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Zápis z jednání Rady ČTA       č. ČTA-Rada-01_23 
 
Datum:  23.1.2023; 16:00 hod,  
Místo:  Jednací místnost ČUS, Praha Strahov 
Pozvaný (b.t.) Role Účast 
Antonín Bauer předseda Rady ČTA, GS ČTA Ano 
Tomáš Petr jednatel ČTTS, s.r.o., technický ředitel ČTA Ano 
Vladimír Malý člen Rady ČTA Ano 
Milan Hendrych člen Rady ČTA Ano 
Jiří Horký člen Rady ČTA Ano 
Milan Kulman koordinátor mládeže, host Ano 
Josef Dvořák organizačně-administrativní pracovník ČTA, host Ano 
Michal Včeliš  manažer komunikace, host Ano 
Jan Čelůstka hlavní koordinátor reprezentace, host Ano 
Petr Mužíček metodik TK ČTA, host Ano 
Aleš Novotný předseda RK ČTA, host Ano 
Karel Zadák člen SK ČTA, host Ano 
Petr Bludský host Ano 
Josef Rajtr koordinátor PARA, zapisovatel, host Ano 
Nikola Štourač sportovní ředitel ČTA, on-line Ano 
 
 

Aktuální strategické cíle ČTA 
 

Cílový okruh           Zodpovídá 
 
 

1. Řízení, lobby 
 

Okruh           Zodpovídá 
Předseda ČTA informoval Radu ČTA o činnosti vedení ČTA 
v období od konání posledního jednání Rady ČTA 7.12.2022. 

Bauer 

V první části jednání předseda ČTA A. Bauer přednesl zprávy o 
činnosti ČTA za  rok 2022 v oblastech: 
Činnost ČTA 2022  
Činnost ČTA v oblasti talentované mládeže 2022 
Činnost ČTA v oblasti reprezentace 2022 
Činnost ČTA v oblasti organizace činnosti PARA a její 
reprezentace za rok 2022 
Organizace a hodnocení SP v olympijském triatlonu Karlovy Vary 
2022 
Rada ČTA tyto zprávy vzala na vědomí. 

Bauer 

Dotace MHP 2023 – kluby v Praze, (2BWINNER z.s., ROAD2KONA 
z.s., Harfasport team z.s.) 2,438 mil. 
Předseda ČTA informoval Radu ČTA o podání žádosti na MHMP 
na podporu tří pražských klubů pracujících s mládeží Žádosti o 
dotace na MHMP v této oblasti  jsou je specifické tím, že 

Bauer 
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garantem u těchto žádostí je sportovní svaz, nikoliv dotčené 
kluby, tudíž je nutné toto při podání žádosti, realizaci projektů a 
vyúčtování zohlednit.    
Rada vzala na vědomí další informace ve věci podání žádostí o 
dotace na rok 2023 a přípravě vyúčtování dotací roku 2022. Na 
NSA byly podány žádosti o podporu Významných sportovních akcí 
– SP v olympijské triatlonu Karlovy Vary 2023 a SP XTERRA 
Prachatice 2023 a na Činnost České triatlonové asociace (Talent, 
REPRE, Činnost ČTA 2023) řádně a v požadovaném termínu. Rada 
ČTA byla informována, že mezi žádosti VSA bohužel nelze zařadit 
závod EPJ Tábor 2023, neboť rozpočet akce musí naplňovat 
podmínku NSA v oblasti výše rozpočtu (min. 3,5 Mil Kč). Dále 
připravujeme žádost o dotaci na NSA pro oblast investic MTZ 
(dodávka, SW a HW pro přihlašování na závody). Stále čekáme na 
vypsání podmínek žádostí na oblast PARA sportu.  

Bauer 

Rada ČTA byla informována o skutečnosti, že pro uzavření 
vyúčtování za rok 2022 chybí vyúčtování energií a služeb (FAČR. 
Liga servis, ČUS), kde předpokládáme nárůst.  

Bauer 

Rada ČTA  na základě návrhu předloženého sekretariátem ČTA 
(dne 17.1.2023, e-mailem), schválila vyškrtnutí z registru ČTA   
seznam klubů na základě platných Stanov ČTA (2.7.1.3; 2.7.5 
vyškrtnutí), z důvodu dlouhotrvající nečinnosti (opakované 
neuhrazení stanoveného členského příspěvku za klub i jednotlivé 
členy). Seznam je přílohou tohoto Zápisu. 

Bauer 

V oblasti financování a zabezpečení činnosti ČTA, a to zejména 
sportovní přípravy (VT) a některé mandatorní výdaje, ze začátku 
roku, budeme aktuálně řešit dle stavu cash flow účtu (ke dni 
23.1.2023 476 tis; další zdroj výběr členských poplatků).  

Bauer 

A.Bauer zmínil stávající partnery ČTA – ATEX, Prista Oil, MHC  Bauer 

Rada ČTA byla informována o nabídce finanční spolupráce s ČTA 
ze strany pan Petra Bludského. Pan Bludský přislíbil podporu ve 
výši 500 000,-Kč (bez DPH) s tím, že 250t poskytne do konce 
února, další část na základě dohody. Pro upřesnění spolupráce 
proběhne jednání mezi panem Petrem Bludským a zástupci ČTA 
– A.Bauer, T.Petr, V.Malý (2.2. 2023, Praha). 

Bauer 

Rada projednala a souhlasila s návrhem na pořádání VH a 
vyhlášení ČP 2023 v Brně. Žádost předložil pan Michal Kočař.   

Rada ČTA ukládá předsedovi Rady ČTA vyjednat nové podmínky 
pojištění majetku ČTA a technické sekce ČTA s ohledem na 
nutnou aktualizaci této smlouvy s ČPP  

Bauer 
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2. Technické záležitosti  
 

Okruh Zodpovídá 
Tomáš Petr informoval Radu ČTA o připravenosti Soutěžní 
směrnice 2023 k vydání. Dokončuje se termínová listina soutěží 
v roce 2023, čeká se na upřesnění u závodů v Račicích (K.Zadák, 
P.Bludský) a Pálava Race. V Příbrami nelze dle pořadatele 
zorganizovat závod na tratích OH triatlonu – vysoké náklady na 
uzavření tratí. Uvažuje se o formě Super Sprint – bude upřesněno. 
MČR v aquatlonu bude v Příbrami, MČR v dlouhém triatlonu 
proběhne v rámci závodu Slovakman 2023. MČR v zimním 
triatlonu se v roce 2023 z důvodu neuspokojivých a nejistých 
klimatických/sněhových podmínek neuskuteční. 

Petr 

Rada ČTA byla dále informována o stavu příprav Tréninkového 
deníku v systému CTS, návaznosti na systém Garmin apod. 
Tréninkový deník by měl být zprovozněn do konce února 2023.  

Petr 

T.Petr informoval Radu ČTA o zavedení elektronické licence ČTA, 
která plně nahrazuje dosavadní licenci ve formě plastové karty. 
ČTA bude o této novince informovat i mezinárodní triatlonové 
organizace, případně i vybrané národní federace, aby tato forma 
licence byla akceptována i při zahraničních startech našich 
závodníků. 

Petr, Dvořák 

Po diskuzi Rada ČTA přijala rozhodnutí o změnách v bodování 
soutěží Českého poháru 2023. Jednotlivé závody ČP budou 
nadále přístupné všem zájemcům o start, nicméně bodování do 
celkového pořadí poháru bude umožněno pouze závodníkům 
s platnou/uhrazenou registrací na daný rok. Tato změna bude 
zohledněna v SS 2023 a bude prezentována i ve formě 
samostatného článku na webu a sociálních sítích ČTA.  

Petr 

Rada ČTA projednala podnět pro jednání VH 2023, a to změnu 
poplatků ČTA, reflektující ekonomickou situaci a např. zavedení 
elektronických licencí. Návrh zpracuje předseda ČTA ve spolupráci 
s technickým ředitelem ČTA a předloží jej Radě ke schválení pro VH 
ČTA. 

Bauer, Petr 

Rada ČTA byla informována o přípravě tradičního podpůrného 
grantu ČTA pro pořádání Krajských a partnerských závodů 2023, 
který bude zpracován se záměrem a snahou, aby kraje pořádaly 
v co nejširší míře Mistrovství kraje. Tento záměr bude propojen se 
snahou podpory startupu Krajských sdružení (M. Hendrych). 

Petr, Bauer, 
Hendrych 

P.Mužíček informoval Radu ČTA o změnách triatlonových pravidel 
a o připravenosti rozhodčích na nadcházející sezónu. V rámci 
informovanosti a vzdělávání rozhodčích jsou rozesílané 
newslettery, připravují se instruktážní videa. Taktéž Radu 
informoval o ukončení činnosti z rodinných důvodů koordinátorky 
rozhodčích paní Radany Novákové. Rada ČTA jí tímto děkuje za 
výbornou práci a přínos pro celý triatlon. Technická komise řeší 
personální obsazení.  

Mužíček 
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3. Sportovní oblast 
 

Okruh Zodpovídá 
A.Bauer informoval Radu ČTA o úvodním jednání odborného 
grémia  pro oblast metodiky. Grémium konstatovalo, že je třeba 
nastartovat publikační činnost a aktualizovat vzdělávání trenérů. 
Úkolem pro rok 2023 je příprava skript pro trenéry II. a III. třídy. 
Sportovní ředitel ČTA (SŘ) oslovil, několik osobností z řad českého 
TT o práci v této skupině. Oslovení, kteří souhlasili se zapojením 
se již dvakrát sešli na společném jednání (12/22, 01/23). 
(složení b.t.: předseda T. Mika, J. Horčic, J. Formánek, J. Seidl,      
Z. Zeman, J. Kubeš). 

Bauer, Štourač 

J.Čelůstka informoval Radu ČTA o plánu sportovní činnosti 
reprezentace U23 a ELITE, o činnosti sportovního centra v Brně a o 
náročnosti závodního programu pro závodníky Elitních kategorií. 
V zastoupení koordinátora kategorií DOROST a JUNIOR i o plánu a 
připravovaných akcích pro tyto mládežnické kategorie. Dále 
informoval o přípravě nominačních kritérií na hlavní mezinárodní 
soutěže v roce 2023.  

Čelůstka, Kubeš 

Rada ČTA bere na vědomí informaci o ustanovení trenérského 
poradního týmu hlavního koordinátora reprezentace, a to ve 
složení J. Čelůstka, Z. Zeman, D. Noah.  

Čelůstka, Štourač 

A.Bauer dále Radu ČTA informoval o přípravě reprezentačních 
smluv a o chystaných úpravách v dokumentech pro SpS/SCM, 
které budou lépe reflektovat aktuální nastavení prováděcích 
pokynů. 

Bauer 

K.Zadák e-mailem na žádost A.Bauera předložil návrh řešení 
přípravných kempů pro žákovské kategorie, včetně finančních 
podmínek (800-900 tis). Současně informoval i o připravenosti 
realizace v úspornějším režimu. V té souvislosti A.Bauer 
informoval Radu ČTA o nabídce pana Petra Bludského na finanční 
podporu tohoto žákovského programu. Na toto téma proběhne 
osobní jednání vedení ČTA a pana Bludského o podmínkách 
spolupráce (viz. výše). 

Zadák, Bauer 

K.Zadák vyjádřil námitky k činnosti Sportovní komise – žádá jasné 
vymezení kompetencí a činnosti SK ČTA. Dále kritizoval špatnou, 
resp. zhoršující se funkčnost dorostenecké a juniorské 
reprezentace, dle něho chybí plán RTC. Rada ČTA námitky přijala 
současně s vyjádřením, že je třeba si ujasnit, zda-li má být ČTA 
určovatelem specifické přípravy (RTC) jednotlivých sportovců, 
nebo je toto v kompetenci individuálních trenérů nesoucích 
odpovědnost za tyto sportovce. 
Do konce ledna by měly být vydány dokumenty, upřesňující plán 
činnosti dor+jun týmů a podmínky pro rozřazení/zařazení 
sportovců do některého z reprezentačních výběrů. Vzhledem 
k odlišným postojům J. Čelůstky k některým vzneseným 
námitkám a k (omluvené) nepřítomnosti koordinátora 
mládežnické reprezentace J.Kubeše (jednání zastupitelstva 
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Libereského kraje) byl K.Zadák vyzván, aby své připomínky a 
podklady předložil SŘ písemně.   
 

4. Marketing, média, komunikace 
 

Okruh Zodpovídá 
M.Včeliš informoval Radu ČTA o probíhající spolupráci 
s časopisem RUN MAGAZÍN a o změně na pozici korespondenta 
ČTA. F.Lindušku vystřídá J.Volár.  

Včeliš 

Dále Radu ČTA informoval o plánovaných/zvažovaných aktivitách 
v rámci marketingové a mediální komunikace ČTA, jako jsou např. 
vlastní tištěný triatlonový magazín, TV magazín (výroba 12 
dílů/sezóna cca 550t), podcast, inzerce v časopisu Coach apod. 
Dalším z možných informačních kanálů jsou popularizační videa 
ve spolupráci s ČOV.  

Včeliš 

Dále zmínil potřebu inovace/nového webu triatlon.cz. 
Předpokládané náklady jsou ve výši 100-300t, dle úrovně 
zpracování.  

Včeliš 

M.Včeliš akcentoval důraz na jednotnou vizualizaci a 
marketingové postupy – budování značky, rozvoj a propagaci 
nejhodnotnějšího produktu ČTA – Český pohár. 

Včeliš 

7.2. proběhne focení reprezentačního týmu ELITE a vedení ČTA 
v prostorách ČTA na Strahově.  

 

 
5. IT záležitosti 
 

Okruh Zodpovídá 
 

6. Provoz 
 

Okruh Zodpovídá 
 

7. Ostatní 
 

okruh  Zodpovídá 
M.Hendrych informoval členy Rady ČTA o přípravách soutěží LODM 
2024 v Českých Budějovicích. Pro vedení kraje se připravuje 
rozpočet akce.  
Triatlonové soutěže se uskuteční ve Zlivi, kde je dlouhá tradice 
triatlonových akcí. 26.8.2023 bude možné si vyzkoušet závodní 
tratě, v rámci tradičního závodu.  

Hendrych 

V oblasti krajů, byla Rada ČTA informována o aktivitě, 
rekognoskaci, oslovení a přípravě schůzky se zástupci jednotlivých 
krajů se snahou nefunkční kraje obrodit. V řadě případů je s kraji 
komplikovaná komunikace, neboť kraj zastupuje jeden z tamních 
klubů. Bude snaha o jmenování koordinátorů krajů pro zajištění 
bezproblémové přípravy krajských týmů nyní zejména s ohledem 
na LODM. Současně je třeba více zakomponovat kraje do 

Hendrych 
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prováděcích dokumentů podpory talentované mládeže, jakožto 
součásti podpory a hledání nových sportovců. Kraje jsou a byly 
nedílnou součástí činnosti ČTA a je třeba jim věnovat naši aktivitu. 
V té souvislosti zmínil P.Mužíček častou zkušenost – v kraji je řada 
menších závodů, soutěží, kde jsou zájemci o triatlon, ale chybí jim 
kontakt pro informace a podchycení.  

Mužíček 

Ze strany ČTA bude snaha o sjednocení designu dresů pro LODM, 
s barevným odlišením pro jednotlivé kraje. Pozitivní zkušenost 
z roku 2019. 

Hendrych 

J.Horký informoval Radu ČTA o tom, že obdržel anonymní dopis. 
Rada tuto informaci bere na vědomí a informace řeší s revizní 
komisí ČTA a právním zástupcem, s ohledem na možnosti týkající 
se podnětu na základě „Anonymu“ (není komu předat jakýkoliv 
výsledek šetření). Lze konstatovat, že pisatel anonymu uvedl 
dostatek indicií k jeho identifikaci. Rada ČTA konstatuje, že 
nesouhlasí s touto netransparentní formou řešení jakýchkoliv 
podnětů, nicméně počkáme na právní výklad. 

Bauer 

Rada bere dále na vědomí informaci o probíhajících jednáních o 
aktualizaci smluvních podmínek s dodavatelem telekomunikačních 
služeb O2.  

Bauer 

Další jednání Rady ČTA bude svoláno na 7.2.2023, od 16hod, ČTA 
Strahov. 

 

 
8. Organizační pokyny 

 
Okruh Zodpovídá 

 
9. Per rollam  
 

Okruh Zodpovídá 
Viz dokument Seznam per rollam schválení Rady ČTA 2022-23  
 

 

Zapsal: Rajtr, Bauer 
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Návrh na vyškrtnutí právnických osob z členství v České triatlonové 
asociaci 

 
Za sekretariát ČTA navrhuji dle Stanov České triatlonové asociace (odstavce 2.7.1.3; 2.7.5; 

3.3.7.8) Radě ČTA, aby na jednání dne 23. 1. 2023, konané na adrese Zátopkova 100/2, 

160 17 Praha 6, vyškrtla z členství v České triatlonové asociaci právnické osoby (viz 

seznam níže), které nehradí členské příspěvky ČTA 7 a více let. Dotyčným právnickým 

osobám byla dle článku 2.7.5 Stanov ČTA dne 14. 12. 2022 zaslána výzva k úhradě (viz 

příloha) a tyto právnické osoby členský příspěvek nadále neuhradily: 

3athlon, z. s. 

Bike Gallery Cycling Team 

DTC LITOMYŠL 

Global Sport CZ Team 

KL Sport Děčín 

NOVÝ VĚK TRIATLONU 

Olds Liberec 

P-team 

RACING sport club, os.  

Sdružení cyklistické všestrannosti 

Silvini Ski Trab Team 

SK Orbea Czech Masters 

SPK Plzeň, z.s. 

Sportovní klub "M Vraclav" 

SPORTOVNÍ KLUB SPORTPRESTIŽ, o.s. 

Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s. 

Triatlon Leffi Team 

TRI-SPACE, z.s. 

TT Cyklorenova Cvikov, z.s 

X3me 

3L TEAM České Budějovice 

 Triangl, zapsaný spolek pro vzdělávání, kulturu a sport při Gymnáziu Rájec-Jestřebí 

"Triatlon MiP Polička" 

3atlon Team Uničov 

Cyklistický klub YOGI Racing Team Ostrava  Jaromír Blejchař, z. s. 

Face sport Team 

Flash Xtreme Team 

HOKOR ROŽNOV pod RADHO. 

JASO Plzeň, triatlonový klub se sídlem v Plzni 

KED - CYKLOMAX TRI, o.s. 

MULTISPORT Club 

RACING TEAM PENCO Děčín 

RUSSELL ATHLETIC TEAM 007 

Schiller Choceň Triatlon Team 
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SK Salith sport,z.s. 

SPORTON Šumperk, z.s. 

Sportovní cyklistický klub MTB SPORT BEČVÁŘ 

Sportovní klub LOS RAPIDOS 

Sportovní klub Přimda z.s. 

SPORTOVNÍ KLUB SKELETON 

Tělocvičná jednota Sokol Boskovice 

Tělovýchovná jednota Spartak Vlašim  z.s. 

Tělovýchovná jednota Vodní stavby Praha - spolek 

TJ ALBION Hodonín, z.s. 

TJ BLATNÁ z.s. 

TJ ČZU Praha z.s. 

TJ Lázně Bělohrad z.s. 

TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem z.s. 

TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. 

TRI ATLET KLUB HRABOVÁ 

TRI KLUB LOŠTICE 

Triathlon Club Brno 

Triathlon-Club Benešov 

TRIATLON KLUB KLATOVY 

Triatlon klub Zlín, v likvidaci 

TRIATLON MHM TEAM 

Triatlonový klub TT Team - 21 

Triatlonový klub Znojmo 

TRISTAR Kučera, Teplice 

TRIVA Praha, triatlonový klub 

TT KKLUB PROSTĚJOV 

TT- line Team Louny 

Galant Brno s.r.o. 

 
 

V Praze dne 17. 1. 2023 

 
 
 
Josef Dvořák 
Manažer ČTA 

 


