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1. ŘÍZENÍ TRENÉRSKÉ RADY ČAS V ROCE 2023 

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

TR ČAS v roce 2023 
Sekretariát ČAS:  

Šéftrenér       Pavel Sluka 
Asistent reprezentace U23      Jiří Ondráček 
Asistent reprezentace U20,U18     Tomáš Purman 

 Vedoucí oddělení mládeže     Jan Koutník 
 Asistent reprezentace ekonomika, provoz   Markéta Strolená 
Sekce seniorské reprezentace:  

Reprezentační trenér mentor     Jan Železný  
Reprezentační trenér sprintů, štafet a překážek   Jaroslav Vlček    

 Reprezentační trenér běhů a chůze    Jan Pernica    
 Reprezentační trenér skoků a vícebojů    Zdeněk Lubenský 
 Reprezentační trenér vrhů a hodů    Stanislav Šuška    

Šéflékař reprezentace      Karolína Velebová 
Vedoucí trenéři Rezortních sportovních center: 
 ASC MO       Štěpán Janáček  
 VSC MŠMT       František Ptáčník   
 CS MV        Lenka Masná    

Rozšířená trenérská rada ČAS: 
 Vedoucí metodického oddělení     Vít Rus 

Vedoucí mezinárodního oddělení    Marta Feiková  
Předsedkyně komise mládeže ČAS    Jana Sobčíková 

Sekce mládežnické reprezentace: 
 Reprezentační trenér sprintů mládeže    Radek Šíma 

Reprezentační trenér překážek  mládeže   Petr Šarapatka 
Reprezentační trenér překážek  mládeže   Dana Jandová 
Reprezentační trenér běhů mládeže           Miroslav Wastl   

 Reprezentační trenér horizontálních skoků mládeže  Milan Kovář  
Reprezentační trenér vícebojů mládeže    Jiří Kliner    

 Reprezentační trenér skoku o tyči mládeže   Martin Kysela 
 Reprezentační trenér skoku do výšky mládeže   Svatoslav Ton 

Reprezentační trenér disk a koule mládeže          Libor Malina  
Reprezentační trenér hodu kladivem mládeže   Lucie Plašilová 
Reprezentační trenér oštěpu mládeže    David Sekerák 

Odpovědní trenéři disciplín:         
Odpovědný trenér překážek     Petr Habásko 
Odpovědný trenér štafety 4x100m muži   Petr Habásko 
Odpovědný trenér štafety 4x100m muži U23   Michal Novák 
Odpovědný trenér štafety 4x100 junioři    Antonín Morávek 
Odpovědný trenér štafety 4x100m ženy     Jaroslav Vlček 
Odpovědný trenér štafety 4x100m ženy U23    Jakub Uher 
Odpovědný trenér štafety 4x100 Juniorky   Lukáš Dejdar 

 Odpovědný trenér štafety 4x400m muži a 4x400m mix  Dalibor Kupka 
Odpovědný trenér štafety 4x400m ženy    Martina Blažková 
Odpovědný trenér chůze (+mládež)           Kateřina Čermáková 

 Odpovědný trenér běhů do vrchu    Jindřich Linhart  
 
Trenérský aktiv: 

Trenérský aktiv je účast trenérů na jednání pořádaném šéftrenérem ČAS, zainteresovaných v nastavení  
a fungování reprezentace. Trenérský aktiv se schází na jednání jednou ročně. 
Pozvaní:  Členové TR ČAS. 

Osobní trenéři reprezentantů zařazených v reprezentačních výběrech.  



Pozvaní hosté. 
Jednání trenérského aktivu ke koncepci práce TR ČAS v roce 2023 se uskutečnilo 3.-4.10. 2022. 
 

Činnost a náplň práce TR ČAS: 

• Realizuje a naplňuje Koncepci reprezentace 2022-2032. 

• Koordinuje financování a realizaci přípravy reprezentace. 

• Navrhuje a realizuje systémovou návaznost článků vrcholového sportu směrem k reprezentaci ČR. 

• Po linii jednotlivých sekcí, skupin disciplín realizuje koncepční přístup v přípravě a rozvoji disciplín.  

• Navrhuje nominační kritéria, a na jejích základě, navrhuje nominaci sportovců, vedení  a doprovodu na 
mezinárodní akce. 

• Zabezpečuje zdravotní a metodický servis. 

• Spoluprácuje na tvorbě Termínové listiny ČAS. 

• Jednání TR ČAS (cca 6 -8x ročně).  

• Jednání „rozšířené“ TR ČAS ve stěžejních obdobích roku (dle potřeby).  

• Jednání na úrovni sekcí (dle potřeby) – reprezentační trenér, asistenti vybraní vedoucím trenérem sekce, 
reprezentační trenér pro kategorie mládeže. 

 
1.2. Cíle a úkoly TR ČAS v roce 2023 

1.2.1.  Hlavním cílem TR ČAS pro rok 2023, jsou úspěšná vystoupení reprezentace na stěžejních soutěžích 
roku - MS, HME, ME U23, ME U20, ME v chůzi, MS a ME v běhu do vrchu, MS v silničním běhu, ME v přespolním 
běhu, Světových universitních hrách. 
Vedlejším cílem TR je účast reprezentace v Evropských pohárech (vrhy a hody, 10.000m), EYOF a mezistátních 
utkáních (U23, U20, U18, U16, vrhů), a to jako příležitost pro získání reprezentačních zkušeností. 

1.2.2. Úkoly pro naplnění cílů: 

• Navrhnout, na základě výkonnosti a predikce umístění, reprezentační výběry pro reprezentační akce. 

• Zabezpečit kvalitní přípravu vybraných závodníků a reprezentačních výběrů 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 RSC, VSCM, SCM, Akademiemi a oddíly. 

• Navrhnout optimální nominační kritéria na hlavní akce roku, odpovídající hlavnímu cíli TR. 

• Zabezpečit kvalitním obsazením plánovaná mezistátní utkání dle nominačních kritérií. 
1.2.3. TR ČAS si klade za úkol naplňovat úkoly stanovené v Koncepci reprezentace pro dané období.  

Realizovat propojení TR ČAS a jednotlivých sekcí seniorské a juniorské reprezentace. 
Ve spolupráci s komisí mládeže pracovat na návaznosti a propojení od ČPTM po RSC. 

 
1.3. Zdravotní zabezpečení ČAS 2023 

1.3.1. Personální složení Zdravotní komise: 
  Vedoucí lékař reprezentace ČAS    MUDr. Karolína Velebová 

Šéftrenér ČAS       Mgr. Pavel Sluka      
Vedoucí fyzioterapeut ČAS                                Mgr. Jiří Kmínek 

● Zdravotní komise ČAS je koordinačním orgánem pro oblast zdravotního zabezpečení reprezentace. Koordinuje 
spolupráci se zdravotnickým zabezpečením jednotlivých RSC, ČOV a dalších zdravotnických zařízení. 
Spolupracuje s antidopingovým výborem ČR. Podílí se na návrhu a realizaci koncepčního řešení v oblasti 
zdravotního zabezpečení v oblastech prevence, akutního servisu, posttraumatického servisu, vzdělávání 
realizačního týmu atd.  

● Zajišťuje personální obsazení akcí. 
● Jednání komise 4x ročně, dále dle potřeb. 

 
1.3.2. Zdravotní služby 

● Akutní lékařská péče. 
● Preventivní zdravotní péče. 
● Kineziologické a fyziologické rozbory. 
● 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.  
 

1.3.3. Lékaři spolupracující: 
 

Šéflékař reprezentace: 
MUDr. Karolína Velebová Body 
Solution Clinic, Praha  

- rehabilitace, ortopedie          
-sonografie měkkých tkání 
- sportovní a čínská medicína  
- tělovýchovné lékařství 
- nutriční poradenství 

tel: 775 584 582, 702 049 363  
mail:  
velebova@bodysolutionclinic.cz       

Vedoucí lékař ČOV: 
MUDr. Jiří Neumann  
Sportklinik Dříteč 

- chirurgie 
- traumatologie  
- poradna pro sportovce 
- tělovýchovné lékařství  
- traumatologie       

tel: 604 935 240 
mail: dr.neumann@tiscali.cz 
web: www.sportklinik.cz 
web: www.chirurgie-sikora.cz 

Koordinující pracoviště ČOV: 
Prof. Dr. Pavel Kolář, CSc  
Centrum pohybové medicíny 

- rehabilitace pohybového systému 
- komplexní odborné vyšetření 
- zlepšení pohybových vzorů 
- pohybová edukace, 
- ortopedie,neurologie,interna, 
  revmatologie,gastro 

tel: 222 204 304 
mail: recepce@cpmpk.cz 

Další lékaři reprezentace:   

MUDr. Jan Pokorný  
FN Motol  

- tělovýchovné lékařství           tel:777 178 714   
mail: pokorny.jen@gmail.com 

MUDr. Matěj Černohorský 
FN Hradec Králové, kardio klinika 

- praktický lékař tel: 702 027 022 
mail: matej.cernohorsky05@gmail.com  

MUDr. Marek Solák 
NsP Karviná-Ráj, Orlová  

 

- ortopedie tel: 607 156 597 
mail: mar.sol@seznam.cz 

MUDr.Michael Lujc    
FN Brno Bohunice 

                    

-ortopedie tel: 724 156 901 
mail:michael.lujc@seznam.cz 

MUDr. Ladislav Ouřada 
Chirurgie Domažlice 

- chirurgie tel: 775 339 126, 776 636 211 
mail: ourada@centrum.cz 

Další specialisté:   

prof.MUDr.Libor Vítek 
IV.interní klinika 1.LFUK 

-nutrice,intolerance stravy mail:vitek@cesnet.cz 

MUDr.Jiří Dostál 
Centrum Sportovní Medicíny 

-zátěžová fyziologie, sportovní medicína 
-psychiatrie, 
  poruchy příjmu potravy ve sportu 
-nutriční poradenství 

tel: 722 050 450  
mail:info@centrumsportmed.cz 

MUDr. Robert Frei 
CPM Chodov, Walterovo náměstí 

- ortopedie tel: 602 394 484 

MUDr. Miloš Barna 
soukromá praxe Praha 

- konzervativní ortopedie 
- sportovní medicína 

tel: 731 682 650, 604 226 654 
mail: milosbarna@seznam.cz 
web: www.barnamedical.cz 

Další specialisté (kontakty) po domluvě s Dr.Velebovou (gynekologie, imunologie , endokrinologie atd.) 

 
1.3.4. Fyzioterapeuti a maséři spolupracující: 

Mgr. Jiří Kmínek 
ASC MO ČR Praha 

 tel: 739 659 994 
mail: jikminek@gmail.com 

Pavel Albrecht 
soukromá praxe Praha 

 tel: 608 539 660 
mail: pavelalbrecht81@gmail.com 

PhDr. Vladimír Brejcha 
soukromá praxe Praha 

 tel: 222 999 989 
mail: vlada@brejcha.cz 

Mgr. Eliška Čermáková   
vedoucí fyzio VSC Victoria Praha 

 tel: 606 562 008 
mail:eliska.cermakova@vsc.cz 
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Petr Dobřický  
soukromá praxe Čáslav 

 tel: 721 236 260 
mail: info@fyziodobricky.cz 

Mgr.Michal Drahota    
Praha              

 mail:misakdrahota@seznam.cz 

Tomáš Dřímal  
Praha 

 tel: 777 103 799 
mail: tomas.drimal@volny.cz 

Mgr. Jindřich Jarý 
Praha 

 tel: 720 436 200 
mail: jindrich.jary@gmail.com 

Mgr. Ivana Sahánková 
Hradec Králové                         

 tel: 605180972 
mail: isahankova@seznam.cz  

Mgr.Michal Smutný   
Kladno                

 tel:739 338 867 
 

Mgr. Jan Šimon       
Body Solution Clinic, Praha                     

 tel: 728 547 858 
mail: simon@bodysolutionclinic.cz 

Mgr. Marie Vosátková  
Praha 

 tel: 774 138 721 
mail: meryvosatkova@seznam.cz 

Mgr. Jan Vocásek  
Praha                      

 tel: 737 123 470 
mail: honza.vocasek@centrum.cz 

 
1.4. Metodické oddělení 

Personální obsazení: 
Vít Rus – vedoucí oddělení       e-mail: vrus@atletika.cz 
Dominik Kolinger – referent      e-mail: dkolinger@atletika.cz 
Jan Feher – externí pracovník      e-mail: jfeher@atletika.cz 

Oddělení zajišťuje: 

• Vzdělávání trenérů – příprava a realizace vzdělávacích akcí (školení, semináře, workshopy). 

• Vysílání trenérů doporučených TR ČAS na mezinárodní konference pro trenéry. 

• Evidence trenérských kvalifikací a obnova platnosti licence v Registru členů a oddílů ČAS. 

• Publikační činnost. 

• Biomechanické analýzy –měření s využitím Sprinttimerů, radarů a zařízení Optojump. 

• Příprava metodiky a realizace testování atletů SpS, SCM, SG a sportovců vyšších článků přípravy 
reprezentace. 

• Elektronický tréninkový deník (Já Atlet), o aktivaci účtu požádejte na mail: jfeher@atletika.cz. 
 
1.5. Finanční zabezpečení reprezentace pro rok 2023 

1.5.1.  Systém přidělování finančních prostředků: 

• Přidělování finančních prostředků na přípravu reprezentace je v kompetenci šéftrenéra ČAS na návrh 
reprezentačních trenérů sekcí. Výše přidělených prostředků zohledňuje výsledky a výkonnost daného atleta 
zařazeného v reprezentačních výběrech a specifické potřeby pro přípravu na vrcholné reprezentační akce.  

• Finanční prostředky nejsou osobním vlastnictvím závodníka, ale slouží ke komplexnímu zajištění přípravy ve 
spolupráci s realizačním týmem. 

1.5.2. Přidělení a čerpání finančních prostředků na přípravu závodníka je podmíněno: 

• Závodníci zařazení v „TOP“ a „A“ výběrech reprezentace a ve VSCM jsou zabezpečováni z prostředků na 
přípravu reprezentace a VSCM a mohou disponovat osobním kontem. O výši přidělených finančních 
prostředků rozhoduje šéftrenér ČAS na návrh reprezentačního trenéra sekce a asistenta reprezentace U23. 
Prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na přípravu a na výdaje s ní spojenými, včetně zabezpečení 
trenéra a členů realizačního týmu, především na dopravu a pobytové náklady na VT nebo je lze použít na 
úhradu služeb a regenerace ve spojitosti se sportovní přípravou, nákup sportovního materiálu a doplňků 
stravy. S omezením lze finanční prostředky využít na lázeňské a rekondiční pobyty.  

• Závodníci zařazení v reprezentačních výběrech do týmů štafet, mohou být zabezpečováni z prostředků na 
přípravu reprezentace alokovaných pro přípravu štafet z rozpočtu sekce sprintů. Prostředky jsou určeny k 
účelovému čerpání na přípravu a na výdaje s ní spojenými (náklady na dopravu, pobytové náklady a regenerace 
na VT), včetně zabezpečení trenérů a členů realizačního týmu. Tým štafet skládá odpovědný trenér štafety ve 
spolupráci s reprezentačním trenérem sekce sprintů. 

• Závodníci zařazení ve výběru “A“ U23 a zároveň zařazeni ve VSCM jsou zabezpečováni koordinovaně 
sdruženými prostředky z obou kapitol rozpočtu. 
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• Závodníci zařazení ve výběrech U20 a U18 mohou být zabezpečováni jednotlivými sekcemi formou 
spolufinancování z rozpočtu SCM a reprezentace, základní podpora přípravy probíhá formou pozvánky a 
následné účasti na společných výcvikových táborech. Individuální čerpání finančních prostředků na přípravu, 
mimo společné VT, je umožněno výjimečně závodníkům v reprezentačním výběru „A“ a to se souhlasem 
reprezentačního trenéra sekce. 

• Závodníci, kterým bylo poskytnuto stipendium MOV, čerpají přidělené prostředky dle pokynů ČAS  
s vymezením určení dle kritérií ČOV. 

 
1.5.3. Klíč pro přidělení prostředků na sportovní přípravu v roce 2023 z rozpočtu reprezentace: 
Reprezentační výběr „TOP“  

• Závodníci zařazení v tomto výběru mají přiděleny prostředky na základě předloženého návrhu rozpočtu 
komplexní přípravy osobním trenérem na rok 2023, v souladu s financováním dalších složek zabezpečení (RSC, 
klub atd.). Výše přidělených finančních prostředků na přípravu je v kompetenci šéftrenéra. 

Reprezentační výběry „A“  

• Závodníci zařazení v tomto výběru mají přiděleny prostředky na základě předloženého návrhu rozpočtu 
komplexní přípravy osobním trenérem na rok 2023, v souladu s financováním dalších složek zabezpečení (RSC, 
VSCM, SCM, Akademie, klub atd.). Výše přidělených finančních prostředků na přípravu je v kompetenci 
reprezentačního trenéra sekce potvrzenou šéftrenérem. 

Reprezentační výběry „B“  

• Závodníci v těchto výběrech nemají přiděleny základní finanční prostředky. V kompetenci reprezentačního 
trenéra příslušné sekce je navrhnout přidělení prostředků na základě výrazného zvýšení výkonnosti v průběhu 
roku nebo pozvání na společné VT příslušné sekce.  

Reprezentační výběr „A“ a „B“ U18 

• Závodníci v těchto výběrech nemají přiděleny základní finanční prostředky. V kompetenci reprezentačního 
trenéra příslušné sekce je navrhnout prostředky z důvodů výjimečného zřetele v průběhu roku nebo pozvání 
na společné VT příslušné sekce. 

„Talent team“ 

• Závodníkům zařazených v tomto výběru bude umožněno dofinancovat přípravu společně s reprezentační 
tréninkovou skupinou jejíž trenér má sportovce ve výběru „TOP“ a „A“ dospělých a mají vysoký potenciál 
výkonnostního růstu.  Předpoklad pro podporu je úzká spolupráce osobního trenéra a trenéra reprezentační 
skupiny. Výše přidělených finančních prostředků na přípravu je v kompetenci šéftrenéra. 

Rozdělení základní maximální částky na přípravu na jednoho závodníka: 

• „TOP“ výběr:      do 550 000,-Kč 

• „A“ výběr   do 200 000,- Kč 

• „A“ výběr BDV:  40 000,- Kč (+ 20 000,- Kč společné VT).   
Běžci do vrchu (BDV) budou mít přiděleny základní prostředky na sportovní přípravu dle návrhu TR ČAS               
a reprezentačního trenéra běhů.  

• Částky nelze kumulovat. 
Čerpání finančních prostředků ze zdravotního zabezpečení reprezentace:  

• V případě společných VT více tréninkových skupin reprezentace, může trenér akce požádat o účast  
a úhradu nebo spolufinancování maséra, fyzioterapeuta, lékaře ze zdrojů na Zdravotního zabezpečení 
reprezentace. Požadavek musí být předem projednán a odsouhlasen šéflékařem a šéftrenérem ČAS. 
Požadavky bude možné naplňovat jen do vyčerpání finančních prostředků ZZ. Požadavek musí být uveden 
v návrhu na VT.   

• Náklady na zdravotní péči z prostředků konta sportovce lze čerpat se souhlasem šéflékaře. 

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

• V případě akutního zranění a s ním spojených vyšetření a event. zákroků je možné požádat o uhrazení nákladu 
na léčbu z prostředků ZZ. Nutné individuálně projednat se šéflékařem. 

Dofinancování přípravy: 

• V případě nedostatku prostředků pro podzimní přípravu, lze požádat projektovou formou o dofinancování 
v podzimní části přípravy na adrese psluka@atletika.cz a následně bude žádost posouzena šéftrenérem ČAS. 

• Vyhodnocení a dofinancování se bude realizovat dle: 
o Odůvodnění požadavku. 
o Prioritě požadavku. 
o Do výše rezervy šéftrenéra. 



1.5.4.  Společné VT seniorské a juniorské reprezentace a kempy mládeže  

• Společné VT jsou v kompetenci reprezentačního trenéra sekce ve spolupráci s asistenty reprezentace U23 a 
U20, U18 a trenéry SCM. 

• VT jsou hrazeny z prostředků jednotlivých závodníků, sekcí, VSCM, SCM, RSC, Akademií, případně dalších 
subjektů.  

1.5.5. Prováděcí pokyny k využití přidělených finančních prostředků na sportovní přípravu roce 2023: 

• Prostředky jsou určeny pro realizaci sportovní přípravy závodníků, jejich osobních trenérů a členů realizačního 
týmu (sparingpartner, masér, fyzioterapeut, lékař) 

• Veškerá korespondence je zasílána na sportovní oddělení ČAS na email: reprezentace@atletika.cz  

• Úhrady nákladů související se sportovní přípravou budou realizovány pouze po předložení Návrhu na VT nebo 
Objednávkového formuláře osobním trenérem nebo s jeho souhlasem, popřípadě šéflékařem ČAS a následně 
odsouhlasen šéftrenérem. 

• Návrhy na úhradu nákladů budou realizovány na formulářích ČAS, předloženy v dostatečném časovém 
předstihu (minimálně 14 dní před realizací objednávky) a podepsané osobním trenérem. 

• V Návrhu na VT nebo Objednávkového formuláře musí být uveden dodavatel včetně IČO. 

• Formuláře ČAS ke stažení na www.atletika.cz (dole na liště-formuláře) 
o Návrh na VT 
o Objednávkové formuláře  
o Cestovní příkaz 
o Zpráva z VT 

 
Způsob úhrady: 

Náklady na zahraniční, tuzemská VT, lázeňské a rekondiční pobyty, budou hrazeny ze strany ČAS na základě 
předloženého Návrhu na VT, odsouhlaseným šéftrenérem ČAS a vystavené faktury následovně: 

• Doprava, pobytové náklady (ubytování vč. stravování), pronájmy a regenerace. 

• Pobytové náklady, stravné a ostatní náklady (pronájmy, regenerace, pronájmy aut atd.) mohou být ve 
výjimečných případech hrazeny v hotovosti nebo bankovním převodem na základě předloženého  
a odsouhlaseného Návrhu na VT, s následným dodáním originálního daňového dokladu o úhradě. 

• Při osobní dopravě bude cestovné propláceno na základě vyplněného formuláře Cestovní příkaz.  

• Úhrada pobytových nákladů prostřednictvím internetových portálů bude proplacena na základě předloženého 
a odsouhlaseného Návrhu na VT a po dodání řádného daňového dokladu o úhradě. 

• 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 a splatná minimálně 14 dnů od jejího přijetí. 

• 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. 

Náklady na zdravotní zabezpečení, regeneraci, rehabilitaci, vstupy, pronájmy a jiné služby, v ouvislosti atletickou 
přípravou, budou hrazeny na základě předloženého Objednávkového formuláře, odsouhlaseným šéftrenérem 
ČAS. 

• Objem plateb by neměl přesáhnout - 30% z celkové částky přidělené na přípravu. 

• Nestandardní či výjimečné plnění bude možné vždy jen po předchozím projednání s šéftrenérem                             
nebo/a šéflékařem ČAS. 

• Faktura musí obsahovat specifikaci dodávané/využívané služby, počet návštěv, termíny nebo období využití 
služby, cenu za jednotku apod. a splatná minimálně 14 dnů od jejího přijetí. 

Náklady na podpůrné prostředky, doplňky stravy budou hrazeny na základě předloženého Objednávkového 
formuláře, odsouhlaseným šéftrenérem ČAS. 

• Objem plateb by neměl přesáhnout - 30% z celkové částky přidělené na přípravu. 

• Budou uhrazeny pouze výrobky neobsahující zakázané (dopingové) látky. 

• Budou uhrazeny pouze výživové doplňky, nikoli potraviny. 

• Faktura musí obsahovat specifikaci zboží (tzn. název zboží), počet kusů, ceny za jednotku apod. a splatná 
minimálně 14 dnů od jejího přijetí. 

Náklady na sportovní vybavení budou hrazeny na základě předloženého Objednávkového formuláře, 
odsouhlaseným šéftrenérem ČAS. 

• Objem plateb by neměl přesáhnout - 20% z celkové částky přidělené na přípravu. 

• Faktura musí obsahovat specifikaci zboží (tzn. název produktu), počtu kusů, u sportovní obuvi značka, typ/číslo 
výrobku a velikost), ceny za kus apod. a splatná minimálně 14 dnů od jejího přijetí. 

http://www.atletika.cz/


o Běžecká, speciální obuv a další sportovní vybavení (nikoli oblečení). 
Z prostředků na přípravu lze uhradit do dvou párů běžecké obuvi, do tří párů speciální atletické obuvi (do 
osmi u vícebojařů) a speciální sportovní vybavení v souvislosti s atletickou přípravou. 

o Atletické a tréninkové náčiní, přístrojové vybavení. 
Z prostředků na přípravu lze uhradit atletický sportovní materiál (vrhačské náčiní, skokanské tyče, další 
materiál a vybavení související a atletickou přípravou)  

 
Poznámky: 

• Všechny daňové doklady musí být předloženy v originále, a to elektronicky nebo papírově a musí obsahovat 
všechny povinné náležitosti. 

• Všechny daňové doklady musí být předloženy k vyúčtování nejpozději do 1 měsíce od data pořízení či 
uskutečnění VT. 

• Čerpání finančních prostředků na sportovní přípravu může být šéftrenérovi předloženo i závodníkem v podobě 
zaslání Návrhu na VT nebo Objednávkového formuláře pouze se souhlasem osobního trenéra. 

• Čerpání finančních prostředků na VT může být závodníky RSC šéftrenérovi předloženo v podobě zaslání Návrhu 
na VT pouze se souhlasem osobního trenéra a vedoucího trenéra RSC. 

• Prostředky na přípravu pro rok 2023 je možné čerpat pouze v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. a nelze je 
převádět do následujícího roku. 

• Podklady k čerpání finančních prostředků do konce roku 2023 je nutné předložit do 31. 10. 2023. 

• Prostředky, minimálně do výše 75% přidělené základní částky (mimo „TOP“ výběru), je nutno čerpat 
do odjezdu na vrcholnou akci sezóny na kterou se daný závodník připravuje. 

• Závodníci, u nichž přidělená základní částka bude do výše 30 000,- Kč, mohou se svými trenéry tyto prostředky 
čerpat jen na VT. 

• Prostředky mohou být využity atlety zařazenými v reprezentačních výběrech ČAS pro rok 2023, dále 
sparingpartnery atletů reprezentačního výběru „TOP“ pro rok 2023 nebo se schválením šéftrenéra, trenéry 
evidovanými při ČAS s aktivní trenérskou licencí a členy realizačních týmů (spolupracujících s ČAS, při dodání 
osvědčení o odbornosti v odvětví). 

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

• Trenér, který pro svého závodníka požaduje schválení sparingpartnera, předloží návrh vedoucímu dané sekce, 
který zhodnotí přínos pro reprezentaci a zašle ke schválení šéftrenérovi ČAS. 

• 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.                
V případě, že tento vybraný atlet neabsolvuje předepsanou rozšířenou preventivní prohlídku v předepsaném 
termínu, bude mu zastaveno čerpání finančních prostředků z ČAS.  

• Na základě návrhu TR ČAS má šéftrenér oprávnění odebrat již přidělené finanční prostředky nebo udělit 
výjimku v čerpání. 

 
1.6. Odměny za umístění na oficiálních soutěžích (WA, EA) a mimořádné výkony v roce 2023 

• Zdrojem částek uvedených v USD je WA, zdrojem částek uvedených v Kč je ČAS.  

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

• Odměny vypsané ve štafetách platí pro členy štafety včetně náhradníků a osobních trenérů. Rozdělení výše 
odměn pro sportovce, trenéry je v kompetenci šéftrenéra na návrh reprezentačního trenéra sekce a 
odpovědného trenéra štafety. 

• Odměny vypsané v družstvech platí pro nominované členy družstva, kteří svůj závod dokončili. Rozdělení výše 
odměn pro sportovce, trenéry je v kompetenci šéftrenéra, na návrh reprezentačního trenéra sekce a 
odpovědného trenéra družstva.  

• V závodě, kde se vyhlašuje závod individuální i družstva bude  vyplácena jedna a to vyšší odměna. 

• Odměna pro „podílejícího se trenéra“ na reprezentačních akcích je stanovena na 50% odměny osobního 
trenéra úspěšného závodníka, a to v průběhu kariery, do věku dovršení 26 let závodníka. 
(Podílející se trenér = trenér, který předal sportovce do RSC nebo reprezentačnímu trenérovi v souladu 
s plynulou návazností v souladu s „Koncepcí reprezentace“. 

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



 
1.6.1. MS  

Umístění Závodníci Štafety Trenér 
(realizační tým) 

Štafety-trenéři 
(realizační tým) 

1. místo 60 000 USD 80 000 USD 650 000 Kč 880 000 Kč 

2. místo 30 000 USD 40 000 USD 330 000 Kč 440 000 Kč 

3. místo 20 000 USD 20 000 USD 220 000 Kč 220 000 Kč 

4. místo 15 000 USD 16 000 USD 160 000 Kč 175 000 Kč 

5. místo 10 000 USD 12 000 USD 110 000 Kč 130 000 Kč 

6. místo 6 000 USD 8 000 USD 65 000 Kč 90 000 Kč 

7. místo 5 000 USD 6 000 USD 55 000 Kč 65 000 Kč 

8. místo 4 000 USD 4 000 USD 45 000 Kč 45 000 Kč 

V případě změny ze strany WA bude výše odměn opravena. 
 
1.6.2. HME 

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  75 000 Kč  

7. místo 100 000 Kč  50 000 Kč  

8. místo 50 000 Kč  25 000 Kč  

 
1.6.3. MS v silničních bězích, MS v přespolním běhu 

Umístění 
 

Závodníci Družstva Mixed Relay Trenér 
(realizační 
tým) 

Družstva-
trenéři 
(realizační 
tým) 

Mixed Relay 
trenéři 
(realizační 
tým) 

1. místo 30 000 USD 20 000 USD 12 000 USD 330 000 Kč 220 000 Kč 130 000 Kč 

2. místo 15 000 USD 16 000 USD 8 000 USD 160 000 Kč 175 000 Kč 85 000 Kč 

3. místo 10 000 USD 12 000 USD 6 000 USD 110 000 Kč 130 000 Kč 65 000 Kč 

4. místo 7 000 USD 10 000 USD 4 000 USD 75 000 Kč 115 000 Kč 45 000 Kč 

5. místo 5 000 USD 8 000 USD 65 000 Kč 55 000 Kč 85 000 Kč 32 000 Kč 

6. místo 3 000 USD 4 000 USD 60 000 Kč 33 000 Kč 45 000 Kč 30 000 Kč 

7. místo 50 000 Kč 60 000 Kč  25 000 Kč 30 000 Kč  

8. místo 40 000 Kč 50 000 Kč  20 000 Kč 25 000 Kč  

V případě změny ze strany WA bude výše odměn opravena. 
 
1.6.4. ME v přespolním běhu, MS v běhu do vrchu, dlouhém horském běhu, ME týmů v chůzi 

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 55 000 Kč   27 500 Kč  

5. místo 45 000 Kč   22 500 Kč  

6. místo 35 000 Kč   17 500 Kč  

7. místo 25 000 Kč  12 500 Kč  

8. místo 15 000 Kč   7 500 Kč  

V případě odměn ze strany WA na MS v běhu do vrchu, dlouhém horském běhu, bude celková částka upravena 
tabulkové odměně. 



 
1.6.5. ME U23  

Umístění Závodníci Štafety Trenér  
(realizační tým) 

Štafety - trenéři  
(realizační tým) 

1. místo 70 000 Kč 70 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč 

2. místo 50 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 

3. místo 40 000 Kč 40 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

4. místo 30 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 

5. místo 25 000 Kč 25 000 Kč 12 500 Kč 12 500 Kč 

6. místo 20 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 

7. místo 15 000 Kč 15 000 Kč 7 500 Kč  

8. místo 10 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč  

 
1.6.6. ME U20, ME v přespolním běhu U20, MS v běhu do vrchu U20, ME týmů v chůzi U20 

Umístění Závodníci Štafety/Družstva do 
3.m.  

Trenér 
(realizační tým) 

Štafety/Družstva do 
3.m. - trenéři 
(realizační tým) 

1. místo 50 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 

2. místo 30 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 

3. místo 20 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 

4. místo 15 000 Kč 15 000 Kč - štafety 7 500 Kč 7 500 Kč - štafety 

5. místo 10 000 Kč 10 000 Kč - štafety 5 000 Kč 5 000 Kč - štafety 

6. místo 7 000 Kč 7 000 Kč - štafety 3 500 Kč 3 500 Kč - štafety 

7. místo 5 000 Kč  2 500 Kč  

8. místo 3 000 Kč  1 500 Kč  

 
1.6.7. ME družstev (divize 1.) 

Umístění Závodníci Štafety  Trenér 
(realizační tým) 

Štafety trenéři 
(realizační tým) 

1. místo 50 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 

2. místo 35 000 Kč 35 000 Kč 17 500 Kč 17 500 Kč 

3. místo 30 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 

4. místo 25 000 Kč 25 000 Kč 12 500 Kč 12 500 Kč 

5. místo 20 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 

6. místo 15 000 Kč 15 000 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 

7. místo 12 000 Kč 12 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

8. místo 10 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

Odměny budou vyplaceny pouze v případě, že se družstvo umístí do 13.m. a udrží se pro ME družstev 2025 v divizi 1. 
 
1.6.9. Odměny za mimořádné výkony 

• Odměny za rekordní výkony ve vedených disciplínách seniorské kategorie budou vyplaceny po skončení 
závodního období. 
o Překonání SVĚTOVÉHO REKORDU 500.000 Kč 
o Překonání EVROPSKÉHO REKORDU 250.000 Kč 
o Překonání  NÁRODNÍHO REKORDU   50.000 Kč 

• Odměna, v případě vícenásobného překonání rekordu, v disciplíně bude vyplacena jen jednou ročně.  
Jednotlivé odměny nelze kumulovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. REPREZENTAČNÍ VÝBĚRY 2023  
▪ Reprezentační výběr dospělých „TOP“ 
▪ Reprezentační výběr dospělých „A“ 
▪ Širší reprezentační výběr dospělých“B“ 
▪ Reprezentační výběr U23 „A“ 
▪ Širší reprezentační výběr U23 „B“ 
▪ Reprezentační výběr U20 „A“ 
▪ Širší reprezentační výběr U20 „B“ 
▪ Reprezentační výběr U18 „A“ 
▪ Širší reprezentační výběr U18 „B“ 
▪ Sparingpartneři reprezentace 

Výběry jsou k dispozici na webových stránkách ČAS. www.atletika.cz (REPREZENTACE) 
 

3. NOMINAČNÍ KRITÉRIA 2023      
3.1. Reprezentační akce 2023 
 

18. 2. MS v přespolním běhu Bathurst/AUS 

22.2. DNA U20 Madrid/ESP 

2. 3. - 5. 3. HME Istanbul/TUR 

11. 3. - 12. 3. Evropský zimní vrhačský pohár Leiria/POR 

21. 5. ME družstev v chůzi Poděbrady/CZE 

3. 6. EP na 10.000m Pacé/FRA 

4.-5.6. MU U23, U20 ve vrzích Plzeň/CZE 

16. 6 - 18. 6. MS v horských bězích Stubai/AUT 

23. 6. - 25. 6. ME družstev/Evropské hry Chorzów/POL 

13. 7. - 16. 7. ME U23 Espoo/FIN 

? MU U18 CZE-HUN-SLO-SVK Slovinsko 

? MU U20 CZE-HUN-POL-SLO-SVK Slovensko 

25.7. – 29.7. EYOF Maribor/SLO 

1.8. – 6.8. Letní Světová Univerziáda Chengdu/CHN 

7.8. – 10.8. ME U20 Jerusalem/ISR 

19. 8. - 27. 8. MS Budapest/HUN 

? MU U16 CZE-CRO-HUN-SLO-SVK Slovensko 

30. 9. - 1. 10. MS v silničních bězích  Riga /LAT 

10.12. ME v přespolním běhu  Brusel/BEL 

 
3.2. Nominační kritéria 2023 
Nominační kritéria jsou k dispozici na webových stránkách ČAS. www.atletika.cz (REPREZENTACE) 

• Každá reprezentační akce má vypsaná nominační kritéria, která nejsou právně závazná. 

• P-ČAS nebo jím pověřená skupina bude nominovat závodníky na návrh šéftrenéra ČAS. 

• Šéftrenér ČAS navrhuje nominaci ve spolupráci s TR ČAS nebo jím pověřenou skupinou. 

• Případné změny Nominačních kritérií 2023 a změny v nominaci závodníků a doprovodu z důvodů 
nepředvídatelných nebo hodných zřetele, jsou v pravomoci P-ČAS nebo jím pověřené skupiny. 

 
3.3. Pravidla a podmínky a k dosažení akceptovatelného kvalifikačního výkonu pro nominaci: 

• Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi WA. 

• Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny WA, EA či jejich členskými 
federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v oficiální soutěžní 
brožuře ČAS nebo na webu ČAS, a to jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů minimálně 14 dní 
před termínem konání závodů, za podmínky měření elektrickou časomírou, užití větroměru (u závodů pod 
otevřeným nebem) a zajištění měření a vážení atletického náčiní.  

http://www.atletika.cz/
http://www.atletika.cz/


• TR ČAS nebude udělovat technický souhlas pro start v zahraničí v případě termínové kolize s MČR. 

• Podmínkou nominace je získaný certifikát prokazující absolvování antidopingového vzdělávacího programu EA 
- I Run Clean. 

 
 
TR ČAS Trenérská rada  
RSC  Rezortní sportovní centra 
VSCM Vrcholové sportovní centrum mládeže 
SCM Sportovní centrum mládeže 
ZZ   Zdravotní zabezpečení 


