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Seznam zkratek
AA – atletická akademie
AO/AK – atletické oddíly a kluby
ČAS – Český atletický svaz
ČPTM – články péče o talentovanou mládež
OM – oddělení mládeže
VOM – vedoucí oddělení mládeže
OT – osobní trenér
P ČAS – předsednictvo Českého atletického svazu
RSC – rezortní sportovní centrum
RTM – reprezentační trenér mládeže
SCM – sportovní centrum mládeže
SpS – sportovní středisko
TR – trenérská rada
TS – testovací sraz
VT – výcvikový tábor
VSCM – vrcholové sportovní centrum mládeže
VTM – vedoucí trenér mládeže ČAS
VT SCM – vedoucí trenér sportovního centra mládeže
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1. Představení a cíle SCM
Sportovní centra mládeže ČAS (dále jen SCM) jsou jednou z částí celkové koncepce ČAS: Talentovaná
mládež. Talentovaná mládež zahrnuje následující články a programy ČAS podle věkových kategorií:
Atletika pro děti (U12), Sportovní střediska (U14, U16), Sportovní centra mládeže (U18, U20), Vrcholové
sportovní centrum mládeže (U23), a Atletická akademie (U12–U26).

1.1. Specifika programu
Atletika jako komplexní sport nabízí vyžití pro široké spektrum mládeže. Kluby a oddíly jsou a budou vždy
základem atletického hnutí. SCM nabízí nadstavbu k práci klubů a oddílů, nabídku pro zkvalitnění a
zpestření sportovní přípravy pro mladé atlety, jejich trenéry a oddíly.
Program SCM se snaží podpořit rozmanitost a kvalitu atletiky pro dospívající mládež. Zároveň projekt
vnímá dospívající mládež jako klíčovou základnu pro budoucí české vrcholové reprezentanty. Vrchol
atletické výkonnosti přichází u většiny atletů až v dospělosti. Program SCM je proto přizpůsoben
specifickým potřebám atletiky. Umožňuje rozlišit různé potřeby jednotlivých disciplín a různě vyspělých
mladých atletů.
Atletika je měřitelný sport. Program SCM se proto při podpoře talentů soustředí na široké spektrum
měřitelných dat (výkonnostní limity, obecné a speciální atletické testování, zdravotní anamnéza, osobní
anamnézy sportovců), a je zaštítěn kvalifikovanými profesionálními trenéry. Vyhledávání a podpora talentů
je vždy běh na dlouhou trať s mnoha překážkami. Věříme, že podporu musíme nabízet na základě solidních
dat.
Česká atletika má světové ambice díky své úspěšné atletické historii, a to navzdory relativně malé velikosti
ČR a atletického hnutí v porovnání s řadou ostatních států. Spolupráce mezi trenéry a atlety napříč ČR je
z pohledu ČAS klíčová, aby česká atletika udržela konkurenceschopnost na světovém poli. SCM proto
podporuje spolupráci, společnou přípravu, předávání zkušeností a vzájemnou motivaci atletů i trenérů.
Posun individuálních výkonů dávno není záležitostí jednotlivce, ale celých týmů.
Program SCM je financovaný prostřednictvím programů NSA na podporu talentované mládeže.

1.2. Cíl SCM
SCM sleduje dlouhodobě dva základní cíle:
1. komplexní podpora a rozvoj mládeže v kategoriích U18 a U20,
2. podpora rozvoje dospívajících atletů pro seniorské kategorie a vrcholovou atletiku.
Dílčí cíle SCM jsou následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zajištění krajských trenérů SCM,
zajištění mládežnických reprezentačních trenérů,
vyhledání talentovaných atletů,
sledování talentovaných atletů,
podpora atletického rozvoje zařazených atletů,
zajištění mládežnických reprezentačních výběrů,
metodická a vzdělávací podpora pro atlety i trenéry,
podpora trenérů a trenérské spolupráce,
podpora trenérských znalostí a dovedností,
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10. profesionální trenérská podpora pro zařazené i nezařazené atlety daných kategorií.

2. Personální zajištění a organizační struktura
2.1. Organizační struktura
ČPTM Pracoviště a pracovní pozice SCM zřizuje ČAS ve spolupráci s AO/AK. Organizačně jsou VOM, VTM,
VT SCM a RTM součástí Oddělení mládeže ČAS. Trenéři SCM jsou v pracovněprávním vztahu s AO/AK.
Český atletický svaz
Předsednictvo ČAS
Ředitel ČAS
Vedoucí oddělení mládeže
Referent pro SpS

Šéftrenér ČAS

Vedoucí trenér mládeže ČAS
Reprezentační trenér mládeže
Vedoucí trenér SCM

AO/AK
Vedoucí trenér SpS

Trenér SCM

Šéftrenér AA

Trenér SpS

Osobní trenér

Trenér AA

Atleti SpS

Atleti SCM

Atleti VSCM

2.2. Vedoucí oddělení mládeže a vedoucí trenér mládeže ČAS
VOM řídí oddělení mládeže ČAS, pod které spadají všechny programy ČPTM.
VTM řídí práci a činnost VT SCM a RTM, zajišťuje fungování programů SCM a VSCM, úzce spolupracuje
s šéftrenérem ČAS, předkládá nominace na reprezentační akce mládeže šéftrenérovi ČAS.

2.3. Vedoucí trenér SCM
2.3.1. Pracoviště a působnost
VT SCM je profesionální trenér ČAS na úrovni krajů. ČAS zřizuje 18 pozic VT SCM. Pracoviště VT SCM
zajišťuje AO/AK. ČAS vytváří dvě pracoviště VT SCM v krajích s významnou spádovou oblastí a členskou
základnou. Rovnoměrné rozdělení kompetencí v rámci kraje mezi jednotlivé VT SCM určuje VOM podle
spádových oblastí nebo jiného teritoriálního klíče v daném kraji.
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Rozložení krajských pozic VT SCM je následující:
Kraj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Olomoucký
Moravskoslezský
Jihomoravský
Zlínský
Kraj Vysočina
Celkem

Počet
pracovišť
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
18

2.3.2. Náplň práce a kompetence VT SCM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

sledování talentovaných atletů v kraji,
komunikace s osobními trenéry a AO/AK zařazených atletů v SCM,
komunikace na krajské úrovni s AO/AK, trenéry,
spolupráce s KAS,
návrh atletů na zařazení do SCM
sledování, evidence a vyhodnocení zařazených atletů v kraji (kontrola a evidence vstupních dat a
dat z testování, kontrola dat z testování),
zajištění testovacího srazu,
zajištění soustředění pro zařazené atlety,
zajištění vzdělávacích programů pro zařazené atlety,
zajištění metodických a vzdělávacích akcí pro trenéry v kraji,
trenérská činnost u spolupracujícího AO/AK,
podpora organizace mládežnických soutěží v kraji,
podpora organizace školních soutěží pod ČAS,
spolupráce s RTM,
organizace a vedení reprezentačních akcí a výprav na mezinárodní soutěže,
spolupráce s trenéry SCM, VT SpS, trenéry AA,
spolupráce s trenéry seniorské reprezentace, RSC a TR ČAS.

2.4. Reprezentační trenér mládeže
2.4.1. Pracovní pozice a působnost
Pracovní pozice RTM zřizuje ČAS. RTM jsou profesionální trenéři zodpovědní za konkrétní sekci disciplín,
která vymezuje jejich přímou působnost (rozložení sekcí viz níže). Do kompetence RTM spadají kategorie
U16, U18, U20 a U23, a to zejména atleti, kteří jsou zařazeni do reprezentačních výběrů, SCM, VSCM, nebo
jsou nominováni na reprezentační akce. RTM zaštiťují spolupráci mládežnické a seniorské reprezentace.
Pracoviště RTM stanovuje ČAS případně ve spolupráci s konkrétním AO/AK.
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2.4.2. Sekce disciplín
Každá sekce počítá minimálně s jedním RTM na plný úvazek. Další trenérské pozice lze obsazovat bez
ohledu na výši úvazku podle aktuální potřeby v dané sekci.
Sekce
Skoky
Překážkové sprinty
Sprinty
Vrhy a hody
Běhy a střední
tratě
Chůze
Víceboje
Celkem

Rozdělení sekce
dálka a trojskok
výška
tyč
překážky muži
překážky ženy
sprinty
disk
koule
kladivo
oštěp
běhy
střední tratě
chůze
víceboje

Počet trenérů
3
2
1
3

1
1
1
12

2.4.3. Náplň práce a kompetence RTM
1. sledování talentovaných atletů podle sekčního vymezení,
2. komunikace s osobními trenéry a oddíly zařazených atletů v SCM a reprezentačních výběrech
SCM,
3. sledování, evidence a vyhodnocení zařazených atletů v sekci (kontrola a evidence vstupních dat a
dat z testování, návrhy na zařazení, kontrola dat z testování),
4. podávání návrhů na zařazení do mládežnické reprezentace,
5. organizace a vedení reprezentačních akcí a výprav na mezinárodní soutěže,
6. návrh na rozsah podpory zařazeným atletům,
7. zajištění sekčního testování,
8. zajištění sekčního soustředění pro zařazené atlety,
9. zajištění navazujících sportovních prohlídek podle specifika sekce a individuálních potřeb
zařazených atletů,
10. zajištění vzdělávacích programů pro zařazené atlety,
11. zajištění metodických a vzdělávacích akcí pro trenéry,
12. trenérská činnost u spolupracujícího AO/AK,
13. spolupráce s VT SCM,
14. spolupráce s trenéry SCM, trenéry AA, VT SpS,
15. spolupráce s trenéry seniorské reprezentace, RSC a TR ČAS.

2.5. Osobní trenéři
Osobní trenéři jsou trenéři působící v AO/AK, kteří mají závodníky zařazené v SCM. Jejich činnost je plně v
kompetenci AO/AK. Ve vztahu k SCM tito trenéři:
8

1. organizují a řídí sportovní přípravu atletů zařazených do SCM v mateřském AO/AK,
2. spolupracují s VT SCM/RTM (koordinace účasti zařazených atletů na testovacích srazech,
výcvikových táborech, a dalších akcích SCM, konzultace výsledků, sportovních prohlídek a
testování zařazených atletů v rámci SCM),
3. mohou se účastnit testovacích srazů a soustředění se svými svěřenci v rámci podmínek SCM a
podle pokynů vedoucího akce, a to dané jako samoplátci, nebo s úhradou nákladů dle zvážení VT
SCM/RTM.
4. dle zvážení VT SCM/RTM mohou být odměněni ze strany ČAS za činnost a práci v rámci akcí
SCM.

2.6. Trenéři SCM
1. Trenéři SCM jsou v pracovněprávním vztahu s AO/AK. Pracoviště trenérů SCM zřizuje ČAS u
vybraných AO/AK.
2. ČAS vytváří pracoviště trenérů SCM na základě výběrového řízení.
3. Trenéři SCM zejména:
a. přímo trenérsky působí v AO/AK s kategoriemi U18 a U20, a případně kategoriemi U16 a
U23, pokud je to v souladu s koncepcí ČAS a daného AO/AK pro práci s talentovanou
mládeží,
b. zpracovávají a vyhodnocují roční tréninkový plán svých svěřenců,
c. spolupracují s VT SCM a RTM,
d. spolupracuje s VT SpS,
e. účastní se akcí SCM a reprezentačních akcí, na které jsou pozváni
f. řídí se platnými prováděcími pokyny SCM a ČPTM.

3. Zařazení do SCM
3.1. Základní podmínky a postup pro zařazení:
3.1.1. Základní podmínky SCM
Atlet může být navržen a zařazen do SCM pouze pokud splňuje následující základní podmínky SCM:
1. Splněný základní limit SCM pro danou sezonu v dané věkové kategorii, a to:
a. minimálně 2x v jedné sekci,1
b. nebo minimálně 1x ve dvou disciplínách z různých sekcí,2
c. nebo minimálně 1x v dané disciplíně na MČR nebo reprezentační akci.
2. 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.
3. Atlet musí mít platnou lékařskou prohlídku Vyhlášky č. 391/2013 Sb. (viz výklad ČAS: Vyhláška o
zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu).

1

Např.: Atlet splní základní limit do SCM v běhu na 100 m (sekce spritny) 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.
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3.1.2. Návrh atleta do SCM
1. Při splnění výše uvedených podmínek může být atlet navržen do SCM, a to kdykoliv v průběhu
roku.
2. Zařazení atleta do systému SCM je podmíněno podáním „Návrhu na zařazení“.
3. Atleta do SCM navrhuje VT SCM se souhlasem příslušného RTM a VTM. VT SCM oficiálně oznámí,
že eviduje návrh atleta do SCM danému atletovi (a jeho zákonným zástupcům), osobnímu
trenérovi a statutárnímu orgánu oddílu, u něhož je atlet registrován, a VTM.
4. VT SCM pravidelně sledují výkonnost atletů v kraji, zejména s ohledem na splněné limity do SCM.
5. Splní-li atlet základní podmínky SCM, osobní trenér atleta může na tuto skutečnost upozornit VT
SCM. VT SCM následně postupuje podle bodů 2) a 3) tohoto odstavce.
6. Návrh se podává skrze registr ČAS.
7. VT SCM oznámí atletovi a osobnímu trenérovi termíny a zásadní informace k fungování SCM, a to
(termínům zařazení, nejbližšího testovacího srazu, podmínky SCM apod.).

3.3.1. Kategorie Atlet SCM a Mládežnický reprezentant SCM
1. Návrh na zařazení do SCM obsahuje i návrh kategorie SCM.
2. SCM rozlišuje dvě kategorie zařazení atleta:
i. atlet SCM,
ii. mládežnický reprezentant SCM.
3. Kategorie atlet SCM označuje základní úroveň SCM. Atlet je navržen do dané kategorie při splnění
následujících podmínek:
a. Atlet má splněné základní podmínky SCM podle bodu 3.1.1.
b. Atlet absolvuje testovací sraz SCM (nebo náhradní testování dle dohody s VT SCM).
c. VT SCM se souhlasem RTM a VTM navrhne atleta do dané kategorie na základě
posouzení scoringu SCM (viz kapitola 4.).
4. Kategorie mládežnický reprezentant SCM označuje vyšší úroveň podpory. Atlet je navržen do dané
kategorie při splnění následujících podmínek:
a. Atlet má splněné základní podmínky SCM podle bodu 3.1.1.
b. Atlet absolvuje testovací sraz SCM (nebo náhradní testování dle dohody s VT SCM).
c. RTM se souhlasem VT SCM a VTM navrhne daného atleta do dané kategorie na základě
posouzení scoringu SCM.

3.2. Zařazení do SCM
1. O zařazení do SCM a příslušné kategorii, přesunu atleta mezi kategoriemi, a vyřazení atleta z SCM
rozhoduje KM na základě souhrnného seznamu navržených atletů, který předkládá VTM.
2. 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 a závazkem o jejich dodržování. Souhlas a podepsaný návrh lze
podat VT SCM osobně, nebo návrh odsouhlasit přes osobní přístupy do registru ČAS.
3. Zařazení do SCM, a kategorií Atlet SCM a Mládežnický reprezentant, probíhá třikrát ročně. Přesné
termíny zařazení SCM jsou stanoveny s ohledem na aktuální termínovou listinu, a to nejpozději na
konci aktuálního zařazování.
4. Termíny zařazování:
a. Po hlavní sezoně (hlavní zařazovací termín)
i. zpravidla ve druhé polovině listopadu,
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ii. vždy probíhá až po hlavních testovacích srazech SCM.
b. Po halové sezoně
i. v první polovině března.
c. Po jarní části sezony
i. v první polovině července.
5. Během každého zařazování je posouzen scoring SCM, který slouží jako základní doporučení pro
zařazení atleta do jedné ze dvou kategorií.
6. Na zařazení do SCM nevzniká automatické právo. KM může zamítnout návrh na zařazení, pokud atlet
nesplňuje základní podmínky, nebo jinak porušuje, nebo dříve porušoval pravidla pro fungování SCM.
7. 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. Přesun může navrhnout VT SCM, RTM,
nebo VTM. O navrženém přesunu rozhoduje KM.

4. Scoring SCM
1. Scoring SCM je základní datové zhodnocení úrovně atleta. Scoring sleduje a hodnotí následující
kritéria:
a. atletickou výkonnost,
b. obecnou pohybovou zdatnost,
c. osobní anamnézu,
d. kineziologický rozbor,
e. zdravotní anamnézu,
f. rozvoj atletického vzdělání.
2. Scoring respektuje specifické požadavky konkrétních sekcí a zohledňuje aktuální věk atleta.
Jednotlivá kritéria se hodnotí na základě:
a. srovnání výkonu a referenční hodnoty (limity podle disciplín a věku, srovnávací výkonnostní
tabulky, koeficienty apod.),
b. binární nebo širší hodnotící škály (např.: ano/ne; v pořádku/limitace/hrozba).
3. Výsledek scoringu je bodový součet ze všech dílčích sledovaných kritérií. Čím vyšší součet, tím
lépe atlet naplňuje požadavky SCM. U zařazovaných atletů do SCM slouží scoring jako základní
doporučení pro zařazení atleta do kategorií „Atlet SCM“ nebo „Mládežnický reprezentant“.
4. Scoring je evidován v registru ČAS v kartě atleta (modul SCM). Přístup k údajům ze scoringu má
atlet/zákonný zástupce, a dále s podmínkou informovaného souhlasu atleta také VOM, VTM, RTM,
VT SCM a osobní trenér. 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).

5. Podpora SCM
1. Vzhledem ke stanoveným cílům nabízí SCM následující podporu:
a. zajištění profesionálních trenérů a jejich trenérská činnost napříč ČR,
b. organizační podpora v oblasti mládežnické atletiky na krajské a sekční úrovni,
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2.

c. metodická a vzdělávací činnost, pořádání otevřených akcí (workshopy, otevřené tréninky,
semináře),
d. spolupráce s osobními trenéry,
e. testovací srazy (měření, testování, doporučení),
f. sportovní zdravotní prohlídky a kineziologické vyšetření v rámci testovacích srazů,
g. nabídka kondičních soustředění,
h. nabídka speciálních sekčních soustředění,
i. podpora atletického vzdělání (trenér, rozhodčí, organizace soutěží),
j. materiální vybavení a zápůjčky materiálu.
SCM podporuje zařazené atlety podle kategorie zařazení, a to v následujícím rozsahu:

Přehled podpory SCM pro zařazené atlety

Atlet SCM

Kineziologické vyšetření

ano

Mládežnický
reprezentant
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 (trenér, rozhodčí, AK2)

ano

ano

Rozšířená sportovní prohlídka dle sekcí

dle doporučení RTM

ano

Sekční VT

dle doporučení RTM

ano

Sekční testovací srazy

dle doporučení RTM

ano

Zahraniční závod

ne

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

6. Povinnosti zařazených atletů SCM
Atleti zařazení do SCM mají povinnost:
1. Pravidelně trénovat, nebo se jinak sportovně připravovat, k účasti se atletických soutěží podle
pokynů OT.
2. Doložit zdravotní prohlídku dle pravidel SCM,
3. Vést evidenci tréninků (tréninkový deník) a poskytnout na požádání tréninkovou evidenci k náhledu
VT SCM, RTM nebo OM ČAS. K evidenci tréninků využívají zařazení atleti především online
tréninkový deník ČAS. Jinou formu evidence lze v odůvodněných případech vést a předkládat
pouze po souhlasu VT SCM.
4. Účastnit se akcí SCM, na které jsou pozváni.
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5. Omluvit se 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, kolize
s oddílovým VT.
6. Startovat na MČR ve své kategorii a disciplíně, reprezentačních akcích nebo jiných soutěžích, na
které byli nominováni ČAS.
7. Omluvit se z MČR, reprezentačních akcí nebo jiných soutěží, na které jsou nominováni. Důvodem
k omluvě může být pouze: nemoc, zranění nebo jiná zdůvodněná okolnost, která by prokazatelně
bránila atletovi startovat na dané soutěži,
8. Absolvovat minimálně 6 startů v sezoně,
9. Absolvovat kurz atletického vzdělávání v rámci společných akcí SCM (trenérská kvalifikace,
rozhodcovská třída, atletická kancelář), a to nejpozději do 2 let od prvního zařazení do SCM
minimálně jednu z kvalifikací,
10. Splnit on-line kurz I Run Clean, a to nejpozději 14 dní od zařazení do SCM, a nadále udržovat
certifikát I Run Clean v platnosti,
11. Dodržovat platná nařízení ČAS, a to zejména anti-dopingová pravidla a etický kodex ČAS.

7. Vyřazení atletů z SCM a snížení kategorie,
1. Atlet může být z SCM vyřazen nebo přeřazen do základní kategorie kdykoliv od zařazení do SCM.
Návrh na vyřazení nebo přeřazení může podat VT SCM, RTM, VTM nebo VOM. O návrhu na vyřazení
rozhoduje KM.
2. Atlet může být vyřazen z SCM nebo přeřazen do základní kategorie z následujících důvodů:
a. na vlastní žádost atleta nebo OT,
b. porušení povinností atletů SCM,
c. porušení etického kodexu ČAS,
d. porušení reprezentační smlouvy (pokud ji má atlet podepsanou),
e. porušení dopingových pravidel,
f. neúčast na TS bez předchozí omluvy,
g. neomluvená neúčast na VT,
h. ukončení aktivní činnosti,
i. na návrh trenéra VT SCM, RTM nebo VOM při:
i.
významném snížení scoringu nebo jeho částí (zejména výkonnosti),
ii.
nesplnění základního limitu SCM ve dvou navazujících zařazovacích obdobích, kdy je atlet
zařazen do SCM.

7.1. Návrh na ponechání atleta v SCM
1. VT SCM nebo RTM může navrhnout ponechat v SCM a mládežnické reprezentaci atleta, který
nesplnil kritéria pro danou kategorii SCM z následujících důvodů:
a. zranění nebo dlouhodobá nemoc,
b. jiných objektivních důvodů, které znemožnili atletovi přípravu nebo účast na soutěžích.
2. V obou případech dokládá atlet tuto skutečnost před zařazovacími termíny lékařskou zprávou
nebo potvrzením z mateřského AO/AK. V rámci zařazovacích termínů pak rozhoduje
mechanismus dle bodu 3.2.
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8. Financování
8.1. Rozpočet SCM
1. Rozpočet SCM je koncipován na 400 zařazených atletů celkem, z toho 300 pro základní SCM a
100 pro mládežnickou reprezentaci. Počty atletů nejsou závazné. SCM zařazuje atlety pouze na
základě výše uvedených pravidel.
2. Rozpočet SCM je rozdělen do následujících dílčích položek:
a. sportovní příprava
i. rozpočet krajských SCM,
ii. rozpočet sekcí SCM,
b. materiální vybavení,
c. mzdy a odměny.
3. Využití rozpočtu se řídí vnitřními předpisy ČAS. O rozdělení rozpočtu SCM rozhoduje VOM. Za jeho
hospodárné využití odpovídají VT SCM a RTM, a resp. OM ČAS.

9. Hodnocení činnosti SCM
Hodnocení SCM předkládá KM jednou ročně Předsednictvu ČAS. Činnost SCM je hodnocena
v následujících kritériích:
1. Práce VT SCM a RTM
a. Obsah hodnocení VT SCM a RTM (v kompetenci VOM a ředitele ČAS).
b. Obsahem hodnocení je především splnění základních povinností podle náplně práce a
dalších úkolů zadaných zaměstnavatelem.
2. Cíle a obsah programu SCM
c. počet zařazených atletů v SCM a mládežnické reprezentaci,
d. průběh zařazování a nastavení kritérií pro zařazení,
e. výsledky mládežnické reprezentace na mezinárodních soutěžích,
f. finanční zabezpečení,
g. průběh TS a VT,
h. výsledky testování,
i. spolupráce s osobními trenéry,
j. spolupráce s dalšími složkami ČPTM a reprezentace (SpS, RSC, seniorská reprezentace).

10. Návaznost SCM na další složky ČPTM a
reprezentace
10.1. SCM a SpS (U16)
SCM navazuje na činnost sítě SpS, která zajišťují základní atletický rozvoj atletické mládeže U16.
Návaznost SCM na SpS spočívá zejména v následujícím:
1. základní testovací bateri (20 m PVS, 50 m PVS, skok z místa, 12 minutovka, autový hod
medicinbalem, základní gymnastické testy),
2. otevřené testovací moduly v rámci registru ČAS pro všechny registrované atlety,
3. pozvánky pro VT SpS na krajské testovací srazy SCM,
4. pozvánky pro atlety U16, kteří jsou navrženi do SCM na sekční VT podle rozhodnutí RTM,
5. seznamovací trénink a informační schůzka s VT SCM pro starší žáky, kteří mají splněný základní
SCM limit,
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6. seminář ČPTM sdružující trenéry SpS a SCM,
7. vytvoření sady kontrolních cvičení a dovedností, které by měl atlet U16 zvládnout při přechodu do
vyšší kategorie.

10.2. SCM a VSCM (U23)
VSCM navazuje na koncepci SCM. Atleti zařazení do VSCM pokračují v atletickém rozvoji s výhledem pro
výkonnostní trénink.
Návaznost VSCM na SCM spočívá zejména v následujícím:
1. RTM zodpovídá za kategorie v rámci mládežnické reprezentace SCM (U16, U18) i VSCM (U23),
2. Atleti VSCM absolvují krajské testovací srazy ve stejných termínech jako SCM,
3. Atleti VSCM se účastní sekčních VT a TS.

10.3. Spolupráce SCM, RSC a seniorské reprezentace
Cíle spolupráce SCM a seniorské reprezentace:
1.
2.
3.
4.

nabídnout nejlepší podmínky atletům s největším potenciálem,
formalizovat spolupráci SCM, RSC, reprezentačních trenérů a dalších variant vrcholové přípravy,
provázat věkové kategorie,
provázat trenérské předávání zkušeností.

10.3.1.Plénum SCM + VSCM + reprezentace
1. Jednou nebo dvakrát ročně proběhne plénum dle sekcí mezi RTM a trenéry seniorské
reprezentace a RSC dle sekcí, vedené ČAS,
2. RTM sestaví pro toto plénum žebříček priorit atletů, kteří by měli dostat nabídku a pokračovat do
další formy vrcholové přípravy, přejít do sledování/spolupráce s RSC/reprezentačním trenérem.
3. Žebříček bude založený na dlouhodobém sledování v SCM, datech z SCM, a komentář RTM.
4. V návaznosti na jednání pléna bude stanoveno období pro oslovení atletů a osobních trenérů
s nabídkami na další spolupráci.

10.3.2. Nabídky vrcholové přípravy pro kategorii U20
1. RTM a RSC/reprezentační trenér společně osloví osobního trenéra (a atleta) s nabídkou na
pokračování/přechodu do další formy vrcholové přípravy:
a. nabídky respektují prioritní řazení dle bodu 10.3.1.2,
b. nabídky respektují možnosti daného RSC/reprezentačního trenéra (počet volných míst,
trenérské zabezpečení, dohodnuté koncepce domácímu oddílu v otázce přestupu),
c. nabídku dostává vždy osobní trenér atleta (a atlet),
d. pokud osobní trenér a atlet souhlasí s nabídkou, jednají dále individuální podmínky
(záruky přechodu v pozdějších letech, přestup, kompenzace domácímu oddílu apod.).
2. Oslovení trenérů a atletů probíhá na základě oficiální komunikace na jednotném formuláři ČAS a
konkrétního spolupracujícího subjektu.
3. Atleti, kteří prošli systémem SCM mají možnost konzultací s VT SCM a RTM na základě osobní
dohody.

10.3.3. Nabídky spolupráce pro kategorii U18
1. RTM a RSC/reprezentační trenér společně osloví osobního trenéra (a atleta) s nabídkou na
sledování a spolupráci,
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a. nabídka respektuje doporučení RTM,
b. nabídku dostává současný osobní trenér a konzultuje ji s atletem, rozhodnou se ANO/NE,
c. pokud trenér a atlet souhlasí s nabídkou, dojde k zařazení atleta na seznam tzv. talent
týmu nebo sportovního družstva juniorů, a uzavření dohody o spolupráci v trénování
(konzultace s RSC/reprezentačními trenéry, možnost účasti na soustředěních s dospělou
reprezentací za podmínek SCM, využívání sportovišť atp.).
d. podmínky dohod mezi trenéry, atlety a RSC jsou v kompetenci RSC/reprezentačních
trenérů (nastavení spolupráce, podmínky, záruky přechodu v pozdějších letech, přestup,
kompenzace apod.).
2. Oslovení atleta probíhá na základě oficiální komunikace na jednotném formuláři ČAS a
konkrétního spolupracujícího subjektu.

10.3.4. Společné reprezentační testovací srazy
RTM a Trenérská rada stanoví ve společné shodě termíny testovacích srazů podle sekcí pro členy
reprezentace U18, U20, U23 a seniorské reprezentace za účasti osobních trenérů, RTM a reprezentačních
trenérů seniorů.

10.3.5. Účast reprezentačních trenérů na SCM akcích
1. Pravidelně probíhají nabídky a koordinace sekcí napříč věkovými kategoriemi o uspořádání
společných VT.
2. Nabídky pro účast a pomoc reprezentačních trenérů na výcvikových táborech SCM (dle předem
stanovených podmínek) jsou v kompetenci RTM a VT SCM.

10.3.6. Doplňkové čerpání SCM pro atlety spolupracující s RSC a
reprezentací
1. Trenéři RSC nebo seniorské reprezentace mohou požádat o doplňkové čerpání prostředků SCM na
výcvikový tábor, kterého se účastní atlet zařazený v SCM.
2. Účasti SCM atleta na soustředění nebo výcvikovém táboru s trenérem seniorské reprezentace jsou
podmíněny následovně:
a. atlet má platnou zdravotní prohlídky,
b. atlet má splněné testování SCM,
c. osobní trenér daného SCM atleta je zároveň trenérem seniorského reprezentanta,
d. trenér reprezentanta musí mít minimálně 2. trenérskou třídu,
e. atlet musí být zařazen v SCM jako mládežnický reprezentant U20,
f. nebo atlet U18 zařazený do sledování reprezentačního trenéra seniorů,
g. schválení RTM a VTM.
3. Výše plnění může dosáhnout maximálně 2/3 ceny adekvátní akce SCM. Doplňkové plnění je
poskytováno z rozpočtu SCM s tím, že o výši poskytnutého plnění se snižuje zbývající část
prostředků rozpočtovaných dané sekci/sekcím podle bodu 8.1.2.a.ii tohoto pokynu.

Autoři
Na koncepci SCM se podílel tým za následující složky:
-

oddělení mládeže ČAS: Jan Koutník, Tomáš Purman,
komise mládeže ČAS: Jaroslava Weberová
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-

oddělení metodiky ČAS: Vít Rus, Jan Feher, Dominik Kolinger,
pracovní skupina VT SCM: Lukáš Dejdar (vedoucí skupiny), Petr Jeřábek, Zdeněk Rakowski,
Stanislav Šuška, Jiří Kliner,
šéftrenér ČAS: Jan Netscher,
lékařský tým: MUDr. Karolíny Velebové (šéflékařka ČAS), MUDr. Jiří Dostál, Mgr. Jan Taussig.
revize a korektury: VT SCM, VTS SCM, Komise mládeže ČAS, Metodická komise ČAS, TR ČAS,
Ing. Jiří Topinka.
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