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NÁVRH JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

dále jen „Jednací řád“ 

 

1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ 

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

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

členové, kteří jsou právnickými osobami a mají ke dni předcházejícímu dni 

rozeslání pozvánek na příslušnou Valnou hromadu zaplaceny členské příspěvky 

na aktuální kalendářní rok a jsou členy ČTA nejméně po dobu 6 měsíců. Každý 

takový člen má jeden hlas.  

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

je na valné hromadě zastoupen nejvýše jedním delegátem.  

1.3. Delegát je povinen se při prezentaci prokázat potvrzeným mandátem       

a platným osobním dokladem.  

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

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

svolavatelem valné hromady k zajištění jejího průběhu. 

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

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

technické či organizační stránce průběh valné hromady. 

 

2. USNÁŠENÍ SCHOPNOST VALNÉ HROMADY 

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

disponující alespoň jednou polovinou hlasů dle evidence členů k 1.10.2019        

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

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

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

náhradní valná hromada s nezměněným programem jednání, která je 

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

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

3.1. Jednání valné hromady řídí až do volby pracovního předsednictva 

předseda Rady ČTA. 

3.2. Jednání valné hromady řídí tříčlenné pracovní předsednictvo zvolené 

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

předsednictvo volí ze svého středu předsedajícího valné hromady.  

3.3. Pracovní předsednictvo má právo rozhodovat o všech organizačních 

záležitostech v průběhu jednání valné hromady. 

3.4. Předsedající valné hromady uděluje a odnímá slovo jednotlivým 

delegátům a vykonává rozhodnutí pracovního předsednictva potřebná                

k zajištění racionálního průběhu jednání. Pokud diskutující nesouhlasí                  

s rozhodnutím pracovního předsednictva, rozhodne s konečnou platností valná 

hromada. 

 

4. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 

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

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

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

projednání takového bodu. K projednaným a uzavřeným bodům se valná 

hromada již nevrací. 

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

příspěvku je z časových důvodů 3 minuty ke každému projednávanému 

návrhu). Program valné hromady předpokládá diskusi ke každému bodu 

programu. Předsedající valné hromady má právo odejmout diskutujícímu slovo, 

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

námětů řešení, vystupuje po několikáté se stejnou myšlenkou, nebo hrubě 

uráží další účastníky valné hromady. 

4.4. O předložených návrzích se hlasuje zdvižením mandátu (hlasovacího 

lístku). 

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

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

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

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

vrátit hlasovací lístek. 

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

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

zajištění autenticity zápisu je pořizován zvukový či zvukově-obrazový záznam 

jednání. 

 

5. KOMISE VALNÉ HROMADY 

5.1. Valná hromada schvaluje tříčlenné pracovní komise valné hromady: 

5.1.1. Mandátová komise ověřuje přítomnost a platnost mandátů delegátů,        

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

účastníků s hlasem poradním, podává valné hromadě informaci o počtech 

prezentovaných a přítomných účastníků, sčítá hlasy při veřejném hlasování. 

5.1.2. Návrhová komise předkládá na základě průběhu jednání a písemných 

návrhů a připomínek delegátů návrh usnesení ke každému bodu programu 

valné hromady a další údaje o průběhu jednání, včetně usnášeníschopnosti, 

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

zpracování souhrnu přijatých usnesení, který odevzdává s podpisem předsedy 

komise do zápisu z jednání valné hromady. 

5.1.3. Volební komise shromažďuje a předkládá valné hromadě navrhované 

kandidáty, organizuje a řídí volby dle samostatně schvalovaného volebního 

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

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

jednání valné hromady zastupovat.  
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NÁVRH VOLEBNÍHO ŘÁDU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

dále jen „Volební řád“ 
 

Tímto volebním řádem se řídí volba: 

 

Předsedy Rady ČTA: 

 

1.1. Právo navrhovat kandidáty mají členové ČTA, kteří jsou právnickými 

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

(článek 2.6.4 Stanov). Kandidáty lze navrhovat volební komisi pouze písemně. 

1.2. Volební komise sestaví dle došlých návrhů kandidátku podle abecedního 

pořadí podle příjmení kandidátů, se kterou seznámí valnou hromadu. Po 

přečtení jména kandidáta se dotyčný představí, oznámí, zda s návrhem souhlasí 

a může využít svého práva seznámit valnou hromadu s představou o své 

činnosti ve funkci, na kterou kandiduje, a to v rozsahu max. 3 minuty. Kandidát, 

který není na valné hromadě přítomen, může být volen pouze s jeho 

předchozím písemným souhlasem opatřeným ověřeným podpisem předaným 

volební komisi. 

1.3. Právo volit mají pouze delegáti přítomní na valné hromadě, kteří 

disponují hlasem dle článku 2.6.4 Stanov.  

1.4. Před zahájením voleb provede mandátová komise kontrolní součet 

přítomných delegátů disponujících hlasem dle článku 2.6.4 Stanov. 

1.5. Volby probíhají aklamací zdvižením ruky s platným mandátem delegáta 

(hlasovacím lístkem). 

1.6. Volby probíhají ve dvou kolech: 

Pro zvolení kandidáta v prvním kole je podmínkou, aby kandidát získal 

nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. V případě více kandidátů bude 

hlasováno o navržených kandidátech postupně v abecedním pořadí podle 

příjmení navržených kandidátů (podle pořadí na kandidátce). Neobdrží-li 

kandidát nadpoloviční počet hlasů „PRO“ přítomných členů s právem hlasovat, 

bude hlasováno o dalším kandidátovi v pořadí.  Pokud kandidát obdrží 

nadpoloviční počet hlasů „PRO“ přítomných členů s právem hlasovat, je 
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kandidát zvolen Předsedou Rady ČTA a o dalších kandidátek v pořadí se již 

nehlasuje.  

1.7. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční počet hlasů, 

postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů „PRO“ do druhého kola 

hlasování. V případě rovnosti hlasů dvou nebo více kandidátů rozhodne              

o postupu do druhého kola los. Pro zvolení kandidáta ve druhém kole je 

rozhodující počet hlasů jednotlivým kandidátům, přičemž nerozhoduje, zda 

bylo dosaženo nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. Předsedou 

Rady ČTA bude zvolen kandidát s větším počtem hlasů „PRO“. 
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NÁVRH PROGRAMU VH ČTA 2019 

Dne 2. listopadu 2019 

 

Návrh programu: 

 

1.  Zahájení VH ČTA 

2.   Úvodní slovo člena Rady ČTA pověřeného zastupováním ČTA                        

a představení VIP hostů 

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

4.  Volba pracovního předsednictva 

5.  Volba volební, mandátové a návrhové komise 

6.   Zpráva člena Rady ČTA pověřeného zastupováním ČTA o činnosti ČTA        

v období 3. 11. 2018 – 1. 11. 2019 a výhled 

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

8.  Zpráva o hospodaření ČTA (2018, 2019, návrh 2020) 

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 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020 

14.   Hlasování o zprávách člena Rady ČTA pověřeného zastupováním ČTA, 

 sportovního ředitele a technického ředitele ČTA 

15.  Volba – předsedy Rady ČTA 

16.  Různé 

17.  Schválení zbývajících usnesení VH ČTA 

18.  Závěr VH ČTA 
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1. Zpráva statutárního zástupce ČTA 

Vážení sportovní přátelé, 

hned na úvod si dovolím zrekapitulovat některá základní 

fakta. Dne 5. 11. 2018 z osobních důvodů rezignoval na 

pozici člena Rady ČTA pan Jan Laube b.t. Dne 12.12.2018 

oznámila svoji rezignaci předsedkyně Rady ČTA, paní Lenka 

Kovářová, a to s okamžitou účinností, s vyloučením 

ustanovení článku 3.7.5. platných Stanov ČTA. 

Dovolte mi touto cestou paní Lence Kovářové a panu Janu Laubemu za jejich 

činnost pro ČTA poděkovat. 

Na základě návrhu pana Milana Hendrycha schválila Rada ČTA ve složení Filip 

Ospalý, Milan Hendrych a Vladimír Malý kooptaci pana Antonína Bauera za 

člena rady ČTA. Rada ČTA dále schválila pověřením výkonu funkce statutárního 

zástupce ČTA pana Antonín Bauera, a to Usnesením ze dne 12. 12. 2018. Taktéž 

dne 12. 12. 2018 byl pan Milan Hendrych pověřen k zastupování ČTA ve věci 

podání žádostí na vybrané dotace MŠMT. Od té doby pracovala Rada ČTA ve 

složení Antonín Bauer, Filip Ospalý, Milan Hendrych, Vladimír Malý. 

Jednatelem České triatlonové společnosti s.r.o. je pan Tomáš Petr, který je 

současně technickým ředitelem ČTA. Sportovním ředitelem ČTA je pan Martin 

Hotový. Sekretariát zastupují Antonín Bauer a pan Josef Dvořák. Na pozici 

marketingově-administrativní pracovnice byla přijata slečna Pavlína Pavelková. 

Z činnosti: 

Prioritními úkoly, nastavenými Radou ČTA, byly - vypracování a podání žádostí   

o dotace MŠMT na rok 2019, vyúčtování dotací MŠMT a daru ČOV za rok 2018   

a další finanční stabilizace ČTA v přípravě na novou závodní sezónu. Bohužel 

byla ukončena spolupráce ČTA s firmou FORD MOTOR Company, a to i v oblasti 

zapůjčení vozidel. Firma FORD zůstala pro rok 2019 pouze partnerem závodu 

Challenge Prague, kterého je ČTA spolupořadatel dle smlouvy uzavřené přímo 

se zástupcem značky Challenge Family. V oblasti sponzorství proběhlo jednání  

o partnerství a spolupráci na rok 2019 s firmami PATRIA, PRE, LUX a Prista Oil, 

 a to ve spolupráci s Českou triatlonovou společností, s.r.o. 

Současně jsme jednali s několika partnery o spolupráci v oblasti mobility. Stále 

hledáme nové partnery ČTA. Tato činnost je však navázána na potřeby nového 
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nastavení marketingové činnosti ČTA opírající se o jasnou korporátní identitu 

(nové logo), pojmenování a zkvalitnění (profesionalizace) nabídky produktů 

 služeb a na propagaci a následnou realizaci spolupráce či konkrétních projektů. 

Tyto činnosti jsou však postupné a v této oblasti nás stále ještě čeká mnoho 

práce. 

Na diplomatické úrovni jsme nastalé změny komunikovali jak směrem do 

zahraničí, kde nám byla osobně i formou dopisů vyjádřena podpora od zástupců 

Evropské i Světové triatlonové unie, tak i v rámci ČR, kde jsme na půdě ČUS, 

ČOV, MŠMT, ADV ČR atd. vnímáni velice pozitivně. 

Naše důležitá činnost je i rozvoj registračního systému ČTA,                                     

a to www.czechtriseries.cz. Tento systém je základním kamenem existence ČTA. 

Aktuálně vyjednáváme o odkoupení tohoto systému a připravujeme s tím 

související změny, například v oblasti registrací, evidence lékařských prohlídek 

atd. 

Dalším úkolem Rady ČTA bylo zajištění důstojné sezóny Českých pohárů, 

Mistrovství České republiky v jednotlivých „tlonech“ a spoluorganizace 

významných akcí, jako je SP v Karlových Varech, Challenge Prague 2019, EPJ 

Tábor a ME XTERRA. Nově vzniklý pořadatelský manuál „Manuál závodu“ 

doplněný o „Branding a PR“ je dobrým startem pro budování značky ČTA            

a závodů pod hlavičkou ČTA. Děkuji všem pořadatelům závodů zařazených do ČP 

2019 za jejich činnost a odvedenou práci. Snažili jsme se spolupráci nastavit tak, 

aby byla pro obě strany vzájemně prospěšná. ČTA se chce i nadále opírat o tyto 

silné pořadatele a poskytovat jim kvalitní servis a nabízet další možnosti 

spolupráce. Technická sekce a její část rozhodčích a technických delegátů se 

kvalitativně rozvíjí díky činnosti pana Petra Mužíčka, což je pro ČTA velice 

pozitivní trend. Účast na mezinárodních školeních nebo i nominace jako 

„Technical Official“ na zahraniční akce jsou toho důkazem. Všem tímto 

děkujeme. 

V letošním roce byl znovu otevřen projekt Grantové podpory krajských  

a partnerských mládežnických závodů. Došlo i k transformaci projektu M1T na 

formu propagace triatlonu jako sportu pro všechny, zejména v rámci běžeckých 

závodů.  

http://www.czechtriseries.cz/
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Zmiňme, že kromě čtyř výše zmíněných významných akcí se nám i dalších 13 

akcí podařilo propagovat díky dobré spolupráci s Českou televizí a nově s televizí 

Nova. 

Elementární činností ČTA je zajištění servisu sportovní přípravy a soutěžní 

sezóny pro olympijskou kvalifikaci a další důležité sportovní akce, jak v oblasti 

mládeže tak i dospělých. V jednotlivých zprávách sportovní sekce naleznete 

hodnocení a výsledky nastavených činností vycházejících z již schválených 

dokumentů. Seniorská i juniorská reprezentace se může pochlubit několika 

skvělými výsledky, jako např. prvními místy Alžběty Hruškové a Radima Grebíka 

v závodě EPJ či vítězstvím Venduly Frintové na SP v Karlových Varech. Dále nás 

těší skvělé druhé a čtvrté místo Petry Kuříkové a Jana Čelůstky z ME ve sprintu    

a také druhé místo Tomáše Řenče z ME v dlouhém triatlonu. Radka Vodičková, 

Simona Křivánková či Lukáš Kočař nás úspěšně reprezentují na dlouhých tratích 

dalších mezinárodních závodů. Jsme rádi i za rozšiřující se sekci paralympijských 

triatlonistů. 

V oblasti klubů se nám podařilo vytvořit dva nové projekty pro podporu jak 

začínajících, tak i stávajících klubů mimo nastavený systém mládežnické 

podpory. 

Mnoho dalších informací o činnosti a výsledcích jednotlivých sekcí naleznete      

v obsahu tohoto manuálu, dovolte mi se neopakovat a poděkovat všem za jejich 

práci. 

V příštím roce nás čeká olympijský rok a my věříme, že i český triatlon bude mít 

v Tokiu zastoupení! Současně však musíme pokračovat v transformaci ČTA se 

zaměřením na marketingovou činnost a podporu triatlonistů jak na úrovni 

reprezentace, tak samozřejmě i v kategoriích mládeže a hobby. 

 

Děkuji a přeji všem hodně úspěchů 

 

Antonín Bauer 

člen Rady ČTA pověřený zastupováním ČTA 
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2. Zpráva sportovní sekce ČTA 

2.1. Zpráva sportovního ředitele ČTA 

 

Vážení sportovní přátelé a příznivci triatlonu,  

právě nám uplynula poslední samostatná 

předolympijská sezóna a přede dveřmi je již ta 

skutečná olympijská. Olympijské hry v Tokiu budou 

v příštím roce skutečným svátkem letních sportů          

a ČTA pro účast reprezentantů na těchto hrách 

udělala v letošním roce opět kus náročné, ale kvalitní 

práce. Jak se dočtete ve zprávě hlavního 

reprezentačního trenéra Lukáše Vrobela, očekáváme na startech více než jednu 

reprezentantku. I start štafety po skvělých výkonech na Mistrovství Evropy         

a Světa není zcela vyloučen. Zde je však ve hře ještě řada proměnných, aby to, 

jak se říká „klaplo“. 

Jako velmi pozitivní skutečnost vidím, že o skvělý výsledek štafet se zasloužili na 

MS junioři a závodníci kategorie K23. Junioři potvrzovali stoupající výkonnostní 

kvalitu na řadě závodů juniorského Evropského poháru. I zde jsme v celkovém 

hodnocení národů skončili velmi vysoko. Individuální výsledky na Mistrovství 

světa hodnotím v juniorech jako jedny z nejlepších za posledních minimálně 

deset let. Naopak se bohužel téměř celkově (až na výborný výkon štafety) 

nepovedlo ME v OH TT ve Weertu, kde se na start nepostavila nejlepší juniorka 

(nemoc) a i nejlepší junior, který startoval, byl po léčbě zranění. Mezi muži 

výsledek nedokázal zopakovat z loňského roku František Linduška ani mezi 

ženami se „nepovedla“ medaile. Nebyl to pro nás šťastný závodní víkend. Chuť 

jsme si však spravili na Mistrovství Evropy ve sprinttriatlonu, kde to již cinklo 

v podobě stříbrného umístění Petry Kuříkové. Těsně za pódiem zůstal po 

senzačním výkonu Jan Čelůstka.  

Nejen olympijský triatlon však byl na programu tohoto roku. V nejmladších 

žákovských kategoriích dochází rok od roku k progresivnímu zlepšování                

a ukazuje se, že český triatlon se odráží směrem k růstu výkonnosti na 

evropskou úroveň.  

Neolympijské ,,tlony“ (zimní triatlon, terénní triatlon, dlouhý triatlon, 

kvadriatlon) měly po dlouhé době, jak bylo avizováno již na minulé VH, svoje 
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reprezentační výběry a finanční podporu ze strany ČTA. Jsem si jist, že i tato 

podpora se alespoň částečným dílem podílela na jejich zajištění sezóny,             

ve které řada z nich podala famózní výkony: např. 3. místo Tomáše Řenče na 

ME v dlouhém triatlonu (včetně zajetého nejlepšího ironmanského času ČR). 

Pódiová umístění Radky Vodičkové Kahlefeldt na sériích Ironman a Challenge. 

Simona Křivánková doplnila skvělé výsledky na mezinárodním poli 5. místem při 

ME v dlouhém triatlonu. V terénním triatlonu se medailově na MS zadařilo 

Lukášovi Kočařovi, který ve španělské Pontevedře vybojoval bronzovou pozici. 

Zimní triatlon se také postaral o jeden cenný kov z mistrovství světa,                    

a to jmenovitě Marek Rauchfuss za 3. místo na MS Asiago.  

 V tomto roce nově vznikla pod ČTA reprezentační skupina paratriatlonistů, 

kteří se za centrální podpory snaží o získání kvalifikačních míst pro start na OH 

2020. I zde je konkurence a možnost se dostat na start nejlépe bodově 

hodnocených závodů velmi náročná, ostatně jako u olympijského triatlonu,      

což jim cestu za vytčenými cíli takto blízko k olympijským hrám komplikuje. 

Jsem přesvědčen, že pro olympijský rok 2024 již bude vše zcela jinak a budou 

hrát ve startovním poli a ITU para žebříčcích výraznější role. (viz. zpráva Josefa 

Rajtra). 

Aby se nemluvilo jen o TOP sportovcích Elite, je třeba připomenout, že skvělé 

výsledky opět předváděli i závodníci (letos hlavně závodnice) kategorií AGE 

Group na závodech ME a MS.  Po řadě čtvrtých míst v uplynulých sezónách se 

Dana Hyláková dostala na medailovou pozici, když na ME v ruské Kazani 

dokončila na třetí příčce. Stejně skvěle si ve své kategorii na tomto mistrovském 

klání počínala i Martina Tredget. Pěkné výsledky byly vidět i v mezinárodních 

startech v terénním triatlonu. 

Vedle zajišťování sportovní a závodní přípravy reprezentantů Sportovní 

Expertní Komise (SEK) po téměř celý rok pod vedením Lenky Kovářové 

pokračovala v zajišťování metodických školení a trenérských seminářů. Lenka 

Kovářová svoji činnost jako metodika ČTA a osoby odpovědné za školení 

trenérů v září nečekaně zcela ukončila, tudíž veškerá odpovědnost za tyto 

aktivity byla převedena na moji osobu - sportovního ředitele ČTA. Již na konci 

září byla otevřena trenérská škola se specializací triatlon (I. trenérská třída),     

do které nastoupila pětice trenérů. V měsících listopad a prosinec se otevřou 

bloky pro II. a III. třídu. Po dlouhé době tedy ČTA otevře v jednom roce studium 
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všech tří trenérských tříd. Celá metodická činnost tohoto roku vyvrcholí 

odborným víkendovým seminářem, který se uskuteční 13. – 15. 12. 2019 ve 

Sportovním centru Nymburk.  

Pro „nové“ nadcházející období, chceme metodické semináře a školení více 

inovovat. Spolupracovat se zahraničním experty a sladit naše školící 

„programy“ s nově vzniklými školícími programy mezinárodní federace ITU. 

Celkově se SEK snaží dostat do všech školících aktivit nové impulsy. Pro 

prosincový seminář připravujeme účast jednoho či dvou špičkových 

zahraničních trenérů elitních skupin či reprezentantů. Jednoho za olympijský 

triatlon a jednoho za dlouhý triatlon.  

 Pro mládežnické sportovce a hobby závodníky Sportovní sekce připravila 

několik veřejných kempů ve sportovním centru Nymburk, o které byl opět 

mimořádný zájem. Kapacity byly povětšinou plně zabrány. Trenérsky se na nich 

podílel Jan Vaněk se skupinou jím vybraných specialistů. Z důvodu široké 

poptávky po této nabídce kempů v ní budeme pokračovat i v roce 2020 s tím, 

že přidáme navíc ještě jeden delší zimní kemp. Vedoucím těchto kempů bude 

opět zkušený trenér Jan Vaněk.  

Další nezávodní aktivitou, o kterou sportovní sekce řádně „pečuje“ je triatlon 

při Letní Olympiádě dětí a mládeže (LODM), která se uskutečnila v tomto roce 

v Libereckém kraji. Skvělé závodní triatlonové dny připravil pro mladé 

triatlonisty a triatlonistky David Janata se svým zkušeným pořadatelským 

týmem, za což mu patří velký dík. Triatlon se zde již prezentoval v rozšířeném 

olympijském formátu, tj. individuálním i štafetovým startem.  

Závěrem bych rád konstatoval, že změny, které jsem avizoval v roce 2017,          

a následně byly akcentovány v roce 2018, jsou naplňovány v plném rozsahu,      

a to ve všech dílčích krocích. Koncepce, kterou jsme představili před dvěma 

roky resp. na sezónu 2017/2018 byla vytvořena primárně s cílem OH 2024 

s tím, že snahou bude vytěžit maximum i pro olympiádu již v roce 2020. Toto se 

daří a jsem za to rád. Samozřejmě může být něco lepší, ale popravdě to může 

být vždy. 

Velký posun vidím v klubovém prostředí. Týmy posilují či vznikají nové, jako 

třeba ve Zlíně. Triatlonové akademie již obě pracují i s těmi nejmenšími dětmi, 

čehož si velice vážím. Z hlediska tohoto posunu předpokládám,                           

že již od nadcházející sezóny budeme moci více aktivit ze systému SCM                 
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a Sportovních středisek ponechat na klubech a finančně a metodicky je v tom 

již jen podporovat. Pro OH cyklus 2021-2024 bude nadále předávána klubům 

větší možnost autonomie v systémové přípravě. Jednotlivé reprezentace již 

budou zaštiťovat jen reprezentační aktivity Elitních sportovců a TopTým. I toto 

byl jeden z cílů koncepce k OH 2024 tj. aby reprezentace nemusely suplovat 

práci, která by měla být udělána v klubech jednotlivých sportovců.             

 

Jsem si jist, že všechny aktivity, které Sportovní sekce uskutečnila, uskutečňuje, 

či připravuje pro nadcházející sezónu, jsou a budou ku prospěchu českého 

triatlonu. Přinesou další tolik očekáváné reprezentační výsledky a atraktivitu 

kolem aktivit ve všech ,,tlonech“ a věkových kategoriích. Triatlon nás baví a je 

třeba ho stále trpělivě posouvat dál. 

 

USKUTEČNĚNÁ ŠKOLENÍ A ODBORNÉ SEMINÁŘE  

 

Tyto školící akce a také semináře 

zajišťovala ČTA ve spolupráci               

s akreditovaným pracovištěm Fakulty 

tělesné výchovy a sportu v Praze 

pod garancí Mgr. Lenky Kovářové, 

Ph.D., MBA.  

Školení a semináře byly zařazeny do 

systému doškolování trenérů ČTA a veškeré informace k těmto vzdělávacím 

programům byly v předstihu dostupné na webu ČTA (www.triatlon.cz). 

 

Přehled uskutečněných akcí: 

 

Trénink v triatlonu/odborný seminář/ – součást kurzu trenéra II. třídy 

Termín:   23. 11. 2018 - 25. 11. 2018 

Místo:   Praha, FTVS  

 

Hodnocení uplynulého RTC  + plány přípravy na rok 2019 podle jednotlivých 

kategorií – žáci, dorost, junioři a K 23. 
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Termín:   25. 11. 2018 

Místo:   Praha, FTVS 
 

Technika v triatlonu /odborný seminář/ – součást kurzu trenéra II. třídy 

Termín:   22. 03. 2019 - 24. 03. 2019  

Místo:   Praha, FTVS  
 

Kurz trenéra III. třídy  

Termín:   listopad / prosinec 2019  

Místo:   Praha, FTVS, Sportovní centrum Nymburk – bude upřesněno 

 

Kurz trenéra II. třídy  

Téma / termín: teoretický blok / termín a místo budou upřesněny 

   praktický výukový blok / 13. - 15. prosinec 2019 

Místo:   Sportovní centrum Nymburk 

 

Licence trenéra triatlonu I. třídy 

V roce 2019, konkrétně koncem měsíce září nabídla Česká triatlonová asociace 

znovu otevření možnosti studia licence trenéra I. třídy (nejvyšší trenérské 

vzdělání).  

 

 

Ing. Hotový Martin  

sportovní ředitel ČTA 
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2.2. Zpráva koordinátora mládeže ČTA 

 

Představujeme ucelený přehled mapující činnost sportovní 

přípravy mládeže České triatlonové asociace v uplynulém 

období ročního tréninkového cyklu 2018/2019. 

Podařilo se nám naplnit všechny plánované činnosti a zde si 

vás dovolíme informovat o uskutečněných aktivitách. 

 

Jménem realizačního týmu programu „Talent“ děkujeme 

všem, kdo s námi v tomto období spolupracovali na našich projektech                  

a činnostech. Jsme vděčni za spolupráci každého z rodičů a dobrovolných 

spolupracovníků. 

Poděkování také patří trenérům a zapojeným dětem a mládeži s ohledem na 

jejich dosažené úspěchy, což je pro nás motivací a současně největší odměnou. 

 

Obsah této zprávy je proto společným dílem každého z nich. 

 

HLAVNÍ ČINNOST PROGRAMU „TALENT“ 

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 dokazuje činnost dvou Triatlonových akademií. 

 

DALŠÍ GRANTOVÉ PROGRAMY A ROZVOJOVÉ PROJEKTY K PODPOŘE MLÁDEŽE 

ČTA 

 

Pro rok 2019 bylo vypsáno celkem 5 grantových 

programů, či rozvojových projektů 

 

1.  Krajské série mládeže 

 Grantový program je zaměřené k podpoře: 

https://triatlon.cz/wp-content/uploads/P217073_1.jpg
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 Krajských triatlonových svazů, které zastřešují pořadatele triatlonových 

soutěží pro děti a mládež ve svém regionu,  

S cílem: 

 Finančně i materiálně podpořit kvalitu mládežnických závodů na úrovni 

krajských sérií a akcí. 

 Podpořit a zkvalitnit práci s mládeží na krajských úrovních.  

 Zajistit trvale udržitelný rozvoj ČTA, nábor nových členů a zakládání 

nových základních jednotek – klubů, jednotlivců 

 

Rok 2018 

 Grantový program Krajských triatlonových svazů pro náborové akce dětí 

a mládeže 

7 krajských triatlonových svazů - přihlášeno do programu   

7 krajských triatlonových svazů - splnilo podmínky pro finanční podporu
  

 Projekt náborových akcí „Triatlon Děti“ - partnerské závody, které se 

významně podílí na propagaci triatlonu 

13 pořadatelů - přihlášeno do programu   

11 pořadatelů - splnilo podmínky pro finanční podporu  

 

Rok 2019 

 Grantový program Krajských triatlonových svazů pro náborové akce dětí 

a mládeže 

     7 krajských triatlonových svazů - přihlášeno do programu   

     7 krajských triatlonových svazů - splnilo podmínky pro finanční podporu
  

 Projekt „Triatlon Děti“ - partnerské závody, které se významně podílí na 

propagaci triatlon 

8 pořadatelů - přihlášeno do programu 

8 pořadatelů - splnilo podmínky pro finanční podporu  
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2. Triatlonové kempy dětí a mládeže 

Ve Sportovním centru v Nymburce proběhly v měsících únoru a březnu dva 

přípravné kempy pro mladé sportovce (12 - 17let) pod vedením zkušeného 

trenéra Jan Vaňka a specialistů ČTA 

Na obou akcích se představilo 

v celkovém součtu 44 mladých 

triatlonistů. 

Zaměření kempů bylo na zdokonalení 

plaveckého způsobu kraul, zlepšení 

citu pro vodu a v rámci plavecké 

všestrannosti i nácvik ostatních 

způsobů. Součástí kempu je i ukázka 

posilování v mládežnických 

kategoriích a základní běžecká 

technická příprava. 

 

3. Podpora triatlonu v regionech 

Podpora je určena především pro činnost spolků vyvíjející aktivitu pravidelné 

práce s dětmi a mládeží ve věku od 8 do 15 let, na krajské, regionální a místní 

úrovni. 

 6 klubů - přihlášeno do projektu    

 3 kluby - splnily podmínky pro finanční podporu 

 31 - podpořených dětí a mládeže     

 

4. Podpora triatlonu v nových klubech 

Strategii je pomoci nově založených klubům a oddílům, nebo těm, které byly 

nedávno založeny. 

To znamená podpořit rozvoj, rozšiřování a zkvalitňování činnosti nově 

zakládaných, nebo obnovených triatlonových klubů/oddílů s pravidelnou 

sportovní přípravou a sportovní činností svých členů věkové kategorií 8 - 15 let. 

Finanční podpora z tohoto programu cílí na pomoc sportovní přípravě                  

a výchově pro nové zájemce z řad dětí a mládeže, a to v nových místech              

https://triatlon.cz/wp-content/uploads/IMG_2333.jpg
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a městech, což velkou měrou napomáhá celkovému rozvoji triatlonu v České 

republice. 

 

 7 klubů - přihlášeno do programu 

 7 klubů - splnilo podmínky pro finanční podporu 

 43 - podpořených dětí a mládeže 

 

5. Triatlon pro děti 

Cílem projektu ČTA je nabídnout trenérům, rodičům      

a jejich dětem dostatek nezbytných informací                  

o triatlonu.  

Na 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 co bude vše vaše dítě 

potřebovat na první závod a mnoho dalších informací. 

 

Nedílnou součástí jsou i novinky z triatlonového 

prostředí, obzvláště z mládežnických kategorií a klubů. 

Své místo zde naleznou i zajímavé rozhovory či motivační články,                           

a to jak z prostředí našeho tak i zahraničního triatlonu. 

 

Milan Kulman 

koordinátor mládeže ČTA 

 

http://www.triatlonprodeti.cz/
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SPORTOVNÍ STŘEDISKA ČTA 

Sportovní střediska jsou základním článkem sportovně talentované mládeže      

a jsou zřízena s ohledem na koncepci ČTA        

u konkrétního triatlonového klubu, či oddílu, 

se kterým ČTA uzavírá smlouvu o činnosti, na 

základě které jsou klubu, či oddílu 

poskytovány finanční prostředky. Při každém 

sportovním středisku působí trenér 

zodpovídající za sportovní přípravu. 

U mládeže se zejména rozvíjí všeobecné 

pohybové schopnosti a nacvičují se základní 

triatlonové dovednosti. Činnost je zaměřena tak, aby děti získaly pozitivní vztah 

k triatlonu, trénování, závodění a získaly přiměřenou výkonnost. 

Členy sportovních středisek ČTA jsou stejně jako v minulém období děti               

a mládež ve věku 8 - 15 let. V Ročním tréninkovém cyklu 2018 - 2019 

garantovalo činnost sportovních středisek 13 klubů a oddílů, ve kterých bylo      

v součtu 98 mladých triatlonistů a triatlonistek. 

 

Přehled Sportovních středisek 
Počet 

sportovců 

 

Trenérské zajištění 

Triatlon Plzeň 14 

 

Jan Řehula 

Triathlon team Tábor  13 

 

Michal Háša 

TCV Jindřichův Hradec  7 

 

Jan Vaněk 

Triatlet Karlovy Vary  5 

 

Oldřich Dvořák 

Tri Ski Horní Počernice 7 

 

Vladimír Andrš   

TJ Lokomotiva Trutnov  8 

 

Pavel Káňa  

Triatlon Team Příbram  9 

 

Jan Lehocký 

TRI KLUB Příbram  5 

 

Radek Eliáš 

VOKOLOPOLE  6 

 

Přemysl Hašlar 

TJ Sokol Senohraby  8 

 

Petr Štolba / Jan Jakubíček 

CzechTri K.Team, Pardubice 6 

 

Jan Taufer 

TJ Spartak Třebíč 5 

 

Jiří Března 

Elite Sport Boskovice  5 

 

Bohdan Charvát 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi367eZ5bvjAhUKa1AKHdMSAgcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.atletikakoprivnice.cz/vydarene-valasske-mezirici/&psig=AOvVaw3_54ZXP2LhBr4Yk7Az8zXc&ust=1563447269487005
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SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE ČTA 

Tvoří efektivní článek péče o talentovanou mládež dorostenecké a juniorské 

kategorie, prostřednictvím sportovních klubů a oddílů.  

Činnost je zabezpečována prostřednictvím dislokovaných pracovišť v místě 

působení triatlonového klubu, či oddílu, který naplňuje podmínky stanovené 

MŠMT a ČTA, což jsou zejména kompletní nabídka tréninkových prostor             

a zařízení umožňujících sportovní přípravu a odpovídající trenérské zajištění. 

Česká triatlonová asociace byla v ročním tréninkovém cyklu 2018/2019 

zřizovatelem šesti center mládeže a součástí programu talentované mládeže 

jsou i dvě Triatlonové akademie. Celkem bylo zařazeno 67 triatlonistů                  

a triatlonistek jsou i dvě Triatlonové akademie. Celkem bylo zařazeno 67 

triatlonistů a triatlonistek.  

 

Přehled Sportovních center 

mládeže 

Počet 

sportovců 

 

Trenérské zajištění 

Triathlon team Tábor 3 

 

Michal Háša 

Krušnoman Triathlon Team 

Litvínov 
5 

 

Tomáš Langhammer 

TJ Spartak Třebíč 5 

 

Jiří Března 

TCV Jindřichův Hradec 6 

 

Jan Vaněk 

TITAN sport club Zlín 7 

 

Matěj  Nekoranec 

TJ Lokomotiva Trutnov 5 

 

Pavel Káňa 

    Individuálně se připravující 

sportovci 
21 

 

osobní trenéři 

sportovců 

    TRIATLON Plzeň (triatlonová 

akademie) 
8 

 

Jan Řehula 

KONRAD TOOLS TEAM 

(triatlonová akademie) 
7 

 

Ladislav Dvořák 
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Celkové výnosy 8 715 000,00 Kč

Položka Částka Celkové náklady 5 333 942,44 Kč

DOTACE MŠMT 8 715 000,00 Kč ZŮSTATEK 3 381 057,56 Kč

Položka Částka

Sportovní příprava a soutěže ČR 1 392 799,00 Kč

Sportovní příprava a soutěže zahraničí 896 685,28 Kč

Služby trenéři 985 500,00 Kč

Odměny dle dohod o provedené práce 268 420,00 Kč

Spotřeba materiálu 836 211,50 Kč

Nájemné sportovních a nebytových prostor 15 510,24 Kč

Jiné služby výše neuvedené 887 862,34 Kč

Ostatní služby - školení a semináře 8 410,97 Kč

Cestovné 5 728,00 Kč

Jiné ostatní náklady 25 302,20 Kč

Ostatní služby, poštovné apod. 11 512,91 Kč 61%

VÝNOSY

NÁKLADY

PROCENTO UHRAZENÝCH NÁKLADŮ 

SOUHRN

8 715 000,00 

Kč

5 333 942,44 

Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

6 000 000 Kč

7 000 000 Kč

8 000 000 Kč

9 000 000 Kč

10 000 000 Kč

Příjmy Výdaje

BILANCE ČERPÁNÍ DOTACE PROGRAMU TALENT OBDOBÍ

1.1. 2019 -

16. 9. 2019

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 2019 navýšen na celkovou částku 

8 715 000,-Kč. 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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CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ ČTA 

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. 

 

 

Soustředění a přípravné akce  

16. - 28. 10. 2018 

VT Churáňov  - sraz, seznámení se základy běžecké 

techniky a s průpravnými běžeckými cvičeními, 

kondiční test a běžecký test. 

07.12 - 9. 12. 2018 
 SC Nymburk - běžecká cvičení, technika plavání + testy 

+ videozáznam plavecké techniky 

01. – 06. 01. 2019 
Zimním soustředění Churáňov - objemová a technická 

příprava na běžkách 

15. – 17. 02. 2019 SC Nymburk- běžecká cvičení, technika plavání 

15. - 17. 03. 2019 SC Nymburk - běžecká cvičení, technika plavání 

17. - 22. 04. 2019 
TT kemp Račice - plavání na volné vodě, cyklistika a 

běžecké tréninky, testy výkonnosti  

06. - 09. 06. 2019 
TT kemp Příbram- taktická příprava, seznámení 

s tratěmi a vyladění na ZON 

 

Mezinárodní starty  

Triatlonový Závod olympijských nadějí, který pořádají země Visegrádské čtyřky, 

se do Česka vrátil po pěti letech. Zúčastnili se ho talentovaní žáci, dorostenci       

a junioři z Česka, Polska, Maďarska                  

a Slovenska. V Příbrami, kde se závod 

konal, se na start postavilo přes 70 

zahraničních účastníků. 

Na tuto významnou sportovní 

mezinárodní akci se český triatlonový 

tým připravoval ve velkém předstihu 
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a k tomu určitě napomohly jarní tréninkové kempy ve Sportovním centru 

v Nymburce, nebo soustředění v Račicích. 

 

Výsledkové umístění 

Po dlouhé době mají čeští triatlonisté ze Závodu olympijských nadějí 

nejcennější medaili v žákovské kategorii. Zvítězili Martin Kozojed, Šimon 

Michálek doběhl za maďarským reprezentantem na třetí pozici a sedmý v cíli 

byl Jakub Homola. Společně pak získali týmové zlato před Maďary a Slováky. 

 

Skvěle se závod povedl i závodníkům startujícím mimo reprezentaci. Vynikající 

páté místo si připsal výborný atlet Jan Odehnal, osmé místo vybojoval Tomáš 

Knejzlík. U děvčat si pro třetí místo doběhla Kateřina Hadravová. Ve finiši 

přespurtovala Kateřinu Mičkovou, která brala čtvrtou pozici v cíli. Natálie 

Fraňková byla šestá. Společně pak napodobily chlapce a svou vyrovnaností 

těsně porazily nepřemožitelné Maďarky a bronzové Slovenky. 

 

Celkové hodnocení přípravy  

Koncepce přípravy je převzata z předešlých let, kdy na 

několika kempech byli přítomni tréninkoví specialisté 

jednotlivých triatlonových disciplín. Uvítal jsem i pomoc 

trenérů, kteří byli na praxi pro pozdější zisk licence B.  

 

 

Tréninková témata: 

Taktika při závodě, Přemýšlení nad tréninkovým procesem a jeho evidence, 

výživa - palivo do našich motorů, Motivace. Nechyběly ani rozbory tréninkových 

plánů a individuální rady. Testy z FTVS byly vysvětleny a rozebrány Lenkou 

Kovářovou. Zde však vidím ještě velké rezervy v tom, jak s údaji pracovat při 

tréninku. 

Osvědčilo se i nové místo (Labe aréna Račice) pro kemp specifických 

cyklistických a triatlonových dovedností. Kromě technických dovedností všech 

disciplín triatlonu jsme se zaměřili i na vzdělání. Vytvořili jsme videa suché 

plavecké přípravy i cviky na zlepšení plavecké techniky. Velice podnětná              

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZqI7T_bvjAhUQEVAKHVcGDA4QjRx6BAgBEAU&url=https://myloview.cz/fototapeta-ikona-plocheho-andela-c-691985D&psig=AOvVaw10zOTvzrpNgwcY3u0xaW0R&ust=1563453846786896
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a potřebná byla přednáška pravidel triatlonu od Petra Mužíčka. Další přednášky 

pak byly v mé režii.  

 

Silné a slabé stránky 

Tradičně velmi slabé stránky jsou v zapojení koncepce tréninků do domácího 

prostředí. Příprava některých (především multisportovců) postrádá systém         

a logiku. 

Velmi kladně hodnotím to, že si kolektiv bez mé větší snahy dokázal vytvořit 

dobrou partu. Snad se nám povedlo zlepšit evidenci TP a zjistíme i konečné 

hodnoty pro další analýzu. U většiny zařazených, kteří využívali centrální systém 

přípravy, došlo k prokazatelnému progresu. 

U plaveckého specialisty si představuji větší cit pro individuální práci dle 

výkonnosti jedinců. Pokud budu mít možnost, tak bych do budoucna rád využil 

spolupráci s fyzioterapeutem. 

 

Osobní pohled 

O slabší výkonnosti děvčat jsme věděli, o to více nás pak všechny překvapil 

výkonnostní růst. Kdysi zcela dominantní sestry Červenkovy to poznaly na 

vlastní kůži. Nadmíru spokojený jsem s nabitou konkurencí u chlapců. Jejich 

závody měly obrovskou sportovní úroveň a skýtaly na české poměry napínavou 

podívanou. Špatné zkušenosti jsem získal se sportovci, kteří mají triatlon jen 

jako druhý sport. Z mého pohledu raději pracuji s tvárnými dětmi, u kterých je 

triatlon na prvním místě a ostatní sporty pak pouze jako doplňkové a nenarušují 

koncept přípravy.  

Většina reakcí na mou práci byla nesmírně pozitivních. Setkal jsem se                    

i s kritikou, ale to už tak bývá, že ne každému se má práce líbí. Přímý kontakt byl 

spíše s rodiči. Musím říct, že jsou svým dětem ochotni hodně podřídit a v tomto 

směru se není tedy čeho bát. Jsem rád, když pomáhají tam, kde je třeba              

a nezasahují tam, kde by to mohlo škodit. Pro mě byl celý rok velkou zkušeností 

a mohu říct, že to bohatě nahradilo leckdy zbytečná školení a trenérsky jsem se 

posunul o velký kus dopředu. 

 

Michal Háša 

hlavní trenér žákovských kategorií ČTA 



 

27 

 

CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA DOROSTENECKÝCH KATEGORIÍ ČTA 

Příprava dorosteneckého výběru ČTA proběhla v rámci 

předem schválených akcí pod vedením hlavního trenéra 

Radka Eliáše, jehož trenérská filozofie se nemění – hodně 

pracovat na celostním vývoji, posilování, kompenzace, 

technická cvičení, koordinační cvičení.  

 

Do zimní přípravy byl zařazen jeden kemp zaměřený na 

indoor cyklistiku, což byl zajímavý a přínosný kemp. 

Společná příprava probíhala společně s juniorkou kategorií, což bylo takové 

povzbuzení, motivační faktor a větší konkurence. Pro letošní rok byla zařazena 

hned dvě motivační setkání s mentorem a koučem Honzou Mühlfeitem.  

 

Cíl - rozmanitý trénink, ale bez objemů to nejde a dále připravit tréninkem tělo i 

hlavu a také se snažit zamezit zraněním. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://triatlon.cz/wp-content/uploads/IMG-20190227-WA0003.jpg
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Soustředění a přípravné akce  

15. 18. 11.2019 SC Nymburk 

13. – 16. 12. 2019 SC Nymburk - technika, testy 

06. - 12. 01. 2019 Zimní VT Šumava – všeobecná příprava, rozvoj AEP 

21. - 24. 02. 2019 
SC Nymburk - intenzivní cyklistika, kvalitní plavání 

a běh 

22. 03- 05. 04. 2019 VT Španělsko - Mallorca – objemy cyklistika 

18. 05. 2019 EPJ Olszcyn (Polsko) 

   

Mezinárodní starty a výsledkový servis 

Jméno a příjmení 

 

ZON 8. 6. 2019 Příbram 

(CZ) 

ME 20. -23. 06. 2019 

Kitzbühel (A)  

  
 

  

Heidi Juránková 

 

1 1. místo „B“ finále 

Lucie Miklišová 

 

8 23. místo „B“ finále 

Šárka Půstová 

 

7 12. místo „B“ finále 

Eliška Říhová 

 

9  

Lukáš Juránek 

 

3 5. místo „B“ finále 

 Filip Tlamka  2 22. místo  „B“ finále 

 Jakub Marek 

(2002)  
5 22. místo v semifinále 

 Matěj Marek  9  

 Kryštof Pásler  17  

 Robert Kostlán  14  

 

Celkové hodnocení přípravy  

Z pohledu koncepce bylo jasné zaměření společné práce        

a vědomí cíle posunout dorostenecký triatlon výše. Pozitivně 

hodnotím u většiny sportovců zodpovědný přístup, 

vzájemnou podporu a týmovou soudržnost na jednotlivých 

kempech a srazech.  

 

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

Hodnocení je motivující, je-li různorodé. Silné stránky trenérské práce 

s výběrem dorostu jsou doprovázeny i některými dílčími slabinami, jako 

například malá konkurenceschopnost v domácím prostředí.  

Z hlediska mezinárodních startů dané kategorie hodnotím pozitivně možnost 

účasti v evropských pohárech, které nevnímám za důležité z pohledu umístění 

ve výsledkových listinách, ale sbírání nezbytných osobních a závodních 

zkušeností v triatlonovém světě. 

 

Osobní pohled: 

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. Bohužel se najdou i trenéři, kteří svým svěřencům zahraniční starty 

nedoporučují. Můj pohled je takový, že je to nezbytně nutné, pro další rozvoj 

mladých triatlonistů. 

 

Radek Eliáš 

hlavní trenér dorosteneckých kategorií ČTA 
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CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA JUNIORSKÝCH KATEGORIÍ ČTA 

 

Juniorský výběr absolvoval obdobnou přípravu jako dorostenci pod trenérský 

tandem Radkem Eliášem a Martinem Hotovým.  

Centrální příprava byla na kontrolních srazech zaměřena především na 

odstraňování individuálních technických nedostatků a seznámení 

s tréninkovými prostředky a postupy pro jednotlivá přípravná období. Důraz byl 

zaměřen na plaveckou část přípravy. Do centrální přípravy vstoupil také 

trenérský seminář s MUDr. Dostálem za 

účasti rodičů a trenérů sportovců. 

Informace získané konkrétním přístupem 

a testem posunuli teamovou spolupráci 

zase o kus dál. Do trenérské komunikace 

a vzdělanosti bylo vloženo hodně úsilí 

s cílem uspět na mezinárodní úrovni. 

 

 

 

První fáze přípravy odstartovala v listopadu 2018 a to kontrolním srazem ve 

Sportovním centru Nymburk.  Na zimním soustředění bylo cílem kromě 

plaveckého tréninku také využitím specifických běžeckých tréninkových 

prostředků na suchu, tak nespecifických na běžkách.  

V průběhu zimního období se uskutečnilo několik kempů s různým zaměřením 

s cílem připravit komplexně sportovce na závodní období. Velmi zajímavý           

a kladně hodnocený se projevil kemp zaměření na indoor cyklistiku, který 

trenérský tandem připravil v Nymburce. Sportovci zjistili, že i v domácích 

podmínkách existují cesty kvalitní domácí přípravy.  
 

Při jarním VT na Mallorce probíhal komplexní triatlonový trénink s preferencí 

cyklistické přípravy a finále přípravy byl nominační závod v rámci EP v polském 

Olszynu na červnovou juniorskou Evropu. 

Na kemp na Mallorce navazoval přirozeně kemp ve španělské Malaze, už ale 

s kvalitním tréninkem a cílenou přípravou na ME. Bohužel, po kvalitní přípravě 

přišly zdravotní komplikace u 3 nejlepších závodníků, které velmi ovlivnili 

https://triatlon.cz/wp-content/uploads/IMG-20190227-WA0000.jpg
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výsledky na ME ve Weertu. Cílem centrální přípravy bylo MS V Lausanne, které 

se konalo na konci srpna. V rámci toho jsme absolvovali dva kempy v italském 

Livignu. Příprava se povedla a výsledky MS a následných EP tomu odpovídali 

 

Spolupracovník Billa Gatese mezi triatlonisty 

Psychologická příprava souvisí těsně s ostatními složkami sportovního tréninku. 

Proto posouváme hranice přípravy i směrem k mentálnímu zrání sportovců,       

a to setkáním s Honzou Mühlfeitem, který se stal partnerem a mentorem 

mladých triatlonistů. Na společných akcích byl k dispozici jak individuálně 

každému sportovci, tak jsme si připomenuli i společné téma a to koncentrace 

na konkrétní sportovní výkon. Ve spolupráci s Honzou Mühlfeitem a Davidem 

Svobodou připravujeme seminář „ Optimální výkon“.  

 

 

Soustředění a přípravné akce  

15. – 18. 11.2019 SC Nymburk 

13. – 16. 12. 2019 SC Nymburk - technika, testy 

06. - 12. 01. 2019 
Zimní VT Šumava – všeobecná příprava, rozvoj 

AEP 

21. - 24. 02. 2019 
SC Nymburk - intenzivní cyklistika, kvalitní plavání 

a běh 

22. 03 - 05. 04. 2019 VT Španělsko - Mallorca – objemy cyklistika 

18. 05. 2019 EPJ Olszcyn (Polsko) 

24. 06. - 10. 07. 2019 VT Livigno (Itálie) 

04. 08. 2019 EPJ Tábor 

18. 08. 2019 EPJ Žilina 

19. 08. – 29. 08. 2019 VT Livigno (Itálie) 

07. 09. 2019 EPJ Bled (Slovinsko) 

15. 09. 2019 EPJ Zagreb (Chorvatsko) 
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Mezinárodní starty a výsledkové umístění 

Jméno a příjmení 
Mistrovství Evropy, Weert 

(NL) 

Mistrovství světa 

Lauzanne, (CH) 

Radim Grebík 15 12 

Tomáš Kříž 40   

Filip Tlamka  42   

Alžběta Hrušková   19 

Tereza Svobodová 44 46 

Lenka Švecová 49   

V hodnocení MS Lausanne nesmí chybět výsledek štafety J + K 23 – štafeta ve 

složení Hrušková, Zikmund, Fairaislová a Grebík vybojovala skvělé 12 místo. 

Mimo skvělého výsledku také výrazně pomohla elitním závodníkům postavením 

v rankingu a vrátila je do hry o OH.   

 

Ani v roce 2019 nechybí v přípravném kalendáři mezinárodní závody ETU 

Triathlon Junior European  Cup. Chceme tak vidět porovnání s daleko 

kvalitnější triatlonovou konkurencí a umožnit získat mezinárodní 

zkušenosti mladým sportovcům pro svůj další výkonnostní růst. Tady je cesta 

výrazně lepší a posouvá triatlon tam, kde bychom chtěli, aby byl. Hned trojice 

závodníků se pohybuje na předních místech žebříčku ETU. 

 

Junior Continental Rankings:  

Junior Men 

Pořadí Jméno Příjmení Země 

 

Body 

1 Alexandre Montez POR 

 

1294.89 

2 Sergio Baxter Cabrera ESP 

 

1187.12 

3 Radim Grebík CZE 

 

1170.00 

4 Alessio Crociani ITA 

 

1116.58 

*ke dni 9.9.2019 
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Junior Women 

Pořadí Jméno Příjmení Země 

 

Body 

1 Karolina Helga Horváth HUN 

 

1206.31 

2 Alžběta  Hruškova CZE 

 

1200.00 

3 Magdalena Früh AUT 

 

1199.96 

4 Beatrice Mallozzi ITA 

 

1000.00 

5 Barbara De Koning NED 

 

984.42 

6 Irina Zhuldybina RUS 

 

937.14 

7 Tereza Svobodova CZE 

 

926.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETU Triathlon Junior 

European Cup 

     Jméno a 

příjmení 

 

Olszyn 

(PL) 

Tiszaujvaros 

(HU) 

Tábor 

(CZ) 

Žilina 

(SK) 

Bled 

(SL) 

Zagreb 

(HR) 

 
       Tomáš Kříž 

 

9   14 25 30 19 

Filip Tlamka  

 

22   15 19 29 34 

Václav 

Bednarský 

 

26   30 
 

26 40 

Patrik Minář 

 

28     
   

Lukáš Juránek 

 

31 
10. místo 

semifinále 
12 33 

  

Radim Grebík  

 

40   2 3 1 4 

Filip Michálek 

 

LAP 27 16 8 20 21 

https://ejctabor.com/wp-content/uploads/2019/08/Triathlon-JEC-2019LOWres-250-of-423.jpg
https://triatlon.cz/wp-content/uploads/IMG-20190907-WA0005.jpg
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Jakub Marek 

(2003) 

 

LAP   38 31 
  

Matěj Marek 

 

    36 27 

  Jakub Marek 

(2002) 

 

    DNF 29 
  

Robert Kostlán 

 

    32 
   

Kryštof Pásler 

 

    45 

   Tereza 

Svobodová 

 

2   10 3 11 DNF 

Alžběta 

Hrušková 

 

    1 1 4 8 

Heidi Juránková 

 

11 17 7 4 
  

Lenka Švecová 
 

12   36 43 21 
 

Šárka Půstová 
 

    20 34 16 42 

 

Celkové hodnocení přípravy  

Koncepce přípravy – tým, systém a řehole pak přinášejí 

výsledky. 

Cílem v těchto elitních mládežnických kategoriích je generovat 

primárně špičkové a zdravé sportovce. Tedy triatlonisty, kteří 

vědí, jak mají trénovat, jak se mají stravovat. Zkrátka chovat se 

jako profesionální sportovci a podle toho i vypadat. 

Styl a náplň centrální přípravy ve spolupráci s osobními trenéry se povedla. 

Příprava v domácích klubech skvěle zapadla do centrálních akcí -  nebo 

obráceně, ale důležité je, že to funguje. Stručná statistika jasně dokazuje smysl 

centrální přípravy. Na společných akcích a přípravě jsme v této sezoně strávili 

70 dnů, z toho 30 závodních. 
 

Silné a slabé stránky 

RTC a rozložení kempů pně vyhovovalo a bylo podřízeno termínové listině.         

U těch nejlepších závodníků už bylo cíleno zejména na závody EP a ME, MS. 

Kategorii juniorů výborně doplňovala skupina dorostenců, kteří se učili                

a postupně nabývali zkušenosti. Nebudou mít takové problémy s přechodem do 

juniorské kategorie.  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZqI7T_bvjAhUQEVAKHVcGDA4QjRx6BAgBEAU&url=https://myloview.cz/fototapeta-ikona-plocheho-andela-c-691985D&psig=AOvVaw10zOTvzrpNgwcY3u0xaW0R&ust=1563453846786896
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Bohužel u některých trenérů chybí motivace posílat závodníky na závody EP       

a sbírání zkušeností. Zejména v kategorii dorostu je to důležité, protože 

závodníci pak nemají potřebné zkušenosti, zejména vzhledem k ME dorostu.  

Ještě pořád se objevuje u některých závodníků nedostatečný odtrénovaný 

objem.  
 

Osobní pohled 

„Trenér je součást týmu a nebýt tak skvělých sportovců, tak i kdybych se 

rozkrájel, nenadělám zhola nic. Poděkování v prvé řadě patří jim. Poděkování 

patří všem, kteří se kolem triatlonu pohybují. Důležité je začít rodiči, kteří se 

starají o zázemí. Sportovním klubům, klubovým trenérům, osobním trenérům, 

kteří dohlíží na přípravu sportovců. S trenéry většiny sportovců probíhá 

komunikace skvěle, a příprava tak plynule navazuje a je kompaktní.“ 

 

Radek Eliáš 

hlavní trenér juniorských kategorií ČTA 
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CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIÍ K 23 ČTA 

Koncepce přípravy  

Model přípravy, který je nastaven             

v kategorii K 23, vychází souběžně 

s přípravou „TOP teamu“, tedy 

reprezentace. Sportovní příprava, resp. 

soustředění byla zaměřena na 

specializovanou přípravu a skládala se 

hlavně z přípravných kempů                       

a soustředění.  

 

Členové „TOP teamu“ věkovou kategorii K 23 jsou: 

Ondřej Olšar, Tomáš Zikmund, Jan Trutna, Martin Semerád, Iveta Fairaislová a 

Pavlína Poláčková. Samostatně v zahraničních se připravovala Jana Macháčová 

a Tereza Zimovjanová.  

První soustředění se uskutečnilo na Kanárských ostrovech, druhé tradičně na 

Mallorce, kde to byla v obou případech ryze objemová záležitost. Další 

proběhlo v Malage, přístavním městě na jihu Španělska, kde jsme se již 

věnovati i  

 

Soustředění a přípravné akce  

 

13. 02. - 27. 02. 2019 VT Gran Kanaria 

27. 02. - 03. 03. 2019 EP Lievin -indoor triatlon 

22. 03 - 05. 04. 2019 VT Španělsko - Mallorca  

15. 04. - 26. 04. 2019 VT Malaga 

26. 04. - 28. 04. 2019 EP Quarteira, (Portugalsko) 

24. 06. - 10. 07. 2019 VT Livingno (Itálie) 

08. 08. - 20. 08. 2019 VT Livingno (Itálie) 

 

V další části přípravy jsme absolvovali vysokohorské soustředění v Livignu, které 

směřovalo jednak k závodu Světového poháru v Karlových Varech                         

a závěrečnému Grand finále v Lousanne. 

https://triatlon.cz/wp-content/uploads/IMG-20190205-WA0001.jpg
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Následuje odpočinkový blok před mistrovství Evropy K23, které je v polovině 

září ve španělské Valencii. 

 

Přehled mezinárodních startů a výsledkové umístění 

Jméno a příjmení 

 

ME, Weert (NL) 

MS Lausanne, 

(CH) 

ME K23 

Valencie (E) 

  
  

 Iveta Fairaislová 

 

31 22 21 

Tomáš Zikmund 

 
 

32 38 

 

Celkové hodnocení přípravy  

 Komplexní vyhodnocení sportovní přípravy za dané období je 

součástí zprávy o reprezentaci ČTA. 

 
 

 

 

Lukáš Vrobel 

hlavní trenér ČTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

REPREZENTACE ČTA 

Letošní sezóna pro nás byla druhá, ve které jsme fungovali 

v olympijském triatlonu s takzvaným Top týmem, kdy bylo 

prioritou absolvovat v co možná nejširším měřítku společnou 

centrální přípravu a zvýšit počet a kvalitu startů  

na mezinárodních pohárech.  

Pracujeme ale s dlouhodobou koncepcí, takže stejně jako 

loni, byli v této skupině zařazení kromě nejlepších seniorů 

zařazeni také sportovci kategorií juniorů a K23.  

Za tuto fungující spolupráci chci poděkovat Radku Eliášovi trenérovi 

juniorského a dorosteneckého výběru. 

 

Soustředění a přípravné akce  

Listopad 2018 
Olymp Praha - kompenzační cvičení, nácvik a trénink 

správného dýchaní a všeobecnou sílu 

Prosinec 2018 
Olymp Praha - specifická síla zejména pro zlepšení práce 

kotníku a odrazové schopnosti 

Leden 2019 Velké Karlovice – všeobecná a silová vytrvalost 

Leden – únor 2019 
Jihoafrická republika - objemové vysokohorské soustředění 

spojené s prvním závodem SP 

Únor 2019 
Lanzarote + EP Lievin  - objemové soustředění + EP 

supersprint 

Březen - 

duben2019 
Mallorca – objemy cyklistika s postupem do vyšší intenzity 

Duben 2019 Malaga + EP Quarteira - trénink na úrovni ANP 

Červen – červenec 

019 

VT Livigno - vysokohorské objemové soustředění pro 

znovuobnovení základní aerobní kondice 

Srpen 2019 VT Livigno - vysokohorská příprava k vrcholům sezón 

 

Letošní rok byl z našeho pohledu v maximálním nasazení a můžeme jej hodnotit 

spíše jako úspěšný: přinesl řadu výsledkových úspěchů u žen, ale také rok kde 

se v mužích tolik nedařilo. 
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Naši muži nemají tolik bodů v ITU rankingu, aby se dostávali na plánované 

závody vyšší kategorie (které jsou nutností pro OH nominaci). Musí pak závodit 

tam, kde je vezmou na start a ne na závodech ke kterým byla cílena příprava. 

To často komplikuje systematičnost přípravy a tím i kvalitu výsledků.  

 

Hodnocení vývoje nominace na OH 

V letošním roce byli schopní opakovaně 

bodovat do OH rankingu (WTS a WC): 

Frintová, Kuříková a Čelůstka, Linduška, 

Volár, ale navíc přibyla Iveta Fairaislová, což 

je velmi pozitivní. 

 

Vendula Frintová  má již nominaci jistou. 
  

Petra Kuříková do konce nominace OH (květen 2020) = 2-3 umístění 

v první 15 na závodech SP, což je naprosto reálný cíl.  
 

Jan Čelůstka   300-350 bodů ze závodů SP, což je reálné, ale na hraně 

    možností. 
 

František Linduška nepodařilo se navázat na loňské výsledky, čímž se 

nominace na OH výrazně zkomplikovala. 
 

Štafeta díky kvalitním výsledkům štafety na ME a MS 

(jun.+K23) se držíme stále na postupových pozicích pro 

nominační závod v Číně v květnu 2020. Nutností bude 

start v nejsilnější možné sestavě na posledním závodě 

WTS v Abu Dhabi. 
 

Jediným výraznějším negativem této sezóny zůstává výkonnost našeho 

v minulém roce nejlepšího muže Františka Lindušky. 

Nejpozitivněji pak hodnotím pokračující vzestup závodníků nové generace, 

(Zikmund, Grebík, Hrušková, Fairaislová), který by měl zaručovat kontinuitu 

výsledků i do dalších let. 
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Přehled mezinárodních startů a výsledkové umístění 

  
Jméno a příjmení 

 

ME, Weert (NL) 
ME sprint 

Kazaň (RUS) 

MS Lausanne, 

(CH) 

     

Vendula Frintová 

 

5   DNF 

Petra Kuříková 

 

21 2 35 

Iveta Fairaislová 

 

31 13   

Jan Čelůstka 

 

25 4   

František Linduška 

 

DNF 23   

Jan Volár 

 

48 20   

Lukáš Červenka 

 

  DNF   

 
    

Závod štafet 

 

9   
12 štafeta K23-

Junior  

 

Vendula Frintová - skvělé páté místo na ME ve Weertu.  

Stříbrná medaile Petry Kuříkové a čtvrté místo Jana Čelůstky z ME ve sprintu 

jsou jednoznačně úspěchem českého triatlonu. Slušné je také umístění Ivety 

Fairaislové na 13. místě. 

 

 

Strukturované hodnocení sezóny  

Z pohledu bodování máme 16 aktivních závodníku což je dvojnásobek oproti 

roku 2017 a nárůst o jednoho oproti loňsku. 

 



 

41 

 

Opět došlo k nárůstu celkového bodového zisku a to o cca 7,5% a to i přesto, že 

nám vypadly body zraněné Jany Macháčové (350bodů) a také top závodníků 

Františka Lindušky zde to bylo zásadních (340bodů – 27%) a Venduly Frintové 

(343bodů - 10%). 

 

 

Přehled bodování a umístění v ITU POIT list, včetně změn roku 2018-2019 

 
Další podrobnosti na www.triathlon.org 

 

 

 

 

 

Posun žebříčkem Změna bodového zisku

2017/2018 2017/2018

+ zlepšení o x  míst

- pohoršení o x  míst

Frintová 16 3474 21 3131 -5 -343

Kuříková 67 1563 63 1845 4 282

Fairaislová 311 276 184 761 127 485

Macháčová 184 678 311 328 -127 -350

Hruškova 606 32 364 221 242 189

Zimovjanová 317 268 408 151 -91 -117

Svobodova 657 12 760 7 -103 -5

Poláčková 512 54 x x x x

Čelůstka 137 1011 103 1351 34 340

Linduška 100 1246 186 872 -86 -374

Volár 206 723 206 823 0 100

Olšar 328 302 339 341 -11 39

Powada 427 176 401 236 26 60

Červenka 484 131 409 221 75 90

Grebík 850 0 423 202 427 202

Zikmund 739 31 459 165 280 134

Václavík 850 0 800 21 50 21

ŠTAFETA 19 615 23 723 -4 108

CELKEM X 10592 X 11399 X 807

Bodovy zisk a pořadí ITU PL 9/2018 Bodový zisk a pořadí ITU PL 9/2019 Meziroční změna

Pořadí Body Pořadí Body

http://www.triathlon.org/
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Trendy do budoucna 

1) Pokračující koncepční společná příprava se zvýšenou podporou rozloženou 

do více závodníků, která umožní větší profesionalizaci přípravy a zvýší účasti 

na mezinárodních startech. 

2) Podpora závodníků na základě mezinárodních výsledků a plnění 

výkonnostních limitů, které motivuje více závodit v mezinárodní konkurenci    

a pracovat systematicky na posouvání výkonnostních parametrů.  
 

 

 

 

HOSPODAŘENÍ 

Financování triatlonové reprezentace je zajištěno dvěma hlavními pilíři,               

a to jednak prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nemalou 

měrou i resortním centrem Ministerstva vnitra OLYMP Praha. 

Čerpání finančních prostředků dotace MŠMT probíhalo primárně dle 

schváleného rozpočtu s tím, že případné změny byly projednány sportovní 

komisí ČTA. Rozpočet je každý rok plánován jako vyrovnaný. 

Díky získání většího objemu finančního zdrojů z MŠMT pro rok 2019 ve výší 3 

809 400,- Kč, se činnost reprezentace projevila zejména na výrazně posíleném 

rozpočtu reprezentací cross i dlouhého triatlonu. 
 

 Nákladové položky lze rozdělit do pěti hlavních skupin:  

 Top team  - zajištění společné a individuální přípravy 

 Dlouhý triatlon - zajištění individuální přípravy 

 Cross triatlon -  zajištění individuální přípravy 

 Soutěže zastřešené ITU/ETU 

 Ostatní zajištění a služby 
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Lukáš Vrobel 

hlavní trenér ČTA 

BILANCE ČERPÁNÍ DOTACE PROGRAMU TALENT BILANCE ČERPÁNÍ DOTACE PROGRAMU REPREZENTACE

Dotace MŠMT 2019 3 809 400,00

Ú

č

et

Položky čerpání
S

l

Sl

ou
Období od 1. 1. 2019 - 16. 9. 2019

Období od 

1. 1. 2019 - 

15. 9. 

#
Sportovní příprava  a soutěže 

zahraničí
## 1 829 537 Kč 96,80%

#
Sportovní příprava a soutěže 

ČR
## 40 295 Kč 2,40%

# Služby trenéři ## 60 000 Kč 60,00%

#
Odměny sportovců za 

umístění
## 136 000 Kč 136,00%

# Spotřeba materiálu ## 70 994 Kč ########

# Jiné služby ## 103 193 Kč 412,77%

# Jiné ostatní náklady ## 49 009 Kč 65,35%

# Celkové náklady # 2 289 029 Kč ########

###

Zůstatek 1 520 371 Kč
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2.4. Zpráva koordinátora paralympijského týmu ČTA 

Paralympijský triatlonový tým 

Triatlon se i mezi hendikepovanými sportovci těší stále větší 

oblibě. V letošním roce se v ČR výrazně zvýšil počet závodů, 

kterých se mohli zúčastnit a také se zúčastnili paralympijští 

triatlonisté. ČTA se snaží ty aktivní podchytit a s pomocí 

programů MŠMT podpořit především ty, kteří mají ambice i 

reálné šance uspět v mezinárodním srovnání a pokusit se 

případně i o nominaci na Paralympijské hry.  

Bohužel, vzhledem k velmi složitému systému kvalifikace jsou šance našich 

závodníků velice limitovány. Primárním problémem je často již nemožnost 

dostat se na startovní listiny důležitých závodů! ČTA tuto situaci vnímá jako 

velmi negativní faktor pro angažování většího počtu závodníků s 

reprezentačními ambicemi a také ji takto komunikuje s mezinárodními 

autoritami (ITU). 

V roce 2019 se v závodech SP a v bojích o nominační body zatím představili 

vozíčkář Jan Tománek a nevidomý Ondřej Zmeškal.  

 
 

Josef Rajtr 

koordinátor paralympijského týmu ČTA 
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3.        Zpráva technické sekce ČTA 

3.1 .    Zpráva technického ředitele ČTA 

 

Tvorba a schválení Soutěžní směrnice 2019 (SS 2019)  

 V únoru byla vydána SS 2019, která upravovala 

všechny závody ČP, MČR . 

Závody shrnutí: 

 V sezóně 2019 jsme pod hlavičkou ČTA upořádali,       

či se podíleli na 3 (4) seriálech ČP, Aquatlon, 

Olympijský/sprinttriatlon, Dlouhý triatlon-duatlon.  

 ČP v terénním triatlonu, byl vyhlášen díky spolupráci s firmou XPG 

Bohemia, (vlastníka licence XTERRA), který celý pohár zaštítila. 

 Uskutečněno celkem 33 závodů ČP, MČR. 

 Mezinárodních závodů se uskutečnilo - 7 x (SP dospělých Karlovy Vary, EP 

juniorů Tábor, Challenge Prague, 1x SP XTERRA ME, ME kvadriatlon Týn 

n.V., 1x SP kvadriatlon Lazinov). 

 Podíleli jsme se na produkci závodu v triatlonu Letní olympiáda dětí              

a mládeže Jablonec nad Nisou. 

 

Český pohár-olympijský a sprint triatlon (8 závodů) 

 Díky významné podpoře pořadatelům se nám podařilo uspořádat pohár na 

slušné úrovni. 

 Do poháru byl nově zařazen závod ve Zlíně na tratích supersprintu, který 

se uskutečnil začátkem května a byl doplněn závodem smíšených štafet. 

 V Příbrami se opět uskutečnilo MČR smíšených štafet. 

 Nově byl zařazen do programu ČP závod jen pro kategorie žactva 

CZECHMAN. (nezařazeny kategorie žactva v Brně) 

 Účast na závodech ČP je relativně stabilní a držíme tendenci zvyšování 

počtu závodníků, převážně v žákovských kategoriích viz. grafy  č.2 (A-F.) 

 V Příbrami se na ČP podařilo překročit počet hranici 400 závodníků. 

 Výpočet klubové soutěže, který lépe odráží výkonnost, byl uplatněn              

i v letošním roce. Komplikace vznikala pouze v závodě štafet, jelikož 

systém CTS nabyl na tuto soutěž 100% připraven.  
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 Kvalita celého poháru s výraznou podporu ČTA se postupně zvyšuje ,ale je 

stále  potřeba ve spolupráci s pořadateli zapracovat na zvýšení atraktivity 

a kvality soutěží. Olympijský triatlon je téměř mimo zájem pořadatelů.  

Jedna z nabízených cest byla zformulována do výzvy na pořadatele již pro 

rok 2019, kdy se pokusili vyhlásit závody na tratích supersprintu, které by 

mohly zvýšit požadovanou atraktivitu sportu. 

 

Český pohár - aquatlon (4 závody) 

 ČP v aquatlonu, 9. ročník má již svoje pevné místo v kalendáři závodů          

a je vhodným rozjezdem jarní části triatlonové sezóny. 

 ČP je pozitivní a nabízí možnost jak ukázat - přiblížit sportovcům z jiných 

sportovních disciplín triatlon. 

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

 Sportovní výkonnost je na velmi slušné úrovni.  

 Kvalita závodů je na dobré úrovni. 

 Počty účastníku závodů v aquatlonu mají i nadále vzestupný trend, 

zejména v žákovských kategoriích viz. grafy č.1 (A-F). V případě dalšího 

nárůstu musíme doplnit technické parametry soutěže. 

 Určitým nedostatkem poháru jsou termíny závodů, které zatím není 

možnost rovnoměrněji rozložit do jarní sezóny. 

 

Český pohár - dlouhý triatlon a duatlon, CZECHMAN TOUR (7 závodů, z toho 1 

na Slovensku) 

 ČP v dlouhém triatlonu - CZECHMAN TOUR je z hlediska kvality uspořádání 

na velmi slušné úrovni.  

 Počty závodníků jsou na stabilní (určitý pokles v důsledku nezařazení 

Challenge Prague do ČP) viz. graf č.3.  

 ČTA se podílela na organizaci závodu Challenge Prague. Třetího ročníku  

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 nebyl i součástí ČP, 

CZECHMAN TOUR. 
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 Důležitým bodem pořádání závodů na dlouhých tratích bude pro příští 

zvýšení bezpečnosti, zejména na komunikacích. Díky stále vyššímu počtu 

závodníků a provozu na silnicích musíme zaujmout jasné stanovisko              

k podmínkám udělení statutu ČP.  
 

Terénní triatlon  

 Pro rok 2019 se vyhlásil Český pohár v terénním triatlonu - XTERRA na 

základě spolupráce s firmou XPG Bohemia. 

 Do poháru bylo zařazeno 6 závodů, které splňují kritéria pro ČP. Celý pohár 

proběhl na slušné sportovní úrovni.  

 MČR opět proběhlo v Plzni. 

 Statistiku počtu závodníků za poslední roky neevidujeme, nicméně jsou 

signály, že se počty závodníků zvyšují.  

 Světový pohár pod značkou XTERRA, díky firmě XPG  Bohemia s.r.o. přivítal  

ME- XTERRA. ČTA akci podpořila. 
 

Zimní triatlon  

  Proběhlo pouze Mistrovství ČR, které bylo opět společné se Slovenskem         

a proběhlo na Pradědu, Karlova Studánka. 

 Účast na MČR v ZTT je bohužel stále omezená, ale díky spojení se 

Slovenskem byla mezinárodní účast. 
 

Kvadriatlon 

  Pro rok 2019 se Český pohár v kvadriatlonu nevyhlašoval. 

  Proběhlo pouze Mistrovství ČR a ME 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 a nově i Královohradecký kraj. 
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Partnerské závody 

Do programu bylo schváleno na základě žádostí 8 akcí. 
 

Můj první triatlon 

Projekt „Můj první triatlon“ byl přetransformován do propagační kampaně, 

která proběhla na vybraných akcích RUN TOUR 2019.  
 

 

 

Informační technologie 
 

CTS (www.czechtriseries.cz) 

Registrační a informační systém se bohužel i v  letošním roce nepodařilo díky 

kapacitním možnostem správce systému firmě Orgsu posunout k dalšímu 

plánovanému rozvoji. 

Hlavní téma bylo vlastnictví systému, který se provozuje licenčně. V tento 

okamžik jednáme o koupi celého systému.  

Řešili jsme zejména provozní věci, drobné úpravy v  pořadatelské sekci. 

 

Tomáš Petr 

technický ředitel ČTA 
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3.2. Zpráva metodika technické komise ČTA 

Technická komise pracovala ve stejném složení jako          

v roce 2018, tedy Petr Kašpárek jako technický delegát 

pro ČP v dlouhém triatlonu, Petr Neumann jako technický 

delegát v krátkém triatlonu, Radana Nováková jako 

koordinátor rozhodčích, Petr Mužíček jako metodik          

a Tomáš Petr jako technický ředitel. Celkem 5 členů. 

 

Vybavení 

Aktuálně máme k dispozici 10 radio stanic pro komunikaci během závodu. 

Rozhodčí jsou vybaveni dlouhými černými kalhotami, kšiltovkami, tričky             

a vestami. Vybavení TK zahrnuje: dva penalty boxy s hodinami, sedačkami          

a cedulemi, čáry depa, laserový dálkoměr pro kontrolu plavecké části, 

kalibrovaný teploměr pro měření teploty vody, měřící kolečko pro měření délky 

běžecké trati, dva tablety pro natáčení startu a čar depa. 

 

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 2 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 jednou za 2 roky i kurz první pomoci. 

Každý rozhodčí musí navíc úspěšně absolvovat písemný test. Technická komise 

v letošním roce poskytla dvě extra školení pravidel, v květnu pro žákovskou 

reprezentaci, v září pak pro jihočeské pořadatele a rozhodčí. 

 

Mezinárodní zkušenosti 

Na začátku tohoto roku jsme měli 20 rozhodčích s mezinárodní licencí. Petr 

Mužíček byl letos opět nominován ETU na pozici technického delegáta na 

evropském poháru juniorů v Žilině, kde byla zároveň jako Radana Nováková 

v pozici hlavního rozhodčího a na postech rozhodčích Gabriela Pohanková a Zoe 
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Zdražilová. Pavlína Bednářová se jako rozhodčí zúčastnila světového poháru v 

Madridu. Na světovém poháru v Karlových Varech naši rozhodčí obsadili 

tentokrát 6 hlavních postů (vloni 5), největším aktuálním problémem většiny 

našich rozhodčích zůstává schopnost domluvit se anglicky. Dále jsme vlastními 

silami obsadili rozhodcovské posty na evropském poháru juniorů v Táboře a na 

Mistrovství Evropy v terénním triatlonu v Prachaticích a stejně jako vloni 

úspěšně zvládli závod Challenge Prague. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty 

Pro letošní rok neproběhla revize pravidel, skrze soutěžní směrnici došlo pouze 

k upřesnění některých bodů. Soutěžní směrnice byla letos opět vydána na celou 

sezónu. Veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí na webu www.triatlon.cz.  

V únoru letošního roku byl dokončen manuál závodu, který má sloužit ke 

zlepšení a standardizaci závodu ČP. Za vzor jsme si vzali manuál mezinárodní 

triatlonové unie, ale brali jsme velký ohled na české podmínky a finanční 

možnosti pořadatelů. V dubnu jsme inicializovali setkání s pořadateli, kde jim 

byl manuál představen a jejich připomínky zapracovány. Následný výsledek 

letošní sezóny hodnotím na 60% vzhledem k manuálu pro příští sezónu nás 

čeká stále dost práce. 

 

 

http://www.triatlon.cz/
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Další plány pro nejbližší období 

 posezónní setkání pořadatelů a rozhodčích s cílem vypracovat seznam 

úkolů pro technickou komisi pro zimu tak, abychom společně pro rok 

2020 zvýšili kvalitu závodů ČP 

 zaměření se na dětské závody na základě zpětné vazby a chyb v letošním 

roce s cílem provést nutné změny pro rok 2020 

 revize manuálu závodu po detailním vyhodnocení letošního roku 

 příprava plánu účasti našich rozhodčích na mezinárodních závodech 

 příprava školení rozhodčích spojené s náborem nových rozhodčích 

 návrh revize pravidel pro rok 2020 

 dokončit první verzi „odlehčených pravidel“ pro závody mimo ČP 

 

Petr Mužíček 

metodik technické sekce ČTA 
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STATISTIKY ÚČASTÍ ČP 2019 
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54 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

 



 

56 
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4.  Zprávy o hospodaření ČTA 

4.1.  Zpráva o hospodaření ČTA za rok 2018 

 

Graf zdroje /viz Tab. Souhrn 2018/: 

Reprezentace (MŠMT) 

DOTACE MŠMT-reprezentace ČTA 

 

  

Spotřeba materiálu   154 626,00 

Sportovní příprava ČR     167 805,00 

Sportovní příprava zahraničí   634 597,00 

Soutěže tuzemsko   36 550,00 

Soutěže zahraničí   2 357 255,00 

Jiné služby výše neuvedené   44 000,00 

Ostatní služby - trenéři 

 

180 000,00 

Odměny dle DPP 

 

2 000,00 

Odměny za umístění 

 

20 000,00 

Pojistné zahraničních cest   31 167,00 

Celkem 

 

3 628 000,00 

727 750; 3% 2 784 429; 9% 

300 000; 1% 

600 000; 2% 

293 898; 1% 

24 592 000; 84% 

100 000; 0% 

61 923; 0% 
Interní příjmy (známky, poplatky,
atd)

Mimořádné příjmy (spoluúčast
VSA)

Mimořádné příjmy partneři

Půjčka ČUS

Prodej služeb

MŠMT

Dotace Praha 5

Český Olympijský výbor YOG
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Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných směrnic. Prostředky na 

reprezentaci byly ze strany MŠMT navýšeny o 9 % oproti roku 2017. 

 

ČOV 

DOTACE ČOV 2018 

 

  

Grant YOG 2018 

 

61 923,00 

Celkem 

 

61 923,00 

Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných podmínek. Zde je zřejmá spíše 

snižující se tendence podpory, a to s ohledem na transformaci dotačních titulů 

pro střešní subjekty ze strany MŠMT. 

 

Sportovně talentovaná mládež (MŠMT) 

DOTACE MŠMT - talentovaná mládež ČTA     

Spotřeba materiálu   593 849,00 

Cestovné   23 765,00 

Nájemné sportovních prostor   10 442,00 

Nájemné nebytových prostor   62 029,00 

Sportovní příprava ČR     1 980 204,00 

Sportovní příprava zahraničí   1 042 756,00 

Soutěže tuzemsko   247 600,00 

Soutěže zahraničí   182 849,00 

Školení a semináře 

 

73 895,00 

Jiné služby výše neuvedené   647 325,00 

Služby - trenéři   1 642 058,00 

Poštovné   19 801,00 

Mzdové náklady   396 010,00 

Jiné ostatní náklady   26 833,00 

Odměny za úmístění   19 000,00 

Pojistné zahraničních cest 

 

31 584,00 

Celkem 

 

7 000 000,00 
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Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných směrnic. Prostředky na program 

TALENT ze strany MŠMT byly navýšeny o 23 % oproti roku 2017. 

 

Sekretariát ČTA 

Sekretariát ČTA 2018 

  Účetní služby    50 000,00 

Služby (nájem, el., top., úklid, IT)   230 000,00 

Stravenky   25 200,00 

Mzdy včetně odvodů    1 242 942,00 

Známky + registrace    5 000,00 

Doména, web, poštovní server    10 000,00 

Kanc. potřeby, opravy   20 000,00 

Poštovné   10 000,00 

Rozmnožovna   5 000,00 

Telefon sekretariát    31 000,00 

Pojištění materiál    3 498,00 

Pojištění odpovědnosti   27 020,00 

Komunikační strategie - logo   157 000,00 

czechtriseries.cz, servis, licence   308 550,00 

Propagace - ročenka   55 000,00 

Monitoring dotací   87 120,00 

Právní služby (GDPR)   150 000,00 

Administrativní podpora 

 

200 000,00 

Celkem 

 

2 617 330,00 

Komentář: Výdaje jsou stabilního charakteru vzhledem k vzrůstajícím 

požadavkům na administrativu zejména státních dotací a dalších souvisejících 

činností. Činnost je financována zejména z programu Organizace sportu 

(MŠMT), ostatních dotací a vlastních zdrojů. 
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Czechtriseries/ČP a krajské a partnerské závody 

Czechtriseries ČP 2018 

  Technické zabezpečení - časomíra   816 145,00 

Technické zabezpečení - servis   710 270,00 

Rozhodčí   446 500,00 

Materiál - (čepičky, potrav. doplňky, 

pásky….)   0,00 

Medaile   68 470,00 

odměny ČP   392 000,00 

Realizační tým (tech.ředitel,  

koor.rozh,metodik,TD)   936 000,00 

Podpora závodů OHTT, TRT a ost.    1 297 933,00 

Celkem 

 

4 667 318,00 

Můj první triatlon (M1T) 

 

  

Podpora závodů   180 000,00 

Řízení projektu, web, materiál 

 

150 000,00 

Celkem 

 

330 000,00 

Krajské a partnerské závody 2018 

 

  

Krajské a partnerské závody   349 000,00 

Celkem 

 

349 000,00 

Komentář: Organizace akcí a soutěží je financována zejména z programu MŠMT  

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 2018 

Výnosy:   29 460.000,- Kč 

Náklady:   29 461.000,- Kč 

Rozdíl:            -1.000,- Kč 
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Komentář: Česká triatlonová asociace vykázala za rok 2018 ztrátu ve výši 1 tisíc 

korun. Výsledek je v tomto ohledu brán jako vyrovnaný. 

 

Tab. „Souhrn 2018“ 

  Česká triatlonová asociace - rozpočet  2018 - stav ke dni 3.11.2018 

POLOŽKY ROZPOČTU ČTA   Výnosy   Náklady 

Vlastní zdroje: 

 

      

Interní příjmy (známky, poplatky, atd)   727 750,00   0,00 

Mimořádné příjmy (spoluúčast VSA)   2 784 429,00   0,00 

Mimořádné příjmy *Akron, PRE   300 000,00   0,00 

Půjčka ČUS   600 000,00   603 000,00 

ČP 2018    0,00   4 667 318,00 

Sekretariát ČTA   0,00   2 617 330,00 

M1T   0,00   330 000,00 

Krajské a partnerské závody - mládež   0,00   349 000,00 

Vyhlášení ČP 2018   0,00   660 000,00 

Prodej služeb   293 898,00   0,00 

Účelové dotace  prostředky:         

Program II. Sportovně talentovaná 

mládež   7 000 000,00   7 000 000,00 

Program I. Státní sportovní 

reprezentace   3 628 000,00   3 628 000,00 

Program VI. VSA (SP Karlovy Vary)   3 650 000,00   5 219 500,00 

Program VI. VSA (Challenge Prague)   2 584 000,00   3 691 429,00 

Program VI. VSA (Tábor)   250 000,00   357 500,00 

Český Olympijský výbor YOG   61 923,00   61 923,00 

Program SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR    176 000,00   176 000,00 

Program V. - Podpora spor. činnosti   7 304 000,00   0,00 

Dotace Praha 5 (Challenge)   100 000,00   100 000,00 

Zisk / Ztráta     Výnosy    Náklady  

-1 000,00 Kč   29 460 000,00   29 461 000,00 
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4.2.  Zpráva o hospodaření ČTA za rok 2019 

 

Aktuální přehled finančních zdrojů a výdajů v roce 2019 bude předán přímo 

delegátům v místě konání VH ČTA 2019. 

 

Antonín Bauer 

člen Rady ČTA pověřený zastupováním ČTA 
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4.3.  Návrh rozpočtu ČTA pro rok 2020 

 

Tab. „Návrh rozpočtu 2020“ 

Česká triatlonová asociace     rozpočet 1.1. - 31. 12. 2020 

POLOŽKY ROZPOČTU ČTA   Výnosy   Náklady 

 
  

 
  

 
Vlastní zdroje: 

 
      

Ostatní příjmy   700 000,00   0 

Mimořádné příjmy * PRE, ČP, VSA   3 488 714,00   0,00 

Půjčka ČUS   600 000,00   603 000,00 

Sekretariát ČTA   0   2 900 000,00 

Czechtriserie/ČP 

2020*+M1T+Kraje a part 
  150 000,00   5 512 000,00 

ČTTS s.r.o.   160 000,00   320 000,00 

 
  

 
  

 
Státní účelové dotace:         

Mládež   8 715 000,00   8 715 000,00 

Reprezentace   3 809 400,00   3 809 400,00 

Český Olympijský výbor   75 000,00   0,00 

Významné sportovní akce EPJ   1 000 000,00   1 350 000,00 

Významné sportovní akce SP   4 015 000,00   5 735 714,00 

Významné sportovní akce 

Challenge 
  2 842 000,00   4 060 000,00 

Organizace sportu   7 480 960,00   0 

Reprezentace paratriatlon   300 000,00   300 000,00 

 
  

 
  

 
Zisk / Ztráta     Výnosy celkem   Náklady celkem 

30 960,00 Kč   33 336 074,00   33 305 114,00 

 

 

Antonín Bauer 

člen Rady ČTA pověřený zastupováním ČTA 
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Vývoj členské základny ČTA 

 

 

 

Vývoj členské základny České triatlonové asociace 

Zde vám předkládáme vývoj členské základny ČTA od roku 

2015 ke dni 13. 9. 2019.  

 

 

 

Členství právnických osob (klubů) 

Celkový počet klubů se nám za posledních pět let nijak výrazně nezměnil, a je 

spíše s mírně stoupající tendencí (1-3 %/rok). Výběr členských příspěvků je na 

úrovni cca 50 %. V tabulce není zohledněno, kolika klubům je v daném roce 

zrušeno členství, nicméně se jedná o 5 až 7 klubů ročně. 

 

Tab. Statistika počtu klubů 

Rok 
Počet klubů 

(uhrazen členský příspěvek) 

Celkem 

registrovaných klubů 

Nových 

klubů 

2019* 124 244 9 

2018 129 237 11 

2017 126 237 11 

2016 125 235 15 

2015 116 228 14 

* ke dni 13. 9. 2019 
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Graf: Vývoj počtu klubů 

 
 

Členství fyzických osob 

Celkový počet registrovaných členů se každý rok konstantně zvyšuje (cca o 5 %). 

Z celkového počtu pravidelně hradí členský příspěvek přibližně 36 % členů. 

V roce 2019 jsme však zaznamenali vyšší nárůst uhrazených příspěvků, a to 

prozatím 39 % z celkového počtu registrovaných členů. Pokud vezmeme v potaz 

pouze členy, kteří hradí členský příspěvek, tak jejich počet se v dalším roce 

zvyšuje přibližně o 10 % oproti roku předcházejícímu (vyjma roku 2017). 

V průměru je za rok zrušeno členství 110 členům a naopak ročně nově 

zaregistrujeme průměrně 320 osob. Ještě stojí za zmínku, že celkový počet osob 

evidovaných na www.czechtriseries.cz je cca 25.000.  
 

Tab. Statistika počtu členů 

Rok 

Počet členů 

(uhrazen členský 

příspěvek) 

Celkem 

registrovaných 

členů 

Nových 

registrovaných členů 

2019* 1676 4340 282 

2018 1525 4125 355 

2017 1392 3954 320 

2016 1332 3747 328 

2015 1212 3500 284 

* ke dni 13. 9. 2019 
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Graf: Vývoj počtu členů 
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5. Česká triatlonová společnost s.r.o. 

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

členy. V roce 2019 vykonávané tyto činnosti. 

 

Marketing, obchod 

V roce 2019 se nám bohužel  nepodařilo pokračovat ve spolupráci z předešlých 

let a  uzavřít smlouvy s Ford Motor Company s.r.o., která přímo podporovala 

seriál v dlouhém triatlonu a duatlonu pod názvem FORD CZECHMAN TOUR  a 

ČTA  od roku 2012 . 

Nově   jsme  v srpnu zavřeli jsme smlouvu s firmou Prista Oil s.r.o.  na 12 měsíců  

s předpokladem   na 3. roky 

Dále jsme jednali o partnerství se zástupci firmy PATRIA a zejména s oficiálními 

prodejci několika automobilových značek.  

 marketinková strategie ČTA 

Navržená marketinková strategie od  společnosti Geometry global s.r.o. díky 

absenci nového loga  byla pozastavena. 

Stále jsme v procesu hledání nového ideálního loga 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 čekání na  nové loga ČTA viz. výše byla 

pozastavena produkce nových produktů. 

Pro rok 2020 máme připravenou novou strategii partnerství a obchodování 

na našem E-shopu. 
 

 prodej fotografií 

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

Media 

Mediální komunikaci ČTA zajištoval i v roce 2019 Michal Včeliš. 

V úvodu sezóny jsme obnovili spolupráci s fotografem  Jiřím Matouškem, který 

byl doplněn dalším fotografem Václavem Wintrem. Letošní rok byl z tohoto 

pohledu pokryt dostatečně. 
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Fotografie jsme nabízeli k prodeji přes CTS viz. výše. 
 

Spolupráce s Anetou Grabmüllerovou na správě sociálních sítí Facebookového 

profilu ČTA „Triatlon nás baví“ a Instagramového profilu pokračovala i v tomto 

roce. 
 

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

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

S pořadateli jsme se smluvně domluvili na spoluúčasti nákladů díky absenci 

finančních zdrojů. 

V rámci závodu Challenge Prague a SP Karlovy Vary se zrealizovali živé přenosy 

z akcí.   

Pokračovali jsme i ve spolupráci s firmou On the SPOT, která nám zajistila ve 

spolupráci s některými pořadateli ČP tvorbu videí ze závodu.  

 

Podpora pořadatelům závodů a reprezentace  
 

 Nákup a vývoj reprezentačního oblečení a oblečení pro rozhodčí ČTA 

s firmou ATEX. 

 Vývoj nové kolekce oblečení pro rok 2020. 

 nákup plaveckých čepic pro závody ČP CZECHTRISERIES ( 4000ks).  

 Fakturace startovného pro pořadatele 

 Objednávání služeb časomíry 

 Realizace ankety Krále triatlonu 

 Úpravy a podpora pořadatelům v CTS, správa systému. 

 

 

 
 

Tomáš Petr 

jednatel České triatlonové společnosti s.r.o. 
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2018 Výsledovka 

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

Číslo účtu         Koncový 

  Název účtu    stav 

Náklady             

501 Spotřeba materiálu    110533,91 

502 Spotřeba energie    0 

504 Prodané zboží    472617,22 

512 Cestovné    0 

513 Náklady na reprezentaci   5335 

518 Ostatní služby    1625102,27 

521 Mzdové náklady    85000 

524 Zákonné sociální pojištění   0 

531 Daň silniční   0 

546 Odpis pohledávky    0 

548 Ostatní provozní náklady   409,07 

562 Úroky 635 

563 Kurzové ztráty     2334,94 

568 
Ostatní finanční náklady - bankovní 

poplatky 
  5215,65 

  Náklady celkem       2307183,06 

Výnosy       

602 Tržby z prodeje služeb    1500013,97 

604 Tržby za zboží    441023,14 

648 Ostatní provozní výnosy   2620,82 

660 Finanční výnosy    49964 

662 Úroky přijaté 
   

1307,51 

663 
     

7621,92 

Kurzové 

zisky      

 

  Výnosy celkem       2002551,36 

      -304 631,70 
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6. Oblast médií a komunikace ČTA 

Mediální rok 2019 se nesl ve znamení několika 

významných motivů, které jsou spojeny s prestižními 

sportovními událostmi této sezony. Nejvýraznější mediální 

ohlas vyvolaly: 

 medailové úspěchy českých reprezentantek 

(Vendula Frintová – 1. 

místo SP Karlovy Vary, Petra Kuříková – 2. místo ME ve 

sprintu), 

 prestižní mezinárodní závody na českém území (SP Karlovy Vary, 

CHALLENGE Prague, XTERRA, EPJ Tábor), 

 příběhy překračující hranice sportovního světa (Cena Fair Play  

pro Marka Svobodu, diskvalifikace britských reprezentantek v Tokiu atp.). 

Nejen díky těmto událostem a úspěchům českých závodníků, ale také kvůli 

kompletnímu informačnímu servisu, který je jim ze strany ČTA poskytován, 

novináři čím dál více reflektují triatlon jako významný olympijský sport. 

Pravidelně jsou jim distribuovány tiskové zprávy k závodům ČP, MČR a 

k mezinárodním závodům s účastí českých reprezentantů. 

 

Během roku 2019 se uskutečnilo hned několik tiskových konferencí, o které 

zaznamenáváme ze strany médií rostoucí zájem. První TK tohoto roku bylo 

předsezonní mediální setkání spojené s odjezdem reprezentace na ME do 

Weertu. Uskutečnilo se v kavárně Oliver’s Coffee Cup na Václavském náměstí. 

Další tiskové konference se konaly v kooperaci se závody, jejichž je ČTA 

spolupořadatelem – SP K.Vary, CHALLENGE Prague a ME XTERRA. 

 

Své pevné místo už má triatlon ve vysílacím programu České televize, která 

letos připravila reportáže z jedenácti závodů českého poháru a zejména tři akce 

pokryla přímými vstupy z průběhu závodního dne – CHALLENGE Prague, CITY 

TRIATHLON Karlovy Vary a ME XTERRA. 

Ke spolupráci byl také poprvé osloven televizní kanál Nova Sport, který přinesl 

reportáž ze závodu Czechman. 
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Stejně jako v roce 2018 se ČTA snažila jít vstříc amatérským sportovcům mimo 

triatlonové prostředí. S tímto ohledem byla navázána spolupráce s masovým 

běžeckým seriálem RunTour, jehož kalendář zahrnuje osm závodů po celé ČR. 
 

Pokračovali jsme ve spolupráci s běžeckým měsíčníkem RUN, který pravidelně 

přináší obsah připravovaný ČTA: rozhovory, tréninkové rady, pozvánky na akce i 

reportáže. Bohužel se nepodařilo realizovat obdobnou spolupráci s cyklistickým 

magazínem 53x11, kde nebyla vůle po jiné než inzertní spolupráci. 
 

Sociální média 

Během uplynulé sezony zaznamenala facebooková stránka Triatlon nás baví 

nárůst více než 300 fanoušků. Momentálně stránku sleduje 4117 uživatelů. 

Příspěvky oslovily více než milion uživatelů. Největší oblibě se opět těšily video 

sestřihy závodů, které zhlédlo přes 45 tisíc uživatelů.  

Na Instagramu pak přibylo téměř 400 nových fanoušků. Momentálně 

instagramový účet ČTA sleduje 1761 uživatelů. Díky skvělé spolupráci s trenéry 

se letos podařilo lépe informovat o průběhu zahraničních reprezentačních akcí. 

 

Michal Včeliš 

PR ČTA 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ČTA 

Facebook Instagram 
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6.1. Zajímavost 

 
Určitě už jste ty záběry viděli v televizi nebo na internetu: Do cíle havajského 

Ironmana dobíhají stovky vyčerpaných triatlonistů. Fanoušci mávají podél trati 

vlajkami a povzbuzují závodníky. Pár stovek metrů dělí od finiše i kanadskou 

závodnici Kimberly Fabianovou, která už ale nemá síly, aby pokračovala dál.        

A tak se cílovou rovinkou jen komíhá. Padá na zem. Všechnu energii nechala na 

drsné havajské trati.  

V tom ji dobíhá jeden ze závodníků. Marek Svoboda. Taky je vyčerpaný. Vždyť 

první krizí prošel už na 30. kilometru cyklistiky. Přesto nachází dost sil, aby 

kanadské závodnici pomohl vstát, podepřel ji a dovedl do cíle. Bez ohledu na 

vlastní výsledek. Do finiše přicházejí společně. 

„Zhruba kilometr před cílem jsem se začala cítit špatně. Dvě stě metrů před 

koncem už jsem nevěděla, jestli budu schopná vůbec dojít,“ popsala ve videu, 

které jste mohli vidět i na stránkách triatlon.cz. „Byl to právě ten okamžik, kdy 

mě spatřil Marek, jak se snažím vstát. Bez sebemenšího zaváhání mě podepřel 

a společně jsme proťali cílovou pásku. Marku, děkuji ti, že jsi mi tenkrát 

pomohl. A doufám, že se brzy setkáme. „Thank you. Děkuji.“  
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Toto výjimečné gesto ocenil také Český olympijský výbor, který udělil Marku 

Svobodovi Medaili za čin. Tu obdržel v rámci slavnostního večera při předávání 

Cen fair play. Vzácnou medaili přebrala za Marka Svobodu jeho žena Kateřina, 

která mu popřála, aby se na Havaj znovu vrátil. 

„Velmi si této nominace vážím. Vzpomínky na Ironmana v Koně jsou pořád ještě 

velmi silné. Byl to pro mě osobně i pro moji manželku Kateřinu těžký den, který 

byl velkou zkušeností a zkouškou odolnosti. Ale tím, že jsem pomohl                     

v posledních stovkách metrů závodu zcela vyčerpané Kimberly, jsem netušil, co 

se bude v dalších měsících odehrávat. Považuji se za úplně normálního 

smrtelníka a tento svůj čin nepovažuji za něco mimořádného,“ napsal Marek 

Svoboda skromně na svůj Facebook. 

Česká triatlonová asociace považuje tento čin za jeden z nejvýznamnějších 

sportovních počinů uplynulého období, proto se jej rozhodla zařadit i do této 

zprávy pro Valnou hromadu ČTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 2.11.2019 

Zpráva je potvrzena předsedou Rady ČTA  

 

Mgr. Antonínem Bauerem 


