým 
přístupem jednotlivých sportovců.  

 
Vše co se v přípravě povedlo, jsme chtěli 
zužitkovat při Závodě olympijských nadějí, který 
je pro žáky každoročně jedinou akcí, na které 
mohou reprezentovat svou zemi. Výsledky 
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najdete v tabulkovém přehledu a pro upřesnění snad je dodávám, že nejblíže k 
vítězství byl tým starších žáků, který na druhém místě zaostal za maďarskými 
vítězi o pouhé 4 sekundy! 
Bohužel z důvodu zdravotních potíží na následné operace patří velké 
poděkování za zajištění žákovského týmu při této akce Janu Zikmundovi a Janu 
Mičkovi. 
 
Jan Vaněk 
hlavní trenér žákovských kategorií ČTA 
 
2. SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE  
Sportovní centra mládeže, tzv. SCM, je program zařazený do systému přípravy 
talentované mládeže se státní podporou. Tvoří efektivní článek péče                    
o talentovanou mládež dorostenecké a juniorské kategorie, prostřednictvím 
sportovních klubů a oddílů. Činnost je zabezpečována prostřednictvím 
dislokovaných pracovišť v sídlech spolků, u kterých trenérsky působí vedoucími 
trenéři SCM. 
Česká triatlonová asociace byla v ročním tréninkovém cyklu 2017/2018 
zřizovatelem šesti center mládeže a součástí programu talentované mládeže 
jsou i dvě Triatlonové akademie. Celkem bylo zařazeno 62 triatlonistů a 
triatlonistek.  
 
Přehled Sportovních center 
mládeže 

Počet 
sportovců 

 

Trenérské zajištění 

E-ON triatlon team, z.s. 6 
 

Michal Háša 
Plavecký klub Jindřichův Hradec, 
z.s. 

3 

 

Josef Hrdlička 

SK Slavia Praha plavání, spolek 4 
 

Zuzana Součková 

TCV Jindřichův Hradec, z.s. 5 
 

Jan Vaněk 

TITAN sport club, z.s. 4 
 

Matěj  Nekoranec 

TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 3 
 

Josef Mužíček 

    Individuálně se připravující 
sportovci 

22 

 

osobní trenéři 
sportovců 

    TRIATLON Plzeň, z.s. (triatlonová 
akademie) 

7 

 

Jan Řehula 

KONRAD TEAM, z.s. (triatlonová 
akademie) 

8 

 

Ladislav Dvořák 
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CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA DOROSTENECKÝCH KATEGORIÍ 
Příprava dorosteneckého výběru ČTA proběhla v rámci 
předem schválených akcí.  Jediná, ale velmi zásadní změna 
nastala v prosinci na postu hlavního trenéra, kterým byl 
jmenován Radek Eliáš. 
 
Trenérská filozofie a postupný harmonogram práce pro 
tuto kategorii – hodně pracovat na celostním vývoji, 

posilování, kompenzace, technická cvičení, koordinační 
cvičení. Cíl  - rozmanitý trénink, ale bez objemů to nejde a dále připravit tělo i 
hlavu a také se snažit tréninkem připravit tělo a zamezit zraněním. 
 
Soustředění a přípravné akce dorosteneckého výběru v RTC 2017/2018 

13. - 20. 01. 2018 Zimní VT Šumava – všeobecná příprava, rozvoj AEP 

14. - 18. 02. 2018 SC Nymburk - technika, testy. 
13. - 27. 04. 2018 VT Španělsko - Mallorca (A+B) – objemy cyklistika 

15. - 18. 05. 2018 kontrolní sraz - Šumava - přechody, depa ANP 

07. - 08. 7. 2018 EPJ Tiszaujvaros 
29. 7. 2018 EPJ Tábor 

28. 8. – 01. 09. 
2018 

Mistrovství Evropy dorostu - Řecko 

9. 9. 018 EPJ Zagreb 
 

 
 
 
 
 

Mezinárodní starty a umístění 

Jméno a 
příjmení 

 

Kvalifikace YOG 
Banyoles (ESP) 

ZON 
Bialystok 

(POL 
ME Loutraki (GRE) 

     Radim Grebík 
 

DNF   11 

Filip Michálek 
 

30   38 
Heidi 
Juránková 

 

31   22 
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Lucie 
Kučerová 

 

47   42 

Šárka Půstová 
 

  8   
Lenka Švecová 

 
  3   

Filip Tlamka 
 

  3   
Matěj Marek 

 
  6   

 
 
Celkové hodnocení přípravy a závodní sezony 
Z pohledu koncepce došlo však k dalšímu posunu. Pozitivně hodnotím u většiny 
sportovců zodpovědný přístup z hlediska k účasti a práci na jednotlivých 
kempech a srazech. Osobně jsem spokojen, 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. Slabiny jsou u sportovců zařazených do výkonnostní skupiny B a 
C, v jejich nedostatečné sportovní připravenosti na sportovní zátěž 
dorosteneckého a následně juniorského triatlonu. 
Proto je třeba v dalším období ještě více zdůraznit centrální přípravu dané 
kategorie, aby ti nejlepší mohli společně odtrénovat co nejvíce hodin a došlo 
tak ke kvalitativnímu posunu v přípravě.   
 
Z hlediska mezinárodních startů dané kategorie hodnotím pozitivně možnost 
účasti v evropských pohárech, které nevnímám za důležité z pohledu sbírání 
medailí, ale nezbytných osobních a závodních zkušeností v triatlonovém světě. 
 
Radek Eliáš 
hlavní trenér dorosteneckých kategorií ČTA 
 
CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA JUNIORSKÝCH KATEGORIÍ 

Centrální příprava byla na kontrolních srazech zaměřena 
především na odstraňování individuálních technických 
nedostatků závodníků a seznámení s tréninkovými 
prostředky a postupy pro jednotlivá přípravná období. Jak 
v rámci tréninkových aktivit, tak teoreticky. Důraz byl 
zaměřen na plaveckou část přípravy. Zimní VT byl cílen 
vedle plaveckého tréninku na objemový aerobní základ 

s využitím specifických běžeckých tréninkových prostředků na 
suchu, tak nespecifických na běžkách. Na jarním VT probíhal komplexní 
triatlonový trénink s preferencí cyklistické přípravy. 
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Soustředění a přípravné akce juniorského výběru v RTC 2017/2018 
26. - 29. 10. 2017 Kontrolní sraz SC Nymburk, výběr A, B 

16. 11. 2017 Diagnostika SC Praha, výběr C 
30. 11. – 3. 12. 

2017 
Kontrolní sraz SC Nymburk, výběr C 

8. 12. 2017 Diagnostika SC Praha, výběr A, B 

13. - 17. 12. 2017 Kontrolní sraz SC Nymburk, výběr A, B 

21. - 28. 01. 2018 VT Mísečky 
22. - 25. 02. 2018 Kontrolní sraz SC Nymburk, výběr A, B 

29.03 - 01. 04. 
2018 

Kontrolní sraz SC Nymburk, výběr A, B 

13. - 27. 04. 2018 VT Španělsko – Mallorca 
13. 5. 2018 Testy SC Plzeň 

16. 6. 2018 EPJ Kitzbühel 

30. 6. 2018 EPJ Holten 
 

07. - 08. 7. 2018 EPJ Tiszaujvaros 
29. 7. 2018 EPJ Tábor 

09. 08. 2018 EPJ Žilina 
9. 9. 018 EPJ Zagreb 

 
Mezinárodní starty a výsledkové umístění 

Jméno a příjmení 

 

Mistrovství Evropy Tartu, 
(Estonia) 

Mistrovství světa Gold 
Coast, (Australia) 

    Tomáš Zikmund 
 

15 38 

Tomáš Kříž 
 

40 
 

Alžběta Hrušková 
 

22 35 

Tereza Svobodová 
 

27 
 

 Štafeta 
 

12   
 
ETU Triathlon Junior European Cup 
Jméno a příjmení 

 
Kitzbühel Holten Tiszaujvaros Tábor Žilina Zagreb 

 
Tomáš Zikmund 

 
25 

 
6 12   

Tomáš Kříž 

 

17. 
semifinále  

12. 
semifinále 

26 18 15 

Jan Trutna 

 

13. 
semifinále 

51 
17. 

semifinále  
24 12 26 
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Matěj Burian 

 

24. 
semifinále  

18. 
semifinále  

33 21 37 

 Jindřich Střihavka 

 

27. 
semifinále 

59  30 14  

 Michal Matula 

 

29. 
semifinále  

    

 Alžběta Hrušková 
 

14 12  5 7  
Tereza Svobodová 

 
 

43  11 5 39 

Martin Semerád 
 

 
39  18 13  

Tomáš Hájek 
 

  
  42 64 

David Leszskov 
 

  
 53  55 

Pavlína Vargová 
 

  
 28   

Matyáš Pospíšil 
 

  
 29   

 
Celkové hodnocení přípravy a závodní sezony 
V rámci přípravného období I a přípravného období II proběhlo 10 centrálních 
akcí. Z toho byly 3 pro výběr „C“, a to centrální diagnostika, kontrolní sraz a 
testy v Plzni. Junioři výběru „A“, výběru „B“ výběr a nejlepší junioři výběru „C“ 
absolvovali akcí 8. Diagnostiku, 4 kontrolní srazy, v jejichž rámci byly 

absolvovány zátěžové testy, 2 výcvikové 
tábory a testy v Plzni. Účast na všech 
centrálních akcích byla téměř 100%. 
Výjimečné omluvené absence byly pouze 
z vážnějších zdravotních důvodů. VT na 
Mallorce absolvovali pouze 4 závodníci 
výběru A a B. 
Centrální příprava byla na kontrolních 

srazech zaměřena především na 
odstraňování individuálních technických nedostatků závodníků a seznámení 
s tréninkovými prostředky a postupy. Jak v rámci tréninkových aktivit, tak 
teoreticky. Zimní VT by zaměřen vedle plaveckého tréninku na objemový 
aerobní základ s využitím běžeckých tréninkových prostředků jak na suchu, tak 
na lyžích. Na jarním VT probíhal komplexní triatlonový trénink s preferencí 
cyklistické přípravy.  
Celkově mohu hodnotit přípravu, vzhledem k tomu, že nebyl dostatečný 
prostor pro přípravu a neznal jsem osobně možnosti a reakce jednotlivých 
závodníků na tréninkovou zátěž, jako poměrně dobrou. V průběhu přípravy si 
většina závodníků vylepšila plavecké i běžecké osobní výkony. Z mého pohledu 
nebyl šťastný, ale ČTA určený, pozdní termín jarního soustředění, po němž 
následoval rychlý přechod do závodního zatížení. To se následně dle mého 
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názoru negativně projevilo v závodní sezóně právě u těch závodníků, kteří VT 
absolvovali. 
Jako celek musím hodnotit výsledky sezóny poměrně pozitivně. Bylo dosaženo 
celkově lepších výsledků jak na ME, tak na závodech EP jako celku, než v roce 
2017. Z toho se dá odvodit, že i výkonnost letošních juniorů byla o trošku lepší 
než těch loňských. Domnívám se ale, že závodníci a to hlavně díky drobným 
zdravotním problémům měli potenciál ještě o něco vyšší. Potěšitelné a pozitivní 
je i větší zapojení do závodů EP závodníků zařazených do výběru C. Také počet 
centrálně zabezpečených závodů byl nadprůměrný. Vzhledem k členské 
základně jsou letošní výsledky juniorů uspokojivé, z pohledu výkonnosti 
evropské a světové špičky ale máme ještě velké rezervy. 
 
Mgr. Jaroslav Formánek 
hlavní trenér juniorských kategorií ČTA 
 
CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIÍ K 23 

Novým hlavním trenérem české triatlonové reprezentace a 

nově i „TOP TEAMU“, pod který spadají i sportovci kategorie 

K 23, je někdejší reprezentant ČR v dlouhém triatlonu Lukáš 

Vrobel. 

Zcela nový model přípravy, který je nastaven i kategorii 
K 23, vychází z principů využívaných v zahraniční, kde 

největší finanční prostředky jsou poskytovány při vstupu 
sportovce do vrcholového triatlonu - do nejvyšších soutěží dospělých. 
Maximální podpora jak trenérská, tak i finanční je pro finální fázi výchovy 
sportovců tím nejefektivnějším nástrojem ČTA, což představuje „TOP team“ – 
triatlonová špička. 
 Členové „TOP teamu“ věkovou kategorii K 23 jsou Ondřej Olšar, Iveta 
Fairaislová a jako "sparring partner“ Lukáš Červenka s Tomášem Zikmundem. 
Samostatně v zahraničních se připravovala Jana Macháčová a Tereza 
Zimovjanová. Ostatní sportovci jsou ve výběrech A, B a C.  
 
Sportovní přípravu, resp. soustředění byla zaměřena na specializovanou 
přípravu a skládala se hlavně ze tří kempů v teple. První dva kempy se 
uskutečnily na Kanárských ostrovech, kde to byla ryze objemová záležitost. 
Další soustředění v teple se uskutečnilo na Mallorce v druhé polovině dubna. 
Zde jsme se již věnovati i kvalitě tréninku a soustředění bylo zakončeno 
závodním dvojblokem EP, prvním přímo na Gran Canarii v Las Plamas a druhý 
týden na to v portugalské Quarteiře.  
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V Další části přípravy jsme absolvovali před ME ve vysokohorského soustředění 
v Livignu a v domácím prostředí ponejvíce využíváme SC Nymburk. 
 
 
Přehled mezinárodních startů a výsledkové umístění 
Jméno a 
příjmení 

 

ME Sprint, 
Tartu (EST) 

MS K 23 Gold Coast, 
(Australia) 

ME K23 Eilat, 
(Israel)  

     
Olšar Ondřej 

 

  
DNF (pád na 

cyklistice) 19. - 21 října,  
po uzávěrce tisku 

zprávy pro 
Valnou Hromadu 

Iveta 
Fairaislová 

 

36 
LAP (odstoupení na 

cyklistice) 

Macháčová 
Jana 

 

41   

 
Je třeba také myslet na odpočinkový blok, protože triatlonová sezóna 2018 je 
extrémně dlouhá a vrcholy přicházejí až v jejím závěru, což deklaruje 
mistrovství Evropy K23, konané až dokonce na konci října. 
 
Mgr. Lukáš Vrobel 
trenér TOP Teamu ČTA 
 
 
 
 
TRIATLONOVÁ AKADEMIE BRNO 
Triatlonová akademie Brno úzce spolupracuje s klubem KONRAD TOOLS TEAM 
a Sportovním gymnáziem Ludvíka Daňka. Triatlonová akademie Brno v sezoně 
2017/2018 zastřešuje přípravu osmi sportovců od 16 do 22 let. 
 
Týdenní plán zajištěných tréninků se skládá z 12ti hodin plavecké přípravy, 4 
hodin cyklistické přípravy, 5ti hodin běžecké přípravy a 1-2 hodin posilovací 
přípravy. Závodníci jsou dle výkonnosti rozděleni do dvou skupin, kdy lepší 
absolvuje celkem cca 20hodin tréninku týdně a mladší závodníci cca 15 hodin 
tréninku týdně. 
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Přehled členů triatlonové akademie 
Hrušková Alžběta 

 
Junioři 

Hrušková Anežka 
 

Junioři 
Charvátová Tereza 

 
Dorost 

Kučerová Lucie 
 

Dorost 

Obermannová Lucie 
 

K23 
Poláčková Pavlína 

 
K23 

Půstová Šárka 
 

Dorost 
Tlamka Filip 

 
Dorost 

 
Celkové hodnocení přípravy a závodní sezony 
Příprava probíhala dle plánu, bylo zajištěno průměrně 20 tréninkových hodin 

týdně a absolvovali jsme 1 společné 12-ti denní soustředění. Ostatní 

soustředění absolvovali sportovci v rámci reprezentačních družstev. 

Závodní sezóna byla převážně úspěšná. Alžběta Hrušková se prosazuje už i 

v seniorské kategorii a byla nominována na ME i MS. Dále se nejlépe dařilo Lucii 

Kučerové, Filipovi Tlamkovi, Šárce Půstové a Pavlíně Poláčkové. V příští sezóně 

budeme dále pracovat na zlepšení jejich výkonnosti s cílem uspět na ME a MS. 

Ladislav Dvořák 
vedoucí trenér Triatlonové akademie Brno 

 
TRIATLONOVÁ AKADEMIE PLZEŇ 
Triatlonová akademie Plzeň (dále jen TAP zajišťuje pravidelný tréninkový 
proces. V roce 2018 jsme zajišťovali přípravu pro 2 hlavní skupiny: TAP 
přípravka a TAP 15+. Od září 2018 dochází k založení nové tréninkové skupiny 
pro nejmenší děti. Cílem je výuka základních dovedností a techniky sportovních 
disciplín triatlonu.  
 
Na úrovni propojení s akademickými institucemi došlo k prohloubení 
spolupráce se Sportovním gymnáziem Plzeň i Západočeskou univerzitou. Navíc 
nejlepší sportovci programu 15+ měli 
možnost čerpat nadstandardní podmínky 
formou zajištění nadstavbového procesu 
(masáže, fyzioterapie, testy, sportovní 
vyšetření a výživové poradenství). 
 
Soustředění TAP – přípravka  
VT Šumava: Lyže,  leden 2018 
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VT Bolevák: mtb,  květen 2018  
VT Melchiorova Huť:  srpen 2018 
VT Dolanský most: září 2018 
Soustředění TAP Program 15+ 
VT – Šumava: od 28. 4. do 2. 5. 208 byl zaměření - silová vytrvalost, ANP a 
nácvik přechodů. 
VT – Šumava: od 1. do 8. 7. 2018 zaměření na závodní tempo  
VT- Šumava: od 1. do 8. 8. 2018 posílení základní vytrvalosti v polovině závodní 
sezony, nácvik přechodů v nadzávodní intenzitě 
VT – Lipno: od 4. do7. 10. 2018 vytrvalostní základ, technika MTB, běh-test 
 
Přehled členů triatlonové akademie 
 
Macháčová Jana 

 
K23 

Marek Jakub 
 

Dorost 
Marek Matěj 

 
Dorost 

Matějovič Filip 
 

Dorost 

Řehula Šimon 
 

Dorost 
Vargová Pavlína 

 
Junioři 

Zimovjanová Tereza 
 

K23 
Chytilová Adéla 

 
2004 

Chytilová Kateřina 
 

2008 

Kuchařová Karolína 
 

2004 
Marešová Magdaléna 

 
2006 

Šmíd Jakub 
 

2006 
Šmídová Adéla 

 
2003 

Vimmerová Nikola 
 

2003 
 
Celkové hodnocení přípravy a závodní sezony 
V celkovém pořadí ČP nejlépe dopadli Filip Matějovič, Filip Nýdrle a Bára 
Jedličková, kteří získali v celkovém pořadí druhá místa. Třetí místo získala v ČP 
Pavlína Vargová.  Letos jsme pocítili generační výměnu. Loňských 5 nejvyšších 
míst v chlapecké kategorii na ČP v kat.ëgorie 14-15 bylo v letošním roce 
nedosažitelných. Pro některé závodníky byl těžký přechod do vyšší kategorie, 
někteří ještě nemají jednoznačně definovanou svojí disciplínu či prioritní 
sportovní odvětví (M. Lukeš, M. Marek J. Marek, N. Vimmerová)  
Na mezinárodním poli získala Pavlína Vargová titul mistryně světa v cross 
triatlonu. 
Na druhou stranu se těšíme z výsledků nových závodníků, jejichž výkony jsou 
pro nás velkým příslibem do dalších let. V současné době se aktivně 
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zúčastňuje přípravy přes 40 dětí a mládeže. TAP zrekonstruovala klubovnu 
v okolí Seneckého rybníka, která slouží jako meeting point pro členy a 
v budoucnu se zde chystáme organizovat pravidelné testovací závody. 

 
Mgr. Jan Řehula 
vedoucí trenér Triatlonové akademie Plzeň 
 
TRÉNINKOVÉ KEMPY S ČTA 
Česká triatlonová asociace nabídla i další 
program a to novinku na zimní období. 
Ve Sportovním centru v Nymburce 
proběhly v lednu a únoru celkem tři akce 
pod vedením zkušeného triatlonisty a 
trenéra Martina Matuly.  
Tyto srazy byly zaměřeny na výuku a zdokonalení plaveckého způsobu kraul, 
zlepšení citu pro vodu a v rámci plavecké všestrannosti i nácvik ostatních 
způsobů. Během únorového kempu probíhali i běžecké tréninky se zaměřením 
na rozvoj techniky a vytrvalosti. 
 
MOTIVAČNÍ PŘÍPRAVNÉ KEMPY PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
Smyslem tohoto programu ČTA bylo předat mladým triatlonistům do 15 let 
všech výkonnostních úrovní znalosti z technické průpravy v běhu a plavání. 
Trenérský tým vedením Martina Hotového a Honzy Vaňka, měl k dispozici ještě 
specialisty - Janu Kolčiterovou (kondiční a běžecká příprava) a Michala Beránka 
(plavecký specialista). 
 
Dalším naším cílem bylo vzbudit v dětech vášeň k závodění, aby usilovaly o co 
nejlepší výkony a překonávali sami sebe nejen na závodech, ale i na tréninku.  
Některé děti zažily první setkání s profesionálními trenéry, stejně tak jako 
mnozí dostali poprvé příležitost využít zázemí Sportovního centra v Nymburku. 
ČTA uspořádala celkem tři přípravné kempy, dva v přípravné období měsíců 
února a března a následně před začátkem triatlonové sezony, květnu. O tyto 
akce byl velký zájem a zúčastnilo celkem padesát zájemců. Dle ohlasů od rodičů 
zúčastněných triatlonistů a triatlonistek, měly tyto akce velký úspěch a původní 
záměr se tedy podařilo naplnit a i následujícím období budou tyto přípravné 
kempy pokračovat. 
PROJEKT TRIATLON PRO DĚTI 
Hlavním cílem nového projektu ČTA “Triatlon pro děti” je nabídnout trenérům, 
rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu. Projekt si dává za cíl co 
nejvíce usnadnit novým zájemcům o triatlon přístup k nezbytným informacím 
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do začátku. Cílem je tedy mimo jiné i navázat na dřívější projekt ČTA “Triatlon 
děti”, který si dával za cíl vytvořit více triatlonových oddílů pracujících s 
mládeží. 
 
Na nově vzniklých webových stránkách www.triatlonprodeti.cz, každý najde 
dostatek informací o triatlonových týmech ve svém okolí, potřebnou metodiku 
k tréninku dětí, návody, jak začít s triatlonem a na koho se obrátit, co bude vše 
vaše dítě potřebovat na první závod a mnoho dalších informací. 
 
NEWSLETTER ČTA 
Dalším důležitým krokem bylo rozšíření úsek pro 
sportovní metodiku mládeže.  
V říjnu 2017 začal být sportovním klubů a oddílům 
distribuován nový „metodicko-populární“ newsletter 
ČTA, který svým pojetím a zaměřením cílí do aktivního 
triatlonového prostředí tj. do každodenní práce během 
celého roku.  
Nejde o zaměření výhradně na trenéry a již aktivní 
sportovce, ale i o ty, kteří se chystají s triatlonem začít a 
něco málo již dělají. V každém vydání je část vyhrazena pro „praktickou“ 
metodiku, ve které se v základu dozvíte, co by se mělo v daný měsíc trénovat, 
na co se zaměřit a jak si případně strukturovat svůj tréninkový týden. 
Nedílnou součástí každého newsletteru jsou i novinky z triatlonového prostředí, 
obzvláště z mládežnických kategorií a klubů. Zmiňovány budou i body týkající se 
závodů, pravidel, výcvikových kempů a školení. Své místo zde naleznou i 
zajímavé rozhovory či motivační články, a to jak z prostředí našeho tak i 
zahraničního triatlonu. 
 
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ČTA 
Tradičně v podzimních měsících mají zájemci o zvyšování trenérské kvalifikace 
možnost zúčastnit se školení k získání III. a II. trenérské třídy. Tyto školící akce a 
také semináře zajišťuje pro ČTA akreditované pracoviště Fakulty tělesné 
výchovy a sportu v Praze pod garancí předsedkyně Rady ČTA, Mgr. Lenky 
Kovářové, Ph.D., MBA. Veškeré informace k těmto vzdělávacím programům 
jsou v předstihu dostupné na webu ČTA. 
 
 
SEMINÁŘE TRENÉRŮ ČTA 
Leden 2018  - ve dnech 6. až 7. ledna 2018 se uskutečnil ve Sportovním 
centru Nymburk jeden z prvních seminářů v tomto roce určený především pro 

http://www.triatlonprodeti.cz/
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trenéry mládeže ČTA, na jehož zajištění se podíleli přední odborníci. Seminář 
byl zaměřen na silovou přípravu v triatlonu a nebyl zaměřen pouze teoreticky, 
ale naopak velký prostor dostala i praktická stránka trenérské činnosti – tj. 
možnost si vše okamžitě „osahat“ v praxi.  
V teoretické části vystoupila se svými dvěma přednáškami předsedkyně ČTA 
Lenka Kovářová. Následoval ji opravdu exkluzivní host MUDr. Smíšek Richard, 
který popovídal o novém přístupu ke spirální stabilizaci páteře.  
V praktických blocích se opět realizoval doktor Smíšek se svoji fyzioterapeutkou 
Paulínou Novotnou, která se aktivně 
účastní spolupráce s dorosteneckým 
výběrem. Své bloky zaměřené na cvičení 
s TRX a kruhové tréninky měl Ervín 
Laundauer (vynikající instruktor v této 
oblasti).  
Do výuky se zapojil i Luboš Černý 
(několikanásobný MS v kulturistice), 
který všem účastníkům ve své skvěle vybavené posilovně v Poděbradech ukázal 
„vychytávky“ v posilovacím tréninku na strojích a s činkami, které jen tak hned 
není možné nikde získat.   
 
Říjen 2018 - další neméně zajímavý seminář pro všechny trenéry triatlonu, 
především pak trenéry Sportovních center mládeže a Sportovních středisek se 
uskutečnil ve dnech 6. - 7. 10. 2018.  
Ve Sportovní centrum v Nymburce se přednášelo na téma „Nové trendy v 
tréninku triatlonu„ (dýchání, plavání) a program mimo jiné zahrnoval tyto 
témata: 
 - Ventilační limitace a její řešení u vrcholového sportu – teorie  
- Ukázka nácviku správného dýchání  
- Základy správné techniky pro vrcholovou etapu přípravy v triatlonu  
- Ukázka plaveckého tréninku se zaměřením na technické zdokonalení  
- Posilování v plavecké přípravě pro triatlon  
 
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZVOJ NA AKTIVITY 
Hlavní silou rozvoje a růstu každé organizace jsou lidé a nalezení vhodných cest 
a správných postupů, abychom mohli náš záměr rozvoje uskutečňovat.  
Oblasti podporovaných rozvojových aktivit: 
 Program vzdělávání, ve kterém budou využívány individuální i skupinové 

aktivity, 
 Program triatlonových kempů pro děti a mládež 
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 Maximální a to i finanční podpora pro finální fázi výchovy sportovců a tím 
nejefektivnějším nástrojem ČTA bude „TOP team“ – triatlonová špička. 
 

 
HOSPODAŘENÍ 
Česká triatlonová asociace je jako nestátní nezisková organizace nucena s 
dostatečným předstihem plánovat své finanční toky a také s ohledem na 
aktuální vývoj v průběhu roku svůj finanční plán revidovat a reagovat na 
jednotlivé podněty.  
S ohledem na 100 % podíl dotací z veřejných zdrojů na financování činnosti 
sportovní přípravy dětí a mládeže a na podmínky jejich použití je ČTA nucena 
zvažovat maximální efektivitu výdajů vynaložených dotací ve prospěch 
triatlonového hnutí. 
Rozpočet Programu „Talent“ byl v roce 2018 navýšen o téměř dva miliony 
korun. Tato finanční podpora přípravy sportovně talentované mládeže ve 
věkové kategorii od 8 do 23 let je nastavena v organizační struktuře, ve které je 
zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů.  
Příspěvky triatlonovým oddílům a klubům jsou důležitou součástí rozpočtu 
programu „Talent“ a významným nástrojem podpory základních článků. Jsou 
poukazovány jednotlivým příjemcům podle schválených kritérií, u nichž vyvíjí 
činnost Sportovní střediska, Sportovní centra, či Triatlonové akademie. 
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Položka Částka Celkové výnosy 7 000 000,00 Kč

Dotace MŠMT ČR 7 000 000,00 Kč Celkové náklady 3 773 102,53 Kč

Položka Částka

Spotřeba materiálu 63 137,78 Kč 54%

Cestovné 14 920,00 Kč

Ostatní služby - sportovní příprava ČR 1 056 744,00 Kč

Ostatní služby - soutěže tuzemsko 9 600,00 Kč

Ostatní služby - sport. příprava zahraničí 851 963,08 Kč

Ostatní služby - soutěže zahraničí 38 222,67 Kč

Ostatní služby - školení a semináře 27 735,00 Kč

Jiné služby výše neuvedené 485 763,00 Kč

Ostatní služby - trenéři 942 342,00 Kč

Odměny dle dohod o provedené práce 250 880,00 Kč

Nnájemné sportovních prostor 6 295,00 Kč

Jiné ostatní náklady 25 500,00 Kč

0,00 Kč

VÝNOSY

NÁKLADY

SOUHRN

3 226 897,47 KčZŮSTATEK

PROCENTO UHRAZENÝCH NÁKLADŮ 

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

7 000 000 Kč

Příjmy
Výdaje

7 000 000,00 
Kč

3 773 102,53 
Kč

BILANCE ČERPÁNÍ DOTACE PROGRAMU TALENT
Období

1. 1. 2018 
až 19. 9. 2018

Vývoj plnění rozpočtu programu „Talent“ v průběhu roku 2018 v hlavních ukazatelích 

Vývoj plnění  

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

 
PODĚKOVÁNÍ 
Chci tímto jménem celého realizačního týmu programu „Talent“ poděkovat 
všem, kdo s námi v tomto období spolupracovali na našich projektech a 
činnostech. 
 
Velké poděkování patří a toho musíme být vědomi, každému z rodičů, 
dobrovolných spolupracovníků, ale především patří obrovské poděkování všech 
trenérům, kteří se na činnosti sportovní přípravy triatlonové mládeže v ročním 
tréninkovém cyklu 2017/2018 podíleli. 
 

Praze, dne 2. 10. 2018 

 
Milan Kulman 
koordinátor mládeže ČTA 
milan.kulman@triatlon.cz 

mailto:milan.kulman@triatlon.cz
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2.3 Zpráva hlavního trenéra ČTA 

 

Letošní sezóna pro nás byla první, ve které jsme fungovali 
v olympijském triatlonu s takzvaným TopTýmem. V této 
skupině byli zařazení elitní sportovci kategorií juniorů, K23 a 
seniorů. Úkolem týmu bylo v sezóně absolvovat v co možná 
nejširším možném měřítku společnou centrální přípravu a 
zvýšit počet startů a především kvalitu výsledků na 
mezinárodních pohárech. Důvodem je naše reakce na změny 

v kvalifikaci na OH 2020, kde jsou již na programu mimo 
individuálních závodů i závody smíšených týmů. Zmenšení počtu startujících na 
závodech WTC a WC vyžaduje jen pro účast vysoké postavení v individuálním 
ITU žebříčku. Navíc kvalifikace štafety na je podmíněna jednak umístění 
v žebříčků štafetovém, ale také všichni závodníci musí splňovat i kritérium 
postavení v individuálním rankingu do 140 místa ITU point listu. V sezóně jsme 
zapracovali oběma směry. Tým absolvoval s patřičnou vážností štafety jak na 
ME a MS, tak i v rámci závodů WTS, kde jsme dostali jedinou možnost startu. 
Vzhledem k destinacím hlavních akcí sezóny to byl rok extrémně náročný i 
z pohledu cestování: ME Estonsko pak ihned WTS štafety Edmonton, a v zápětí 
ME v Glasgow. Dalšími akcemi bylo finále WTS Austrálie, ME K23 Eilat. Letošní 
rok byl z našeho pohledu v maximálním nasazení. Každopádně ho však můžeme 
hodnotit jako kladný, a to nejen již zmiňovanému skvělému výsledku Venduly 
Frintové na domácím Světovém Poháru v Karlových Varech, umístění Venduly 
Frintové a Petry Kuříkové v TOP 10 ME v Glasgow, 5.místo Františka Lindušky na 
závodě ME ve sprinttriatlonu či stejná pozice při SP v Karlových Varech, ale i 
díky řadě dalších individuálních umístění jako bylo například vítězství Jana 
Volára na Evropském poháru v Dnipru či 14. místo na ME v Estonském Tartu. 
atd. 
 
Strukturovaně bych sezónu OH TT hodnotil pozitivně, přestože se najde řada 
věcí a výsledků které mohli být lepší a jiné. Pokud bych měl shrnout proč, tak:  

1) V loňském roce jsme měli z pohledu bodování jen 8 aktivních závodníků 
zatím co letos téměř dvojnásobek tedy 15. 

2) V loňském roce celkový byl bodový zisk 6800 bodů, z čehož 3404 bylo jen 
díky Vendule Frintové. Letošní body jsou 10685 tedy s nárůstem o více 
jak 50%. 

3) V loňském roce na závodech World Cup (WC) a výše byly plnohodnotně 
schopni závodit jen tito reprezentanti: Frintová, Kuříková a Čelůstka. 
Letos přibili František Linduška a na hraně i Jan Volár. Navíc u Petry 
Kuříkové došlo k výraznému výsledkovému posunu. 
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4) Zatím co loni to vypadalo, že reálně o OH může bojovat jedna s trochou 
štěstí dvě ženy, letos již můžeme reálně uvažovat o dvou ženách a 
jednom muži. Dokonce viz. hodnocení štafety není nereálná ani 
nominace do štafetového závodu a tím zaručená nominace 2muži + 2 
ženy. 

5) Nástup závodníků nové generace, (Zikmund, Grebík, Hrušková, 
Fairaislová), který by měl zaručovat kontinuitu výsledků i do dalších let. 

 
Kde hledat příčiny těchto pozitivních změn: 
1) Systémové změny, (podpora závodníků na základě mezinárodních 

výsledků a plnění výkonnostních limitů) které donutily závodníky více 
závodit v mezinárodní konkurenci a pracovat systematicky na posouvání 
zmíněných výkonnostních parametrů. 

2) Zvýšená podpora rozložena do více závodníků, která umožnila větší 
profesionalizaci přípravy a zvýšení účasti na mezinárodních startech, 
které jsou finančně náročné. 

3) Koncepční systémová příprava. Velmi rád mohu zhodnotit, že po všech 
intenzivních společných tréninkových blocích se povedlo u drtivé většiny 
závodníků jezdit své top výsledky. Snad s výjimkou jarního bloku u Jana 
Čelůstky. Snad nejpozitivněji vyšlo vysokohorské soustředění v Livignu 
před Akademickým Mistrovstvím Světa (AMS) a Světovým pohárem 
Karlovy Vary. (5. Linduška, 10. Olšar, 20. Červenka, vítězný Zikmund 
v juniorské kategorii) 

 
Výčet a hodnocení přípravných kempů TopTýmu: 
1) Závody Agadir + Mauricius (listopad 2017 ) – oba závody splnily zadaný 

účel tj. nasbírat potřebné ITU body, které by následně umožnili se 
dostávat na startovní listiny již lépe obsazených závodů. 

2) VT Brumlovka – posilovací, plavecký a kompenzační blok, zaměřený na 
prevenci budoucích zranění a zlepšování výkonností odstraněním limitů 
posturálního systému. Celé soustředění bylo spolu-vedeno 
fyzioterapeutkou. Závodníkům byl nastaven osobní rozcvičovací                 
a kompenzační program. Bohužel průběh sezóny ukázal, že s ním pak 
řada závodníků nedostatečně pracuje. To je otázka jejich profesionálního 
přístupu. Do budoucna zde ale musíme vytvářet větší tlak na realizaci.  

3) Zimní VT Srní – týdenní soustředění zaměřené na všeobecnou přípravu     
a základní + silovou vytrvalost.  

4) Grand Canaria únor: Objemové 14 denní soustředění - základ pro první 
závodní blok.  
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5) Grand Canaria březen: Druhé objemové 14 denní soustředění + 
zapracování do Anaerobního prahu + úvodní závod Evropského poháru 
na Grand Canarii (GC). 

6) Quarteira březen: Přesun s GC na další závod EP  
7) Malorka duben: Objemové soustředění pro druhý přípravný blok. 

Soustředění převážně splnilo účel žádná nemoc žádné zranění. 
Nepovedlo slazení s přípravou mladších kategorií a následné skupinové 
tréninky dle výkonnosti. Příští rok bude již řešeno jinak.  

8) Seriál objíždění závodů ME, EP a WC a WTS. Červen – Srpen. Období 
s rozdílnými výsledky. Dlouhé období bez systematického tréninkového 
bloku což u řady závodníků vedlo k poklesu formy. V tomto období se 
uskutečnilo soustředění v Rožnově pod Radhoštěm, které naplnilo 
očekávání bohužel jen u těch kteří se jej zúčastnili (junioři, dorost              
a Fairaislová). Elite závodníci nikoliv. Ti se soustředili primárně na závody, 
což v konečném důsledků vedlo více ke kvantitě, a méně ke kvalitě 
závodních výsledků. Příští rok již budeme poučení a strukturu déle 
podržíme.  

9) Livigno (ITA) Srpen – vysokohorská příprava. Soustředění s asi nejlepším 
výsledkem. Přestože vysokohorská příprava bývá velmi riziková podařilo 
se vše ohlídat a „sestupovali“ jsme přímo na závody AMS v Kalmaru a SP 
Karlovy Vary. Všichni účastníci soustředění předvedli v následujících 
závodech své top sezónní či karierní výsledky. 

 



 33 

PŘEHLED BODOVÁNÍ A UMISTĚNÍ V ITU POINT LISTU VČETNĚ ZMĚN 
2017/2018 

 

Bodovy zisk a 
pořadí ITU PL 
11/2017 

Bodový zisk a 
pořadí ITU PL 
9/2018 (po MS) Meziroční změna 

Příjmení Pořadí  Body Pořadí  Body 

Posun 
žebříčkem 
2017/2018 
+ zlepšení o x 
míst 
- pohoršení o x 
míst 

Změna 
bodového 
zisku 
2017/2018 

Frintová 17 3404 16 3474 + 1 70 

Kuříková 126 860 67 1563 + 59 703 

Macháčová 113 918 184 678 -71 -240 

Zimovjanová 335 158 317 268 + 18 110 

Fairaislová 700 0 311 276 + 389 276 

Poláčková 424 80 512 54 -88 -26 

Hrušková 700 0 606 32 +94 32 

Svobodová 700 0 657 12 +43 12 

Čelůstka 96 1221 137 1011 -41 -210 

Linduška  428 151 100 1246 + 328 1095 

Volár 691 8 206 723 + 485 715 

Olšar 800 0 328 302 + 472 302 

Powada 800 0 427 176 + 373 176 

Červenka 800 0 484 131 + 316 131 

Zikmund 800 0 739 31 + 61 31 

ŠTAFETA 30 0 19 615 + 11 615 

 
Samozřejmě mimo hlavní TopTým OH TT se další sportovci utkávali na tratích 
ME ve věkových kategoriích. Zde si nejlépe vedla na ME v Tartu Lenka 
Fanturová, která získala ve své kategorii titul Mistryně Evropy 2018. Dalším 
medailistou byl Jaroslav Ploc (2.místo). Sportovci věkových kategorií rovněž 
statečně bojovali na ME v olympijském triatlonu (Glasgow) a závodech v rámci 
MS v Austrálii. I zde podávali skvělé výsledky.  
Mimo olympijské triatlonové „vody“ pak již byly zmíněny ve zprávě Sportovního 
ředitele ČTA i výsledky z některých NE OH tlonů. Zapomenout však nesmíme ani 
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na zimní triatlon, který pod koordinací Ivoše Grabmullera, sbírá rok co rok řadu 
cenných umístění na těch nejprestižnějších akcích. 
Samotnou a velmi pozitivní kategorií letošního roku je paratriatlon, kde se 
naplno do olympijské kvalifikace paratriatletů pro OH Tokio 2020 zapojil Honza 
Tománek. Jeho výsledky byly vynikající a můžeme z nich vyzdvihnout hned dva 
TOP: a to2. místo na Světovém poháru Magog a 5. místo na SP v Besanconu.  
Samozřejmě bylo ve všech tlonech na startu hodně našich sportovců, s velkou 
pravděpodobností o dost více než tomu bývalo dříve, což nás jako ČTA těší. 
Záměrně neuvádím výčet všech výsledků, jelikož by byl dlouhý a rovněž by 
dával výrazný prostor na někoho neúmyslně zapomenout či neuvést. Rovněž 
řada výsledků se uskutečnila před sepsáním a odevzdáním této zprávy – což 
bylo těsně před ME v dlouhém triatlonu v Madridu, ME - multifestivalu Ibiza 
(kde na startu bylo přes deset našich sportovců převážně v aquatlonu                  
a terénním triatlonu). Výsledky ME K23 v Izraeli a IM Hawaii byly známy rovněž 
až po vydání manuálu VH. Věřím však, že každý zájemce rád výsledky našich 
skvělých triatlonistů a triatlonistek vyhledá, pokud má tedy zájem, a to na 
www.triathlon.org v sekcích tomu na těchto stránkách určených je vyhledávání 
výsledků celkem komfortní. 

 
V Praze, dne 2.10.2018 
 
Mgr. Lukáš Vrobel 
hlavní trenér ČTA 
lukas.vrobel@triatlon.cz 

http://www.triathlon.org/
mailto:vrobel@triatlon.cz
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3. SHRNUTÍ ČINNOSTI TECHNICKÉ SEKCE ČTA PRO ROK 2018 

3.1 Zpráva technického ředitele ČTA pro VH 2018 

 
 
Tvorba a schválení Soutěžní směrnice 2018 (SS 2018)  

 V únoru byla vydána SS 2018, která upravovala 
všechny závody ČP, MČR . 

 V dubnu jsme SS 2018 aktualizovali, doplnili o nový 
výpočet klubové soutěže pro ČP v krátkém triatlonu. 

 
 

 
Závody shrnutí 

 V sezóně 2018 jsme pod hlavičkou ČTA upořádali, či se podíleli na 3 (4) 
seriálech ČP, Aquatlon, Olympijský/sprint triatlon, Dlouhý triatlon-duatlon.  

 Opět byl vyhlášen ČP v terénním triatlonu, díky spolupráci s klubem SK RN 
Hradec Králové, která celý pohár zaštítila. 

 Celkem 29 závodů ČP, MČR  

 Mezinárodní závody - 5 x  (SP dospělých Karlovy Vary, EP juniorů Tábor, 
Challenge Prague, 1x MS, SP kvadriatlon Týn n.V. 1x SP kvadriatlon 
Lazinov). 

 
Český pohár-olympijský a sprint triatlon (8 závodů) 

 Díky významné podpoře pořadatelům se nám podařilo uspořádat pohár na 
slušné sportovní úrovni. 

 Do poháru byl zařazen závod v Bratislavě na tratích Supersprintu, který se 
uskutečnil již v dubnu. 

 V Příbrami se nově uskutečnilo MČR smíšených štafet a předčila očekávání 
a do příští sezóny počítáme se zvýšením počtu tohoto typu soutěže. 

 Nově byl zařazen pouze závod v Lipové a to jen pro kategorie žactva, které 
nebyly vyhlášeny na ČP a MČR v Brně. 

 Účast na závodech ČP je relativně stabilní a držíme tendenci zvyšování 
počtu závodníků, převážně v žákovských kategoriích viz. tabulky č.3 a 4. 

 Došlo ke změně výpočtu klubové soutěže, aby lépe odrážela výkonnost. 

 Kvalita celého poháru i přes výraznou podporu ČTA nesplnila očekávání a 
je potřeba ve spolupráci s pořadateli zapracovat na zvýšení atraktivity 
soutěží. Jedna z nabízených cest byla zformulována do výzvy na pořadatele 
pro rok 2019, kde se pokusíme vyhlásit závody na tratích Supersprintu. 
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Český pohár-aquatlon (5 závodů) 

 ČP v aquatlonu si v osmém ročníků již našel stabilní místo v kalendáři 
závodů a je vhodným doplněním triatlonové sezóny. 

 Došlo k návratu k počtu závodů na 5. 

 ČP hodnotíme velmi pozitivně, jelikož je jednou z možností jak ukázat 
cestu k triatlonu z jiných sportovních disciplín. 

 MČR  se uskutečnilo v Jablonci nad Nisou s účastí téměř 300 závodníků. 

 Nižší počty závodníků pouze v Karviné. 

 Sportovní výkonnost je na velmi slušné úrovni.  

 Kvalita závodů je na dobré úrovni. 

 Počty účastníku závodů v aquatlonu se i stále zvyšují, zejména 
v žákovských kategoriích viz. tabulky č.1 a 2. a v případě dalšího nárůstu 
musíme doplnit technické parametry soutěže. 

 
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.  

 Závody poháru zůstali stejné jako v roce 2017. 

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

 ČTA se podílela na organizaci závodu Challenge Prague. Druhý ročník  
Challenge se v Praze zúčastnilo v hlavním závodě téměř 900 závodníků. 
Závod byl součástí triatlonového víkendu v metropoli (sprint triatlon           
a další doprovodné akce), Challenge Prague byl i součástí ČP, FORD 
CZECHMAN TOUR což se nejeví jako ideální. 

 
Terénní triatlon  

 Pro rok 2018 se opět vyhlásil Český pohár v terénním triatlonu na základě 
spolupráce s klubem SK RN Hradec Králové 

 Do poháru bylo zařazeno 5 závodů, které splňují kritéria pro ČP. Celý pohár 
proběhl na slušné sportovní úrovni.  

 MČR proběhlo v Plzni.  

 Statistiku počtu závodníků za poslední roky neevidujeme, nicméně jsou 
signály, že se počty závodníků zvyšují.  

 Po pauze se do ČR vrátil světový pohár pod značkou Xterra, díky firmě XPG 
Bohemia s.r.o. ČTA zajistila na základě žádosti pořadatele televizní záznam 
z akce v České televizi. 
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Zimní triatlon 

 Pro rok 2018 se Český pohár v zimním triatlonu nevyhlašoval. 

 Proběhlo pouze Mistrovství ČR, které bylo společné se Slovenskem a 
proběhlo po několika změnách na Štrbském plese. 

 Účast na MČR v ZTT je bohužel stále omezená, ale díky spojení se 
Slovenskem byla uspokojivá i přes nižší počet našich závodníků. 

 
Kvadriatlon 

  Pro rok 2018 se Český pohár v kvadriatlonu nevyhlašoval. 

  Proběhlo pouze Mistrovství ČR a MS v Týnu nad Vltavou a SP Lazinov. 
 

Krajské-regionální seriály 
V letošním roce se nám opět podařilo zajistit i podporu Krajským seriálům-
závodům, podmínkou bylo uspořádání žákovských kategorií od 8.-15 let.  
Každý kraj si měl možnost do programu přihlásit stejně jako v předešlém roce 3 
závody.   
Do programu krajských akcí bylo schváleno 21 akcí. 
Mezi nejaktivnější a nejkvalitnější regionální soutěže patří již tradičně kraje 
Jihočeský, Jihomoravský. 
 
Partnerské závody 
Do programu bylo schváleno na základě žádostí 8 akcí. 
 
Můj první triatlon 
Nově byl vyhlášen projekt „Můj první triatlon“, do kterého bylo zahrnuto 10 
závodů, které splnily požadovaná kritéria. 
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Informační technologie 
CTS (www.czechtriseries.cz) 
Registrační a informační systém se bohužel i letošním roce nepodařilo díky 
kapacitním možnostem správce systému firmě Orgsu posunout k dalšímu 
plánovanému rozvoji. 
Řešili jsme zejména provozní věci, úpravy v počítání ČP klubu apod. a 
požadované změny v rámci GDPR. Grafické úpravy pro lepší orientaci. 
Oproti minulému roku se spolupráce na rozvoji zlepšila, ale stále nedosahuje 
úrovně předchozích let. 
 
 
 
 
 

 
 

V Pardubicích, dne 2. 10. 2018 

 

Bc. Tomáš Petr 

technický ředitel ČTA 

tomas.petr@triatlon.cz 
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3.2 Technická komise a rozhodčí ČTA 

 
Technická komise 
Technická komise se letos rozšířila o Petra Kašpárka, který doplňoval Petra 
Neumanna na postu technického delegáta na vybraných závodech ČP. Dalšími 
členy jsou Radana Nováková jako koordinátor rozhodčích, Petr Mužíček jako 
metodik a Tomáš Petr jako technický ředitel. Celkem 5 členů. 
 
Vybavení 
Aktuálně máme k dispozici 10 radio stanic pro komunikaci během závodu. 
Rozhodčí byli na podzim loňského roku vybaveni dlouhými černými kalhotami a 
letos během sezóny kšiltovkami, kvůli jednoznačné identifikaci a 
reprezentativnímu vzhledu. Dále jsme pořídili hodiny do penalty boxu a 
vývojem prošly i cedule a čáry depa. Na závodech je technickým delegátem 
dále využíván laserový dálkoměr kontrolu plavecké části a kalibrovaný teploměr 
pro měření teploty vody do hloubky 2m. 
 
Rozhodčí 
Aktuálně máme 23 aktivních rozhodčích, z toho 14 s licencí 3.třídy, 2 rozhodčí 
s licencí 2.třídy a 7 rozhodčích s licencí 1.třídy (hlavní rozhodčí). V květnu 
proběhlo dvoudenní školení rozhodčích spolu s náborem nováčků. Letos 
evidujeme 3 nové rozhodčí. Technická komise má nadále zájem o nové 
rozhodčí. Nábor probíhá vždy na jarním školení. Školení rozhodčích a 
technických delegátů má již třetím rokem formát dvou dnů, během kterých se 
střídají 3 lektoři, probírají se technické aspekty závodu, nejčastější chyby a 
změny v pravidlech. Součástí školení je i kurz první pomoci. Každý rozhodčí 
musí navíc úspěšně absolvovat písemný test. 
 
Mezinárodní zkušenosti 
Na začátku tohoto roku jsme měli 20 rozhodčích s mezinárodní licencí. Petr 
Mužíček byl letos nominován ETU na pozici technického delegáta na evropském 
poháru juniorů v Žilině, kde byla zároveň jako Radana Nováková v pozici 
hlavního rozhodčího. Pavlína Bednářová se jako rozhodčí účastnila 6 
evropských pohárů v zahraničí v rámci programu SFTO (rozvojový program 
rozhodčích ITU, ETU). Na světovém poháru v Karlových Varech naši rozhodčí 
obsadili tentokrát 5 hlavních postů (vloni pouze 2). Dále jsme vlastními silami 
obsadili rozhodcovské posty na evropském poháru juniorů v Táboře a stejně 
jako vloni úspěšně zvládli závod Challenge Prague. 
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Pravidla, dokumenty 
V únoru 2018 proběhla revize pravidel, která reflektovala změny 
v mezinárodních pravidlech. Pravidla se snažíme zásadně neměnit, ale v rámci 
postupného vylepšování dochází k upřesnění některých částí tak, aby byl výklad 
jednoznačný. 
Další změnou prošel dokument Směrnice technické komise, kde došlo 
k upřesnění povinností rozhodčích a technických delegátů s cílem zlepšit 
přípravu na závod. Soutěžní směrnice byla letos vydána jedna na celou sezónu, 
čímž jsme splnili další z plánů, které jsme na letošní sezónu měli. Veškeré 
dokumenty jsou k nahlédnutí na webu www.triatlon.cz. Pokračujeme                   
v zápisech ze setkání technické komise.  

 
Další plány pro nejbližší období 

 vypracovat plán akcí na rok 2019 s cílem zvýšit kvalitu závodů ČP 

 revize manuálu závodu s cílem standardizovat důležité body závodu 

 výroční schůze technické komise, zimní schůzka rozhodčích 

 příprava plánu účasti našich rozhodčích na mezinárodních závodech 

 návrh revize pravidel 
standardizovat formuláře pro hodnocení závodu 
 
 

 
 

 

V Pardubicích, dne 2. 10. 2018 

 

Ing. Petr Mužíček 

metodik technické sekce ČTA 

petr.muzicek@triatlon.cz 

 

http://www.triatlon.cz/
mailto:petr.muzicek@triatlon.cz
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4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČTA V ROCE 2017 

Rok 2017 byl v otázce rozpočtu a prostředků získaných ze 
státních zdrojů po pádu „Sazky a.s.“ snad jedním 
z nejkomplikovanějších. Touto cestou bychom Vás chtěli 
v krátkosti informovat o nelehké situaci, kterou prožíval 
nejen celý český sport, ale i ČTA, a to díky fatálnímu 
nedostatku financí. 
Jak jistě víte z médií, bylo pozastaveno vyplácení většiny 
vyhlášených dotačních programů z důvodu podezření 

z korupčního jednání a dotačního podvodu. Následný zásah 
policie na půdě MŠMT destabilizoval celé prostředí. 
Program V. Činnost sportovních svazů, který je pro náš svaz ten nejdůležitější, 
byl dokonce v stádiu již zveřejněného výsledku rozdělení zrušen. Tento program 
byl tedy vypsán hned třikrát, kdy na podruhé dokonce za těžko přijatelných 
podmínek. Důvody proč drtivá většina svazů včetně ČTA nepodala žádost 
v termínu druhého vypsání a v čem byly některé vybrané podmínky 
neakceptovatelné, naleznete níže: 
 

1. Financování „činnosti“ sportovních svazů, se podle MŠMT má nazývat „projektem“. 
Činnost svazu je však kontinuální a ne projektová (od-do). Projektové financování 
evokuje výběrová řízení a soutěž o peníze. Předělat či přejmenovat pravidelnou 
opakující se „činnost“ svazu na „projekt“, je proto nepochopení celé podstaty 
fungování sportovního prostředí. Navíc evokuje domněnku, že hodnocení projektů 
podléhá hospodářské soutěži, jako například projekty v operačních programech. 
2. Nepřijatelná je podmínka ve výzvě vypsaného programu V: Dotace se poskytují 
maximálně do výše 70 procent nákladu, nikoliv do 100 procent. To v podstatě 
zabraňuje řadě svazů, které nemají vlastní zdroje, o dotaci zažádat.  
3. Podmínka, že rozpočet se nesmí odchýlit o víc jak 10 %, a to pod sankcí nejen 
vrácení dotace, ale i pokuty, je pro činnost sportovní organizace naprosto nepřijatelná 
a likvidační. Sportovní činnost přináší situace, které strukturu čerpání rozpočtu 
zásadně mění. 
4. Příliš krátký termín mezi vypsání a odevzdáním žádosti (cca 5 dnů). 
5. Podle Zákona č. 115/2001Sb poskytuje podporu sportu ve formě dotace ze státního 
rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Počínaje podzimem 2016 
úředníci zcela nesprávně definovali Výnos MŠMT č. 23/2016 ze dne 9. listopadu. 
6. Struktura rozpočtu žádosti „projektu“ nesouvisí se strukturou rozpočtu sportovních 
svazů a jejich potřeb. 
 

Následně byly žádosti nakonec na potřetí úspěšně podány a programy 
vyplaceny s velkou časovou prodlevou, která je problémová pro každého 
řádného hospodáře. Na účet ČTA prostředky z programu V. Činnost sportovních 
svazů dorazily 1.9.2017 a účelově vyčerpány měli být do 31.12.2017. 
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Výsledky hospodaření k 31. 12. 2017 
Graf zdroje /viz Tab. Souhrn 2017/: 

694 200,00; 2,94%

600 000,00; 2,54%

58 000,00; 0,25%

20 998 100,00; 
89,02%

50 000,00; 0,21%

100 000,00; 0,42%200 000,00; 0,85%

887 700,00; 3,76%

Interní příjmy (známky, poplatky,
atd)

Půjčka ČUS

Prodej

MŠMT

Dotace Praha 5

Dotace Středočeský kraj

PRE

Český Olympijský výbor

 
 
 

Reprezentace (MŠMT) 

DOTACE MŠMT-reprezentace ČTA 

 
  

Soustředění a VT    344 237,00  

Testování, vzděl., admin. činnost    20 000,00  

Mistrovství Evropy a světa ,SP,EP    769 010,00  

Doprovod na akce   166 526,00  

Náhrady závodníkům   200 000,00  

Balíčky sportovcům    540 000,00  

Materiál (obleč.,diagn. zař., atd.) 
 

677 427,00  

Mzdy a odměny  
 

566 000,00  

Právní služby  
 

15 000,00  

Celkem 
 

3 298 200,00 

 
Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných směrnic. Prostředky na 
reprezentaci byly navýšeny o více jak 100% oproti roku 2016. 
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1. ČOV 

DOTACE ČOV 2017 

 
  

Závod Olympijských nadějí 
 

70 000,00 

Stipendia a granty  
 

100 000,00 

Celkem 

 

170 000,00 

 
Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných podmínek čerpání. Zde je zřejmá 
spíše snižující se tendence podpory, a to s ohledem na transformaci dotačních 
titulů pro střešní subjekty ze strany MŠMT. 
 
 
2. Sportovně talentovaná mládež (MŠMT) 

DOTACE MŠMT - talentovaná mládež ČTA 
 

  

Žaci - soustředění a přípravné akce   250 000,00 

Dorost - soustředění a přípravné akce   300 000,00 

Junioři - soustředění a přípravné akce   450 000,00 

K 23 - soustředění a přípravné akce    450 000,00 

Realizační tým   1 640 999,50 

Trenéři SCM   597 000,00 

Dotace klubům Sps   253 000,00 

Dotace klubům SCM    684 500,00 

Dotace samostatně se připravujících sportovců 
 

304 000,00 

Sportovní materiál   127 278,00 

Metodika   59 915,50 

Vzdělávání   20 000,00 

Kineziologické, somatické a funčkcí vyšetření   60 000,00 

Rozvojové programy k podpoře dětí a mládeže   46 238,00 

Technické a servisní zabezpečení, ostatní náklady   146 369,00 

Celkem 
 

5 389 300,00 

 
Komentář: Čerpání doloženo dle příslušné směrnice.  
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3. Sekretariát ČTA 

Sekretariát ČTA 2017 
  Účetní služby    160 000,00 

Služby (nájem, el., topení, úklid, IT)   200 000,00 

Stravenky   25 200,00 

Mzdy včetně odvodů    825 000,00 

Známky + registrace    5 000,00 

Doména, web, poštovní server    40 000,00 

Kanc.potřeby, opravy   20 000,00 

Poštovné   25 000,00 

Rozmnožovna   15 000,00 

Telefon sekretariát    31 000,00 

Pojištění materiál    6 212,00 

Pojištění odpovědnosti   6 422,00 

Komunikační strategie   121 000,00 

CTS.cz   308 550,00 

Propagace - ročenka   45 000,00 

Monitoring dotací   87 120,00 

Právní služby   250 000,00 

Administrativní podpora 
 

435 600,00 

Marketingová strategie 
 

121 000,00 

Celkem 
 

2 727 104,00 

 
Komentář: Výdaje jsou navýšeny zejména požadavky na administrativní 
zabezpečení čerpání prostředků dotací dle podmínek dotačních titulů                 
a na podporu rozrůstajícímu se týmu ČTA a podporovaných subjetků. 

 
4. Czechtriseries/ČP a krajské a partnerské závody 

Czechtriseries ČP 2017 
  Technické zabezpečení - časomíra   676 027,00 

Technické zabezpečení - servis   317 220,00 

Rozhodčí   439 765,00 

Materiál - (čepičky, startovní čísla, pásky atd.)   205 764,00 

Medaile   108 485,00 

Odměny, ceny   382 000,00 

Realizační tým(tech. ředitel, koor. rozh,metodik,TD)   930 000,00 
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Podpora závodů ČP, (EPJ Tábor)   611 736,00 

Celkem 
 

3 670 997,00 

Krajské a partnerské závody 2017 
 

  

Krajské a partnerské závody   488 873,00 

Celkem 
 

488 873,00 

Můj první triatlon (M1T) 
 

  

Podpora závodů   281 000,00 

Řízení projektu, web, materiál 
 

475 978,00 

Celkem 

 

756 978,00 

 
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 závodů ČP, VSA a menších,           
a to krajských, partnerských a závodů zařazených do projektu Můj první triatlon 
(M1T). 
 
 
Celkový hospodářský výsledek za rok 2017 
Výnosy:   24 838.000,- Kč 
Náklady:   25 487.000,- Kč 
Rozdíl:   -649.000,- Kč 
 
Komentář: Česká triatlonová asociace vykázala za rok 2017 ztrátu ve výši 649 
tisíc korun. Zde, stejně jako tomu bylo v roce 2015, musíme připomenout, že se 
jedná o hospodářský výsledek zjištěný na základě zaúčtovaných výnosů               
a nákladů postupy, které jsou určeny účetními předpisy. Tyto postupy ukládají 
rozlišovat uvedené výnosy a náklady z hlediska věcné, ale i časové souvislosti se 
sledovaným účetním rokem. Při použití uvedených principů může docházet k 
tomu, že přestože asociace hospodaří vyrovnaně, tedy, že se její výdaje rovnají 
jejím příjmům, výsledek vykázaný v účetní závěrce se může lišit. 
Pokud vykazujeme dlouhodobě vyrovnané příjmy a výdaje, musí být součet 
výsledků hospodaření, tedy vykázaných zisků a ztrát, z dlouhodobého hlediska 
také vyrovnaný. Laicky řečeno, pokud je v některém období vykázán účetní zisk, 
ale skutečný rozdíl mezi příjmy a výdaji se blíží nule, musí být zákonitě v jiném 
období výsledek hospodaření záporný, aby se součet výsledků po jejich sečtení 
také přiblížil nule. 
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V předchozím roce, tedy v roce 2016, vykázala ČTA zisk ve výši přibližně 543 tis. 
Kč, je tedy celkem logické, že hospodaření roku 2017 končí ztrátou v podobné 
výši. 
Tato ztráta nesvědčí o nějakých finančních problémech, nebo zadluženosti ČTA, 
ale je logickým důsledkem toho, že účetní ztráta se při použití závazných 
účetních postupů nerovná rozdílu mezi příjmy a výdaji. V dlouhodobém 
horizontu ale musí být součet výsledků hospodaření stejný, jako součet rozdílů 
mezi příjmy a výdaji. 
Pokud si vytvoříme graf s účetními výsledky za několik období, logickým stavem 
je v případě vyrovnaných rozpočtů střídání kladných a záporných výsledků. Asi 
tak, jak je vidět na tomto grafu, zachycujícím výsledky asociace od roku 2009. 
 
 
Graf Výsledky hospodaření ČTA 
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Tab. „Souhrn 2017“ 
  Česká triatlonová asociace    rozpočet  2017 stav ke dni 31.12.2017

POLOŽKY ROZPOČTU  ČTA Výnosy Náklady

Vlastní zdroje:

Interní příjmy (známky, poplatky, atd) 694 200,00 0,00

Půjčka ČUS 600 000,00 603 000,00

ČP 2017 0,00 3 670 997,00

Odpisy 0,00 163 000,00

Sekretariát ČTA 0,00 2 727 104,00

Krajské a partnerské závody, M1T 0,00 1 245 851,00

SP KV spoluúčast 1 250 000,00 0,00

Vyhlášení ČP 2017 0,00 466 554,00

ČTTS s.r.o. (podpora ČP 2017) 0,00 350 000,00

Prodej 58 000,00 0,00

Účelové dotace  prostředky:

Program II. Sportovně talentovaná mládež 5 389 300,00 5 389 300,00

Program I. Státní sportovní reprezentace 3 298 200,00 3 298 200,00

Program VI. Významné akce (SP Karlovy Vary) 4 000 000,00 5 761 167,00

Program VI. Významné akce (Challenge Prague) 1 000 000,00 1 441 827,00

Program X. Projekty pro sportování veřejnosti (M1T) 200 000,00 200 000,00

Český Olympijský výbor (+ dar/loterie/ 887 700,00 170 000,00

Program V. - Podpora sportovní činnosti 7 110 600,00 0,00

Dotace Praha 5 (Challenge) 50 000,00 0,00

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

PRE reklama a propagace 200 000,00 0,00

Zisk / Ztráta  Výnosy celkem Náklady celkem

-649 000,00 Kč 24 838 000,00 25 487 000,00  
 
 
 
 
V Praze, dne 2. 10. 2018 
 
Mgr. Antonín Bauer 
generální sekretář ČTA 
triatlon@triatlon.cz 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:triatlon@triatlon.cz
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5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČTA V ROCE 2018, GDPR, REJSTŘÍK MŠMT 
 
Stav hospodaření ČTA 2018 
Aktuální přehled finančních zdrojů a výdajů v roce 2018 bude předán přímo 
delegátům v místě konání VH ČTA 2018. 
 
GDPR 
25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(General Data Protection Regulation "GDPR"). V rámci tohoto nařízení je třeba 
získávat informovaný souhlas opravňující Českou triatlonovou asociaci k 
nakládání s osobními údaji svých registrovaných členů. Na základě požadavku 
GDPR informujeme a žádáme naše členy a současně zájemce o služby ČTA o 
udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dovolujeme si Vás 
informovat, že v případě odmítnutí poskytnutí souhlasu se zpracováním výše 
zmíněných osobních údajů, případně budete (i jakožto zájemce o služby 
www.czechtriseries.cz) výrazně omezeni na poskytovaných službách 
www.czechtriseries.cz a ČTA, zejména pak vzhledem k tomu, že není možno 
naplnit potřebné podmínky činnosti ČTA, a to na základě platných stanov ČTA. 
Česká triatlonová asociace je v souladu s GDPR.  
Současně připravujeme, některé návody jak postupovat ve vašich klubech či 
pro pořadatele tak, aby jste i vy naplnili GDPR. Postupně vás budeme 
informovat. 
 
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení 
(MŠMT) 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“, případně 
„MŠMT“) v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zavedlo nový informační systém 
veřejné správy - Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a 
sportovních zařízení (dále jen „Rejstřík“). V souladu s ustanovením § 3a odst. 9 
zákona ministerstvo vyhláškou č. 134/2018 Sb., o stanovení formátu a struktury 
datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o 
podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních 
organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních (dále jen 
„vyhláška“), stanovilo formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím 
sportovní organizace a žadatelé o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b 
nebo 6c zákona určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního 
zařízení (dále jen „žadatel o podporu na sportovní zařízení“) zapisují údaje do 
Rejstříku. 
 

http://www.czechtriseries.cza/
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Termíny: 

 Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je 
povinna zapsat údaje do Rejstříku do 31. 12. 2018. 

 Ostatní sportovní organizace jsou povinny zapsat údaje do Rejstříku do 
30. 6. 2019. 

 Žadatel o podporu na sportovní zařízení je povinen zapsat údaje do 
Rejstříku do 31. 12. 2018. 

Co se zapisuje: 

 Název, sídlo a IČ sportovní organizace. 

 Předmět její hlavní činnosti a předmět činnosti v oblasti sportu, případně 
členství v jiné sportovní organizaci. 

 Ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum. 

 Údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdružena, v rozsahu bodu 1, 2    
a 3. 

 Jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu 1) sportovce a 
trenéra evidovaného u sportovní organizace, která je v ní sdružena. 
Pokud uvedené údaje o sportovci nebo trenérovi do Rejstříku nezapíše 
sportovní organizace, v které je daná sportovní organizace sdružena, má 
tuto povinnost přímo sportovní organizace, u níž je sportovec nebo 
trenér evidován. 

 Nemá-li sportovec nebo trenér místo pobytu na území ČR, je třeba zapsat 
adresu místa na území ČR, kde se převážně zdržuje. 

 V případě sportovce rovněž druh sportu, který sportovec vykonává. 

 V případě cizinců státní občanství. 

 Datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou 
byl u sportovní organizace v daném kalendářním roce evidován. 

 Datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost 
uvedenou v bodě 9. 

 Sportovní zařízení, které užívá pro činnost v oblasti sportu - do Rejstříku 
zapíše adresu sportovního zařízení, údaje o druhu sportovního zařízení     
a údaje o výši a účelu podpory ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c 
zákona, byla-li poskytnuta na pořízení nebo technické zhodnocení 
sportovního zařízení. 

 
V Praze, dne 2. 10. 2018 
 
Mgr. Antonín Bauer 
generální sekretář ČTA 
triatlon@triatlon.cz 
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6. NÁVRH ROZPOČTU ČTA PRO ROK 2019 
 

Tab. „Návrh rozpočtu 2019“ 
Česká triatlonová asociace     rozpočet 1.1. - 31.12.2019 

POLOŽKY ROZPOČTU ČTA   Výnosy   Náklady 

 
  

 
  

 
Vlastní zdroje: 

 
      

Ostatní příjmy   700 000,00   0 

Mimořádné příjmy    2 500 000,00   0 

Půjčka ČUS   600 000,00   603 000,00 

Sekretariát ČTA   0   2 750 000,00 

Czechtriserie/ČP 2018   200 000,00   4 500 000,00 

VH/Vyhlášení ČP   0,00   600 000,00 

ČTTS s.r.o.   0,00   340 000,00 

 
  

 
  

 
Státní účelové dotace:         

Mládež   7 000 000,00   7 000 000,00 

Reprezentace   3 628 000,00   3 628 000,00 

Český Olympijský výbor   150 000,00   150 000,00 

Významné akce   6 484 000,00   8 984 000,00 

ZPS   176 000,00   176 000,00 

Organizace sportu   7 304 000,00   0 

 
  

 
  

 
Zisk / Ztráta     Výnosy celkem   Náklady celkem 

11 000,00 Kč   28 742 000,00   28 731 000,00 

 
 
 
V Praze, dne 2. 10. 2018 
 
Mgr. Antonín Bauer 
generální sekretář ČTA 
triatlon@triatlon.cz 
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7. ZPRÁVA JEDNATELE ČESKÉ TRIATLONOVÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017-18 
 
ČTS s.r.o. je zřízena za účelem, aby 
svými aktivitami podporovala ČTA, 
resp. její členy. 

V roce 2018 byly vykonávané tyto činnosti: 

 Marketing, obchod 
V roce 2018 se podařilo pokračovat ve spolupráci z předešlých let, uzavřít 

smlouvy s Ford Motor Company s.r.o., která přímo podporuji seriál v dlouhém 
triatlonu a duatlonu pod názvem FORD CZECHMAN TOUR. V rámci partnerství 
se nám podařilo obnovit (zajistili jsme výrobu) produkční brány, které byli v 
opotřebovaném stavu. 

Uzavřeli jsme smlouvu s firmou Akron Italia CZ s.r.o, která nám 
spolufinancovala výrobu plaveckých čepic pro potřeby Českého poháru v počtu 
3000 ks. 
• Marketinková strategie ČTA 

S firmou Geometry Global s.r.o. jsme zajistili Marketingovou strategii na 
další období, jejíž součástí byla i tvorba nového loga ČTA. 

Návrh nového loga ČTA včetně logomanuálu jsme předali Radě ČTA. 
• E-shop 

v rámci obchodních možností pokračujeme obchodování na E-shopu, kde 
nabízíme k prodeji reprezentační oblečení pro kategorie AGE-GROUP a další 
produkty pod názvem „CZECH TRIATLON TEAM“. Díky marketingové strategii a 
potřebě nového loga ČTA viz. výše byla pozastavena produkce nových 
produktů. Odpovědnou osobou za E-shop je pan Mgr. Josef Dvořák. 
Rok Počet objednávek celkem Počet vyřízených objednávek Počet storno objednávek 

2018 37 31 6 

2017 143 125 18 

2016 84 79 5 

2015 23 19 4 

2014 10 9 1 

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

2018 53 437,36 Kč 64 914,75 Kč 26 985,53 Kč 

2017 177 764,90 Kč 214 578,83 Kč 83 617,46 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 

 Prodej fotografií. 
Cena fotografií zůstává na 10 Kč/20 Kč, člen ČTA/nečlen ČTA. 
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 Media 
V úvodu sezóny jsme bohužel ukončili spolupráci s fotografem Jiřím 
Matouškem a byli tak jsme nuceni provizorně pokrýt všechny závody, což se 
nám téměř podařilo. 
Fotografie jsme nabízeli k prodeji přes CTS viz. výše. 
 
Rozšířili jsme spolupráci s Anetou Grabmüllerovou na správě sociálních sítí 
Facebookového profilu ČTA „Triatlon nás baví“. Nově byl zřízen Instagramový 
profil. 
 
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 zrealizovali živé přenosy 
z akcí.   
 
Navázali jsme na spolupráci s firmou On the SPOT (US Road s.r.o.), která nám 
zajistila ve spolupráci s některými pořadateli ČP tvorbu videí ze závodu. 
Zrealizovali výrobu záznamu přímo pro Českou televizi (Triatlon ČP Ostrov a ČP 
Sokolov) 
 
Podpora pořadatelům závodů a reprezentace ČTA: 

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

 nákup plaveckých čepic pro závody ČP CZECHTRISERIES.  

 Fakturace startovného pro pořadatele 

 Objednávání služeb časomíry 

 Úpravy a podpora pořadatelům v CTS, správa systému. 
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Výsledovka 

  2017    

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

Číslo účtu      Koncový 
 Název účtu    stav 
Náklady       

       
501 Spotřeba materiálu    27770,28 
502 Spotřeba energie    0,00 
504 Prodané zboží    412772,67 
512 Cestovné                     0,00 
513 Náklady na reprezentaci   0,00 
518 Ostatní služby    2616718,46 
521 Mzdové náklady    50640,00 
524 Zákonné sociální pojištění   0,00 
531 Daň silniční   0,00 
546 Odpis pohledávky    19313,00 
548 Ostatní provozní náklady   79,75 
563 Kurzové ztráty 31912,35 
565 Poskytnuté dary 

(peněžní) 

   40000,00 

568 Ostatní finanční náklady - bankovní 
poplatky 

  7207,20 

              
  Náklady celkem       3206413,71 

              
Výnosy       

       
      
602 Tržby z prodeje 

služeb 

   3266911,91 

604 Tržby za zboží    374007,63 
     
648 Ostatní provozní výnosy   1010,30 
660 Finanční výnosy    40620,00 
662 
663               
Kurzové 
zisky             

Úroky přijaté       2683,88 
 

622,36 

  Výnosy celkem       3685856,08 

      
      479 442,37 

V Praze, dne 2.10.2018 
 
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 
 
Pro rok 2018 bylo v oblasti mediální komunikace stanoveno několik cílů. Patřilo 
k nim nejen navázání užší a dlouhodobé spolupráce se zpravodajskými weby a 
denními periodiky s vysokou čteností, ale také oslovení aktivní části populace 
prostřednictvím lifestyle a sportovních médií.   
 
V absolutních číslech lze považovat tuto sezonu za úspěšnou – v tradičních 
médiích došlo k výraznému nárůstu počtu publikovaných článků obsahujících 
slovo „triatlon“. Monitorovací systém Monitora jich za období  
1. ledna – 5. září nalezl 4 509, tedy o 500 víc než za stejné období v roce 2017. 
 
Jako základní mediální servis byly novinářům pravidelně distribuovány tiskové 
zprávy ke každému závodu českého poháru, k závodům MČR a k významným 
akcím s účastí českých reprezentantů, a to před jejich konáním i po skončení.  
 
První výraznou mediální aktivitou tohoto roku byla předsezonní tisková 
konference, která se uskutečnila v Klubu cestovatelů za účasti představitelů 
ČTA, reprezentantů a také ředitelů závodů zařazených do programu 
Významných sportovních akcí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Také v roce 2018 jsme pokračovali v úzké spolupráci s Českou televizí, která na 
programu ČT Sport připravila přímé vstupy ze závodů FORD CHALLENGEPrague 
a CITY TRIATHLON Karlovy Vary. Dále odvysílala obsáhlé reportáže z 11 závodů 
zařazených do českého pohárového kalendáře. Součástí reportáží byla kromě 
jiného také nadčasová magazínová témata, jejichž prostřednictvím byly 
prezentovány novinky, osobnosti i cíle z prostředí českého triatlonu. 
 
S ambicí oslovit aktivní sportující populaci byla navázána spolupráce 
s běžeckým měsíčníkem RUN magazine. Součástí každého vydání je nyní 
čtyřstránkový materiál zahrnující tréninkové tipy, rozhovor s elitním 
triatlonistou i zpráva o nejvýznamnějších událostech předchozího měsíce. Do 
budoucna budeme usilovat o navázání podobné kooperace s dalšími tituly 
(např. cyklistickými), jejichž prostřednictvím se pokusíme oslovit nové 
publikum, pro které by mohl být triatlon zajímavou výzvou.  
Sociální média 
Profily ČTA na sociálních sítích zůstávají pod správou Anety Grabmüllerové. 
Facebooková stránka „Triatlon nás baví“ zaznamenala během této sezony 
nárůst více než 500 fanoušků, k jejichž oslovení přispěla i kampaň zaměřená na 
podporu hobby závodů zařazených do projektu Můj první triatlon. Ve 
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spolupráci s pořadateli bylo vytvořeno 8 událostí, jejichž dosah byl zvýšen 
pomocí inzertních kampaní. Každá z nich pak oslovila průměrně 10 tisíc 
uživatelů. Významný virální dosah dlouhodobě zaznamenávají video sestřihy ze 
závodů, které pravidelně oslovují několik tisíc fanoušků. Největší dosah ovšem 
zaznamenalo video připravené na podporu reprezentanta Františka Kubínka, 
které sdílela i tradiční média a zhlédlo jej více než 16 tisíc uživatelů.  
V letošním roce jsme se začali intenzivně věnovat sociální síti Instagram. Během 
sezony dosáhl profil czech_triathlon více než 60% nárůstu followers                      
a momentálně jej sleduje více než 1 200 uživatelů. ČTA lze najít i na YouTube, 
kde spravuje kanál Triatlon nás baví. 
 

 
V Praze, dne 2. 10. 2018 
 
Michal Včeliš, PR ČTA 
media@triatlon.cz 
 
 
 
 
 
 

mailto:media@triatlon.cz
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9. ZAJÍMAVOST 
 

Bude mít český triatlon svého prvního reprezentanta na paralympijských 
hrách? O nominaci se v závodech Světového poháru pere Jan Tománek. 
 

Byl to jen okamžik. Jednu chvíli byl Honza nadějným cyklistou a fotbalistou, v tu 
další už ležel v bezvědomí u silnice. Když se s kamarádem vraceli z tréninku, 
srazil je nepozorný řidič. Kamarád zemřel a Honza, kterému tehdy bylo patnáct 
let, už se nikdy nepostavil na vlastní nohy. Ten samý moment se ale stal 
i začátkem jeho další úspěšné sportovní kariéry. Jako pro cyklistu byl pro něho 
první volbou handcycling. 
 
„Cyklistiku mám rád. Je to taková krásná dřina, to mi po úraze chybělo. 
Výkonnostně jsem rostl, jednu chvíli jsem byl u nás nejlepším handbikerem, ale 
na světové úrovni se mi prosadit nepodařilo. Najednou už se nebylo kam 
posouvat. Také jsem zjistil, že jsem strašně ambiciózní, že mi jde víc o výsledek 
než o to, aby mě to bavilo a naplňovalo. A to nebylo dobře. S přechodem na 
vytrvalostní závody na běžkách a na dlouhý triatlon to už najednou nebylo 
o tom, jestli porazím soupeře nebo budu o sekundu rychlejší, už to bylo o tom 
posouvat sám sebe a pohybovat se v zóně diskomfortu. Objevil jsem tam hlubší 
přesah a zjistil jsem, že katarzní účinek sportu je na dlouhých distancích daleko, 
daleko silnější. Nějakou dobu jsem kombinoval všechny tři sporty, velmi záhy 
jsem ale zjistil, že to na vrcholové úrovni není možné. Takže jsem si vybral, co 
bylo v tu chvíli mému srdci bližší – triatlon a lyžování,“ říká muž, který jako první 
absolvoval legendární Vassův běh v sedě. A byl také prvním vozíčkářem v cíli 
Jizerské 50. 
 
Nyní už se však naplno věnuje triatlonu – v minulém i letošním roce se stal 
mistrem světa v 70.3 Ironmanu a vše podřídil plánu stát se prvním českým 
handicapovaným triatlonistou na paralympijských hrách. A tak nyní sbírá 
kvalifikační body pro Tokio 2020. Letos si připsal několik skvělých výsledků 
v závodech Světového poháru – v kanadském Magogu byl druhý, ve 
francouzském Besanconu bral páté místo, v britském Eton Dorney byl šestý. 
 
Kvalifikace na paralympijské hry ovšem není náročná jen sportovně, protože 
počet startovních míst je velmi omezený, ale také finančně. V získávání 
prostředků na přípravu podpořila Jana Tománka i Česká triatlonová asociace, 
jejímž prostřednictvím se podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Triatlonová komunita navíc podpořila dobříšského 
sportovce při slavnostním vyhlášení Českého poháru 2017, kdy se konala 
dražba fotografií, jejíž výtěžek putoval právě na paralympijskou přípravu. 
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A jak probíhají samotné paratriatlonové závody? V depech a při přípravách na 
start se triatlonisté neobejdou bez pomoci takzvaných handlerů. „V závodech 
paratriatlonu jsou pořadatelem určeni oficiální handleři, kteří nám dělají 
support. Když se obleču do neoprenu, dva z nich mě odnesou do vody, kde 
odstartuje plavecká část. Po ní mě vynesou na vozík a pak už vlastními silami 
jedu do depa, kde svlékám neopren a nasedám na kolo. Tam už je dovolené 
využít pomoc vlastního handlera, kterého mi většinou dělá přítelkyně,“ vypráví.  
 
Při některých triatlonových závodech má dokonce možnost poměřit své síly se 
zdravými sportovci, ale jen na dlouhých tratích. „Olympijský triatlon je striktně 
rozdělen na závody zdravých a handicapovaných. V polovičním Ironmanovi ale 
startuji se zdravými a mnohdy nemám ani v kategorii handicapovaných 
konkurenci. O to ale ani nejde, tam jde spíš o to posouvat svoje hranice, 
popřípadě se vyrovnat sportovcům bez handicapu. To se mi daří, mnoho 
závodů jsem už dokázal dokončit v první čtvrtině. A to je, myslím, pro vrcholový 
sport handicapovaných dobrou vizitkou.“  
 
 

Michal Včeliš, PR ČTA 

 

V Praze 3.11.2018 

 

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


