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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 10.5.2021              

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

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

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

valná hromada s nezměněným programem jednání, která je usnášeníschopná 

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

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

3.1. Jednání valné hromady řídí až do volby pracovního předsednictva 

předseda Rady ČTA. 

3.2. Jednání valné hromady řídí tříčlenné pracovní předsednictvo zvolené 

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

předsednictvo volí ze svého středu předsedajícího valné hromady.  

3.3. Pracovní předsednictvo má právo rozhodovat o všech organizačních 

záležitostech v průběhu jednání valné hromady. 

3.4. Předsedající valné hromady uděluje a odnímá slovo jednotlivým 

delegátům a vykonává rozhodnutí pracovního předsednictva potřebná                       

k zajištění racionálního průběhu jednání. Pokud diskutující nesouhlasí                           

s rozhodnutím pracovního předsednictva, rozhodne s konečnou platností valná 

hromada. 

 

4. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 

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

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

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

projednání takového bodu. K projednaným a uzavřeným bodům se valná 

hromada již nevrací. 

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

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

Program valné hromady předpokládá diskusi ke každému bodu programu. 

Předsedající valné hromady má právo odejmout diskutujícímu slovo, pokud 

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

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

účastníky valné hromady. 

4.4. O předložených návrzích se hlasuje zdvižením mandátu (hlasovacího 

lístku). 

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

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

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

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

hlasovací lístek. 

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

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

zajištění autenticity zápisu je pořizován zvukový či zvukově-obrazový záznam 

jednání. 

 

5. KOMISE VALNÉ HROMADY 

5.1. Valná hromada schvaluje tříčlenné pracovní komise valné hromady: 

5.1.1. Mandátová komise ověřuje přítomnost a platnost mandátů delegátů,            

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

účastníků s hlasem poradním, podává valné hromadě informaci o počtech 

prezentovaných a přítomných účastníků, sčítá hlasy při veřejném hlasování. 

5.1.2. Návrhová komise předkládá na základě průběhu jednání a písemných 

návrhů a připomínek delegátů návrh usnesení ke každému bodu programu valné 

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

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

souhrnu přijatých usnesení, který odevzdává s podpisem předsedy komise do 

zápisu z jednání valné hromady. 

5.1.3. Volební komise shromažďuje a předkládá valné hromadě navrhované 

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

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

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

jednání valné hromady zastupovat.  
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NÁVRH VOLEBNÍHO ŘÁDU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

dále jen „Volební řád“ 
 

Tímto volebním řádem se řídí volba: 

Předsedy Rady ČTA a 4 dalších členů Rady ČTA,  

3 členů disciplinární komise, revizní komise a rozhodčí komise: 

 

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,       

a to nejpozději do skončení projednávání bodu č. 12 Diskuse k předneseným 

zprávám programu valné hromady. 

1.2. Volební komise sestaví dle došlých návrhů kandidátky 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 
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nadpoloviční počet hlasů „PRO“ přítomných členů s právem hlasovat, je kandidát 

zvolen 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 „PRO“ odevzdaných 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 volební VH ČTA 

Dne 10. června 2021, Praha 

 
Návrh programu: 
1. Zahájení VH ČTA 

2. Úvodní slovo předsedy Rady ČTA 

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

4. Volba pracovního předsednictva 

5. Volba volební, mandátové a návrhové komise 

6. Zpráva předsedy Rady ČTA o činnosti ČTA v období 1.11.2019 – 

31.12.2020 a výhled 

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

8. Zpráva o hospodaření ČTA (2019, 2020, návrh 2021) 

9. Zpráva Revizní komise ČTA 

10. Zpráva Disciplinární komise ČTA 

11. Zpráva Rozhodčí komise ČTA 

12. Diskuse k předneseným zprávám 

13. Schválení hospodaření za rok 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021 

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

technického ředitele ČTA 

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

Rozhodčí a Disciplinární komise ČTA (3 členné) 

16. Různé 

17. Schválení zbývajících usnesení VH ČTA 

18. Závěr VH ČTA 
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1. Zpráva předsedy ČTA 

Vážení sportovní přátelé, 

olympijský rok se nám celospolečensky změnil. Co jsme 

většinově přijímali za přirozené a standardní je pryč. Nyní 

bojujeme každý na své frontě, někdo na té zdravotní, někdo 

ekonomické, někdo se cítí bez sportu nešťastný. Vím, že 

možná jsme lidsky unaveni z neustálého zaklínadla s názvem 

COVID, ale je to nemoc a my si z ní musíme vzít minimálně 

„snad jen“ ponaučení. Mnohé co jsme měli zažito jako automatické, bylo třeba 

přehodnotit a nastavit v každém z nás zcela jinak. Nechci zde řešit ani jednu 

stranu mince, kterou je buď těžká nemoc, nebo mediální strašák, chci si pro svou 

práci a pro nás vzít ponaučení a přehodnotit, některé zaběhnuté postupy. 

Začnu však od začátku. V úvodu roku jsme dokončili vyúčtování dotací z MŠMT za 

rok 2019 a očekávali vyhodnocení a finanční prostředky z podaných žádostí na 

rok 2020. Zde jsme nově v programu Významných sportovních akcí žádali pro 

závod SP XTERRA 2020. Bohužel MŠMT nám finanční prostředky na tuto akci 

neschválilo. Dotace programů REPRE, TALENTU dorazily navýšeny, bohužel však 

dotace ORGANIZACE a ZPS sníženy oproti roku 2019. 

Tady někde přichází COVID a utlumení, některých aktivit a start jiných. Sportovci 

se stále připravují individuálně na základě svých plánů. Trenérská a metodická 

sekce se přesouvá do on-line prostoru. Začínají se více využívat komunikační 

kanály internetu. Nouzový stav nám boří možnosti organizace soutěží. Většina 

akcí se přesouvá na podzim. Své role na poli zastřešení sportu v ČR se ujímá 

Národní sportovní agentura, kde se potkávám na osobní schůzce s panem 

Milanem Hniličkou. NSA má toho spoustu před sebou a problémem je i chladný 

přistup MŠMT při spolupráci s NSA na rozjetí této nové sportovní organizace. 

Jsme oslovování s požadavky na definici našich sportů a vysvětlování, co jsme zač. 

Ze strany NSA se nám bohužel neodstává tolik nutných informací jak aplikovat 

nařízení vlády či MZV. 

Nakupujeme ochranné prostředky, snažíme se vykládat pravidla pro sportování a 

závody. Naštěstí je sport uznán jako věc prospěšná minimálně po stránce 

individuální rozvoje. 
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Omezení nakonec lehce povolují a my můžeme pořádat závody. Děkuji 

pořadatelům za trpělivost a jejich práci stejně jako rozhodčím, trenérům                     

a v neposlední řadě pak sportovcům. 

Račice, Příbram, Karlovy Vary, XTERRA Prachatice atd. závody, které minimálně 

v olympijském charakteru razily cestu sportovním prostředím a navíc                              

i za hranice ČR. Zejména Světový pohár v Karlových Varech byl husarským 

kouskem plným roušek a dezinfekce, ale GS ITU si jej moc pochvaloval a my jsme 

se doslova namlsali světovou špičkou, která nám slušela, škoda jen, že to 

necinklo, ale výkony Terky Zimovjanové, Petry Kuříkové, Venduli Frintové či 

zkouška ohněm Radima Grebíka, stály za to, a i další Češi o sobě dali vědět, i zde 

jim patří velký dík v této nelehké době. Ze sportovců ještě zmíním Lukáše Kočaře, 

který úspěšně bojuje snad na všech distancích a ve všech „tlonech“, ale terénní 

triatlon má v oblibě asi nejvíc. 
 

Ze stanovených úkolů, které jsme měli před 

sebou, si dovolím zmínit                     a představit nové logo 

(při jednání VH). Toto byl základní kámen, který se 

nám snad podařil důstojně naplnit. Nyní 

dopracováváme korporátní identitu, a tu 

budeme aplikovat na marketingovou strategii 

ČTA, která spočívá v jasné identifikaci 

triatlonu v ČR a v neustálém zkvalitňování nabízených služeb partnerům, jako 

závody, prostor spojený s reprezentanty a služby v oblasti propagace výrobků a 

služeb členské základně či jiných korporátních aktivit. 

V oblasti kooperace s partnery probíhá partnerství firmami Prista Oil, LUX, On        

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

Díky T. Petrovi se podařila navázat dílčí spolupráci s KIA MOTORS, ve formě 

zvýhodněného pronájmu dvou osobních vozidel pro zajištění technické                       

a sportovní operativy ČTA. Pro potřeby reprezentace a další činnosti ČTA 

využíváme dvě ČTA vlastněné dodávky zn. FIAT pořízené v investicích ke konci rok 

2019. 

V letošním roce jsme se pokoušeli oslovit několik partnerů jak z automobilního 

průmyslu tak jiné. Bohužel COVID se někdy stal zaklínadlem, ale někdy to byla          

i slabost našeho prostředí například ve vizibilitě závodů, zejména pak pro 
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partnery, z tohoto si musíme vzít ponaučení. Musíme stále zpřesňovat Manuál 

pro pořadatele a materiálně pomáhat pořadatelům. Musíme i mediálně pracovat 

zejména na zkvalitněná TV záznamů formou přesvědčování ČT v jiném 

atraktivnějším pojetí realizace přenosů. 

V letošním roce jsme se vlastním projektem předloženým NSA přihlásili                       

k zastřešení paratriatlonu. 

Stále řešíme registrační systém ČTA (czechtriseries.cz), kdy poskytovatel licence 

upouští od jeho podpory, ale věřím, že VH předáme informaci, jak jsme věc 

vyřešili. 

Nepodařilo se nám udržet závod Challenge Prague, jehož ekonomické nastavení 

nebylo životaschopné bez velké investice ze strany ČTA ať už přímo nebo pomocí 

dotací. Vlastník licence Challenge Family pro ČR firma TRI Prague s.r.o. je 

v insolvenci a ČTA zde má pohledávku ve výši 381tis. 

Ve službách pro kluby jsme optimalizovali službu v zasílání a vyhledání dotací, kde 

jsme změnili dodavatele této služby.  

I v letošním roce byl znovu otevřen projekt Grantové podpory krajských                      

a partnerských mládežnických závodů.  

V oblasti klubů jsme udrželi projekty pro podporu jak začínajících, tak                             

i stávajících klubů mimo nastavený systém mládežnické podpory. 

Mnoho dalších informací o činnosti a výsledcích jednotlivých sekcí a prováděné 

činnosti naleznete v obsahu tohoto manuálu, dovolte mi se neopakovat                     

a poděkovat všem za jejich práci. 
 

Další priority by měli být tyto: 

1. Registrační systém 

2. Marketing 

3. Vzdělávání trenérů, rozhodčích (on-line, systém) 

4. Zkvalitňování závodů 
 

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

za spolupráci. 

V příštím roce nás čeká opakovaný olympijský rok a my věříme, že bude snad již 

klidnější. 
 

Přeji všem hodně zdraví a úspěchů 

Antonín Bauer 
předseda Rady ČTA 
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2. Zpráva sportovní sekce ČTA 

2.1. Zpráva sportovního ředitele ČTA 

Vážení sportovní přátelé a příznivci triatlonu,  

máme za sebou jeden z nejspecifičtějších roků, který se ve 

sportovním odvětví udál, a to díky šíření virového 

onemocnění COVID 19, na které všechny státy reagovaly 

různými opatřeními a restrikcemi. Opatření a restrikce, 

které zavedla naše vláda se sportu dotkly velmi razantně. 

Uzavřeny byly sportoviště, omezeny tréninkové skupiny   a 

aktivity, soustředění atd.. Napříč světovými i pohárovými sériemi se závody rušily 

či v lepším případě pouze termínově přesouvaly (např. Hamburk či Karlovy Vary). 

Sportovní sekce ČTA na všechna tato opatření musela průběžně reagovat.  

Tréninky seniorské reprezentace fungovaly v době vyhlášeného 

nouzového stavu ve specifickém režimu na plaveckém stadionu v Praze Podolí   a 

v prostorech SC Olymp. Mládežnické výběry se do centrálního režimu zapojily 

ihned, jak to rozvolnění restriktivních opatření dovolilo.  Došlo však na řadu 

nových specifických soustředění jaké např. absolvoval juniorský výběr                          

v pronajatém kempu na Moravě s dovážkou jídla a maximální izolací od externích 

osob. Zdraví všech pro nás tedy bylo a stále je prioritou. Navzdory 

neplnohodnotným tréninkovým podmínkám se dařilo výkonnost u elitních 

reprezentantů stabilizovat a v řadě případů i podstatně navýšit. Dovolím si tvrdit, 

že letošní rok byl rokem, kdy mohl po dlouhé době juniorský reprezentant 

(Radim Grebík) získat medaili z ME či dokonce i MS juniorů. Bohužel nedostal 

šanci nám na těchto závodech předvést svoji letošní skvělou výkonnost, avšak na 

závodech Českého poháru jsme si toho nemohli nevšimnout.  

Bohužel závody pro věkové kategorie (AG) a i závody ostatních -tlonů či NE 

OH triatlonu byly výrazně omezeny či zrušeny, a to jak na domácí, tak                              

i mezinárodní scéně. Z tohoto důvodu zde bohužel nelze uvést skvělé 

mezinárodní výsledky, které běžně tito sportovci získávají. Každopádně podpora, 

kterou tito sportovci měli slíbenou proběhla, a i nadále se směrem navyšování 

podpory budeme ubírat, a to obzvláště u středního a dlouhého triatlonu, kde 

reprezentační výběr funguje druhým rokem rovněž. Máme zde opravdu několik 

světově kvalitních „dlouhotraťařů“, jejichž elitní výsledky jsou dobrou vizitkou 

našeho triatlonu a je nezbytné je v rámci možností podporovat. 
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V oblasti školení trenérů se udály podstatné změny. První z nich je navýšený 

zájem o tato školení. Již v prosinci minulého roku bylo vyškoleno několik desítek 

trenérů třetí třídy a do kurzu trenéra pro zisk druhé třídy se přihlásilo a studium 

zahájilo více jak třicet uchazečů. Kapacita kurzu trenéra třetí třídy pro tento rok 

byla kapacitně stoprocentně naplněna. Zde se o licenci uchází přes čtyřicet 

zájemců. S ohledem na vývoj epidemiologické situace se aktivně mění i náš 

přístup k těmto kurzům, kdy řada věcí přechází do online režimu a metodické 

bloky školení lze či bude možné absolvovat dálkově tzv. online propojením         i 

z případné karantény či při omezení přímé výuky. Otázkou budou praktické 

bloky, které se mají uskutečnit až v prosinci tohoto roku. Zde je stále velká 

neznámá, zda to situace umožní či nikoliv.  

Sportovní centra a střediska mládeže doznala v tomto roce změn                       

v systému zařazování do sportovních středisek (SpS) a v míře finanční podpory, 

která byla výrazně navýšena. Sportovní centra mládeže (SCM) pocítila navýšení 

podpory a servisu ze strany asociace. Triatlonové akademie dostaly nový rámec 

pro své zřízení. Stále pokračuje ve své činnosti Triatlonová akademie Plzeň. 

Morava má však svoji akademii od letošního roku jinde, a to při zlínském 

triatlonovém klubu. Brno naopak požívá v současnosti statut vrcholového 

sportovního centra mládeže (VSCM). 

Podrobnější informace k celkovému fungování středisek a akademií se 

dočtete v samostatné zprávě koordinátora těchto center pana Milana Kulmana. 

Aktivity a výsledky reprezentačních výběrů naopak uvádí zprávy jejich vedoucích 

trenérů.  

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

či připravuje pro nadcházející období, jsou aktivitami posouvající náš sport opět 

do dalšího perspektivního a úspěšného období. Triatlon nás baví a je třeba ho 

stále trpělivě posouvat dál. 
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USKUTEČNĚNÁ ŠKOLENÍ A ODBORNÉ SEMINÁŘE  

Tyto školící akce a také semináře zajišťovala ČTA. Školení a semináře byly 

zařazeny do systému doškolování trenérů 

ČTA a veškeré informace k těmto 

vzdělávacím programům byly zveřejněny 

v předstihu dostupné na webu ČTA 

(www.triatlon.cz). 
5 

 

Přehled uskutečněných akcí: 

Plavecko-běžecký kemp děti 

Termín:   22. 11. 2019 – 24.11.2019 
Místo:   Brandýs Nad Labem 
 

První blok trenéra III. třídy 

Termín:   29. 11. 2019 – 01.12.2019 

Místo:   Praha 
 

Školení trenérů a mezinárodní seminář ČTA 

Termín:   13.12.2019 - 15. 12. 2019 

Místo:   Nymburk 
 

Kurzu trenéra II. třídy 

Termín:   13.12.2019 - 15. 12. 2019  

Místo:   Praha  
 

Setkání trenérů dětí a mládeže ČTA 
Termín:   11.9.2020  
Místo:   Karlovy Vary 
 

Obecná část sportovního tréninku (I., II. blok) - kurz trenéra II. třídy  

Termín:   2.10.2020 – 4.10.2020, 16.10.2020 – 18.10.2020  

Místo:   Praha 
 

Obecná část sportovního tréninku - kurz trenéra III. třídy  
Termín:   28.11.2020 – 13.12.2020 
Místo:   Praha 
 

Hotový Martin  

sportovní ředitel ČTA 
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2.2. Zpráva koordinátora mládeže ČTA 

Tato zpráva mapuje činnost sportovní přípravy mládeže České 
triatlonové asociace v uplynulém období ročního tréninkového 
cyklu 2019/2020, tzn. od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020. 
 
Chci tímto poděkovat především všech rodičům, kteří se starají 
o domácí zázemí, klubovým a oddílovým trenérům kteří 
zajišťují sportovní přípravu a obrovské poděkování patří všem 
nadějným sportovcům za dosažené sportovní úspěchy. Proto 

je obsah této zprávy společným dílem každého z nich. 
 
NOVÝ „JÍZDNÍ ŘÁD“  

Exekutiva ČTA schválila počátkem roku nový projekt k činnosti sportovní přípravy 
talentované mládeže pro období roku 2020 a další. Jen v krátkosti           o jaké 
stěžejní úpravy se jedná:  

 transparentní a jednoduchá kritéria pro zařazování do systému 
talentované mládeže, 

 výrazně větší finanční podpora směřující do klubů a oddílů garantující 
činnost SpS a SCM, 

 finanční bonusy klubu, oddílu s velkým podílem reprezentantů, 

 možnost „otevřít“ TT akademie ve více lokalitách. 
 
TRIATLON V DOBĚ KARANTÉNY 

Náš triatlonový život se v polovině března setkal se situací, kterou asi nikdo 
nepředpokládal a ani si nedovedl představit, že by vůbec mohla nastat. V době 
pandemie koronaviru se český sport takřka zastavil.  
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Přesto jsme ve spolupráci 
s trenéry nepodlehli 
katastrofické atmosféře, ale 
prostřednictvím webu ČTA 
nabídli šestnáctidílné online tipy 
a doporučení jak v sociální 
izolaci a omezených podmínkách 
pokračovat v efektivním tréninku 
a přípravě na závodní 
triatlonovou sezónu.  
TESTY VŠEOBECNÉ TĚLESNÉ 
PŘIPRAVENOSTI 

 
Zcela novým prvkem na úrovní SpS jsou testy všeobecné tělesné připravenosti, 
které měli zakončit zimní přípravu a zjistit tělesnou připravenost žáků.  
Cílem prověřování je: 

 posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností a dovedností dětí              a 
mládeže,  

 vytvořit systém pyramidy výběru talentů pro triatlon, kdy výsledky         na 
závodech nemusí být vždy dostatečně vypovídající, 

Letošní paralyzované přípravné období v měsících březnu až květnu nepříznivě 
zasáhl do přípravy a vlastní individualizované testy v klubech a oddílech sportovci 
absolvovali průběžně do konce prázdnin. 

Pro hodnocení testů nabyl brán zřetel na somatické parametry (tělesná výška    a 
tělesná hmotnost), ale stěžejní je přehled o motorické výkonnosti, která je 
považována za základní ukazatel sportovce a tvoří významný ukazatel celkové 
tělesné zdatnosti. 
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SPORTOVNÍ STŘEDISKA ČTA 

 Sportovní střediska (dále jen SpS) jsou 
základním článkem sportovně talentované 
mládeže,  

 Sportovní příprava pro děti a mládež ve věku 
10 - 15 let, 

 Za organizaci odpovídá konkrétní triatlonový 
klubu,  

 Za činnost a řízení zodpovídá vedoucí trenér,  

 ČTA na základě smlouvy poskytuje finanční 
prostředky. 

 
V období ročního tréninkového cyklu 2019/2020: 

 13 klubů a oddílů garantovalo činnost SpS,  

  119 mladých triatlonistů a triatlonistek zařazeno. 
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Přehled Sportovních středisek 
Počet 
sportovců  

Trenérské 
zajištění 

4SPORTS TEAM Svitavy 5  Ladislava Marková 
Elite Sport Boskovice 6  Bohdan Charvát 

TCV Jindřichův Hradec  11  Jan Vaněk 
TITAN sport club Zlín 6  Matěj Nekoranec 

TJ Lokomotiva Trutnov 10  Pavel Káňa 

TJ Sokol Senohraby 12  Jan Jakubíček 
TJ Spartak Třebíč 9  Jiří Března 

TRI klub Příbram 6  Radek Eliáš 
Triathlon team Tábor 20  Michal Háša 

Triatlon Plzeň 16  Jan Řehula 
Triatlon Team Příbram 5  Jan Lehocký 

Triatlonový sportovní klub Č. 
Budějovice 

8 
 

Stanislav Tripes 

VOKOLOPOLE Mladá Boleslav 5  Přemysl Hašlar 

 
 
 
 
CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ 

Příprava žákovského výběru ČTA proběhla i přes 
pandemické okolnosti na celkem devíti víkendových 
kempech a týdenních soustředění, kdy program byl 
zaměřen na technické zvládnutí nejen našich čtyř disciplín 
(plavání, silniční cyklistika, běh a depo). Tyto akce proběhli 
většinou za asistence tréninkových specialistů 
jednotlivých disciplín.  
Na programu srazů bylo i horské kolo, běžecké lyžování, 

kompenzační cvičení, outdoorové aktivity, všestranně orientované hry, testování 
(funkčních předpokladů i fyzické výkonnosti), edukace v oblasti pravidel, taktiky 
a také ve zdravém životním stylu. Nechyběly ani rozbory tréninkových plánů a 
individuální doporučení. 
 
Mezinárodní starty  
Triatlonový Závod olympijských nadějí, který pořádají země Visegrádské čtyřky, 
se uskutečnil 16. srpna v Białystoku (Polsko).  
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ČTA ale byla nucena účast odmítnout vzhledem k pozdní informaci o závodu 
dodané ze strany polského pořadatele, a krytí termínu s MČR v Příbrami. Velká 
škoda, rozhodně by naší žákovští reprezentanti nebyli do počtu a ukázali 
celoroční práci v mezinárodním kontextu. 
 
Soustředění a přípravné akce / zaměření 

25. - 29. 10. 2019 soustředění Churáňov - všeobecná příprava a mtb. 

22. - 24. 11. 2019 Benešov – analýza plavecké a běžecké techniky  
06. 12. 2019 FTVS Praha - diagnostika 

06. - 08. 12. 2019 
SC Nymburk- rozvojová technika, suchá příprava 
plavaní 

05. – 09. 01. 2020 Churáňov – běžecká příprava, lyže 

24. – 26. 01. 2020 
SC Nymburk – technika a kondiční motivy tréninku, 
příprava pro silové testy 

14. - 16. 02. 2020 
SC Nymburk – technika a kondiční motivy tréninku, 
příprava pro silové testy 

25. - 29. 05. 2020 
SC Nymburk - běžecká cvičení, technika plavání + testy 
+ videozáznam plavecké techniky 

22. - 26. 06. 2020 
TT kemp Račice – cyklistika, běžecké a přechodové 
tréninky,  

 
Hodnocení přípravy - silné a slabé stránky 

Mezi slabé stránky bych na prvním místě zařadil nekoncepční 
linii kempů z hlediska pravidelné docházky, kdy mnoho 
účastníků odmítalo pozvání  mnohdy ne ze zcela adekvátních 
důvodů. Spolupráce s trenéry ohledně koncepce ČTA také není 
taková, jaká by měla být. Nepodařilo se uskutečnit ani kempy 
pro širší žákovské nadšence. Stálým problémem je sladit 

termíny kempů tak, aby ideálně zapadly do kalendáře všech sportovních odvětví, 
týmových soustředění a závodů v jiných sportech.  
 
Silnou stránkou je rozhodně vždy skvělá parta vybraných svěřenců na kempu, 
dobrá spolupráce s rodiči a novými asistenty. Podařilo se výkonnostně 
pozvednout dívčí část týmu, která v předchozím cyklu silně zaostávala za 
výbornými chlapci. Efektivní byla i spolupráce  v době coronavirové, což se 
projevilo na výsledcích nejen v triatlonu. Sportovci žákovského výběru o sobě 
dali vědět i v jiných sportovních odvětvích, což je pro nás dobrou vizitkou            a 

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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známkou naší dobré všestranné přípravy. Výborná je i zpětná vazba o tom, jak se 
o žáky dokážeme postarat po stránce komplexního rozvoje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michal Háša 
hlavní trenér žákovských kategorií ČTA 
SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE ČTA 
Sportovní příprava sportovců ve věku od 15 
do 19 let (s možností až do 23 let), 

  Za organizaci odpovídá konkrétní 
triatlonový klubu, či oddíl, 

 Za činnost a řízení zodpovídá vedoucí 
trenér, 

 ČTA na základě smlouvy poskytuje 
finanční prostředky.  

Sportovní centra mládeže (SCM) obecně 
zabezpečují přípravu sportovců, jejichž aktuální výkonnost nebo alespoň 
reálné předpoklady dávají do budoucna šanci na účast na vrcholných 
světových a/nebo kontinentálních akcích (MS, resp. ME) v jednotlivých 
věkových kategoriích. 
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Vrcholové sportovní centrum mládeže (VSCM) má velký podíl talentovaných 
sportovců zařazených do reprezentačních výběrů. 

 
Triatlonová akademie  

 umožňuje přípravu sportovních talentů s jinou klubovou příslušností, 
studující v místě zřízené TT akademie a připravující se společně se členy TT 
akademie,  

 
V období ročního tréninkového cyklu 2019/2020: 

 10 klubů a oddílů garantovalo činnost SCM, TT akademie a Vrcholového 
sportovního centra, 

 18 Individuálně se připravujících sportovců v 15 klubech a oddílech 

 77 triatlonistů a triatlonistek zařazeno, 
 
 
 
 
 
 

Přehled Sportovních center mládeže 
Počet 
sportovců  

Trenérské 
zajištění 

TRIATLON Plzeň                     
Triatlonová akademie 

8 
 

Jan Řehula 

KONRAD TOOLS TEAM          
Vrcholové centrum 

10 
 

Ladislav Dvořák 

    
TCV Jindřichův Hradec 3  Jan Vaněk 

TITAN sport club Zlín 8 
 

Matěj  
Nekoranec 

TJ Spartak Třebíč 7  Jiří Března 

TRI klub Příbram 3  Radek Eliáš 
Triathlon team Tábor 6  Michal Háša 
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Triatlon Team Příbram 4  Jan Zikmund 
VOKOLOPOLE Mladá Boleslav 3  Přemysl Hašlar 

TJ Lokomotiva Trutnov 7  Pavel Káňa 

Individuálně se připravující sportovci 18 
 

osobní trenéři 
sportovců 

 
CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA  

 
Centrální příprava dorosteneckého výběru probíhala 
s juniorkou kategorií současně, což je hlavně motivační faktor 
a větší konkurence v týmu. 
 
První fáze přípravy odstartovala v listopadu 2019                       a 
to kontrolním srazem na Šumavě s následným prosincovým 
kempem v SC Nymburk. 

Skutečně objemové 
tréninky absolvovali sportovci na zimním 
soustředění spojené s běžkami. 
  
Po vynucené přestávce  kvůli šíření koronaviru, 
následovala počátkem června druhá fáze přípravy       
a v červenci vysokohorské soustředění 
v Livignu. 
 
 
 
 
Soustředění a přípravné akce / zaměření 
 

03. - 09. 11.2019 soustředění Churáňov  

16. - 20. 12. 2019 SC Nymburk - technika, testy 

22. - 29. 01. 2020 
Zimním soustředění – všeobecná 
příprava, rozvoj AEP 

21. - 24. 02. 2020 SC Nymburk technika, testy 

10. - 17. 06. 2020 soustředění Pasohlávky 
18. 07 – 01. 08. 

2020 
Soustředění Livigno (Itálie) 
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Mezinárodní starty 
Vzhledem k tomu, že většina států na světě přijímá opatření proti šíření 
koronaviru a vzhledem k tomu, že se plánovaných akcí nemohli zúčastnit všichni 
sportovci, byla zrušena většina mezinárodních závodů, včetně Mistrovství Evropy 
pro juniorskou i dorosteneckou kategorii. 
Do hodnocení mezinárodních startů spadá jen ETU Triathlon Junior European 
Cup, ale i ten byl ovlivněn faktorem COVID. S poměrně širokým kádrem sportovci 
absolvovali jediný závod v polském Olsztynu a z Radimova umístění musíme mít 
obrovskou radost všichni. Pro dorostenecké kategorie to byla první zkušenost 
v Evropském poháru a všichni obstály se ctí. 
 

Junior European Cup 
Olztzyn  

umístění 
   

umístění 

Radim Grebík  1  Kateřina Mičková  11 

Filip Michálek  12  Heidi Juránková  10 
Jiří Stuchlík  15  Lucie Miklišová  19 

Lukáš Juránek  16  Šárka Půstová   21 

Filip Tlamka  18  Eliška Říhová  24 
Matěj Marek  19  Natálie Fraňková  27 

Jakub Marek  24  Julie Balcarová  28 
Robert Kostlán  43  Lenka Švecová  31 

 
 
 
 
 
Hodnocení přípravy  - silné a slabé stránky 
Silné stránky nejsou často viditelné, ale osobně velmi vyzdvihuji u většiny 

sportovců osobnostní vlastnosti, tedy zodpovědný 
přístup, vzájemnou  
podporu a týmovou soudržnost na jednotlivých kempech 
a soustředěních. 
Styl a náplň centrální přípravy ve spolupráci s osobními 
trenéry se celkem vydařila. Příprava v domácích klubech 
skvěle zapadla do centrálních akcí a naopak. 

Triatlon se v mezinárodním měřítku obrovsky výkonnostně posunul. Trenérská 
práce není jen o tom, co víte a znáte, spíše o tom, jak dokážete sportovce 
motivovat, něco je naučit, že jsou schopni se vydat a uvěřit ve vítězství.  

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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Z pohledu realistického hodnocení je třeba se zaměřit na zlepšení připravenosti 
již v žákovských kategoriích a až poté si klást výsledkové ambice                            a 
konkurenceschopnost našich dorostenců a juniorů na zahraničních výjezdech a 
reprezentaci.  
Cílem do budoucna tedy bude vytvořit kvalitní tým, na kterém se dá stavět, 
profesionální přístup a následně odpovídající výsledky. Ale bavíme se o mé 
představě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radek Eliáš 
hlavní trenér dorosteneckých kategorií ČTA 
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GRANTOVÉ PROGRAMY A ROZVOJOVÉ PROJEKTY K PODPOŘE DĚTÍ A 
MLÁDEŽE  

 
Základním cílem těchto programu je 
zajistit trvale udržitelný rozvoj ČTA, 
nábor nových členů a zakládání nových 
základních jednotek – klubů, jednotlivců, 
popř. tréninkových skupin. 
 
1.  „Krajské série mládeže“  
Grantový program je zaměřené 
k podpoře Krajských triatlonových svazů, 
které zastřešují pořadatele triatlonových 
soutěží pro děti a mládež ve svém regionu,  

 
2. Partnerské závody  
Grantový program pro náborové akce dětí a mládeže, které se významně podílí 
na propagaci triatlonu. 
 
3.  „Nové triatlonové skupiny“ 
Grantový program je určen k pravidelné celoroční činnosti klubů a oddílů              v 
oblasti práce s dětmi a mládeží do 15 let.  
Tento program je nabídkou ze strany ČTA pro kluby/oddíly fungující mimo 
podporu systému Sportovních středisek, Sportovních center mládeže                  a 
Triatlonových akademií ČTA. 
Vyhodnocení programu: 

 6 klubů     přihlášeno do programu    

 6 klubů    splnilo podmínky pro finanční podporu 

 61     nově registrovaných členů ČTA  
 

HOSPODAŘENÍ 

 
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 ve prospěch triatlonového hnutí. 
 
Rozpočet Programu „Talent“ byl v roce 2020 v celkové částce 8 715 000Kč-.  
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Čerpání finančních prostředků bylo z pohledu zcela nepředvídatelných a 
specifických podmínek sportovní sezóny 2020 nutno korigovat, podle aktuálního 
stavu a podmínek ve sportu.  
To se odrazilo v přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve 
struktuře původního rozpočtu. 

 finanční příspěvky směřující triatlonovým oddílům a klubům byly 
poukazovány podle schválených kritérií, 

 příslušné kluby, nebo oddíly dostali navíc možnost dovybavení sportovním 
a tréninkovým materiálem,  

 realizační tým zajišťující Programu „Talent“ byl dovybaven technickým a 
servisním zabezpečením 

 části poskytnuté dotace ve výši 550 000,- Kč, byla vrácena na účet MŠMT. 

 

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

 

 

 

Milan Kulman 

koordinátor mládeže ČTA 

Položka Částka

DOTACE MŠMT 8 165 000,00 Kč

Položka Částka

Sportovní příprava ČR 3 290 725 Kč

Sportovní příprava  zahraničí 119 137 Kč

Trenérské a sportovní služby 1 563 210 Kč

Sportovní/tréninkové potřeby a materiál 990 055 Kč

Služby související s programem 1 366 879 Kč

Odměny za sportovní výsledky 56 000 Kč

Jiný materiál  (literatura, kanc. potřeby, PHM apod.) 708 496 Kč Celkové výnosy 8 165 000 Kč

Služby  - poštovné, opravy a udržování apod. 49 001 Kč Celkové náklady 8 165 000 Kč

Služby -  energie, cestovné, telefony, apod. 21 497 Kč ZŮSTATEK 0 Kč

Ostatní služby 0,00 Kč

VÝNOSY

NÁKLADY

VÝNOSY

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

Příjmy
Výdaje

BILANCE ČERPÁNÍ DOTACE 

PROGRAMU TALENT
OBDOBÍ

1.1. 2020 - 31 12. 2020
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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. Soustředění tvoří celek 

kdy je každý měsíc společné 

soustředění s konkrétním zaměřením 

od kompenzací, přes všeobecnou a 

specializovanou přípravu až vyladění na 

vrcholné soutěže typu ME a MS. Bohužel letos u této kategorie byly v průběhu 

roku z důvodu opatření proti covidu-19 postupně zrušeny všechny vrcholné akce 

této kategorie. Přesto jsme s omezeními danými složitou situací drželi koncepci 

tréninku společnou s dospělými a připravovaly se na zbylé mezinárodní starty 

v elitní kategorii, jako EP Olsztyn či SP Karlovy Vary. 

 

Členové výběru pro věkovou kategorii K 23 jsou: 

Ondřej Olšar, Tomáš Zikmund, Tomáš Kříž, Matěj Burian, Pavel Hradil, Iveta 

Fairaislová, Alžběta Hrušková a Tereza Svobodová.  

Výčet soustředění je shodný s přípravou reprezentace dospělých. 

 

Soustředění a přípravné akce a společné závody 

 

21. 11. - 24. 11. 2019 VT Olymp Praha 

10. 12. - 13. 12. 2019 VT Olymp Praha 

11. 01. - 19. 01. 2020 VT Srní   

31. 01. - 15. 02. 2020 testy + VT Lanzarote ESP 

duben + květen 

Pravidelné tréninky plavní v Praze na Podolí během 

nouzového stavu (omezeno jen 8 sportovců včetně 

dospělých) 

26. 07. - 08.08. 2020 VT Livingno (Itálie) 

19. 08. - 22. 08. 2020 EP Olsztyn 

 

https://triatlon.cz/wp-content/uploads/IMG-20190205-WA0001.jpg
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Hodnocení výsledků:  

Bohužel jak jsem již zmínil všechny vrcholné akce pro 

kategorii K23 byly v roce 2020 zrušeny. Nic méně podařilo 

se dostat některé závodníky na startovní listiny závodů 

dospělých, proto můžeme i tuto kategorii částečně 

zhodnotit. Pozitivní je určitě vstup nových závodníků do 

této kategorie Alžběta Hrušková dokázala na EP Olsztyn 

vybojovat hodnotné 11. místo na body si sáhnul také Tomáš Kříž. Na SP 

v Karlových Varech se bojovnými ale ne zcela přesvědčivými výkony prezentovali 

Tomáš Zikmund (47.) a Alžběta Hrušková (35.) Na druhou stranu je třeba říci, že 

se jedná o mimořádně těžký závod, který byl letos mimořádně kvalitně obsazen 

a pro takto mladé závodníky to byl křest ohněm. Velký výkonnostní posun 

zejména v cyklistice, zaznamenala Iveta Fairaislová, což demonstrovala při ČP 

v Račicích. Bohužel, do podzimních závodů, kdy začaly mezinárodní soutěže, se 

ze zdravotních důvodů nezapojila. Velmi kvalitními výkony na kratších tratích se 

prezentoval Tomáš Zikmund, bohužel zatím ne zcela zvládá přechod na OH 

distance. Ostatní závodníci zejména ti starší musí svůj potenciál ještě naplnit 

poctivou práci a velkými osobními obětmi, což          u některých chybí nebo mají 

zdravotní komplikace. Výkonnostně pak stagnují    a ujíždí jim vlak v podobě 

konkurenceschopnosti na mezinárodním poli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Vrobel 

hlavní trenér ČTA 
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2.3. Zpráva hlavního trenéra ČTA 

REPREZENTACE ČTA 

Letošní sezóna pro nás byla třetí, ve které jsme fungovali 

v olympijském triatlonu s  Top týmem, společně s kategorií 

K 23, kdy bylo prioritou absolvovat v co možná nejširším 

měřítku společnou centrální přípravu a zvýšit počet a kvalitu 

startů na mezinárodních pohárech.  

Model přípravy tvoří společná soustředění s konkrétním 

zaměřením od kompenzací, přes všeobecnou                             a 

specializovanou přípravu až vyladění na vrcholné soutěže typu ME a MS. 

Reálně uskutečněná soustředění a přípravné akce, centrálně zajištěné 

soutěže 

Listopad 2019 
Olymp Praha – zapracovaní, kompenzace, technika – silový 

trénink 

Prosinec 2019 

Olymp Praha -  rychlost + specifická síla zejména pro 

zlepšení práce kotníku a odrazové schopnosti + maximální 

síla posílení vazů a podpůrného pohybového aparátu. 

Leden 2020 Srní – všeobecná vytrvalost nespecifická, plavání objem  

Únor 2019 Lanzarote - objemové soustředění  

Březen 2019 Covid-19 zákaz společné přípravy (zrušená Malorka) 

Duben - 2019 
Praha Podolí – vyjednaná výjimka pro plavecké tréninky 

v nouzovém stavu 4-5*týdně 

Květen - 2020 Praha Podolí – stejně jako v dubnu 

Červenec / Srpen - 

2020 

VT Livigno – Vysokohorská příprava pro ME Tartu (v té době 

ještě nebylo zrušeno) 

Srpen/ Září 2019 EP Olsztyn, MS Hamburk, WC Karlovy Vary 

 

 CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA 

Letošní rok byl z našeho pohledu od březnového vyhlášení nouzového stavu           

a pozastavení OH kvalifikace ve vysoké míře improvizací, se snahou maximálně 

flexibilně reagovat na neustále změny.   
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Uskutečnilo se minimum mezinárodních závodů, byl zastaven mezinárodní 

žebříček ITU point list a také bodování do olympijské kvalifikace. Nemožnost 

trénovat plavaní a další změny, jen stěží, umožnují tento rok hodnotit.  

Bohužel mezinárodní kalendář se smrskl na období podzimu 2020 a tak bez 

výsledků a možnosti prodat svou práci, zůstávají pro zranění např. naše 

dlouholetá opora Jan Čelůstka, nebo Iveta Fairaslová, která letos zaznamenala 

výrazný výkonnostní progres. 

 

Pevným bodem zůstávala příprava ne ME a SP v Karlových Varech. Bohužel i ME 

bylo na poslední chvíli zrušeno, tak jsme využili alespoň EP Olzstyn, který ukázal, 

že příprava a to jak ta společná tak ta individuální, šla správným směrem. 

Vítězství Radima Grebíka v závodě juniorů, 4. místo Františka Lindušky a Terezy 

Zimovjanové, 11. místo Jana Volára, či úspěšný vstup ,,prvoročáků“ mezi 

dospělými v podobě bodovaných umístění Alžběty Hruškové (velmi kvalitní 11. 

pozice) či Tomáše Kříže.  

 

Snaha o další navýšení společné práce ukázalo limitace tohoto systému. Budoucí 

výsledkový růst vyžaduje ještě tvrdší práci, ale to již drtivá většina sportovců 

nemůže akceptovat při souběhu se studiem. 

Přehled mezinárodních startů a 
výsledkové umístění   

Jméno a příjmení 
 

WC Karlovy Vary 
(CZE) 

MS Hamburk, 
(DEU) 

     

Vendula Frintová  DNF 29 

Tereza Zimovjanová  25 34 

Petra Kuříková 

  

12   

Alžběta Hrušková 35   
František Linduška  29   

Jan Volár  39   

Radim Grebík  46   
Tomáš Zikmund  47   
 

    
Závod štafet    16 
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Hodnocení výsledků:  

Bohužel jak jsem již zmínil všechny vrcholné akce pro kategorii 

K23 byly v roce 2020 zrušeny. Nic méně podařilo se dostat 

některé závodníky na startovní listiny závodů dospělých, proto 

můžeme i tuto kategorii částečně zhodnotit. Pozitivní je určitě 

vstup nových závodníků do této kategorie Alžběta Hrušková 

dokázala na EP Olsztyn vybojovat hodnotné 11. místo na body si sáhnul také 

Tomáš Kříž. Na SP v Karlových Varech se bojovnými ale ne zcela přesvědčivými 

výkony prezentovali Tomáš Zikmund (47.) a Alžběta Hrušková (35.)  

Na druhou stranu je třeba říci, že se jedná o mimořádně těžký závod, který byl 

letos mimořádně kvalitně obsazen a pro takto mladé závodníky to byl křest 

ohněm. Velký výkonnostní posun zejména v cyklistice, zaznamenala Iveta 

Fairaislová, což demonstrovala při ČP v Račicích. Bohužel, do podzimních závodů, 

kdy začaly mezinárodní soutěže, se ze zdravotních důvodů nezapojila. Velmi 

kvalitními výkony na kratších tratích se prezentoval Tomáš Zikmund, bohužel 

zatím ne zcela zvládá přechod na OH distance. Ostatní závodníci zejména ti starší 

musí svůj potenciál ještě naplnit poctivou práci a velkými osobními obětmi, což 

u některých chybí nebo mají zdravotní komplikace. Výkonnostně pak stagnují a 

ujíždí jim vlak v podobě konkurenceschopnosti na mezinárodním poli. 

 

Hodnocení vývoje nominace na OH 

Nominace běžela do půlky března, kdy byla pro nerovné podmínky z důvodů 

covidu-19 pozastaveno až do dnešních dnů. Od poslední výroční zprávy tedy 

můžeme konstatovat změnu v tom, že Vendula Frintová má nominaci dle 

současných kritérií jistou, Petra Kuříková téměř jistou.  

U mužů lze nominace dosáhnout pouze přes nominaci štafetového týmu při 

splnění podmínky postavení v individuálním rankingu. V boji o dvě místa tak stále 

zůstávají Jan Volár, Jan Čelůstka a František Linduška. Tato cesta nominace pro 

nás i nadále vzhledem k žebříčkovému postavení, ale především díky růstu 

výkonnosti našich atletů zůstává nadále prioritou. Věříme, že posun 

kvalifikačního závodu do roku 2021 bude pro nás výhodou. Výkonnostní vzestup 

na závodech supersprintu u Terezy Zimovjanové a Radima Grebíka nám dává 

naději poskládat konkurence schopný tým. Optimisticky také vypadá stabilita a 

nárůst výkonnosti u Jana Volára a po zdravotních problémech s chodidlem se 

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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vrátil na výsledky jemu odpovídající i František Linduška. Stabilní výkonností se 

prezentuje Petra Kuříková. Za svým vysokým standardem pak zaostávala letos 

Vendula Frintová, což ale přikládáme nemožnosti tréninku v její skupině. Věříme, 

že při návratu do běžného režimu bude zpět ve staré formě. 

 

 
 

Strukturované hodnocení sezóny:  

Toto hodnocení, které dle mého nejlépe postihuje systematičnost práce, kdy je 

klíčem nejen výčet nejlepších výsledků (ty mohou být práci jednotlivce), ale je 

postaven především na množství a kvalitě výsledků sportovců schopných 

bodovat v mezinárodní konkurenci, letos není možné. V minulosti jsme hodnotili 

celkový progres v bodování ITU point listu, ale ten byl v podstatě celou sezónu 

pozastaven. ITU tak sice zpětně, ale zavedla nový žebříček pro rok 2020. Není 

zcela vypovídající, protože řada závodníků se závodů neúčastní, protože nejsou 

počítány do OH kvalifikace, přesto dává určitý obrázek o tom, jak si na tom 

stojíme. Z toho důvodu připojuji výčet našich reprezentantů                                                 
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a jejich žebříčkové postavení níže. Největší naděje do budoucna v nás může 

určitě vzbuzovat výkonnostní růst a potenciál, Terezy Zimovjanové a Radima 

Grebíka (junior – proto bez bodů v dospělých).  

Přehled bodování a umístění v ITU world triathlon rankingu 2020 

Tereza Zimovjanová 24. místo 391 bodů 
Petra Kuříková 41. místo 212 bodů 

Alžběta Hrušková 58. místo 138 bodů 
Vendula Frintová 65. místo 113 bodů 

František Linduška 30. místo 294 bodů 
Jan Volár 62. místo 138 bodů 

Ondřej Olšar 105. místo 43 bodů 

Tomáš Kříž 108. místo 40 bodů 
 

Trendy do budoucna: 

Ukázaly se limity současného systému, kde nikdo, kromě Radima Grebíka 

nezvládl absolvovat celý systém přípravy. Souběh studií a velkého množství 

společné přípravy se ukázalo jako neakceptovatelné pro drtivou většinu 

sportovců. Pokud sportovci neabsolvují vše, ztrácí se návaznost jednotlivých 

soustředění a tím i celkové koncepce. Za poslední tři roky se podařilo značně 

rozšířit počet sportovců schopných bodovat na mezinárodních soutěžích, ale 

z nich nikdo nový (jen Vendula Frintová) není schopen proniknout na úroveň 

alespoň první dvacítky v závodech série WTS.  

Toto chceme změnit a to je možné, jen s daleko vyšší profesionalizaci těch 

nejlepších závodníků. Pro budoucnost, proto chceme vytvořit dvouúrovňový 

systém přípravy.  

První skupinu by tvořili sportovci, kteří budou v plně profesionální přípravě a to 

buď v národní, nebo v kvalitativně odpovídající zahraniční tréninkové skupině. 

Jen tito sportovci budou moci být součástí ,,TOP TEAMU,,. Druhou skupinu 

budou tvořit studující sportovci, pro něž budou připravena 2 základní 

soustředění společně s národní tréninkovou skupinou + možnost se kdykoliv kdy 

jim to studijní povinnosti dovolí účastnit společné přípravy s národní tréninkovou 

skupinou. Tímto systémem budou moci individuálně využít maximum společné 

přípravy, aniž by to zásadně ovlivňovalo jejich studium. Toto vše bude vyžadovat 
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mnohem větší flexibilitu v přípravě a i to je možné     na dostatečně kvalitní úrovni 

řešit pouze v profesionálním režimu.  

 

 
FINANČNÍ ZPRÁVA REPREZENTACE 

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. 

Finanční objem dotace MŠMT pro rok 2020 ve výši 4 934 400,- Kč, se v činnost 
reprezentace projevila zejména výrazným posílením 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 
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 Cross triatlon - zajištění individuální přípravy 

 Ostatní zajištění a služby 

 Soutěže zastřešené ITU/ETU 
 

V souvislosti s pandemií koronaviru byla většina ITU/ETU závodů zrušena                  
a z pohledu této mimořádné situace, dojde ze strany ČTA zřejmě k vracení 
finančních prostředků zpět do státního rozpočtu. 
 
I přesto došlo ze strany ČTA k vracení finančních prostředků zpět do státního 
rozpočtu ve výši 450 000,- Kč. 

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

 

 

 

Lukáš Vrobel 

hlavní trenér ČTA 

 

CELKOVÁ VÝNOSY - dotace MŠMT
S

l

S

l
4 484 400,00 Kč

Ú

č
Položky čerpání

S

l

S

l
Sloupec4

Sportovní příprava v zahraničí 1 336 857 Kč

Soutěže zahraničí 357 017 Kč

Sportovní příprava a soutěže tuzemsko 607 429 Kč

Trenérské a sportovní služby 151 225 Kč

Sportovní/tréninkové porřeby a materiál 1 028 845 Kč

Jiný materiál (PHM, kan. potřeby, režijní materiál 

apod.)
382 452 Kč

Odměny za sportovní výsledky 121 760 Kč

Služby související s programen (energie cestovné, 

účto, telefony, poštovné apod.)
498 815 Kč

C

e
CELKOVÉ NÁKLADY 4 484 400 Kč

ZŮSTATEK
S

l

S

l
0 Kč

NÁSL.NÁSL.BILANCE ČERPÁNÍ DOTACE 

PROGRAMU REPREZENTACE
OBDOBÍ

01. 01.  - 31. 12. 2020
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Dlouhý a terénní triatlon 2020 

Stejně jako ostatní triatlonové disciplíny, byly i soutěže v dlouhém a v terénním 

triatlonu významně ovlivněny situací okolo COVID 19.  

 

Většina mezinárodních závodů, a to včetně ME a MS v obou sportech, byla 

zrušena bez náhrady. Našim reprezentantům tak k měření sil zbývala pouze 

domácí kolbiště.  

V kategorii mužů kraloval oběma triatlonovým odvětvím Lukáš Kočař, který 

zvítězil v celkovém pořadí ČP v dlouhém triatlonu a v největším domácím závodě 

v terénním triatlonu, SP XTERRA CZECH obsadil celkové 4.místo.  

Mezi ženami byla v rámci ČP v dlouhém triatlonu suverénkou Simona Křivánková, 

nejlepší češkou v SP XTERRA 

CZECH byla také čtvrtá Helena 

Karásková, Erbenová. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Hotový 

sportovní ředitel ČTA 



 

37 

 

2.4. Zpráva koordinátora paralympijského týmu ČTA 

Paralympijský triatlonový tým 

Paralympionici zahájili rok 2020 přípravou na standardní 

průběh sezóny již koncem roku 2019. Ondřeje Zmeškala            

a jeho traséra Marka Peterku čekal ostrý start letošní 

olympijské kvalifikace hned začátkem března, v druhém 

závodě sezóny v Abu Dhabi. Bohužel, tento závod byl týden 

před plánovaným termínem odložen a později úplně zrušen, 

stejně jako další mezinárodní akce letošní sezóny.  

Paratriatlonisté tak letos bojovali pouze na domácích tratích, a to i v rámci 

pohárových a mistrovských soutěží v konkurenci ostatních zdravých sportovců.  

V závěru sezóny se podařilo Ondrovi Zmeškalovi vycestovat k závodu SP do 

portugalské Alhandry. 

ČTA aktivně reagovala na výzvu Národní sportovní agentury a vypracovala 

materiál Koncepce rozvoje paratriatlonu 2020-2022, kterým, po konzultaci               

s ČATHS a ČSTPS, projevila zájem stát se gestorem pro oblast triatlonu 

hendikepovaných sportovců. 

 
 

Josef Rajtr 

koordinátor paralympijského týmu ČTA 
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3. Zpráva technické sekce ČTA 

3.1. Zpráva technického ředitele ČTA 

Letošní soutěžní sezóna byla výrazně ovlivněna koronavirovou 

situací, přesto se nám ve spolupráci s pořadateli podařilo, ač 

v omezených podmínkách, uspořádat velmi slušný počet 

závodů. 

Bohužel tradiční závody ČP (Triatlon Tábor, Mělník, 

Moraviaman, Kvadriatlon Týn nad Vltavou a další) se přesto 

nezdařilo uspořádat ani najít náhradní termín.  

Díky ČTA a obětavé práci pořadatelů z Příbrami a Tábora byl zorganizován 

kvalitní Triatlon Fest Račice, který by mohl do budoucna být kvalitním závodem 

programu Českého poháru v krátkém triatlonu. 

Poděkování patří všem pořadatelům, organizátorům a rozhodčím, kteří byli 

v maximální míře ochotni v dané nelehké a nepřehledné situaci spolupracovat 

na organizaci našich nejen akcí ČTA. 

Velký obdiv zaslouží pořadatelé mezinárodních akcí SP Karlovy Vary a SP Xterra 

Prachatice, jelikož tam situace z hlediska podmínek, byla výrazně složitější. 

 

Tvorba a schválení Soutěžní směrnice 2020 (SS 2020)  

 V únoru byla vydána SS 2020, která upravovala všechny závody ČP, MČR. 

 V červnu byla SS 2020 aktualizována. 

Závody shrnutí: 

 V sezóně 2020 jsme pod hlavičkou ČTA upořádali, či se podíleli na 3 (4) 

seriálech ČP, olympijský/sprint triatlon, dlouhý triatlon, ČP aquatlon 

startuje až v těchto dnech 4.10. 2020. 

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

(vlastníka licence Xterra), která celý pohár zaštítila. 

 Celkem jsme se podíleli na uspořádání 19. závodů ČP, MČR. 

 Mezinárodní závody - 2 x (SP dospělých Karlovy Vary, SP Xterra Prachatice). 
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Český pohár - olympijský a sprint triatlon (7 závodů) 

 Díky významné obětavé podpoře pořadatelům se nám v této nejisté době 

podařilo uspořádat pohár na velmi slušné úrovni. 

 Do poháru byl nově operativně zařazen závod Triatlon Fest Račice, 2 závody 

ČP (Supersprint + štafety). 

 Ve Zlíně se opět uskutečnil závod na tratích Supersprintu a smíšených 

štafet. 

 V Příbrami se uskutečnilo MČR včetně MČR smíšených štafet. 

 MČR ve Sprintriatlonu proběhlo v Brně. 

 Závod ČP jen pro kategorie žactva se opět uskutečnil v Pardubicích. 

(nezařazena kategorií žactva v Brně). 

 V Příbrami na MČR/ČP se opět podařilo překročit hranici 400 závodníků. 

 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 směrem k potencionálním partnerům a sponzorům. 

Olympijský triatlon je stále mimo zájem pořadatelů.  

 Podařilo se nám navýšit závody na tratích Supersprintu a štafet, které 

zvyšují požadovanou atraktivitu sportu. Předpokládáme, že v tomto trendu 

budeme pokračovat i nadále. 

Český pohár - aquatlon (4 závody) 

Z důvodu jarnímu omezení pořádání akcí byl celý pohár přesunut do podzimních 

měsíců a bohužel v současné situaci ( 1.10.) je osud celého poháru velmi nejistý. 

Český pohár - dlouhý triatlon, CZECHMAN TOUR (naplánováno 6 závodů, z toho 

1 na Slovensku) 

Počet snížen na 4 závody, Moraviaman a PávaRace byly zrušeny. 

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

stále na velmi slušné úrovni.  

 Důležitým bodem pořádání závodů na dlouhých tratích je i nadále zvýšení 

bezpečnosti, zejména na komunikacích. Díky stále vyššímu počtu závodníků 

a provozu na silnicích musíme zaujmout jasné stanovisko k podmínkám 

udělení statutu ČP. Zejména se to týká závodu Slovakman a DoksyRace. 

 Do poháru nebyly zařazeny tradiční závody v dlouhém duatlonu Krušnoman 

pro nezájem a Klasik duatlon Příbram, díky termínové kolizi s DoksyRace. 
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Terénní triatlon  

 Pro rok 2020 se vyhlásil Český pohár v terénním triatlonu - Xterra na základě 

spolupráce s firmou XPG Bohemia. ČTA podpořila pořadatele poháru. 

 Do poháru bylo zařazeno 6, převážně nových závodů, které naplňují kritéria 

pro ČP. Celý pohár proběhl na slušné sportovní úrovni.  

 MČR se uskutečnilo na SP Xterra Prachatice. 

 Statistiku počtu závodníků za poslední roky neevidujeme, nicméně jsou 

signály, že zájem o tuto triatlonovou disciplínu opět pomalu narůstá.  

 Problém vznikl s časomírou (nemá smlouvu s ČTA) a průběžným 

zveřejňováním pořadím poháru. Pro příští rok je toto potřeba smluvně 

ošetřit. 

 Světový pohár pod značkou Xterra se uskutečnil na vysoké sportovní úrovni 

díky firmě XPG Bohemia s.r.o.  

Zimní triatlon  

 Pro rok 2020 se Český pohár v zimním triatlonu nevyhlašoval. 

 Proběhlo pouze Mistrovství ČR, které bylo opět společné se Slovenskem         

a tento rok proběhlo na Slovensku v Krušetnici. 

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

Slovenskem zde byla mezinárodní účast. 

Duatlon 

 Pro rok 2020 se Český pohár v duatlonu nevyhlašoval. 

 MČR v duatlonu se tradičně uskutečnilo v Žamberku a proběhlo na velmi 

vysoké sportovní úrovni. Duatlon Žamberk slavil již 30. ročník této akce. 

Kvadriatlon 

  Pro rok 2020 se Český pohár v kvadriatlonu nevyhlašoval. 

  Plánované závody v kvadriatlonu se bohužel neuskutečnily. 

 

 

 

Krajské-regionální seriály 

V letošním roce předpokládáme podporu i podporu Krajským seriálům-

závodům, kdy podmínkou bylo uspořádání žákovských kategorií od 8-15 let.  
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Každý kraj si měl možnost do programu přihlásit stejně jako v předešlém roce 3 

závody. 

Do programu krajských akcí je přihlášeno 21 akcí. 

Partnerské závody 

Do programu bylo přihlášeno na základě žádostí 6 akcí. 

 

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 stále jednáme o koupi či řešení informačního systému ČTA.  

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 2019, 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 stále 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. Díky Petru Kašpárkovi je technická 

komise velmi aktivní v tvorbě informačních cedulí pro závodníky. 

 

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 online školení rozhodčích, poprvé v historii touto formou. 

Letos evidujeme jednu staronovou rozhodčí. Technická komise má nadále zájem 

o nové rozhodčí. Nábor probíhá vždy na jarním školení.  

Školení rozhodčích a technických delegátů probíhá standardně formátem 

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.  

 

Mezinárodní zkušenosti 

Aktuálně evidujeme 20 rozhodčích s mezinárodní licencí třídy 1.                          

a jednoho třídy 2. Petr Mužíček byl letos nominován mezinárodní triatlonovou 

unií (ITU) na pozici asistenta technického delegáta na světovém poháru 

v Karlových Varech. Světový pohár v Karlových Varech byl letos kvůli pandemii 

koronaviru v režii českých rozhodčích (19 z celkových 24 rozhodčích) a tým 
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odvedl skvělou práci, která byla velmi pozitivně hodnocena technickým 

delegátem Alparem Nagy z Maďarska a tým lídrem za ITU Johanne Suss-Burckel 

z Francie. Vyzdvihnout musím především výkon Petra Jalůvky, Denisy Zobelt, 

Gabriely Pohankové a Petra Žáka.  

Čeští rozhodčí pod taktovkou Petra Ginzela zároveň úspěšně zvládli 

dvoudenní světový pohár v terénním triatlonu v Prachaticích. 

Dokumenty 

Pro letošní rok neproběhla revize pravidel, skrze soutěžní směrnici došlo 

pouze k upřesnění některých bodů. Úprava pravidel proběhne na konci roku 

2020 po vydání nové verze pravidel mezinárodní triatlonové unie. Soutěžní 

směrnice byla letos opět vydána na celou sezónu, ale následně upravena kvůli 

zkrácené sezóně. Veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí na webu 

www.triatlon.cz.  

V únoru letošního roku byla dokončena druhá verze manuálu závodu, 

který má sloužit ke zlepšení a standardizaci závodů ČP. Za vzor jsme si vzali 

manuál mezinárodní triatlonové unie, ale brali jsme velký ohled na české 

podmínky a finanční možnosti pořadatelů. ČTA zároveň vydala dokument COVID 

opatření na závodech ČP. 

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 

2021 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 2021 

 příprava plánu účasti našich rozhodčích na mezinárodních závodech 

 příprava školení rozhodčích spojené s náborem nových rozhodčích 

 návrh revize pravidel pro rok 2021 

 dokončit první verzi „odlehčených pravidel“ pro závody mimo ČP 

 

Závěrem mi z mé pozice dovolte poděkovat všem aktivním rozhodčím ČTA. 

 

 

 

 

 

Petr Mužíček 

metodik technické sekce ČTA 
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STATISTIKY ÚČASTÍ ČP 2019 
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4. Zprávy o hospodaření ČTA 

4.1. Zpráva o hospodaření ČTA za rok 2019 

 

Graf zdroje /viz Tab. Souhrn 2019/: 

 
 

Reprezentace (MŠMT) 

DOTACE MŠMT-reprezentace ČTA    

Sportovní příprava ČR     70 000,00 

Sportovní příprava zahraničí   400 000,00 

Soutěže tuzemsko   54 400,00 

Soutěže zahraničí   2 239 000,00 

Služby - trenéři   120 000,00 

Spotřeba materiálu   200 000,00 

Pojistné zahraničních cest  37 000,00 

Odměny za umístění  260 000,00 

Jiné služby výše neuvedené  146 000,00 

Jiné ostatní náklady  283 000,00 

Celkem  3 809 400,00 

889 000,00; 3%

2 938 714,00; 9%

200 000; 0%

600 000; 2%

313 510; 1%

28 407 112; 85%

100 000; 0%

75 000; 0%
Interní příjmy (známky, poplatky,
atd)

Mimořádné příjmy (spoluúčast
VSA)

Mimořádné příjmy partneři

Půjčka ČUS

Prodej služeb

MŠMT

Dotace Praha 5

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

reprezentaci byly ze strany MŠMT navýšeny o 15,5 % oproti roku 2018. 

 

ČOV 

DOTACE ČOV 2019 
   

ZON  75 000,00 

Celkem 
 

75 000,00 

Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných podmínek. Dotace byla určena pro 

organizaci mezinárodního Závodu olympijských nadějí 2019, který se uskutečnil 

v Příbrami 8.6.2019. 

 

Sportovně talentovaná mládež (MŠMT) 

DOTACE MŠMT - talentovaná mládež ČTA     

Sportovní příprava ČR     2 650 000,00 

Sportovní příprava zahraničí   1 097 000,00 

Soutěže tuzemsko   53 000,00 

Ostatní služby - školení a semináře   300 000,00 

Služby - trenéři   1 700 000,00 

Odměny dle dohod o provedené práce   390 000,00 

Odměny za úmístění   52 000,00 

Nájemné nebytových prostor   50 000,00 

Jiné služby výše neuvedené  1 100 000,00 

Spotřeba materiálu   1 190 000,00 

Pojistné zahraničních cest   26 000,00 

Poštovné   9 000,00 

Poplatky za mobilní telefony   6 000,00 

Cestovné - sportovní příprava tuzemsko   10 000,00 

Jiné ostatní náklady   82 000,00 

Celkem  8 715 000,00 

Komentář: Čerpání doloženo dle příslušných směrnic. Prostředky na program 

TALENT ze strany MŠMT byly navýšeny o 24,5 % oproti roku 2018. 
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Sekretariát ČTA 

Sekretariát ČTA 2019   

Účetní služby    50 000,00 

Služby (nájem, el., top., úklid, IT)   235 000,00 

Stravenky   25 200,00 

Mzdy včetně odvodů    1 157 471,00 

Známky + registrace    7 058,00 

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 

Nové licence (tiskárna, SW, karty)   50 000,00 

czechtriseries.cz, servis, lic.   308 550,00 

Propagace - ročenka   65 029,00 

Monitoring dotací   87 120,00 

Právní služby (GDPR)   130 000,00 

Administrativní podpora CTTS s.r.o.  180 000,00 

Celkem  2 401 946,00 

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 2019   

Technické zabezpečení - časomíra   650 560,00 

Technické zabezpečení - servis   595 750,00 

Rozhodčí   758 000,00 
Materiál -(čepičky, potravin doplňky, pásky 
atd.)   0,00 

Medaile   60 000,00 

odměny ČP   192 000,00 

Realizační tým(tech.ředitel, 
koor.rozh,metodik,TD)   936 000,00 

Podpora závodů OHTT, TRT a ost.    1 355 000,00 

Celkem  4 547 310,00 

 

Krajské a partnerské závody 2019   

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.  
 

Odpisy: 

Dle zákonné možnosti jsme v roce 2019 odepsali nedobytné pohledávky ČTA 

z předchozích let ve výši 461 334,-(např. Balasoer 300tis, Ekol 80tis, neuhrazené 

známky, atd.). 

 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2019 

Výnosy:   33 904 400,- Kč 

Náklady:   33 298.373,- Kč 

Rozdíl:         145 000,- Kč 

 

Komentář: Česká triatlonová asociace vykázala za rok 2019 zisk. 
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Tab. „Souhrn 2019“ 

  Česká triatlonová asociace - rozpočet  2019 

POLOŽKY ROZPOČTU ČTA   Výnosy   Náklady 

Vlastní zdroje:        

Interní příjmy (známky, poplatky, atd.)   889 000,00   0,00 

Mimořádné příjmy (spoluúčast VSA)   2 938 714,00   0,00 

Mimořádné příjmy (PRE)   200 000,00   0,00 

Půjčka ČUS   600 000,00   603 000,00 

ČP 2019    0,00   4 547 310,00 

Sekretariát ČTA   0,00   2 401 946,00 

Mimořádné příjmy (VSA Challenge)   381 064,00   381 064,00 

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

Vyhlášení ČP 2019   0,00   665 000,00 

Prodej služeb   313 510,00   0,00 

       
Účelové dotace  prostředky:         

Program II. Sportovně talent. mládež   8 715 000,00   8 715 000,00 

Program I. Státní sportovní reprezentace   3 809 400,00   3 809 400,00 

Program VI. VSA (SP Karlovy Vary)   4 015 000,00   5 735 714,00 

Program VI. VSA (Challenge Prague)   2 842 000,00   4 060 000,00 

Český Olympijský výbor   75 000,00   75 000,00 

Program SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS)   300 000,00   300 000,00 

Program V. - Podpora sportovní činnosti   7 480 960,00   0,00 

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

Investice Nákup vozidel (2 užitk. vozidla)   1 244 752,00   1 555 939,00 

          

Zisk / Ztráta     Výnosy    Náklady  

606 027,00 Kč   33 904 400,00   33 298 373,00 

461 334,00 Kč       Odpisy  

144 693,00 Kč            Výsledek 
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4.2.  Zpráva o hospodaření ČTA za rok 2020 

 

Aktuální přehled finančních zdrojů a výdajů v roce 2020 bude předán přímo 

delegátům v místě konání VH ČTA. 

 

Antonín Bauer 

předseda Rady ČTA 
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4.3.  Návrh rozpočtu ČTA na rok 2021 

 

Tab. „Návrh rozpočtu 2021“ 

 
Komentář: 

Od roku 2021 přechází agenda dotací sportu z MŠMT na Národní sportovní 

agenturu. 

 

 

 

 

 

 

Antonín Bauer 

předseda Rady ČTA 

 

Česká triatlonová asociace 

POLOŽKY ROZPOČTU ČTA Výnosy Náklady

Vlastní zdroje:

Ostatní příjmy 700 000,00 0

Mimořádné příjmy * PRE, ČP, VSA 1 991 482,00 0,00

Půjčka ČUS 0,00 0,00

Sekretariát ČTA 0 3 000 000,00

Czechtriserie/ČP 2021*+ Kraje a partner. 150 000,00 5 200 000,00

ČTTS s.r.o. 300 000,00 300 000,00

Státní účelové dotace:

Talentovaná mládež 9 154 127,00 8 715 000,00

Reprezentace 5 184 565,00 5 184 565,00

Český Olympijský výbor 0,00 0,00

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

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

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

Podpora sportovních svazů 7 298 336,00 0

Reprezentace paratriatlon ZPS 399 000,00 399 000,00

Zisk / Ztráta  Výnosy celkem Náklady celkem

37 463,00 Kč 30 824 298,00 30 786 835,00

 rozpočet 1.1. - 31.12.2021
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Vývoj členské základny ČTA 

 

Zde vám předkládáme vývoj členské základny ČTA od roku 2015 ke dni 6.10.2020. 
 

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 lehce nad 50 %. Tento rok se zdá, že se na úroveň 50 % nedostaneme.  

V tabulce není zohledněno, kolika klubům je v daném roce zrušeno členství, 

nicméně se jedná o 5 až 7 klubů ročně. V roce 2020 bylo zrušeno členství v ČTA 

zatím pouze dvěma klubům. 

Tab. Statistika počtu klubů 

Rok 
Počet klubů 

(uhrazen členský 
příspěvek) 

Celkem 
registrovaných klubů 

Nových 
klubů 

2020* 113 248 7 

2019 124 244 10 

2018 129 237 11 
2017 126 237 11 

2016 125 235 15 
2015 116 228 14 

* ke dni 6. 10. 2020 

Graf: Vývoj počtu klubů 
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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 39,5 

% 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 – 4,5 % a roku 2019 – 14 %). 

V průměru je za rok zrušeno členství 117 členům a naopak ročně nově 

zaregistrujeme průměrně 332 osob. Ještě stojí za zmínku, že celkový počet 

záznamů evidovaných na www.czechtriseries.cz je cca 26.000.  

Tab. Statistika počtu členů 

Rok 
Počet členů 

(uhrazen členský příspěvek) 
Celkem 

registrovaných členů 
Nových registr. 

členů 

2020 1676 4618 295 

2019 1741 4409 374 
2018 1525 4125 355 

2017 1392 3954 320 
2016 1332 3747 328 

2015 1212 3500 284 
* ke dni 6. 10. 2020 
 

Graf: Vývoj počtu členů 

 

Josef Dvořák 

organizačně-administrativní pracovník ČTA 
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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 2020 byly vykonávány tyto činnosti: 

 

Marketing, obchod 

V roce 2020 jsme rozvíjeli spolupráci s firmami Prista Oil, s.r.o, ATEX, On, LUX a 

Men´s Health Clinic. 

Dále jsme jednali o partnerství se zástupci a oficiálními prodejci několika 

automobilových značek, kdy se nám podařilo dojednat částečnou spolupráci 

s KIA MOTORS. 

Spolupracovali jsme na hledání nového loga ČTA a na přípravě korporátní 

identity. Toto bude základ pro konečnou realizaci marketingové strategie ČTA. 

 

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“.  

 

Media 

Mediální komunikaci ČTA zajištoval i v roce 2020 Michal Včeliš. 

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

byl doplněn dalším fotografem Alešem Bendíkem. Letošní rok byl z tohoto 

pohledu pokryt dostatečně. 

Fotografie jsme nabízeli k prodeji přes czechtriseries.cz. 
 

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  ze závodů. 

V rámci závodu SP XTERRA 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.  
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Dále jsme ČTA podporovali zajištěním online přenosů z jednání ČTA (ZOOM). 

 

Podpora pořadatelům závodů a reprezentace  
 

 Nákup a vývoj reprezentačního oblečení a oblečení pro rozhodčí ČTA 

s firmou ATEX. 

 Vývoj nové kolekce oblečení pro rok 2021. 

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

 Fakturace startovného pro pořadatele 

 Objednávání služeb časomíry 

 Příprava realizace ankety Krále triatlonu 2020 a plesu ČTA (přesunuto) 

 Úpravy a podpora pořadatelům v CTS, správa systému. 
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Česká triatlonová společnost, s.r.o., výsledovka 2019 
  

              
Číslo účtu 

    
Koncový  

Název účtu 
   

stav 
              

              

Náklady 
     

       

501 Spotřeba materiálu 
  

16914,30 
504 Prodané zboží 

   
255280,84 

518 Ostatní služby 
   

1642945,21 
521 Mzdové náklady 

   
10000,00 

543 Poskytnuté dary 
   

1851,24 
548 Ostatní provozní náklady 

 
4,15 

562 Úroky 
    

502,00 
563 Kurzové ztráty 

   
5089,28 

568 Ostatní finanční náklady - bankovní popl. 6200,84 

              
  Náklady celkem       1938787,86 

              
Výnosy 

     
       

602 Tržby z prodeje služeb 
  

1654288,43 
604 Tržby za zboží 

   
294983,32 

648 Ostatní provozní výnosy 
  

1,72 
660 Finanční výnosy 

   
54957,00 

662 Úroky přijaté 
   

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

66223,53       
   

 

 

Tomáš Petr 

jednatel České triatlonové společnosti s.r.o. 
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6. Oblast médií a komunikace ČTA 
Globální epidemie onemocnění COVID-19, která na několik 

měsíců zcela zastavila sportovní svět, ovlivnila také podobu 

komunikace ČTA nejen směrem k médiím, ale i ke své 

členské základně. Rok 2020 je proto možné z pohledu 

komunikace rozdělit do několika období: 

 V jarních měsících došlo v důsledku vládních 

protiepidemických opatření k rušení či odložení všech 

aquatlonových i triatlonových závodů. ČTA využila tento prostor 

k vytvoření nových komunikačních témat. Ve spolupráci s reprezentačními 

trenéry byl na webu Triatlon.cz publikován seriál o tréninku a přípravě 

v domácích podmínkách. Pro děti a začínající triatlonisty pak ČTA připravila 

videoseriál zaměřený na specifická pravidla. Důležitým tématem bylo také 

pravidelné informování o tréninkových možnostech, které vymezovala 

aktuální vládní protiepidemická opatření. V důsledku přerušení sezony pak 

byly odloženy počáteční přípravy nového televizního magazínu. 

 Od prázdninových měsíců, kdy odstartovala závodní sezona, už bylo 

možné komunikovat tradiční sportovní témata. Média tak opět dostávala 

komplexní informační servis zahrnující tiskové zprávy o závodech ČP, MČR, 

MS, SP a EP, výsledky, fotografie a také rozhovory s reprezentanty ČR.  

 Zásadní událostí konce roku bylo představení nové korporátní identity 

ČTA, která zahrnovala nové logo, kompletní logosystém a nový vizuální 

styl. Součástí představení nového loga bylo také vytvoření microsite 

www.triatlonspojuje.cz, natočení poutavého videa, distribuce tiskové 

zprávy, rozhovor s grafikem Lumírem Kajnarem a další aktivity.  

Vrcholem domácí sezony byly mezinárodní závody CITY TRIATHLON Karlovy Vary 

a XTERRA CZECH, které přímým přenosem vysílala ČT Sport, celosvětově je pak 

distribuoval internetový videokanál TriathlonLIVE.tv. Se zmíněnými závody byly 

spojeny také tiskové konference a další mediální aktivity. 

Také v roce 2020 pokračovala spolupráce s běžeckým měsíčníkem RUN, který 

pravidelně přináší obsah připravovaný ČTA: rozhovory, tréninkové rady, 

pozvánky na akce i reportáže.  

Novinkou v komunikačním mixu ČTA je Triatlonový newsletter, k němuž je 

momentálně přihlášeno více než 3 tisíce adres. 

http://www.triatlonspojuje.cz/
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Vzhledem k druhé vlně epidemie jsme museli netradiční formou pojmout také 

vyhlášení Krále triatlonu, které se uskutečnilo v online podobě – zvláštním 

videem, článkem, tiskovou zprávou a příspěvky na sociálních sítích. 

Sociální média 

Během uplynulé sezony zaznamenala facebooková stránka Triatlon nás baví 

(nyní Český triatlon) nárůst více než 600 fanoušků. Momentálně ji sleduje více 

4700 uživatelů. Na Instagramu pak přibylo téměř 700 nových followers. 

Momentálně instagramový účet ČTA sleduje více než 2450 uživatelů.  

Díky skvělé spolupráci s reprezentanty mohli sledující na jaře nahlédnout do 

tréninkového dne triatlonisty. Instagramový účet postupně prošel rukama téměř 

všech reprezentantů. Aktivně se uživatelé Instagramu mohli zapojit do soutěže 

#koronatlon, jejímž cílem bylo udržet sportovce v pohybu i v době nejpřísnějších 

omezení. Nově je ČTA i na populární platformě Strava, kde se triatlonisté mohou 

vzájemně podporovat a motivovat.  

Nejúspěšnější obsah minulého roku tvořily příspěvky s videem představujícím 

nové logo. Z „běžného“ obsahu pak největší zájem vzbudily tyto: na Facebooku 

se jednalo o „pravidlová videa“, na Instagramu pak největší pozornost získala 

fotoreportáž ze soustředění reprezentace v Livignu.  

 

Michal Včeliš (PR ČTA, media@triatlon.cz) s přispěním Anety Grabmüllerové 

 

 

 

 

Facebook Instagram 

  

mailto:media@triatlon.cz
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6.1. Zajímavost 

Z oprýskané omítky toho statku vykukovaly cihly a kameny. Jako cílová brána 

posloužila otevřená dřevěná vrata. A po závodě se účastníci vyfotili u špalku se 

zaseknutou sekerou. I tak vypadala scéna prvního triatlonového závodu nejen 

na našem území, ale také v celé Evropě. Uskutečnil se 21. června 1980 v Přední 

Hluboké – letos tak od něho uplynulo přesně 40 let!  

S nápadem na jeho uspořádání přišli tři kanoisté – Jaroslav Bednář, Tomáš Karlík 

a Emil Šebelle. Inspirací pro ně byl článek Zdeňka Valenty s titulkem Agonie 

železných mužů, který vyšel v deníku Československý sport a líčil nekonečné 

utrpení účastníků havajského Ironmana. „Na fotce byli železní muži na Havaji, jak 

vylézají z vody. To se nám zalíbilo, oni byli takoví utrmácení,“ vzpomínal pro 

Český rozhlas Jaroslav Bednář. „Ten redaktor psal, že je to hazard s lidským 

zdravím a jak jako mrtvoly vylézají z vody. Říkali jsme si, že určitě přehání. Ale 

jelikož jsme se přece jen trochu báli, tak jsme to zkrátili.“ 
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Na start se postavilo 27 odvážlivců, kteří měli závod začít dvoukilometrovým 

plaváním ve Slapské přehradě. Protože ale voda byla příliš studená, zkrátili tuto 

disciplínu o 100 metrů. O neoprenu tehdy samozřejmě nemohla být řeč. „Byli 

tam borci, kteří měli na hlavě pod plaveckou čepicí kulicha. Když vylezli z vody, 

tak na ně musel dýchat jejich vlastní pes, aby je zahřál. Ostatní se zase polévali 

horkou vodou, aby rozmrzli,“ vzpomínal Bednář. 

Následovalo 60 kilometrů cyklistiky, která byla svým profilem mimořádně 

náročná. V okolí Slapské přehrady nejsou roviny, za to kopce jsou velmi strmé. 

Jedinými rovinatými úseky tak byly mosty přes Vltavu. „Měli jsme tehdy kola 

většinou bez přehazovaček. Těm, kteří přehazovačku měli, jsme ji zaplombovali, 

aby nešla přehazovat. Jelo se jen na jeden převod,“ smál se Emil Šebelle, další ze 

zakladatelů prvního triatlonového závodu na českém i československém území. 

Závěrem závodu pak byl dvacetikilometrový běh do Sedlčan a zpět.  

Zajímavostí je, že triatlon v Přední Hluboké stále žije svým životem a koná se 

dodnes, i když ve zkrácené podobě.  

 

Druhým závodem na českém území pak byla „Cesta železných mužů a zlatých 

žen“. Uskutečnil se 30. srpna 1980 ve Stochově a pořádal jej OTTJ Kovo Praha. 

Organizátoři naplánovali distance 2 km plavání, 200 km cyklistiky a 20 km běhu.  

 

Bohužel se o těchto neoficiálních akcích dlouho nevědělo, a tak byl za první 

otevřený a oficiální závod řadu let považován Železný muž, který se jel ve dnech 

13.-14. června 1981 v Plzni, konkrétně v lokalitě Butov – Hracholuská přehrada. 

Ve statutu akce stálo: „Absolvovat trasu 200 km na kole, 20 km běh a 2 km 

plavání. Titul Železného muže obdrží každý účastník, který všechny 3 disciplíny 

zvládne do 24 hodin.“ 
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U příležitosti 40letého výročí českého 

triatlonu se ČTA rozhodla zpracovat 

dosud nezmapovanou historii triatlonu 

na našem území, a to i vytvořením 

veřejně přístupného online archivu. 

Jestliže máte ve svém archivu 

fotografie, videa či jiné dokumenty, 

budeme rádi za jejich krátkodobé 

zapůjčení k oscanování a archivaci. 

 

 

Schváleno VH ČTA 2021, Praha, 10. června 2021 

 

Za ČTA Antonín Bauer  


