
 

 

Český atletický svaz 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRENÉRSKÉ INFORMACE 

2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSAH 
     

I. ŘÍZENÍ TRENÉRSKÉ RADY ČAS V ROCE 2021    
 1.1. Složení trenérské rady ČAS  
 1.2. Složení rozšířené trenérské rady ČAS 
 1.3. Trenérský aktiv ČAS        
 1.4. Cíle a úkoly TR ČAS        

1.5. Zdravotní komise ČAS        
1.5.1. Personální složení ZK ČAS 
1.5.2. Lékaři spolupracující s ČAS    
1.5.3. Fyzioterapeuti spolupracující s ČAS 
1.5.4. Čerpání finančních prostředků ze zdravotního zabezpečení reprezentace (ZZ)   

 1.6. Finanční zabezpečení pro rok 2021      
   1.6.1. Systém přidělování finančních prostředků  

1.6.2. Prováděcí pokyny k využití přidělených finančních prostředků na sportovní přípravu v roce 2021 
1.6.3. Prostředky přidělené na sportovní přípravu 
1.6.4. Klíč pro přidělení prostředků na sportovní přípravu v roce 2020 z rozpočtu reprezentace 
1.6.5. Zabezpečení společných výcvikových táborů 

1.7.  Materiální vybavení reprezentace 
1.8.  Zdravotní zabezpečení 
1.9.  Ostatní náklady 
1.10. Odměny za umístění na oficiálních soutěžích (MOV, WA, EA) a mimořádné výkony v roce 2021 

   
II. KATEGORIE A REPREZENTAČNÍ VÝBĚRY 2021  
 Všechny reprezentační výběry jsou k dispozici na webových stránkách ČAS.   

1. Sekce sprinty: 
1.1. Užší reprezentační výběr seniorů - OH, HME, ME družstev  
1.2. Širší reprezentační výběr seniorů - HME, ME družstev 
1.3. Užší reprezentační výběr U23 - ME U23, ME družstev  
1.4. Širší reprezentační výběr U23 - ME U23, ME družstev 
1.5. Užší reprezentační výběr U20 - MS U20, ME U20, MU U20 
1.6. Širší reprezentační výběr U20 - ME U20, MU U20 
1.7. Užší reprezentační výběr U18 - ME U18, MU U18, MU U16 
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4.1. Užší reprezentační výběr seniorů - OH, HME, EP ve vrzích a hodech, ME družstev 
4.2. Širší reprezentační výběr seniorů - HME, EP ve vrzích a hodech, ME družstev 
4.3. Užší reprezentační výběr U23 - ME U23, EP ve vrzích a hodech 
4.4. Užší reprezentační výběr U20 - MS U 20, ME U20, EP ve vrzích a hodech, MU U20 
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5.1. Užší reprezentační výběr seniorů - OH, ME družstev v chůzi 
5.2. Širší reprezentační výběr seniorů - ME družstev v chůzi 
5.3. Reprezentační výběr U20 - MS U20, ME U20, MU v chůzi 
5.4. Reprezentační výběr U18 - ME U18, MU v chůzi 

 
III. NOMINAČNÍ KRITÉRIA 2021       

1. Přehled reprezentačních akcí  
2. Nominační kritéria 

Všechna nominační kritéria jsou k dispozici na webových stránkách ČAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŘÍZENÍ TRENÉRSKÉ RADY ČAS V ROCE 2021 

Materiál schválený P-ČAS 17.12.2021 
 
1. TRENÉRSKÁ RADA ČAS 

Trenérská rada ČAS je odborná komise ve smyslu článku XII. stanov ČAS 

 
1.1. Složení trenérské rady ČAS v roce 2021 

 
Sekretariát ČAS 
 
 šéftrenér      Netscher  Jan     
 vedoucí oddělení mládeže    Koutník Jan  

referent oddělení mládeže (vedoucí trenér mládeže) Purman Tomáš  
  
Sekce seniorské reprezentace: 

 šéftrenér      Netscher  Jan  
štafety a překážky  reprezentační trenér  Habásko  Petr 

 běhy   reprezentační trenér  Pernica  Jan     
 skoky a víceboje reprezentační trenér  Sluka  Pavel 
 vrhy a hody  reprezentační trenér  Malina  Libor 
 sprinty   reprezentační trenér  Vlček   Jaroslav 

chůze          reprezentační trenér  Čermáková Kateřina 
 
Sekce mládežnické reprezentace (junioři, dorost, žáci): 

 vedoucí oddělení mládeže    Koutník Jan  
referent oddělení mládeže (vedoucí trenér mládeže) Purman Tomáš  
překážky  reprezentační trenér  Šarapatka Petr   

 sprinty   reprezentační trenér  Šíma  Radek 
 běhy          reprezentační trenér  Wastl   Miroslav   
 skoky   reprezentační trenér  Kovář  Milan 

víceboje  reprezentační trenér  Kliner   Jiří  
 skok o tyči  reprezentační trenér  Kysela   Martin 
 skok do výšky  reprezentační trenér  Ton  Svatoslav 

vrhy a hody         reprezentační trenér  Malina  Libor  
hod kladivem  reprezentační trenér  Plašilová Lucie 
oštěp   reprezentační trenér   Sekerák  David  

 chůze          reprezentační trenér  Čermáková Kateřina                                     

Vedoucí trenéři RSC: 

 ASC MO      Šimice  Jiří 
 VSC MŠMT      Ptáčník  František 
 CS MV       Masná   Lenka 

 

Nastavení práce TR ČAS je následující: 

• TR ČAS nebo její členové navrhují v souladu se schválenými nominačními kritérii nominace reprezentantů             
a dalších členů výprav na mezinárodní akce; 

• Pravidelná jednání TR ČAS (cca 10-12x ročně) – šéftrenér, reprezentační trenéři sekcí, vedoucí trenéři RSC; 

• Jednání „rozšířené“ TR ČAS ve stěžejních obdobích roku (dle potřeby) - šéftrenér, reprezentační trenéři sekcí, 
vedoucí trenéři RSC, reprezentační trenéři sekcí pro mládežnické kategorie; 

• Jednání na úrovni sekcí (přípravná jednání, dle potřeby) – reprezentační trenér, asistenti vybraní vedoucím 
trenérem sekce, reprezentační trenér pro mládežnické kategorie + šéftrenér; 

• TR pořizuje zápisy z jednání, spolupracuje na obsahu periodik ČAS a na obsahu webové stránky ČAS. 
 



1.2. Rozšířená trenérská rada – sportovní příprava reprezentace: 

Reprezentační trenéři štafet:         

 Sprint  štafeta 4x100m muži, U23  Habásko Petr 
   štafeta 4x100m ženy, U23   Dejdar  Lukáš 
   štafeta  4x400m muži   Kmínek  Jiří 
   štafeta  4x400m mix   Kmínek  Jiří 

štafeta 4x400m ženy   Blažková Martina 
   štafeta 4x100 junioři   Morávek Antonín 
   štafeta 4x100 Juniorky   Dejdar  Lukáš 
Odpovědní trenéři: 
 Běhy  běhy do vrchu    Linhart  Jindřich  
   
  
1.3. Trenérský aktiv 

Trenérský aktiv je uskupení trenérů, zainteresovaných v celkovém nastavení a fungování reprezentace, a to zpravidla 
v rámci jedné sekce. Trenérský aktiv se schází zpravidla jednou ročně na jednání pořádaném ČAS. 
 

Pozvaní: 

 Vedení TR ČAS 
 Vedení sekcí seniorské reprezentace 
 Vedení sekcí juniorské reprezentace 

Osobní trenéři reprezentantů zařazených v reprezentačních výběrech pro následující rok a navrhnutí vedením 
jednotlivých sekcí 

 Zástupce zdravotní komise ČAS  
 Jednání trenérského aktivu ke koncepci práce TR ČAS v roce 2021 se uskuteční v březnu/dubnu 2021  
 
  
1.4. Cíle a úkoly TR čas v roce 2021 

 
1.4.1. Cíle 
Hlavním cílem trenérské rady pro rok 2021, jsou úspěšná vystoupení reprezentace na stěžejních soutěžích 
roku - OH, HME, ME U23, MS U20, ME U20, ME U18, MS štafet, ME chodeckých týmů, ME družstev, MS a ME v běhu 
do vrchu a ME v přespolním běhu. 
Za vedlejší cíle si trenérská rada stanovuje dosažení co nejlepších výsledků na WMRA Youth Cup, SP v běhu do vrchu, 
v Evropských pohárech (vrhy a hody, 10.000m) a mezistátních utkáních (U20, U18, U16). 
 
Pro splnění cílů je potřeba především: 

• Provést specializované výběry pro stěžejní akce; 

• Zabezpečit kvalitní přípravu vybraných závodníků a reprezentačních družstev včetně zdravotního zabezpečení; 

• Dosáhnout optimální úrovně motivace závodníků, trenérů a zabezpečujících týmů; 

• Optimalizovat využití finančních prostředků na přípravu reprezentantů směrem k vrcholným akcím                         
ve spolupráci s oddíly, RSC a ČOV;  

• Vytvořit nominační kritéria na hlavní akce roku, odpovídající cílům TR. 
 

1.4.2. Zabezpečit co nejlepším obsazením plánovaná mezistátní utkání s důrazem na kategorie U16, U18 a U20. 
1.4.3. Zefektivnit práci TR ČAS a jednotlivých sekcí seniorské a juniorské reprezentace na úrovni informovanosti a to 

i směrem k osobním trenérům reprezentantů. 
1.4.4. TR ČAS si klade za cíl ve spolupráci s komisí mládeže pracovat na návaznosti ČPTM na RSC. 
1.4.5. TR ČAS podpoří v roce 2021 neudělování technických souhlasů pro start v zahraničí v případě termínové kolize 

s MČR. 
 
 
 



1.5. ZDRAVOTNÍ KOMISE 2021 

1.5.1. Personální složení ZK ČAS pro rok 2021 
 Vedoucí lékař reprezentace ČAS  MUDr. Velebová Karolína  

Předseda ČAS     PaeDr. Varhaník Libor 
 Šéftrenér ČAS               Mgr. Netscher Jan 
          Vedoucí fyzioterapeut ČAS                              Mgr. Kmínek Jiří 
Zdravotní komise ČAS je koordinačním orgánem pro oblast zdravotního zabezpečení v působnosti aktivit ČAS. 
Koordinuje a spolupracuje se zdravotnickým zabezpečením jednotlivých resortů a ČOV. Spolupracuje s antidopingovým 
výborem ČR. Iniciuje řešení obecných i konkrétních dílčích úkonů v oblasti zabezpečení české atletické reprezentace   
a vzdělávání atletických trenérů. Zajišťuje personální obsazení akcí (ME, MS, HME, HMS, mezistátní utkání a další). 
Setkává se v pravidelných intervalech minimálně 1x měsíčně. 
 
1.5.2. Lékaři spolupracující s ČAS pro rok 2021 

Vedoucí lékař reprezentace: 

 MUDr. Karolína Velebová Body Solution Clinic, Praha  mob: 775 584 582, 702 049 363 

 Oblast působení  - rehabilitace, ortopedie  email:                        

-sonografie měkkých tkání  velebova@bodysolutionclinic.cz 

                                                       - sportovní a čínská medicína   

     - akupunktura  

Seniorská reprezentace: 

            MUDr. Jiří Neumann  Sportklinik Dříteč    mob: 604 935 240 

 Oblast působení  - chirurgie     e-mail: dr.neumann@tiscali.cz 

     - traumatologie    www.sportklinik.cz 

     - poradna pro sportovce 

    - tělovýchovně-lékařské vyšetření sportovců 

 

MUDr. Petr Sikora   soukromá praxe Ostrava   tel: 596 716 986   

 Oblast působení  - chirurgie, chirurgické zákroky   mob: 604 241 776         

     - traumatologie          e-mail: psikora@seznam.cz 

          web: www.chirurgie-sikora.cz 

 

Juniorská reprezentace: 

             MUDr. Matěj Černohorský FN Hradec Králové, kardio.klinika mob: 702 027 022 

    - kardiologie   e- mail: matej.cernohorsky05@gmail.com  

 

 MUDr. Marek Solák  NsP Karviná-Ráj, pracoviště Orlová mob: 607 156 597 

Oblast působení   - ortopedie     e-mail: mar.sol@seznam.cz 

 

 



              MUDr.Michael Lujc                       FN Brno Bohunice                                       mob: 724 156 901 

                                                                      -ortopedie                                                     e-mail:michael.lujc@seznam.cz 

 

Koordinující pracoviště českého olympijského výboru: 

 Prof. Dr. Pavel Kolář, CSc.   Centrum pohybové medicíny  tel: 272 192 447  

 Oblast působení  - rehabilitace pohybového systému e-mail: recepce@kinmedica.cz 

    - komplexní odborné vyšetření 

- zlepšení pohybových vzorů 

- pohybová edukace 

MUDr. Robert Frei  CPM Chodov, Walterovo náměstí mob: 602 394 484 
Oblast působení  - ortopedie 

 

Specialisté: 
 MUDr. Miloš Barna  soukromá praxe Praha   tel: 731 682 650,  

mob: 604 226 654 
 Oblast působení  - konzervativní ortopedie  e-mail: milosbarna@seznam.cz 
     - sportovní medicína    web: www.barnamedical.cz 
 

MUDr. Ladislav Ouřada Chirurgie Domažlice   tel: 775 339 126, 776 636 211 
Oblast působení   - chirurgie    e-mail: ourada@centrum.cz 

 

Psycholog spolupracující s ČAS pro rok 2020 

 PhDr. Zdeňka Sládečková soukromá praxe Praha  mob: 603 148 837 
     - sportovní psychologie  e-mail: sladeckova@klubdiana.cz 

 

 

1.5.3. Fyzioterapeuti a maséři spolupracující s ČAS pro rok 2021 

 Pavel Albrecht  soukromá praxe Praha mob: 608 539 660 
        e-mail: pavelalbrecht81@gmail.com  

 PhDr. Vladimír Brejcha Praha    tel: 222 999 989  
         e-mail: vlada@brejcha.cz 

 Petr Dobřický   Čáslav    mob: 721 236 260 
         e-mail: info@fyziodobricky.cz  

Zdeněk Dobřický  Čáslav     mob: 602 545 655  
               e-mail: info@fyziodobricky.cz 

 Tomáš Dřímal   Praha    mob: 777 103 799  
            e-mail: tomas.drimal@volny.cz 

 Bc. Jindřich Jarý  Praha    mob: 720 436 200 
        e-mail: jindrich.jary@gmail.com 
Mgr. Jiří Kmínek  ASC MO ČR Praha  mob: 739 659 994 

         e-mail: JiriKminek@seznam.cz 



Miloš Martinec  CS MV ČR Praha  mob: 724 294 773 
          e-mail: milos.martinec@seznam.cz 

              Mgr. Jan Šimon  Praha    mob: 728 547 858 
                         e- mail: simon@bodysolutionclinic.cz 
Mgr. Marie Vosátková  Praha    mob: 774 138 721 

                                e-mail:meryvosatkova@seznam.cz 
Mgr. Jan Vocásek  Praha    mob: 737 123 470 

                                     e- mail: honza.vocasek@centrum.cz 
            Filip Štupl DiS.                           Jablonec nas Nisou                  mob: 777 332 122 
               e-mail: filip.stupl@seznam.cz 
            Roman Karpíšek DiS.                Jablonec nas Nisou                  mob: 777 158 832 
   e-mail: fyzioterapie-rk@seznam.cz 
 
 

1.5.4. Čerpání finančních prostředků ze zdravotního zabezpečení reprezentace (ZZ)   
• V případě zvýšené koncentrace reprezentantů na VT (minimální počet je 10 rep./3rep. z TOP teamu) může jeden 

z trenérů požádat o účast a úhradu maséra, fyzioterapeuta, lékaře pro tyto reprezentanty ze zdrojů na 
Zdravotního zabezpečení reprezentace. Tento požadavek musí být v dostatečném předstihu předem projednán  
a odsouhlasen šéflékařem a šéftrenérem ČAS. Plnění těchto požadavků bude možné jen do vyčerpání finančních 
prostředků ZZ. Tento požadavek musí být uveden v návrhu na VT (objednávkovém formuláři na VT).  

• Náklady na testování na covid-19 je možné zahrnout do nákladů na VT. U závodních startů je bude možné hradit 
jen v případě reprezentačních startů nikoliv u individuálních startů.  

 
 
1.6. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ REPREZENTACE PRO ROK 2021 

Podmínkou pro čerpání finančních prostředků na přípravu z rozpočtu reprezentace (závodník, trenér): 

• je podepsaná „SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE“. 

• U vybraných závodníků je podmínkou čerpání absolvování rozšířené preventivní lékařské prohlídky ČAS.                
O zařazení do tohoto výběru bude každý závodník a jeho trenér informován mailem. Do 31.8. 2021 jsou vybraní 
závodníci povinni absolvovat kineziologický rozbor (závodníci zařazeni v RSC u fyzioterapeuta RSC / nezařazení 
u MUDr. Karolíny Velebové) a sonografické vyšetření (RSC/MUDr. Karolíny Velebové). U těchto vybraných 
závodníků je absolvování preventivní lékařské prohlídky v předepsaném termínu podmínkou možnosti 
finančního čerpání z programu na přípravu reprezentace. V případě, že tento vybraný atlet neabsolvuje 
předepsanou rozšířenou preventivní prohlídku v předepsaném termínu, bude mu zastaveno veškeré čerpání 
finančních prostředků z ČAS pro daný rok.  

 
 
   Prostředky na sportovní přípravu reprezentace: 

 
1.6.1.  Systém přidělování finančních prostředků: 

Přidělování finančních prostředků na přípravu reprezentace bude v kompetenci šéftrenéra ČAS a 
reprezentačních trenérů jednotlivých sekcí. Výše přidělených prostředků zohledňuje výsledky a výkonnost 
daného atleta zařazeného v reprezentačních výběrech, ale také specifické potřeby a jejich účelné využití 
především pro přípravu na vrcholné reprezentační akce. Finanční prostředky nejsou osobním vlastnictvím 
závodníka, na jehož přípravu jsou určeny, ale slouží ke komplexnímu zajištění jeho přípravy ve spolupráci 
s realizačním týmem tj. trenérem, případně sparingem, masérem, lékařem. . Zařazení závodníka/ce do 
reprezentačního výběru neznamená automaticky přidělení finančních prostředků na přípravu. Přidělení finančních 
prostředků na přípravu je podmíněno návrhem reprezentačního trenéra dané sekce, schválením šéftrenéra a 
předáním informace o přidělení finančních prostředků osobnímu trenérovi nebo závodníkovi/ci (e-mailem) nebo 
prostřednictvím vedoucího trenéra RSC. 
 
 
 
 



Čerpání finančních prostředků na přípravu závodníka je podmíněno: 

• pro úhradu VT předložením návrhu (Objednávkového formuláře) osobním trenérem nebo s jeho souhlasem, 
následně souhlasem šéftrenéra; 

• při úhradě jiných požadavků spojených se sportovní přípravou závodníka (úhrada služeb, nákup sportovního 
materiálu a doplňků stravy) předložením návrhu (Objednávkovho formuláře) osobním trenérem nebo s jeho 
souhlasem, následně souhlasem šéftrenéra a (nebo) šéflékaře ČAS; 

• závodníci zařazení v „A“ výběru reprezentace jsou zabezpečováni z prostředků na přípravu reprezentace              
a disponují osobním kontem. O množství přidělených finančních prostředků rozhoduje šéftrenér na návrh            
a doporučení vedoucího trenéra sekce na základě výkonů/umístění na soutěžních akcích v roce 2020                                 
a předpokladu výkonů a umístění v roce 2021. Závodníci „A“ výběru mají na základě předpokladu startu na 
OH dopředu přidělené bonifikace za nominace a účast. Prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na 
přípravu a výdaje s ní spojenými, včetně zabezpečení trenéra a členů realizačního týmu, především na dopravu 
a pobytové náklady na VT či lázeňských a rekondičních pobytech a k úhradě regenerace; s omezením je lze 
použít na úhradu služeb ve spojitosti se sportovní přípravou, nákup sportovního materiálu (speciální obuvi, 
atletického náčiní) a doplňků stravy; 

• závodníci zařazeni v TOP TEAM ČOV, případně čerpající stipendium OS, čerpají přidělené prostředky dle 
pokynů ČAS s vymezením určení dle požadavku ČOV; 

• závodníci zařazení v reprezentačních výběrech seniorů, kategorie U23 a vybraní závodníci kategorie 
U20/U18, mohou být zabezpečováni z prostředků na přípravu reprezentace, kdy jejich základní finanční 
podpora není tímto podmíněna. Vybraní závodníci disponují osobním kontem s určitou základní úrovní 
podpory dle předvedených výkonů v minulé sezóně; dále s možností finanční bonifikace při nominaci               
či splnění výkonnostních kritérií pro vrcholné reprezentační akce, nebo po absolvování sledované soutěže, 
týkající se i závodníků bez základní podpory. Prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na přípravu atletů 
a výdaje s ní spojenými, včetně zabezpečení trenéra a členů realizačního týmu, především na dopravu              
a pobytové náklady na VT s omezením je lze použít na úhradu lázeňských a rekondičních pobytů, k úhradě 
regenerace; s omezením je lze použít na úhradu služeb ve spojitosti se sportovní přípravou, nákup 
sportovního materiálu (speciální obuvi, atletického náčiní) a doplňků stravy; 

• závodníci zařazení v reprezentačních výběrech seniorů, kategorie U23 a vybraní závodníci kategorie 
U20/U18, mohou být zabezpečováni z prostředků na přípravu reprezentace alokovaných pro přípravu 
štafet; prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na přípravu a výdaje s ní spojenými (náklady                         
na dopravu, pobytové náklady a regenerace na VT), včetně zabezpečení trenéra a členů realizačního týmu; 

• závodníci zařazení ve výběrech juniorů a dorostu jsou zabezpečováni jednotlivými sekcemi, základní 
podpora přípravy probíhá formou pozvánky a následné účasti na společných výcvikových táborech; 
individuální čerpání finančních prostředků na přípravu mimo společné VT je umožněno závodníkům,  kteří 
mají z roku 2020 dosažen výkon lepší či blízký entry standardu pro MS U20, nebo limitu ČAS pro ME U18       
a dále úspěšní závodníci v mimodráhových disciplínách v roce 2020, čerpání těchto prostředků je 
umožněno jen do uzávěrky nominace na vrcholnou soutěž dané kategorie), a to na základě souhlasu 
šéftrenéra/vedoucího oddělení mládeže a reprezentačního trenéra dané sekce mládežnické reprezentace 
(tato výjimka se již netýká závodníků, jejichž příprava je finančně zabezpečována z prostředků na přípravu 
seniorské reprezentace); 

• prostředky mohou být využity jen atlety zařazenými v reprezentačních výběrech ČAS pro rok 2021. 
 
1.6.2. Prováděcí pokyny k využití přidělených finančních prostředků na sportovní přípravu roce 2021 
 
Veškerou korespondenci a žádosti posílejte na sportovní oddělení ČAS: 

- na email: reprezentace@atletika.cz 

- u požadavků týkající se zdravotního zabezpečení na email:  
Karolína Velebová velebova@bodysolutionclinic.cz, reprezentace@atletika.cz  

- případně na adresu: Na Pískách 2583/8, 160 00, Praha 6, Česká republika 

 
 
Způsob úhrady nákladů z prostředků na sportovní přípravu reprezentace: 
 
Výcvikové tábory (VT) v tuzemsku a v zahraničí: 

• prostředky jsou primárně určeny pro sportovní přípravu závodníků a jejich osobních trenérů (po předchozím 
projednání a schválení s vedoucím sekce, šéftrenérem/šéflékařem je možný i sparing, masér, lékař); 



• návrh na výcvikový tábor (formulář ke stažení na www.atletika.cz) je nutno předložit vyplněný se všemi 
náležitostmi před zahájením VT nebo potřebnou úhradou; 

• Objednávkový formulář na VT ke stažení na www.atletika.cz; 

• u VT v zahraničí budou náklady hrazeny na základě předloženého návrhu na VT a vystavené faktury 
následovně: 
- doprava, pobytové náklady (ubytování vč. stravování), pronájmy a regenerace na základě předem 

zaslaného návrhu (objednávkového formuláře na VT) osobním trenérem nebo reprezentantem a zároveň 
předem vyjádřeného souhlasu šéftrenéra ČAS; 

- Hotovostní platby za pobytové náklady, stravné a ostatní náklady (pronájmy, regenerace, pronájmy aut, 
atd.) mohou být na základě předloženého originálního dokladu o úhradě následně propláceny jen ve 
výjimečných případech a to vždy na základě předloženého a odsouhlaseného návrhu na VT; 

- při osobní dopravě bude cestovné propláceno na základě předloženého cestovního příkazu Cestovní 
příkaz ke stažení na www.atletika.cz; 

 

• u VT v tuzemsku budou náklady hrazeny na základě předloženého návrhu na VT a vystavené faktury 
následovně: 

- doprava, pobytové náklady (ubytování vč. stravování), pronájmy, rehabilitace, regenerace a jiné služby 
na základě předem zaslaného návrhu (objednávkového formuláře na VT) osobním trenérem nebo 
reprezentantem a zároveň předem vyjádřeného souhlasu šéftrenéra ČAS; 

- při osobní dopravě bude cestovné propláceno na základě předloženého cestovního příkazu; 
 

• pro Lázeňské a rekondiční pobyty v tuzemsku a v zahraničí budou náklady hrazeny na základě předloženého 
návrhu na VT (Lázeňský/rekondiční pobyt) a vystavené faktury následovně: 

- doprava, pobytové náklady (ubytování vč. stravování), úhrada procedur a terapií budou hrazeny           
na základě předem zaslaného návrhu (objednávkového formuláře na VT)  osobním trenérem nebo 
reprezentantem a zároveň předem vyjádřeného souhlasu šéftrenéra ČAS;       

- při osobní dopravě bude cestovné propláceno na základě předloženého cestovního příkazu; 

• Objednávkový formulář na VT ke stažení na www.atletika.cz 

• úhrada pobytových nákladů prostřednictvím internetových portálů, které neumožňují úhradu bankovním 
převodem, bude proplacena pouze ve výjimečných případech (po předchozím schválení šéftrenérem) a to po 
předložení řádného daňového dokladu (faktury); 

• faktura nebo příjmový doklad musí obsahovat specifikaci/rozpis dodávané služby (doprava, ubytování, strava, 
regenerace, pronájmy, apod.), jména účastníků VT, rooming list, termín a místo konání nebo období využití služby; 

• Šéftrenér má právo si bez udání důvodu vyžádat zprávu z VT se všemi podklady (vyúčtování, rooming list atd.) 
s termínem předložení do 14 dnů od obdržení výzvy. 
 

Regenerace, rehabilitace, vstupy, pronájmy a jiné služby (slučitelné s atletickou přípravou) 

• objem plateb by neměl přesáhnout      -výběr „A“ - 35% z celkové částky přidělené na přípravu 
          -výběr sen., U23, U20, U18 - 20% z částky přidělené na přípravu; 

• náklady na zdravotní zabezpečení (regeneraci, rehabilitaci, speciální vyšetření, biochemická vyšetření apod.) 
budou hrazeny pouze na základě předem zaslaného návrhu (Objednávkový formulář) osobním trenérem nebo 
reprezentantem a zároveň předem vyjádřeného souhlasu šéftrenéra ČAS a následně vystavené a zaslané faktury. 

• Objednávkový formulář na fyzioterapii, regeneraci, rehabilitaci, specializovaný trénink, masáže, pronájmy               
a vstupy, doplňky stravy a sportovní vybavení ke stažení na www.atletika.cz); 

• nestandardní či výjímečné plnění bude možné vždy jen po předchozím projednání s šéftrenérem                             
nebo/a šéflékařem ČAS (velebova@bodysolutionclinic.cz); 

• faktura musí obsahovat specifikaci dodávané/využívané služby, počet návštěv, termíny nebo období využití služby, 
cenu za jednotku apod. 

 
 
 
Podpůrné prostředky, doplňky stravy  

• objem plateb by neměl přesáhnout   -výběr „A“ - 25% z celkové částky přidělené na přípravu 
                          -výběr sen., U23, U20, U18 - 15% z částky přidělené na přípravu  

• budou uhrazeny pouze výrobky neobsahující zakázané (dopingové) látky; 

• budou uhrazeny pouze výživové doplňky, nikoli potraviny (tyčinky); 



• podpůrné prostředky a doplňky stravy budou uhrazeny pouze na základě předem zaslaného návrhu 
(Objednávkový formulář) osobním trenérem nebo reprezentantem a zároveň předem vyjádřeného souhlasu 
šéftrenéra ČAS a následně vystavené a zaslané faktury; 

• Objednávkový formulář na fyzioterapii, regeneraci, rehabilitaci, specializovaný trénink, masáže, pronájmy               
a vstupy, doplňky stravy a sportovní vybavení ke stažení na www.atletika.cz); 

• faktura musí obsahovat specifikaci zboží (tzn. název zboží), počet kusů, ceny za jednotku apod. 
 

Sportovní vybavení 

• objem plateb by neměl přesáhnout   -výběr „A“ - 25% z celkové částky přidělené na přípravu 
  -výběr sen., U23, U20, U18 - 15% z částky přidělené na přípravu 

• náklady na materiální vybavení budou hrazeny pouze na základě předem zaslaného návrhu (Objednávkový 
formulář) osobním trenérem nebo reprezentantem a zároveň předem vyjádřeného souhlasu šéftrenéra ČAS               
a následně vystavené a zaslané faktury;  

• Objednávkový formulář na fyzioterapii, regeneraci, rehabilitaci, specializovaný trénink, masáže, pronájmy             
a vstupy, doplňky stravy a sportovní vybavení ke stažení na www.atletika.cz); 

• faktura musí obsahovat specifikaci zboží (tzn. název produktu), počtu kusů, u sportovní obuvi značka, typ/číslo 
výrobu a velikost), ceny za kus apod.; 

 -běžecká, speciální obuv a další sportovní vybavení (nikoli oblečení) 
 z prostředků na přípravu lze uhradit do tří (3) párů běžecké obuvi (maratónky), do tří (3) párů speciální 
 atletické obuvi (tretry, běžecká závodní obuv) a vybrané sportovní vybavení; 
 -atletické a tréninkové náčiní, přístrojové vybavení 
 z prostředků na přípravu lze uhradit atletický sportovní materiál (vrhačské náčiní, skokanské tyče, další 
 materiál a vybavení využitelné při atletické přípravě) s cenovým omezením do maximální možné výše pro 

neinvestiční náklady do 40 000,-Kč. 
 
 
Poznámky: 

• všechny daňové doklady musí být předloženy v originále a musí obsahovat razítko, datum a podpis; 

• veškeré doklady musí být předloženy k vyúčtování nejpozději do 1 měsíce od data pořízení či uskutečnění 
výcvikového tábora; 

• čerpání finančních prostředků na VT může být resortními závodníky šéftrenérovi předloženo v podobě zaslání 
Objednávkového formuláře pouze na základě souhlasu osobního trenéra a vedoucího trenéra RSC; 

• čerpání finančních prostředků na sportovní přípravu může být šéftrenérovi předloženo i závodníkem v podobě 
zaslání Objednávkového formuláře pouze na základě souhlasu osobního trenéra; 

• prostředky na přípravu pro rok 2021 je možné čerpat pouze v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021; 

• podklady k čerpání finančních prostředků do konce roku 2021 je nutné předložit nejpozději do 31. 10. 2021 
v podobě zaslání Objednávkových formulářů na VT a Objednávkových formulářů na fyzioterapii, regeneraci, 
rehabilitaci, specializovaný trénink, masáže, pronájmy a vstupy, doplňky stravy a sportovní vybavení; 

• v případě nedodání výše zmíněného do tohoto data, již nebude možno přidělené prostředky na přípravu  
pro rok 2021 čerpat. 
 

 
1.6.3. Prostředky přidělené na sportovní přípravu  

• bude možno čerpat již od začátku roku 2021; 

• finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku; 

• částky přidělené na sportovní přípravu budou osobním trenérům, šéfům resortů, případně atletům (kteří 
neuvedli osobního trenéra v reprezentační smlouvě) oznámeny na začátku roku 2021; 

• vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky určené na přípravu pro danou sezónu a dané reprezentační akce, 
je nutno čerpat prostředky minimálně do výše 75% přidělené základní částky (výběr „A“ minimálně do výše 
60%), do uzávěrky nominace na vrcholnou akci sezóny dle zařazení závodníka v reprezentačním výběru                  
a věkové kategorie (nominovaní atleti na vrcholné akce pak do data začátku reprezentační akce); 

• závodníci, u nichž přidělená základní částka bude do výše 20 000,- Kč, mohou se svými trenéry tyto prostředky 
čerpat jen na sportovní přípravu (VT); 

• trenéři disponující osobními finančními prostředky (dle klauzule uvedené v „klíči pro přidělení prostředků          
na sportovní přípravu“) mohou tyto prostředky využít stejným způsobem jako závodníci, ať již pro potřebu 
svou, či podporu závodníků svých tréninkových skupin; 



• prostředky mohou být využity atlety zařazenými v reprezentačních výběrech ČAS pro rok 2021, dále atlety 
mimo reprezentační výběry pro rok 2021 minimálně s výkonností splňující kritéria pro zařazení do SCM/VSCM 
dané věkové kategorie a registrovanými při ČAS, trenéry evidovanými při ČAS s aktivní trenérskou kvalifikací    
a členy realizačních týmů (spolupracujících s ČAS, nebo při dodání osvědčení o odbornosti v odvětví, v němž je 
závodníkovi/ům nápomocen); 

• na základě návrhu TR ČAS má šéftrenér oprávnění odebrat již přidělené finanční prostředky;  
Důvody: Nedodržování pravidel čerpání finančních prostředků přidělených na přípravu. Nerespektování 
pravomoci šéftrenéra při přestupu závodníků mezi jednotlivými RSC; 

• sparingpartnera může požadovat závodník, který netrénuje ve skupině nebo dostatečně kvalitní skupině; 

• na sparingpartnera má nárok závodník(ce) disponující z prostředků reprezentace na přípravu částkou 
minimálně 100 000 Kč; 

• každý takový závodník(ce) má z reprezentace v jednom okamžiku nárok na úhradu maximálně                                       
1 sparingpartnera;  

• sparingpartner musí splňovat alespoň minimální výkonnostní požadavky k zařazení do SCM (dané věkové 
kategorie) nebo VSCM (dané věkové kategorie); 

• sparingpartner si je vědom toho, že na VT pracuje pro závodníka, z jehož konta je VT hrazeno; 

• sparingpartner muž by měl mít lepší výkonnost, než závodnice které dělá sparingpartnera nebo má 
budoucnost pro budoucí reprezentaci (v kompetenci vedoucího sekce). 

• trenér, který pro svého závodníka požaduje schválení sparingpartnera, předloží tento návrh vedoucímu dané 
sekce, který jeho kvalitu a budoucí přínos pro reprezentaci zhodnotí a zašle svůj návrh ke schválení 
šéftrenérovi ČAS. 

 
 
1.6.4. Klíč pro přidělení prostředků na sportovní přípravu v roce 2021 z rozpočtu reprezentace: 
 
Finanční prostředky na přípravu reprezentace budou rozděleny při dodržení zásad uvedených v bodě 1.6.1. 
 
TOP team:  

• Závodníci zařazení v „TOP teamu“ mají přiděleny nadstavbové prostředky – zcela v kompetenci šéftrenéra; 
„A“ výběr:  

• Širší výběr pro OH;  
Dále dle případného návrhu TR ČAS 

 
Rozdělení základní částky na přípravu: 

• TOP team:        100 000,- Kč 

• „A“ výběr - širší výběr na OH 2021:                          100 000,- Kč 

• širší výběr na HMS, HME:                      75 000,- Kč 

• užší výběr na ME U23 2021:                 50 000,- Kč 

• širší výběr na ME U23, Užší výběr na MS U20:   30 000,- Kč 

• výběr na HME, ME družstev:                40 000,- Kč 

• užší výběr BDV: 40 000,- Kč (+ 20 000,- Kč společné VT)     

• širší výběr BDV: 20 000,- Kč (společné VT) 

• paušální prostředky ve výši 30.000,- pro podporu přípravy získává i trenér,  jehož závodník je pro danou sezónu 
zařazený v TOP teamu; 

• běžci do vrchu (BDV) budou mít přiděleny základní prostředky na sportovní přípravu dle návrhu TR ČAS                   
a reprezentačního trenéra pro tuto disciplínu. Přihlédnuto bude také na kvalitu výkonu, který závodník 
předvedl v roce 2019/2020, potažmo „reprezentační vyhlídky závodníka“ pro rok 2021 a zohledněna bude též 
podpora věkové kategorie U23/U20 (týká se závodníků s možností startu na ME U23, MS a ME U20). 

 
Další prostředky na přípravu si závodník „vyzávodí“, respektive mu budou přičteny částky/bonifikace* za účast                    
a umístění na seniorských/U23/U20 reprezentačních akcích, a to následovně: 
 
Pro Olympijské hry* 

medailista / +200.000,- 
finalista / +170.000,- 
do 12. místa / +140.000,- 



do 16. místa / +120.000,- 
účastník - závodník pro individuální start / +100.000,-  
účastník - člen štafety bez individuálního startu pro 4x400 m / +40.000,- 
*Bonifikace za účast na OH se netýká atletů zařazených v širším výběru na OH, kteří mají bonifikaci za účast již 
přidělenou k 1.1.2021. 
 

Pro HME 

medailista / +80.000,- 
finalista / +60.000,- 
účastník / +15.000,- 
účastník - člen štafety bez individuálního startu / +15.000,- 
 

Pro ME družstev 

účastníci - / +20.000,- 
 
Pro ME družstev v chůzi 

medailista / +90.000,- 
finalista / +60.000,- 
do 12. místa / +40.000,- 
do 16. místa / +20.000,- 
účastník  / +10.000,- 
 

Pro MS štafet  
medailisté / +100.000,- 
finalisté / +50.000,-  
do 12. místa / +20.000,- 
účastník  / +10.000,- 
 

Pro ME v přespolním běhu*** 

medailista / +90.000,- 
do 8. místa / +60.000,- 
do 12. místa / +40.000,- 
do 16. místa / +20.000 
účastník  / +10.000,- 
 
Pro ME v přespolním běhu U23, U20*** 

medailista / +40.000,- 
do 8. místa / +25.000,- 
do 12. místa / +15.000,- 
účastník  / +5.000,- 
 

Pro MS v běhu do vrchu, MS v dlouhém horském běhu*** 

medailista / +90.000,- 
do 8. místa / +60.000,- 
do 12. místa / +40.000,- 
do 16. místa / +20.000 
účastník  / +10.000,- 
 
 

Pro ME v běhu do vrchu 

medailista / +50.000,- 
do 8. místa / +30.000,- 
do 12. místa / +20.000,- 
do 16. místa / +10.000 
účastník / +10.000,- 
 
 



Pro MS a ME v běhu do vrchu U20*** 

medailista / +40.000,- 
do 8. místa / +25.000,- 
do 12. místa / +15.000,- 
účastník - závodník pro individuální start / +5.000,- 
 
 
Pro ME na dráze kategorie U23  
medailista - / +50.000,- 
finalista / +30.000,- 
do 12. místa / +20.000,- 
účastník / +10.000,-  
účastník - člen štafety bez individuálního startu pro 4x400m / +5.000,- 
 
Pro MS na dráze kategorie U20 

medailista - / +50.000,- 
finalista / +30.000,- 
do 12. místa / +20.000,- 
účastník - závodník pro individuální start / +10.000,- 
účastník - člen štafety bez individuálního startu pro 4x400m / +5.000,-  
 
Pro ME na dráze kategorie U20 

medailista - / +40.000,- 
finalista / +20.000,- 
do 12. místa / +10.000,- 
účastník / +5.000,- 
účastník - člen štafety bez individuálního startu pro 4x400m / +5.000,-  
 
**V případě, že by byl jakýkoli bonifikovaný závod v průběhu roku 2021 zrušen, budou částky kráceny na 50%. 
***U termínově pozdních akcí bude zohledněno pro další sezónu 
 
V celkovém úhrnu mimo „TOP team“ může být příprava závodníka v součtu podpořena maximálně částkou 
300.000,- Kč (do konce letní sezóny před přerozdělením rezervy na podzimní přípravu před sezónou 2022). 
 
1.6.5. Zabezpečení společných výcvikových táborů seniorské a juniorské reprezentace a kempů mládeže  

• je nutno striktně dodržovat věkové hranice; 

• VT jsou hrazeny z prostředků jednotlivých sekcí a zúčastněných závodníků; 

• na náklady ČAS je možno nárokovat zdravotní zabezpečení v rozsahu dle možností rozpočtu reprezentace. 
 
 
1.7.  ČAS zajišťuje materiální vybavení reprezentace 

 

• nákup atletického nářadí a náčiní pro reprezentaci;  

• nákup dresů, teplákových souprav a dalšího materiálu k zabezpečení hlavních reprezentačních akcí a mezistátních 
utkání pro kategorii U23, U20, U18 a U16 let;   

• přístrojové vybavení pro zdravotní zabezpečení reprezentace. 
 
 
 
1.8.  ČAS zajišťuje zdravotní zabezpečení 

• lékařské a fyzio/masérské zabezpečení reprezentačních akcí; 

• lékařské a fyzio/masérské zabezpečení společných zahraničních VT organizovaných i jen částečně na náklady ČAS; 

• nákup léků a masážních prostředků k zabezpečení reprezentačních akcí a společných zahraničních výcvikových 
táborů organizovaných na náklady ČAS; 

• zabezpečení lázeňské péče pro vybrané závodníky.  
 



1.9.  ČAS úhrada ostatních nákladů 

• zahraniční semináře trenérů; 

• kongres sportovní medicíny; 

• aktiv trenérů ke zhodnocení sezóny 2021 a koncepci atletické státní reprezentace pro rok 2022; 

• jednání TR ČAS; 

• OON vedoucích sekcí (senioři + mládež), lékařů, fyzioterapeutů, masérů. 
 
1.10. Odměny za umístění na oficiálních soutěžích (MOV, WA, EA) a mimořádné výkony v roce 2021 

 

• Zdrojem částek uvedených v USD je WA, zdrojem částek uvedených v Kč je ČAS (u medailistů z OH NSA). 

• Odměny budou vypláceny na účet závodníka (trenéra a členů realizačního týmu) bankovním převodem                        
po skončení závodního období. Rozdělení odměny pro trenéra a členy realizačního týmu je plně v kompetenci 
osobního trenéra daného závodníka. 

• Odměny vypsané ve štafetách platí pro všechny členy štafety včetně náhradníků. Náhradník však bude do odměn 
zahrnut jen tehdy, pokud zasáhl do soutěže (obdobně budou odměněni trenéři a členové realizačního týmu). 

• Odměny vypsané v družstvech platí pro všechny nominované členy družstva, kteří svůj závod dokončili. 
Diferenciaci rozdělení odměny mezi členy družstva provede příslušný reprezentační trenér dle návrhu vedoucího 
dané výpravy (obdobně budou odměněni trenéři a členové realizačního týmu). 

• Odměny budou vyplaceny jen v případě dodržení „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České 
republice“ a „Světového antidopingového kodexu“. 

 
1) Olympijské hry 

 

Umístění Závodníci Štafety Trenér 
(realizační tým) 

Štafety-Trenéři 
(realizační tým) 

1. místo 1.500.000 Kč* 3.000.000 Kč* 500.000 Kč* 500.000 Kč* 

2. místo 750.000 Kč* 1.500.000 Kč* 300.000 Kč* 300.000 Kč* 

3. místo 450.000 Kč* 900.000 Kč* 200.000 Kč* 200.000 Kč* 

4. místo 350.000 Kč 350.000 Kč 175.000 Kč 175.000 Kč 

5. místo 300.000 Kč 300.000 Kč 150.000 Kč 150.000 Kč 

6. místo 250.000 Kč 250.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč 

7. místo 200.000 Kč 200.000 Kč 80.000 Kč 80.000 Kč 

8. místo 150.000 Kč 150.000 Kč 60.000 Kč 60.000 Kč 

*Odměny za umístění vypisuje NSA (uvedené odměny pro OH 2020, v případě změny budou upraveny). 
 

2) EA Mistrovství Evropy v přespolním běhu 
 

Umístění Závodníci Štafety Trenér 
(realizační tým) 

Štafety-Trenéři 
(realizační tým) 

1. místo 500.000 Kč 500.000 Kč 250.000 Kč 250.000 Kč 

2. místo 400.000 Kč 400.000 Kč 200.000 Kč 200.000 Kč 

3. místo 300.000 Kč 300.000 Kč 150.000 Kč 150.000 Kč 

4. místo 250.000 Kč 250.000 Kč 125.000 Kč 125.000 Kč 

5. místo 200.000 Kč 200.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč 

6. místo 150.000 Kč 150.000 Kč 75.000 Kč 75.000 Kč 

7. místo 100.000 Kč 100.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 

8. místo 50.000 Kč 50.000 Kč 25.000 Kč 25.000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 



3) EA Halové Mistrovství Evropy, ME v chůzi družstev 
 

Umístění Závodníci Štafety Trenér 
(realizační tým) 

Štafety-Trenéři 
(realizační tým) 

1. místo 350.000 Kč 350.000 Kč 175.000 Kč 175.000 Kč 

2. místo 250.000 Kč 250.000 Kč 125.000 Kč 125.000 Kč 

3. místo 200.000 Kč 200.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč 

4. místo 100.000 Kč 100.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 

5. místo 80.000 Kč 80.000 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč 

6. místo 60.000 Kč 60.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč 

7. místo 50.000 Kč  25.000 Kč  

8. místo 40.000 Kč  20.000 Kč  

 

4)  WA Mistrovství světa v běhu do vrchu, dlouhém horském běhu 

  
Umístění Závodníci Družstva  Trenér (realizační 

tým) 
Družstva -Trenéři 
(realizační tým) 

1. místo 150.000 Kč 150.000 Kč 75.000 Kč 75.000 Kč 
2. místo 100.000 Kč 100.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 
3. místo 80.000 Kč 80.000 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč 
4. místo 60.000 Kč 60.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč 
5. místo 50.000 Kč 50.000 Kč 25.000 Kč 25.000 Kč 
6. místo 40.000 Kč 40.000 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč 
7. místo 30.000 Kč 30.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč 
8. místo 20.000 Kč 20.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 

 
5) EA Mistrovství Evropy U23, Mistrovství Evropy v přespolním běhu U23, Mistrovství Evropy v běhu do vrchu, 

EP na 10 000m 
WA mistrovství světa U20 

 

Umístění Závodníci Štafety/Družstva Trenéři  Štafety-
trenéři/Družstva 

1. místo 60.000 Kč 80.000 Kč 30.000 Kč 40.000 Kč 

2. místo 40.000 Kč 60.000 Kč 20.000 Kč 30.000 Kč 

3. místo 25.000 Kč 50.000 Kč 12.000 Kč 25.000 Kč 

4. místo 20.000 Kč 40.000 Kč 10.000 Kč 20.000 Kč 

5. místo 15.000 Kč 30.000 Kč 7.500 Kč 15.000 Kč 

6. místo 10.000 Kč 20.000 Kč 5.000 Kč 10.000 Kč 

7. místo 7.000 Kč 15.000 Kč 3.500 Kč 7.500 Kč 

8. místo 5.000 Kč 10.000 Kč 2.500 Kč 5.000 Kč 

 
6) EA Mistrovství Evropy juniorů U20, Mistrovství Evropy v přespolním běhu U20, 

WA Mistrovství světa v běhu do vrchu U20, Mistrovství světa chodeckých týmů U20 
 

Umístění Závodníci Štafety/Družstva  Trenéři  Štafety-
trenéři/Družstva 

1. místo 50.000 Kč 60.000 Kč 25.000 Kč 30.000 Kč 

2. místo 35.000 Kč 50.000 Kč 17.500 Kč 25.000 Kč 

3. místo 20.000 Kč 40.000 Kč 10.000 Kč 20.000 Kč 

4. místo 15.000 Kč 30.000 Kč 7.500 Kč 15.000 Kč 

5. místo 10.000 Kč 20.000 Kč 5.000 Kč 10.000 Kč 

6. místo 7.000 Kč 15.000 Kč 3.500 Kč 7.500 Kč 

7. místo 5.000 Kč 10.000 Kč 2.500 Kč 5.000 Kč 

8. místo 3.000 Kč 7.000 Kč 1.500 Kč 3.500 Kč 



7)  EA Mistrovství Evropy v běhu do vrchu U20 
 

Umístění Závodníci-jednotlivci Družstva Trenéři-jednotlivci Trenéři/Družstva 

1. místo 30.000 Kč 30.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč 

2. místo 20.000 Kč 20.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 

3. místo 12.000 Kč 12.500 Kč 6.250 Kč 6.250 Kč 

4. místo 10.000 Kč 10.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 

5. místo 7.500 Kč 7.500 Kč 3.750 Kč 3.750 Kč 

6. místo 5.000 Kč 6.000 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 

7. místo 3.500 Kč 3.500 Kč 1.750 Kč 1.750 Kč 

8. místo 2.500 Kč 2.500 Kč 1.250 Kč 1.250 Kč 

 
 

8) EA Mistrovství Evropy družstev – 1.liga 
Odměna závodníka za jeho vystoupení v na ME družstev je následující: 
 

• Odměna za umístění závodníka v individuální disciplíně, umístěného na 1. až 11 místě, bud vyplacena 
formou bodného, a to 1000,-Kč/bod 1.liga 
 

• Závodníkům umístěným na 1. až 6. místě bude odměna navýšena o bonus: 
1.místo – 10 000,-Kč 1.liga 
2.místo – 7 500,-Kč 1.liga 
3.místo – 5 000,-Kč 1.liga 
4.místo – 3 750,-Kč 1.liga 
5.místo – 2 500,-Kč 1.liga 
6.místo – 1 250,-Kč 1.liga 
 

• Odměny pro štafety budou vypláceny jen v případě umístění na 1. až 6. místě, a to dle bodného, které 
se rozdělí mezi členy štafety, navýšeného o bonus pro každého člena štafety:   
 1.místo – 5 000,-Kč 1.liga 
2.místo – 3 000,-Kč 1.liga 
3.místo – 2 000,-Kč 1.liga 
4.místo – 1 500,-Kč 1.liga 
5.místo – 1 000,-Kč 1.liga 
6.místo – 500,-Kč 1.liga 
Odměny budou rozděleny mezi závodníka a trenéra v poměru 4:1. 
 

9)  WA Mistrovství světa ve štafetách  
   

Umístění Závodníci Štafety-trenéři 
(realizační tým) 

1. místo 50.000 USD 550.000 Kč 

2. místo 30.000 USD 330.000 Kč 

3. místo 20.000 USD 220.000 Kč 

4. místo 12.000 USD 130.000 Kč 

5. místo 10.000 USD 110.000 Kč 

6. místo 8.000 USD 90.000 Kč 

7. místo 6.000 USD 65.000 Kč 

8. místo 4.000 USD 45.000 Kč 

V případě změny ze strany WA bude výše odměn opravena. 
 
 
 
 
 
 



10) Odměny za mimořádné výkony 
Odměny za rekordní výkony ve vedených disciplínách seniorské kategorie budou vyplaceny po skončení závodního 
období a po schválení Předsednictvem ČAS. 
 
Překonání/Vyrovnání  SVĚTOVÉHO REKORDU  200.000Kč 
Překonání/Vyrovnání  EVROPSKÉHO REKORDU  100.000Kč 
Překonání/Vyrovnání  NÁRODNÍHO REKORDU        20.000Kč 
 
Odměna za překonání rekordu v disciplíně bude vyplacena jen jednou ročně (v případě vícenásobného překonání).  
Jednotlivé odměny nelze kumulovat. 
 
3.1. Přehled reprezentačních akcí 

Přehled reprezentačních akcí 

04.-07.03.21 HME Toruň (POL) 

13.-14.03.21 EP vrhy, hody (POR) 

01.-02.05.21 MS štafet Chorzów (POL) 

16.05.21 ME v chůzi družstev Poděbrady (CZE) 

05.06.21 10 000m Cup Londýn (GB) 

19.-20.06.21 ME týmů 1.liga Cluj-Napoca (ROU) 

03.07.21 ME v běhu do vrchu Cinfaes (POR) 

08.-11.07.21 ME U23 Bergen (NOR) 

15.-18.07.21 ME U20 Tallin (EST) 

24.07.21 WMRA U18 Ammbleside (GB) 

30.07.-08.08.21 Olympic Games Tokio (JAP) 

14.08.21 MU U18 Hodonín (ČR) 

15.08.21 Světový pohár v běhu do vrchu Úpice (ČR) 

17.-22.08.21 MS U20 Nairobi (KEN) 

25.08.21 Světová Univerziáda Chengdu (CHN) 

26.-29.08.21 ME Youth U18 Rieti (ITA) 

25.09.21 MU U16 Znojmo (CZE) 

12.12.21 ME v přespolním běhu Dublin (IRL) 

11.-14.11.21 MS v běhu do vrchu nahoru dolů, MS dlouhý horský běh (THA) 

 
 
3.2. Nominační kritéria 

Všechna nominační ktritéria jsou k dispozici na webových stránkách ČAS. 
 


