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Datum:  27.9.2022; 10:00 hod 
Místo:  on-line 
  

Pozvaný (b.t.) Role Účast 
Antonín Bauer předseda Rady ČTA, generální sekretář ČTA Ano 
Tomáš Petr ředitel ČTTS, s.r.o. Ano 
Nikola Štourač sportovní ředitel ČTA Ano 
Jan Čelůstka koordinátor reprezentace Ano 
Jan Kubeš  asistent reprez. trenéra pro mládež Ano 
Josef Rajtr manažer, koordinátor PARA Multisport Ano 
   

   

   
   

 
 
Priority a témata činnosti Sportovní sekce ČTA 
 

1. Návrh složení Sportovní komise na RTC 2023 

2. Dozařazení členů SCM a SpS RTC 2023  

3. Odborné grémium pro metodiku při SK ČTA 

4. Vzdělávací systém ČTA  

5. Kurzy II.a III. trenérské třídy ČTA (doškolení) 

6. Smlouvy a dohody SCM, SpS RTC 2023 

7. Revize základního systému podpory talentované mládeže (SCM SpS, 

VSCM, Akademie, TS) – oponentura návrhu ČTA 

8. Plán RTC 2023 – mládež, dospělí 

9. Výkonnostní kritéria a podmínky zařazení mládeže do výběrů na akce 

2023 

10. Nominační kritéria na mezinárodní akce 2023 

11. Plán a systém testování sportovců zařazených v systému podpory ČTA 

12. Reprezentační smlouvy a zdravotní způsobilost na rok 2023 

13. Příprava komunikační strategie SK ČTA – systém a periodicita  

14. Adresáře, kontaktní osoby 

15. Příprava a vyhotovení prováděcích dokumentů SK ČTA 

 
 
 
 



 

 2 

1. Návrh složení Sportovní komise na RTC 2023 
 

 
Vedení ČTA projednalo návrh nového složení Sportovní komise. Tento návrh bude 
předložen Radě ČTA ke schválení tak, aby bylo možno neodkladně přistoupit k řešení 
navazujících úkolů, a to například k rozhodnutí ve věci dozařazení sportovců do 
systému SCM a SpS na RTC 2023. 
 
Navržení členové s právem hlasovacím:    

Nikola Štourač, sportovní ředitel  
Jan Čelůstka, koordinátor reprezentace 
Jan Kubeš, asistent reprez. trenéra pro mládež 
Jan Vaněk, zástupce klubů, SCM, SpS 
Tomáš Kříž, zástupce sportovců 
Karel Zadák 
Aneta Grabmüllerová 
 

Zvaní, s hlasem poradním:  
Antonín Bauer, Tomáš Petr, Milan Kulman, Josef Rajtr, jiná osoba, nominovaná 
SŘ. 

 
Termín pro předložení návrhu Radě ČTA: 23.11.2022 
Termín schválení: 25.11.2022 
 
Zodpovídá: Nikola Štourač 
 
 

2. Dozařazení členů SCM a SpS RTC 2023  
 

Dne 3.10.2022 byl zveřejněn seznam zařazených sportovců do systému podpory 
talentované mládeže na RTC 2023 dle stávajícího platného systému podpory 
talentované mládeže ČTA. Tento seznam byl opět zkontrolován a posouzen dle 
námitek, které vyplynuly na VH ČTA (5.11.2022). 
Vedení ČTA diskutovalo zaslané žádosti o dozařazení dalších sportovců dle návrhů 
předložených kluby a trenéry v daném termínu do 14.10.2022. 
Dozařazení provede SK ČTA v novém složení (viz. předchozí bod). Informace o 
zařazených sportovcích je nutné následně předat dotčeným osobám a vedoucím 
SCM a SpS. Zařazovaná osoba musí se zařazením vyjádřit souhlas.  
 
Termín pro rozhodnutí o dozařazení sportovců: 29.11.2022 
Termín pro uveřejnění konečných seznamů zařazených sportovců: 30.11.2022 
 
Zodpovídá: Nikola Štourač 
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3. Odborné grémium pro metodiku při SK ČTA 
 
Vedení ČTA iniciuje vznik „Odborného grémia pro metodiku při SK ČTA" 
 
Aktuální témata k řešení: 
 

1. Oslovení odborníků, ustanovení grémia (N. Štourač) 
2. Návrh oslovených a předběžného složení: J. Horčic, J. Formánek, L. Vrobel, J. 

Seidl, T. Míka, J. Kubeš, Z. Zeman 
3. Úvodní jednání odborného grémia proběhne 21.12.2022. Hlavními tématy 

jednání bude: 

 personální složení grémia, případné doplnění – stálé/na základě témat, 
 popis a charakteristika problematiky, vyjasnění a sjednocení pojmů 

„metodika“, „koordinátor metodiky“, „metodik“ apod., 
 vymezení kompetencí a odpovědnosti, 
 vzdělávací strategie ČTA (návrhy, ujasnění, cíle,…), související 

dokumenty – příprava nových (zapojení členů grémia) a rešerše 
stávajících (doma i v zahraničí), 

 příprava dalších témat k řešení a plán činnosti grémia na rok 2023 
 

 
4. Vzdělávací systém ČTA 

 
Návrh vzdělávacího systému (vypracovaný jako součást uceleného návrhu na revizi 
stávajícího systému podpory talentované mládeže) bude předložen vybraným 
odborníkům z řad trenérů, vedoucích sportovních středisek, vědeckých pracovníků a 
dalších kapacit s žádostí o jeho oponenturu a o návrhy na jeho úpravy a doplnění. 
Současně se pověřená osoba za SK ČTA zúčastní semináře o nových trendech 
vzdělávání ve sportu, pořádaném SC Viktoria. 
Aktuálně řešíme zpracování a úpravu materiálů od L. Bílka (III., I. trenérská třída) a 
původních textů skript pro trenéry III. trenérské třídy (Suchý), aby se tyto daly 
aktualizovat a sjednotit tak, aby byly součástí strategie ČTA ve vzdělávání. 
 
Seznam oslovených osob: J. Formánek, L. Dvořák, L. Vrobel, M. Nekoranec, P. Káňa, 
M. Hotový, J. Mužíček, K. Zadák, T. Míka, J. Horčic, J. Řehula, J. Seidl, O. Racek 
 
Termín oslovení oponentů s žádostí o vyjádření: 23.11.2022 
Termín pro podání oponentních návrhů: 15.12.2022 
 
Zodpovědná osoba: Nikola Štourač 
 

 
5. Kurzy II.a III. trenérské třídy ČTA (doškolení) 

 
Připravit a zrealizovat školení a konzultace pro frekventanty kurzu II. trenérské třídy a 
kurzy pro zájemce o III. trenérskou třídu ČTA. Předběžný termín je stanoven na 10.-
11.12.2022 (Nymburk). Obsah školení a podmínky budou zveřejněny do 23.11.2022. 
Prioritou je dokončení vzdělání účastníků II. trenérské třídy, kteří ji započali 
v předchozím období a současně školení a prodloužení III. trenérské třídy.  
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Seznam oslovených osob pro zastřešení školení je: J. Seidl, L. Bílek, L. Vrobel 
Termín: do 15.12.2022 
 
Zodpovídá: Nikola Štourač 
 
 

6. Smlouvy a dohody SCM, SpS RTC 2023 
 
Připravit a aktualizovat smlouvy a dohody SCM a SpS s nezletilými sportovci, členy 
SCM, kluby, trenéry k rozeslání a podpisům. Jedná se o zařazené v rámci RTC 2023.  
 
Termín: do 15.12.2022 
 
Zodpovídá: Nikola Štourač, Milan Kulman, Josef Rajtr 

 
 

7. Revize základního systému podpory talentované mládeže (SCM a SpS, 
VSCM, Akademie, TS) – oponentura návrhu ČTA  

 
Návrh nového systému fungování a pravidel podpory talentované mládeže (SCM a 
SpS, VSCM, Akademie, TS), bude předložen vybraným odborníkům k oponentuře. Po 
zpracování návrhů, námětů a připomínek bude tento návrh představen klubům SCM, 
SpS k diskuzi.   
Následně bude finální návrh předložen Radě ČTA k rozhodnutí o jeho zavedení do 
systému práce s mládeží ČTA.  
 
Seznam oslovených osob: J. Formánek, L. Dvořák, L. Vrobel, M. Nekoranec, P. Káňa, 
M. Hotový, J. Mužíček, K. Zadák, T. Míka, J. Horčic, J. Řehula, J. Seidl, O. Racek 
 
Termín oslovení oponentů s žádostí o vyjádření: 23.11.2022 
Termín pro podání oponentních návrhů: 15.12.2022 
Termín rozeslání upraveného návrhu dokumentů klubům SCM, SpS: 31.12.2022 
Termín semináře pro kluby SCM, SpS: 12.1.2023 
 
Zodpovídá: Nikola Štourač 
 

 
8. Plán RTC 2023 – mládež, dospělí 

 
Vedoucí jednotlivých sekcí reprezentace zpracují a předloží návrh plánu RTC na rok 
2023. Obsahem budou termíny reprezentačních výjezdů na mezinárodní akce a VT 
s obsahem činnosti. 
 
Termín: do 15.12.2022, předběžný plán akcí mládežnických výběrů do 30.6.2023 
bude uveřejněn do 25.11.2022 
 
Zodpovídá: Jan Čelůstka, Jan Kubeš 
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9. Výkonnostní kritéria a podmínky zařazení mládeže do výběrů na akce 
2023 

 
Asistent reprezentačního trenéra pro mládež ČTA připraví návrh kritérií a podmínek 
pro zařazení mládežnických sportovců do výběrů pro účast na přípravných akcích 
v roce 2023, s možností přenositelnosti do dalších let.  
Současně připraví dokument s popisem postupů pro zájemce o individuální účast na 
soutěžích EPJ nad rámec oficiálních akcí ČTA.  
 
Termín: 31.12.2022 
 
Zodpovídá: Jan Kubeš 
 
 

10. Nominační kritéria na mezinárodní akce 2023 
 
Vedoucí jednotlivých sekcí reprezentace zpracují a předloží předběžný návrh 
Nominačních kritérií na rok 2023.  
 
Termín: do 31.1.2023  
 
Zodpovídá: Jan Čelůstka, Jan Kubeš 

 
 

11. Plán a systém testování sportovců zařazených v systému podpory ČTA 
  
Vedoucí jednotlivých sekcí reprezentace připraví předběžný návrh systému testování 
sportovců zařazených v reprezentačních výběrech (zapracují do plánu RTC 2023) tak, 
aby bylo možno je provázat a sjednotit se systémem podpory mládeže ČTA 
 
Možnosti jsou například testování ve specializovaných zařízeních, testování na 
srazech výběrů či jiných (určit termíny, testovací baterie, co testujeme a dohlížitele, 
vyhodnocení.  
Posoudit  - pravidelné přímé odevzdávání dat, zápis do tréninkového deníku, jiné? 
Výhledově připravit metodiku a postupy pro kluby – využití pro vnitřní potřebu a pro 
sportovní sekci ČTA.  
 
Cílem je potřeba vyhodnocovat efektivitu dosavadní sportovní přípravy, výkonnostní 
posun a předpoklady pro další výkonnostní růst testovaných sportovců, a na základě 
těchto poznatků také navrhovat další tréninkové metody a postupy. Popřípadě řešit 
zohlednění těchto průběžných výsledků při zařazování do systému podpory 
talentovaní mládeže. 
 
Termín: 31.1.2023 
 
Zodpovídá: Jan Čelůstka, Jan Kubeš 
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12. Reprezentační smlouvy a zdravotní způsobilost na rok 2023 
 

Koordinátor reprezentace připraví návrhy reprezentačních smluv sportovců 
zařazených do výběrů junioři, U23 a ELITE na rok 2023, zejména pro účast na 
mezinárodních soutěžích a akcích ČTA (VT apod). 
Současně připraví návrh smlouvy pro případ mimořádné nominace a účasti na 
reprezentační akci sportovce, který aktuálně není zařazen do žádného z výběrů.  
 
Sportovní sekce připraví ve spolupráci s technickou komisí ČTA řešení a pravidla pro 
evidenci a dokladování zdravotní způsobilosti všech členů ČTA, účastnících se 
mezinárodních soutěží v triatlonu kategorií ELITE (vč. mládeže) i AG.  
Doložení zdravotní způsobilosti je nutnou podmínkou účasti v soutěžích World 
Triathlon. Snahou a cílem vedení ČTA je sjednocení podmínek dokladování zdravotní 
způsobilosti všech členů ČTA – zájemců o zahraniční starty, a tím i zjednodušení 
jejího prokazování pořadateli, například pouhým doložením platné licence člena ČTA. 
 
 
Termín: 31.12.2022 
 
Zodpovídá: Jan Čelůstka, Josef Rajtr 

 
 

13. Příprava komunikační strategie – systém a periodicita  
 
Vedení ČTA a sportovní sekce projedná a připraví návrh komunikační strategie, resp. 
systému komunikace s kontaktními osobami – s jednotlivými sportovci, s jejich 
trenéry, vedoucími sportovních center a středisek, s odpovědnými zástupci 
nezletilých sportovců.  
 
Termín: 31.12.2022 
 
Zodpovídá: Nikola Štourač, Michal Včeliš 
 
 

14. Adresáře, kontaktní osoby 
 
V souvislosti s bodem č.12 budou připraveny adresáře kontaktních osob pro 
distribuci jednotlivých okruhů informací. Např. SpS, SCM, výběry, nominovaní 
sportovci, účastnící akcí apod.  
 
Termín: 31.12.2022 
 
Zodpovídá: Nikola Štourač, Milan Kulman, Tomáš Petr 
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15. Příprava a vyhotovení prováděcích dokumentů SK ČTA 
 

Bylo projednáno zpracování a předložení ke schválení prováděcích dokumentů 
činnosti SK ČTA: 
 
Organizační schéma 
Jednací řád komise 
Hlasování per rollam 
Účast na akcích 
Zdravotní prohlídky 
Reprezentační smlouvy 
Dokumenty SCM, SpS, VSCM, Akademie 
Cestovní náhrady 
Manuál přihlašování k mezinárodním soutěžím 
Pravidla fungování reprezentace 
Pravidla organizace a účasti na akcích ČTA 
 


