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1. Základní ustanovení 

1.1. Představení a cíle programů 
a. Atletické akademie (dále jen „AA“) a sportovní centra mládeže (dále jen „SCM“) jsou 

programy pro podporu mládežnické atletiky, a to zejména vybraných talentovaných 

atletů a odpovědných trenérů. AA a SCM jsou součástí Článků péče o talentovanou 

mládež (dále jen „ČPTM“) Českého atletického svazu (dále jen „ČAS“). 

b. AA a SCM sledují tři základní cíle: 

- podpora a rozvoj talentovaných atletů v dorosteneckých a juniorských kategoriích, 

- podpora rozvoje dospívajících atletů pro seniorské kategorie a vrcholovou atletiku, 

- zajištění profesionálních a kvalifikovaných trenérů pro dané kategorie. 

c. Pro naplnění určených cílů zajišťují oba programy především: 

- síť profesionálních trenérů na krajské a sekční úrovni, 

- vyhledání talentovaných atletů, 

- systematické sledování talentovaných atletů, 

- podpora atletického rozvoje zařazených atletů, 

- zajištění mládežnických reprezentačních výběrů, 

- metodická a vzdělávací podpora pro atlety i trenéry, 

- podpora trenérské spolupráce na krajské a sekční úrovni. 

1.2. Struktura 
a. AA a SCM jsou zřizovány ČAS, a to na základě dotační výzvy Národní sportovní 

agentury „Podpora sportovních svazů“.  

b. Program AA je spolufinancovaný z prostředků Národní sportovní agentury ČR 

z programu na podporu talentované mládeže a dále se na jeho financování podílejí 

další subjekty, především krajské samosprávy a/nebo příslušná města. 

c. Program SCM je financovaný z prostředků Národní sportovní agentury ČR 

z programu na podporu talentované mládeže. 

d. Programy jsou organizovány ve dvou úrovních: 

- krajská úroveň – AA a krajská SCM, 

- celorepubliková – reprezentační SCM. 

e. AA a krajská SCM zajišťují podporu na úrovni krajů, podle působnosti krajských 

atletických svazů (dále jen „KAS“). V působnosti KAS zřizuje ČAS pouze jednu formu 

podpory – AA, nebo SCM. Na republikové úrovni působí reprezentační SCM, které 

funguje na principu tzv. sekcí (skupin atletických disciplín). 

f. AA jsou zřizovány na základě smlouvy o zajištění a činnosti u atletických oddílů/klubů 

(dále jen „AO/AK“), příslušného KAS, nebo samostatných spolků vytvořených za 

účelem zřízení a zajištění AA. Působnost AA je určena pro daný KAS. 

Pracovněprávní vztahy pro AA řídí AO/AK, KAS, anebo spolek, u kterého je AA 

zřízena. 

g. Kontrolou činnosti AA je pověřeno oddělení mládeže ČAS, zejména vedoucí oddělení 

mládeže, pokud není stanoveno jinak ve vnitřních předpisech nebo ve smlouvě o 

zajištění činnosti.  

h. SCM a jejich pracoviště, zřizuje a řídí ČAS u spolupracujících AO/AK. 

Pracovněprávní vztahy pro SCM řídí ČAS. 

i. ČAS eviduje ve svém registru atlety zařazené do AA a SCM. 
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j. AA a SCM se ve své činnosti řídí zejména stanovami ČAS a dále navazujícími 

předpisy, zejména směrnicí ČPTM a těmito prováděcími pokyny. 

Krajská úroveň 

2. Atletické akademie 

2.1. Struktura a personální obsazení 
a. AA jsou zřizovány se souhlasem ČAS a příslušného KAS na základě předložených 

projektů.  

b. AA řídí AO/AK, nebo příslušný KAS, nebo spolek, jehož zakladateli jsou minimálně 3 

AO/AK v regionu, a to na základě smlouvy o zajištění a činnosti AA s ČAS.  

c. V rámci AA jsou zřizovány následující pracovní pozice: 

- vedoucí trenér AA – v rozsahu plného úvazku, 

- trenér mládeže – v rozsahu plného úvazku, 

- trenéři – v rozsahu polovičních, nebo nižších úvazků. 

d. Konkrétní počty a minimální výše úvazků stanovuje smlouva o zajištění a činnosti 

jednotlivě pro každou AA, a to zejména s ohledem na finanční zajištění, nastavení 

KAS, lokální specifika apod. 

2.1.1. Vedoucí trenér atletické akademie 
Vedoucí trenér AA je profesionální trenér působící na úrovni kraje (KAS). Pracoviště 

vedoucího trenéra AA zajišťuje AO/AK, nebo spolek, který zřizuje AA. Vedoucí trenér 

je pověřen vedením AA, jeho náplní práce se rozumí především: 

- organizace a vedení trenérů AA, 

- řízení trenérské rady AA, 

- agenda spojená se zajištěním fungování AA dle tohoto Prováděcího dokumentu 

(spolupráce se školami, zdravotnickými zařízeními, zajištění fyzioterapie atd.) 

- sledování talentovaných atletů v kraji, 

- komunikace s osobními trenéry a AO/AK zařazených atletů v AA, 

- komunikace s AO/AK, trenéry a KAS v otázkách mládežnické atletiky, 

- spolupráce s KAS (po dohodě s KAS účast na jednáních výboru nebo pověřených 

komisí), 

- návrh atletů do SCM a AA, 

- sledování, evidence a vyhodnocení zařazených atletů do AA v kraji (kontrola a 

evidence vstupních dat a dat z testování, kontrola dat z testování, průběžná 

kontrola a komunikace, odpovědnost za aktualizaci dat v registru ČAS), 

- zajištění testovacího srazu, 

- zajištění výcvikových táborů pro zařazené atlety, 

- zajištění vzdělávacích programů pro trenéry a zařazené atlety, 

- zajištění metodických a vzdělávacích akcí pro trenéry v kraji, 

- vlastní trenérská činnost, 

- organizace mládežnických soutěží v kraji (dle dohody s KAS), 

- podpora organizace školních soutěží pod ČAS, 

- spolupráce s reprezentačními trenéry mládeže, vedoucími trenéry SCM, 

vedoucími trenéry SpS a SG, 
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- spolupráce s šéftrenérem ČAS a trenéry seniorské reprezentace, 

- organizace a vedení reprezentačních akcí, pokud je jimi pověřen. 

2.1.2. Trenéři atletické akademie 
a. AA vytváří další trenérské pozice. Pracoviště trenérů zajišťuje AO/AK, KAS, nebo 

spolek, který zřizuje AA. Počet trenérů je přizpůsoben potřebám a možnostem 

konkrétní AA a stanovuje jej smlouva o zřízení a činnosti AA. Minimálně však vytváří 

čtyři trenérské pozice, které zajišťují vedení sekcí disciplín v rámci AA, zpravidla: 

- sprinty a překážkové sprinty 

- vrhy a hody 

- skoky a víceboje 

- běhy a chůze. 

b. Náplní práce se u trenérů sekcí rozumí především: 

- vlastní trenérská činnost, včetně plánování a vyhodnocování tréninku, 

- organizace výcvikových táborů podle pokynů vedoucího trenéra, 

- metodická podpora zařazených atletů a trenérů, 

- spolupráce s reprezentačními trenéry mládeže a seniorské reprezentace, 

- účast na soutěžích, 

- pořádání atletických soutěží ve spolupráci s AO/AK a KAS. 

2.1.3. Trenérská rada atletické akademie 
a. Vedoucí trenér a trenéři AA se v pravidelných intervalech schází v rámci trenérské 

rady, minimálně však 2x ročně. 

b. V trenérské radě musí být zástupci minimálně tří AO/AK z daného KAS. 

c. Trenérská rada navrhuje vedoucímu trenérovi úroveň zařazení a podpory pro 

navržené atlety do AA.  

d. Jednání trenérské rady dále řeší především: 

- aktuální stav atletů a tréninku, 

- soutěžní výsledky atletů, 

- hodnocení tréninků, soutěží a dalších aktivit akademie podporujících sportovce,  

- plánování výcvikových táborů, společných tréninků, 

- další organizační a praktické body pro fungování AA. 

2.2. Zařazení atletů do atletické akademie 

2.2.1. Základní podmínky 
AA zařazuje atlety, kteří splňují níže uvedené základní podmínky: 

a. Atlet je ve věku 16–22 let. 

b. Atleti ve věku 16–19 let jsou v rámci AA zařazování podle pravidel a kritérií SCM a 

platí pro ně pravidla a povinnosti SCM v plném rozsahu podle bodu 8.  

c. AA zařazuje pod svou správu všechny atlety, kteří splnili podmínky a byli zařazeni do 

SCM. AA zajišťuje jejich podporu v souladu s ustanovením podle bodu 7. a vybraným 

atletům SCM zajišťuje podporu podle 2.3. 

d. Atlet starší 19 let může být zařazen do AA pouze, pokud splňuje výkonnostní, studijní 

kritéria a zdravotní kritéria pro zařazení a je doporučen trenérskou radou atletické 

akademie. 

e. Atlet starší 19 let musí být studentem VŠ nebo vyšší odborné školy. Atlet po celou 

dobu zařazení dokládá postup po ukončení každého semestru podle studijního plánu 

daného studijního oboru odpovědnému trenérovi (výpis ze studijního systému). Atlet 
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studuje daný obor v řádných termínech, a případně podle schváleného individuálního 

studijního plánu. Odpovědný trenér provádí pravidelnou kontrolu prospěchu 

zařazených atletů, a v případě nedostatečného prospěchu přistoupí k úpravě 

tréninkového a závodního vytížení atleta (omezení tréninků, nastavení vhodné 

disciplíny či časového rozvrhu, omezení startů). 

f. Atlet musí mít platnou lékařskou prohlídku Vyhlášky č. 391/2013 Sb. (viz výklad ČAS: 

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu). 

g. Atlet má v registru ČAS řádně vyplněny osobní a další údaje (a to zejména: telefon, 

email, osobní trenér, kontakty na osobního trenéra). Atlet neporušuje žádné další 

podmínky, které by bránily zařazení do AA. 

h. AA zařazuje atlety bez ohledu na oddílovou/klubovou příslušnost, ale zařazený atlet 

musí být členem AO/AK v rámci příslušného KAS. 

i. Atlet zařazený do AA může být zároveň zařazen do Vrcholového sportovního centra 

mládeže. 

j. Atlet zařazený do AA nemůže být zároveň zařazen do resortního sportovního centra 

(včetně sportovního družstva juniorů). 

2.2.2. Návrh na zařazení do atletické akademie 
a. Při splnění výše uvedených podmínek může být atlet navržen k zařazení do AA, a to 

kdykoliv v průběhu roku. 

b. Zařazení atleta do AA je podmíněno předchozím podáním „Návrhu na zařazení“ 

v registru ČAS. 

c. Atlety do AA navrhuje vedoucí trenér skrze registr ČAS. 

d. Atlet může být do AA zařazen pouze pokud atlet (případně zákonní zástupci) a 

osobní trenér vyslovili souhlas s návrhem na zařazení, a to včetně prohlášení o 

seznámení se s povinnostmi vyplývajícími ze zařazení. Souhlas a podepsaný návrh 

na zařazení je nutné doručit vedoucímu trenérovi před zařazením. 

2.2.3. Zařazení do atletické akademie 
a. O zařazení do AA rozhoduje Komise mládeže ČAS, a to na základě souhrnného 

seznamu navržených atletů, který předkládá vedoucí oddělení mládeže. 

b. Součástí souhrnného seznamu je minimálně: jméno a příjmení, datum narození, údaj 

o splnění výkonnostních limitů (výkon, úroveň limitu) a dalších podmínek pro 

zařazení, včetně dalších výkonů v dané disciplíně, názvu vzdělávací instituce, kde 

atlet studuje, navržené podpory v rámci AA a výše podpory, kterou atlet čerpá 

z ostatních článků ČPTM, nebo jiné podpory z veřejných zdrojů. 

c. Zařazení atleti jsou evidováni v registru ČAS s označením pro AA. 

d. Zařazení do AA probíhá zpravidla dvakrát, anebo třikrát ročně. Přesné termíny 

zařazení jsou stanoveny s ohledem na aktuální termínovou listinu. 

e. Termíny zařazování: 

- Hlavní zařazovací termín – po hlavní sezoně, zpravidla ve druhé polovině 

listopadu, a to po testovacích srazech SCM. 

- Po halové sezoně, zpravidla v první polovině března. 

- Po první části hlavní sezony, zpravidla v první polovině července, a to zejména 

má-li zařazení význam vzhledem k účasti atletů na nadcházejících výcvikových 

táborech nebo testovacích srazech. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwic36rT69jpAhVCCuwKHU9YCsUQFjAEegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.atletika.cz%2F_sys_%2FFileStorage%2Fdownload%2F15%2F14563%2Fvyklad-cas-k-vyhlasce-mz-c-391-2013-sbb.pdf&usg=AOvVaw3n_oXMxzqLr5G3rWiu_ENZ
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- Do AA jsou zařazeni všichni atleti splňující podmínky pro zařazení do SCM a min. 

15 atletů má v AA podporu rozšířenou. Konkrétní minimální počet atletů 

s rozšířenou podporou je upraven ve smlouvě o zřízení a činnosti AA.  

2.3. Podpora atletů v atletických akademiích 
a. AA poskytuje vybraným a zařazeným atletům ve věku 16–23 let diferenciovanou 

podporu pro sportovní přípravu na základě aktuálního zařazení atleta v AA dle 

věkové a výkonnostní kategorie. Podpora zahrnuje: 

- pro atlety SCM podporu dle bodu 7, 

- pravidelné tréninky pro atlety v rámci sekcí, anebo obecných tréninků (kondičních, 

zdravotně-preventivních apod.), 

- zajištění VT, 

- zajištění fyzioterapie, 

- zajištění potřebné lékařské péče (výživové poradenství, sportovní psychologie, 

akutní lékařské zákroky apod.), 

- zajištění pravidelné rehabilitace a regenerace, 

- materiální podpora (sportovní náčiní a vybavení). 

b. O rozsahu podpory a formě jejího čerpání informuje vedoucí trenér jednotlivé atlety a 

jejich osobní trenéry po jejich zařazení do AA. Informace o zařazení do AA a rozsahu 

podpory má podobu oficiálního dokumentu. 

2.3.1. Spolupráce se školami a atletické vzdělávání 
a. AA spolupracuje se středními a vysokými školami, a to s cílem umožnit skloubení 

sportovní přípravy a studia. AA může s partnerskými školami uzavírat smluvní nebo 

jiné formy spolupráce. 

b. AA se zavazuje uzavřít spolupráci na základě smlouvy, dohody nebo memoranda o 

spolupráci minimálně s následujícím počtem vzdělávacích zařízení v kraji: 

- 2x střední škola (jiná než sportovní gymnázium), 

- 1x sportovní gymnázium, pokud je v kraji zřízeno, 

- 1x vysoká škola nebo fakulta, pokud je v kraji zřízena. 

c. Spolupráce se vzdělávacím zařízením obsáhne zpravidla: 

- možnost individuálního výukového programu v daném vzdělávacím zařízení pro 

zařazené atlety, 

- součinnost v pořádání školních atletických soutěží, případně dalších náborových 

nebo propagačních akcí, 

- pravidelné čtvrtletní nebo semestrální poskytnutí údajů pro kontrolu prospěchu a 

studijních výsledků zařazených atletů, 

- pravidelnou komunikaci mezi vzdělávacím zařízením (pověřený pracovník/třídní 

učitel/ředitel školy) a AA v otázce prospěchu a studijních výsledků zařazených 

atletů. 

d. AA rozvíjí atletické vzdělání zařazených atletů, a to především nabídkou 

vzdělávacích aktivit. 

e. Vedoucí trenér a trenéři AA se dále vzdělávají podle pokynů zaměstnavatele a 

v souladu s požadavky ČAS. 
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2.3.2. Sportovní infrastruktura, zázemí a pořadatelská 
činnost 

AA zajišťuje odpovídající sportovní infrastrukturu, materiál a vybavení pro sportovní 

přípravu minimálně pro všechny zařazené sportovce, a to zejména: 

- odpovídající sportovní prostory, včetně šaten a zázemí, 

- 6-8 dráhový stadion se všemi sektory, 

- kryté atletické prostory (hala / tunel / tělocvičny), 

- posilovny, 

- administrativní zázemí (místnost, kanceláře pro trenéry a další pracovníky). 

2.4. Další činnost atletické akademie 

2.4.1. Metodická činnost 
a. AA po dohodě s ČAS nebo KAS pořádá vzdělávací akce (workshopy, semináře, 

školení) 

b. AA provádí metodickou a vzdělávací činnost v souladu s platnými postupy a předpisy 

ČAS a koordinuje tuto činnost s metodickým oddělením ČAS. 

2.4.2. Regionální spolupráce 
a. AA nabízí spolupráci s atlety, trenéry a kluby KAS pro rozvoj talentované mládeže 

bez ohledu na klubovou příslušnost, 

- otevřené tréninky, semináře nebo workshopy pro atlety a trenéry, 

- pravidelný trénink atletů dosahujících výkonnostních kritérií AA s tréninkovými 

skupinami AA po dohodě s osobními trenéry nebo na jejich žádost. 

b. O nabídkách spolupráce, výcvikových táborů, tréninků atd. informuje AA pravidelně 

na webu nebo zpravodajem na kluby, trenéry a atlety. 

3. Krajské sportovní centrum mládeže 

3.1. Struktura a personální obsazení 
a. ČAS zřizuje SCM v krajích, kde zároveň není zřízena AA. V rámci SCM je na úrovni 

kraje zřizována pozice vedoucí trenér SCM.  

b. Krajské SCM vede vedoucí trenér SCM (VT SCM).  

c. Vedoucí trenér SCM je profesionální trenér ČAS na úrovni kraje (a krajského 

atletického svazu). Pracoviště pro vedoucího trenéra SCM zajišťuje AO/AK na 

základě dohody s ČAS. ČAS může vytvořit dvě pracoviště vedoucího trenéra SCM 

v krajích s významnou spádovou oblastí a členskou základnou. Rovnoměrné 

rozdělení kompetencí v rámci kraje mezi jednotlivé VT SCM určuje vedoucí oddělení 

mládeže podle spádových oblastí nebo jiného teritoriálního klíče v daném kraji. 

d. Vedoucí trenér SCM je povinen se dále vzdělávat podle pokynů zaměstnavatele. 
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Reprezentační úroveň 

4. Reprezentační sportovní centrum mládeže 

4.1. Struktura a personální obsazení 
a. ČAS podporuje talentovanou mládež na celorepublikové úrovni v návaznosti na 

skupinu disciplín, které se talentovaný atlet věnuje – sekční přístup. 
b. Sekce disciplín sdružují a organizují skupinu podobných atletických disciplín. Každá 

sekce počítá minimálně s jedním trenérem na plný úvazek. Další trenérské pozice lze 
obsazovat bez ohledu na výši úvazku podle aktuální potřeby v dané sekci. 

Sekce 
Rozdělení 
sekce 

Počet trenérů 

Skoky 

Dálka a 
trojskok 

3 Výška 

Tyč 

Překážkové 
sprinty 

Překážky muži 
2 

Překážky ženy 

Sprinty Sprinty 1 

Vrhy a hody 

Disk 

3 
Koule 

Kladivo 

Oštěp 

Běhy a střední 
tratě 

Běhy 
1 

Střední tratě 

Chůze Chůze 1 

Víceboje Víceboje 1 

    

 
c. ČAS zřizuje pracovní pozice reprezentačních trenérů mládeže. Reprezentační trenéři 

mládeže jsou profesionální trenéři zodpovědní za konkrétní sekci disciplín, která 

vymezuje jejich přímou působnost. Do jejich kompetence spadají kategorie U16, U18 

a U20, a to zejména atleti, kteří jsou zařazeni do reprezentačních výběrů, do úrovně 

SCM top, nebo jsou nominováni na reprezentační akce. Reprezentační trenéři 

mládeže spolupracují v rámci mládežnické a seniorské sekce reprezentace.  

d. Reprezentační trenér SCM je povinen se dále vzdělávat podle pokynů 

zaměstnavatele. 

5. Zařazení atletů do SCM 

5.1. Kategorie SCM  
a. SCM rozlišuje dvě kategorie zařazení atleta (více bod 6): 

- SCM atlet, 

- SCM top. 
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b. Kategorie SCM atlet označuje základní úroveň SCM. Kategorie SCM top označuje 

vyšší úroveň podpory.  

5.1.1. Základní podmínky zařazení do SCM 
      Atlet může být navržen a zařazen do SCM pouze pokud splňuje následující podmínky: 

a. Atlet je věku minimálně 16 a maximálně 19 let v roce zařazení do SCM. Atlet je řádně 

registrovaný v ČAS. Atlet má v registru ČAS řádně vyplněny osobní a další údaje (a 

to zejména: telefon, email, osobní trenér, kontakty na osobního trenéra). Atlet 

neporušuje žádné další podmínky, které by bránily zařazení do SCM. 

b. Splnil základní výkonnostní limit SCM pro danou sezonu v dané věkové kategorii, a 

to: 

- Minimálně 2x v jedné sekci,1 

- nebo minimálně 1x ve dvou disciplínách z různých sekcí,2 

- nebo minimálně 1x v dané disciplíně na MČR nebo reprezentační akci. 

c. Atlet má splněn scoring SCM. 

d. Atlet musí mít platnou lékařskou prohlídku Vyhlášky č. 391/2013 Sb. (viz výklad ČAS: 

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu). 

e. Atlet je studentem střední školy/SOU/OU a prospěl do dalšího ročníku studia. Atlet 

dokládá čtvrtletně průběžný stav školního prospěchu a chování odpovědnému 

trenérovi. 

f. Odpovědný trenér provádí pravidelnou kontrolu prospěchu zařazených atletů, a v 

případě nedostatečného prospěchu přistoupí k úpravě tréninkového a závodního 

vytížení atleta (omezení tréninků, nastavení vhodné disciplíny či časového rozvrhu, 

omezení startů). 

5.1.2. Návrh atleta do SCM 
a. Při splnění výše uvedených podmínek může být atlet navržen do SCM, a to kdykoliv 

v průběhu roku.  

b. Zařazení atleta do systému SCM je podmíněno podáním „Návrhu na zařazení“ 

v registru ČAS. 

c. Atleta do SCM navrhuje vedoucí trenér SCM nebo AA se souhlasem RTM a 

reprezentačního trenéra sekce. Atleta může navrhnout i RTM.  Návrh se podává 

skrze registr ČAS. Vedoucí trenér SCM/AA oficiálně atletovi (a resp. jeho zákonným 

zástupcům) a osobnímu trenérovi, osobnímu trenérovi a statutárnímu orgánu oddílu, 

u něhož je atlet registrován, písemně oznámí (pokud není návrh odeslán atletovi 

automaticky), že tento návrh na zařazení podal.  

d. Vedoucí trenéři SCM/AA pravidelně sledují výkonnost atletů v kraji, zejména 

s ohledem na splněné limity do SCM. 

e. Splní-li atlet základní podmínky SCM, osobní trenér atleta může na tuto skutečnost 

upozornit odpovědného trenéra a následně se postupuje podle bodů b) a c) tohoto 

odstavce. 

 
1 Např.: Atlet splní základní limit do SCM v běhu na 100 m (sekce sprinty) a zároveň limit v běhu na 
200 m (sekce sprinty). Atlet tímto splňuje podmínku 1.a. pro navržení do SCM. 
2 Např.: Atlet splní základní limit do SCM ve skoku dalekém (sekce skoky) a zároveň limit ve vrhu koulí 
(sekce vrhy a hody). Atlet tímto splňuje podmínku 1.b. pro navržení do SCM. 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwic36rT69jpAhVCCuwKHU9YCsUQFjAEegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.atletika.cz%2F_sys_%2FFileStorage%2Fdownload%2F15%2F14563%2Fvyklad-cas-k-vyhlasce-mz-c-391-2013-sbb.pdf&usg=AOvVaw3n_oXMxzqLr5G3rWiu_ENZ
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f. Vedoucí trenér SCM nebo AA seznámí atleta a osobního trenéra s termíny a 

zásadními informacemi k fungování SCM (termín předpokládaného zařazení, nejbližší 

testovací srazy nebo výcvikové tábory, podmínky SCM apod.). 

g. Atlet může být do SCM zařazen pouze pokud atlet (případně zákonní zástupci) a 

osobní trenér vyslovili souhlas s návrhem na zařazení, a to včetně prohlášení o 

seznámení se s povinnostmi vyplývajícími ze zařazení do SCM. Souhlas a 

podepsaný návrh je nutné doručit vedoucímu trenérovi před zařazením do SCM. 

5.2. Zařazení do SCM  
a. O zařazení do SCM a příslušné kategorii, přesunu atleta mezi kategoriemi, a vyřazení 

atleta z SCM rozhoduje Komise mládeže na základě souhrnného seznamu 

navržených atletů, který předkládá vedoucí oddělení mládeže. 

b. Zařazení do SCM, a kategorií Atlet SCM a SCM top, probíhá dvakrát, anebo třikrát 

ročně. Přesné termíny zařazení SCM jsou stanoveny s ohledem na aktuální 

termínovou listinu. 

c. Termíny zařazování: 

- Hlavní zařazovací termín – po hlavní sezoně, zpravidla ve druhé polovině 

listopadu, a to po testovacích srazech SCM. 

- Po halové sezoně, zpravidla v první polovině března. 

- A po první části hlavní sezony, zpravidla v první polovině července, a to zejména 

má-li zařazení význam vzhledem k účasti atletů na nadcházejících výcvikových 

táborech nebo testovacích srazech. 

d. Během každého zařazování je posouzen scoring SCM, který slouží jako základní 

doporučení pro zařazení atleta do jedné ze dvou kategorií. 

e. Na zařazení nevzniká automatické právo. Komise mládeže může zamítnout návrh na 

zařazení, pokud atlet nesplňuje základní podmínky, nebo jinak porušuje, nebo dříve 

porušoval pravidla pro fungování SCM. 

f. Přesun mezi kategoriemi může proběhnout kdykoliv během období, kdy je atlet 

zařazen do SCM. Důvodem pro přesun mezi kategoriemi mimo termíny zařazování 

může být pouze významný výkonností růst, nebo propad oproti původnímu zařazení 

atleta. O navrženém přesunu rozhoduje Komise mládeže. 

6. Scoring 
a. Scoring SCM/AA je zhodnocení úrovně atleta na základě dat z různých oblastí 

významných pro sportovní vývoj. Scoring sleduje a hodnotí následující kritéria: 

- atletickou výkonnost, 

- obecnou pohybovou zdatnost, 

- osobní anamnézu, 

- kineziologický rozbor, 

- zdravotní anamnézu, 

- rozvoj atletického vzdělání. 

b. Scoring respektuje specifické požadavky konkrétních sekcí a zohledňuje aktuální věk 

atleta. Jednotlivá kritéria se hodnotí na základě: 

- srovnání výkonu a referenční hodnoty (limity podle disciplín a věku, srovnávací 

výkonnostní tabulky, koeficienty apod.), 

- binární nebo širší hodnotící škály (např.: ano/ne; v pořádku/limitace/hrozba). 
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c. Výsledek scoringu je bodový součet ze všech dílčích sledovaných kritérií. Čím vyšší 

součet, tím lépe atlet naplňuje požadavky. U zařazovaných atletů slouží scoring jako 

základní doporučení pro zařazení atleta do kategorií „SCM atlet“ nebo „SCM top“. 

d. Scoring je evidován v ČAS. Přístup k údajům ze scoringu má atlet/zákonný zástupce, 

a dále s podmínkou informovaného souhlasu atleta také vedoucí oddělení mládeže, 

vedoucí trenéři SCM a atletických akademií a reprezentační trenéři mládeže. 

Všechna data v rámci SCM podléhají pravidlům pro ochranu osobních údajů podle 

platné legislativy (individualizované přístupy do registru s omezeným náhledem, 

zabezpečení registru ČAS, smluvní odpovědnost o nakládání s osobními údaji). 

7. Podpora SCM 
SCM zajišťuje atletům a trenérům následující podporu: 

- zajištění profesionálních trenérů a jejich trenérská činnost napříč ČR, 

- organizační podpora v oblasti mládežnické atletiky na krajské a sekční úrovni, 

- metodická a vzdělávací činnost, pořádání otevřených akcí (workshopy, otevřené 

tréninky, semináře), 

- spolupráce s osobními trenéry, 

- testovací srazy (měření, testování, doporučení), 

- sportovní zdravotní prohlídky a kineziologické vyšetření v rámci testovacích srazů, 

- nabídka kondičních soustředění, 

- nabídka speciálních sekčních soustředění, 

- podpora atletického vzdělání (trenér, rozhodčí, organizace soutěží), 

- materiální vybavení a zápůjčky materiálu. 

- SCM podporuje zařazené atlety podle kategorie zařazení, a to v následujícím 

rozsahu: 

Přehled podpory SCM pro zařazené atlety SCM atlet SCM top 

Kineziologické vyšetření Ano Ano 

Testování pohybových schopností a 
dovedností 

Ano Ano 

Konzultace s VT SCM + RTM Ano Ano 

Testovací sraz SCM Ano Ano 

Krajský přípravný VT Ano Ano 

Atletické vzdělání  Ano Ano 

Rozšířená sportovní prohlídka dle sekcí dle doporučení Ano 

Sekční VT dle doporučení Ano 

Sekční testovací srazy dle doporučení Ano 

Biomechanické rozbory Ne Ano 

Hrazená účast na workshopech a seminářích 
sekce 

Ne Ano 

Zápůjčka atletického vybavení a náčiní Ne Ano 

Nabídka spolupráce s dospělou reprezentací Ne Ano 

Alternativní čerpání s trenérem reprezentace Ne Ano 
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8. Povinnosti zařazených atletů SCM a 
atletických akademií 

Atleti zařazení do SCM a AA mají povinnost: 

a. Pravidelně trénovat, nebo se jinak sportovně připravovat, k účasti se atletických 

soutěží podle pokynů osobního trenéra. 

b. Vést evidenci tréninků (tréninkový deník) a poskytnout na požádání tréninkovou 

evidenci k náhledu vedoucímu trenérovi SCM/AA, reprezentačnímu trenérovi 

mládeže nebo oddělení mládeže ČAS. K evidenci tréninků využívají zařazení atleti 

online tréninkový deník ČAS. 

c. Účastnit se akcí SCM/AA, na které je pozván. A pokud se účastnit nemůže, tak se 

omluvit e-mailem vedoucímu akce z akce SCM, které se nezúčastní, a na kterou byl 

atlet pozván. Důvodem k omluvě z akce SCM může být: nemoc, zranění, zdůvodněné 

školní povinnosti. 

d. Startovat na MČR ve své kategorii a disciplíně, a dále na reprezentačních akcích 

nebo jiných soutěžích, na které byl nominováni ČAS a pokud se účastnit nemůže, tak 

se omluvit z MČR, reprezentačních akcí nebo jiných soutěží, na které je nominován. 

Důvodem k omluvě může být pouze: nemoc, zranění nebo jiná zdůvodněná okolnost, 

která by prokazatelně bránila atletovi startovat na dané soutěži. 

e. Docházet ve stanoveném režimu na regeneraci, fyzioterapii nebo jiné formy 

lékařského zabezpečení určené vedoucím trenérem. 

f. Absolvovat minimálně 6 startů v sezoně. 

g. Absolvovat kurzy/přednášky atletického vzdělávání v rámci společných akcí SCM/AA. 

h. Splnit on-line kurz I Run Clean, a to nejpozději 30 dní od zařazení do SCM/AA, a 

nadále udržovat certifikát I Run Clean v platnosti. 

i. Dodržovat platná nařízení ČAS, a to zejména anti-dopingová pravidla a etický kodex 

ČAS. 

9. Vyřazení atletů z SCM a atletické akademie 
a. Atlet, který byl do AA nebo SCM již dříve zařazen, musí pro setrvání nadále splňovat 

kritéria stanovená výše, a to minimálně v ročním intervalu.  

b. Atlet může být z AA a SCM vyřazen, nebo přeřazen do základní kategorie (či nižší 

úrovně podpory), kdykoliv od zařazení. Návrh na vyřazení nebo přeřazení může 

podat vedoucí trenér SCM / AA, reprezentační trenér mládeže, nebo vedoucí 

oddělení mládeže ČAS. 

c. Atlet může být vyřazen nebo přeřazen z následujících důvodů: 

- na vlastní žádost nebo žádost zákonného zástupce, 

- porušení povinností zařazených atletů, 

- porušení etického kodexu ČAS,  

- porušení reprezentační smlouvy (pokud ji má atlet podepsanou), 

- porušení antidopingových pravidel, požití nepovoleného podpůrného prostředku, 

omamné a psychotropní látky, alkoholu, nebo tabákových výrobků, 

- neomluvená neúčast na testovacím srazu, 

- neomluvená neúčast na výcvikovém táboru, 

- ukončení aktivní činnosti, 

https://treninkovydenik.atletika.cz/login?returnUrl=%2F
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- významném snížení scoringu nebo jeho částí (zejména výkonnosti), 

- nesplnění základního limitu SCM nebo jiného stanoveného výkonnostního kritéria 

ve dvou navazujících zařazovacích obdobích, kdy je atlet zařazen. 

- neprospěl v daném ročníku studia (odpovídající jeho věku), nedoložil prospěch 

v rámci odpovídajícího studia, ukončil studium nebo byl ze studia vyřazen, 

- neplnil další povinnosti a podmínky vyplývající ze zařazení, 

- porušuje jiné uznávané hodnoty lidského chování a morálky (např. hanobí jméno 

oddílu, ČAS), 

- dojde ke změně zdravotního stavu, která mu znemožní trvalou sportovní přípravu. 

9.1. Návrh na ponechání atleta v SCM, atletické 
akademii 

a. Vedoucí trenér AA / SCM, nebo reprezentační trenér mládeže, může navrhnout 
ponechat v SCM / AA atleta, který nesplnil kritéria z následujících důvodů: 
- zranění nebo dlouhodobá nemoc, 
- jiných objektivních důvodů, které znemožnily atletovi přípravu nebo účast na 

soutěžích. 
b. V obou případech dokládá atlet tuto skutečnost před zařazovacími termíny lékařskou 

zprávou nebo potvrzením z AO/AK. 

10. Osobní trenéři zařazených atletů 
Osobní trenéři působí v AO/AK a mají závodníky zařazené v SCM nebo atletické 

akademii. Jejich činnost je plně v kompetenci AO/AK. Ve vztahu k SCM nebo atletické 

akademii tito trenéři: 

- organizují a řídí sportovní přípravu zařazených atletů v mateřském AO/AK, 

- spolupracují s vedoucím trenérem a reprezentačním trenérem mládeže 

(koordinace účasti zařazených atletů na testovacích srazech, výcvikových 

táborech, a dalších akcích SCM/AA, konzultace výsledků, sportovních prohlídek a 

testování zařazených atletů), 

- mohou se účastnit testovacích srazů a soustředění se svými svěřenci v rámci 

podmínek SCM/AA a podle pokynů vedoucího akce, a to jako samoplátci, nebo s 

úhradou nákladů dle návrhu vedoucího akce, a mohou o tuto účast požádat, 

pokud byl na akci pozván jejich zařazený atlet, 

- dle zvážení odpovědného trenéra mohou být odměněni ze strany ČAS za činnost 

a práci v rámci akcí SCM. 

11. Hodnocení činnosti SCM a atletických          
akademií 

Hodnocení SCM a AA předkládá Komise mládeže jednou ročně Předsednictvu ČAS. 
Činnost je hodnocena v následujících kritériích: 

a. Práce vedoucích trenérů a reprezentačních trenérů mládeže 

- Obsah hodnocení VT SCM a RTM (v kompetenci VOM a ředitele ČAS). 

- Obsahem hodnocení je především splnění základních povinností podle náplně 

práce a dalších úkolů zadaných zaměstnavatelem. 

b. Cíle a obsah programů: 
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- počet zařazených atletů v SCM a mládežnické reprezentaci, 

- počet atletů pokračujících do vyšších složek vrcholového sportu, 

- průběh zařazování a nastavení kritérií pro zařazení, 

- výsledky mládežnické reprezentace na mezinárodních soutěžích, 

- finanční zabezpečení, 

- průběh TS a VT, 

- výsledky testování, 

- spolupráce s osobními trenéry, 

- spolupráce s dalšími složkami ČPTM a reprezentace (SpS, RSC, seniorská 

reprezentace). 

c. A dále body, které mají SCM a AA zajišťovat dle platných předpisů, včetně tohoto 
prováděcího pokynu. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autoři: 

Jan Koutník, Jana Sobčíková ve spolupráci s komisí mládeže ČAS – Lukáš Dejdar, Jan 
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Tento Prováděcí pokyn navazuje na Koncepci reprezentace 2022-2032. Byl schválen 

Předsednictvem ČAS dne 13. 10. 2022, nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023 a k témuž dni ruší 

dokumenty „Atletické akademie prováděcí pokyn ČPTM 2021“ a „Sportovní centrum mládeže 

PROVÁDĚCÍ POKYN ČPTM 2021–2024“. 


