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Datum:  9. 2. 2023; 20:00 – 21:30 
Místo:  on-line 
  

Pozvaný (b.t.) Účast 
N. Štourač ano 
J. Kubeš ano 
J. Vaněk ano 
T. Vaněk  ano 
K. Zadák ano 

T. Plojhar ano 
J. Tuček ano 
P. Káňa ano 
L. Marková ano 
J. Strangmüller ano 
M. Hotový ano 
L. Vrobel ano 
T. Petr ano 
P. Hašlar ano 
Česká Lípa ano 
J. Mužíček ano 

 
Program 

 zaslané podněty a dotazy 

 dotazy k RTC a NK 
 diskuze 
 

 

1) RTC včetně datumů a náplní jednotlivých výběrů ČTA (jde o RTC závodů a kempů, ne plánu) 

– plán RTC byl rozeslán již začátkem prosince 2022. Ten zahrnoval akce dle v té době známé 

neúplné termínové listiny WT i ČTA. 3. února byly vydány plány činnosti reprezentačních 

výběrů, kde jsou zakomponovány všechny plánované akce.   

2) Nominační kritéria na ME, MS dorostu a juniorů 2023 + U23 – Nominační kritéria již byla 

vydána. Případné námitky a náměty směřovat na sportovní komisi. 

3) Žákovský obsah roku 2023 – ZON, jiné akce – v den jednání přišla informace o pořádání 

ZON (termín a místo), nyní se zpracovává.  

4) Personální obsazení u Výběrů ČTA – Vedení ČTA řeší zajištění činnosti ČTA (naplnění Plánu 

činnosti reprezentace…), a to v souladu Stanovami ČTA. Vzhledem k uvolnění pozice 

hlavního trenéra a novému systému fungování reprezentačních týmů má nyní seniorskou 

reprezentaci na starosti hlavní koordinátor. Došlo pouze k logickému kroku, když není 

komu „asistovat“, tedy přejmenování pozice u dorostu a juniorů. 

5) Trenérské vzdělávání – Školení trenérů jsou na rok 2023 naplánována. Vzniklo odborné 

grémium pro metodiku, které pracuje na aktualizaci vzdělávacího systému. 
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6) Smlouvy a prováděcí pokyny pro rok 2023 – Smlouvy budou rozeslány v týdnu od 13. 2. 

2023. Prováděcí pokyny budou do budoucna aktualizovány, zatím jsou platné stávající 

prováděcí pokyny. 

7) Rozesílání emailů na trenéry SCM a SpS – námitka, že některé emaily nedošly některým 

trenérům (Strangmüller, Vrobel). Toto bylo rozporováno Janem Kubešem, který doložil, že 

emaily rozeslal. Bylo navrženo, aby po rozeslání emailu byla zavedena zpětná kontrola, 

jestli informace dorazily všem trenérům. 

8) Prohlášení sportovců – vzešel podnět, že z dokumentu „prohlášení sportovce“ vyplývá, že 

musí absolvovat úplně vše. Bude zohledněno při úpravě dokumentů, aby došlo k úpravě a 

prohlášení nebylo tak direktivní.  

9) Pravidla rozřazování do výběrů ČTA  

a) vzešel podnět, aby připravovaný systém rozřazování do širších výběrů ČTA prošel ještě 

připomínkováním trenérů SCM a SpS. – všechny konkrétní podněty budou zaslány na 

sportovní komisi včetně návrhů řešení.  

b) požadavek od trenérů SCM – chtějí se aktivně podílet na projednávání a tvorbě 

pravidel rozřazování do výběrů ČTA, včetně nastavování testování a limitů. – 

požadavek bude projednání sportovní komisí a vedením ČTA. Bude také zváženo 

zapojení odborného metodického grémia.  

10) Od zúčastněných vzešel požadavek na sepsání zápisu. Požadavku bylo vyhověno a zápis 

vytvoří Nikola Štourač  

11) M. Hotový a L. Vrobel kritizovali zařazování na základě samotných testů v plavání a 

v běhu. Byla vznesena žádost na revizi tohoto kroku a zohlednění výsledků v závodech.  

12) Byl vznesen požadavek, aby další schůzka proběhla hned příští týden. Z důvodu účasti 

činovníků ČTA na reprezentačních akcích a jednání sportovní komise tomuto požadavku 

nebylo vyhověno.  

13) Byl vznesen požadavek na termín představení nového nastavení programu Talent. Tento 

termín bude sdělen později.   

 

 

 

 

Zapsal: Nikola Štourač 

 


