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Použité zkratky 

NSA – Národní sportovní agentura 

SCM – Sportovní centrum mládeže 

ČSST – Český svaz silového trojboje, z.s. 

EVT – Elitní výkonnostní třída 

MVT – Mistrovská výkonnostní třída 

1. VT – První výkonnostní třída 

KM – Komise mládeže a medializace ČSST 

RK – Reprezentační komise a Komise metodiky ČSST 

ČR – Česká republika 

Oddíl – Sdružený subjekt (oddíl, klub) Českého svazu silového trojboje 

IWGA – Mezinárodní asociaci Světových her 

 

Obecné ustanovení 

Obsah systému a koncepce talentované mládeže je popsáno ve třech materiálech vydaných 

ČSST. Metodika v oblasti talentované mládeže je stanovena ve směrnici s názvem 

Strategický materiál Českého svazu silového trojboje, z.s. pro oblast talentované 

mládeže, která byla schválená VV ČSST dne 7. 12. 2017, přičemž poslední aktualizace byla 

schválená VV ČSST dne 19. 8. 2022. Součástí výše uvedeného materiálu pro oblast 

talentované mládeže je dále koncepční materiál s názvem „Řízení a zajištění péče o 

sportovně talentovanou mládež Českého svazu silového trojboje, z.s.“. Jedná se o 

vyhodnocující dokument, který konkrétně popisuje práci s talentovanou mládeží od roku 

1993, a průběžně vyhodnocuje práci činnosti sportovních center mládeže v oblasti 

hodnotících ukazatelů, zřizování sportovních center mládeže a financování v této oblasti. 

Činnost v oblasti talentované mládeže se dále realizuje i prostřednictvím směrnice 

„Kvalifikační řád a strategie vzdělávání trenérů Českého svazu silového trojboje“, která 

stanovuje způsob a podmínky vzdělávání trenérů sportovních center mládeže. 

 

 

 

 

 

 

 



I. 

Systém a koncepce talentované mládeže 

Českého svazu silového trojboje, z.s. 

za rok 2022 
 

Organizační struktura a personální zabezpečení činnosti 

SCM 

Stanoveno ve směrnici Strategický materiál Českého svazu silového trojboje, z.s. pro 

oblast talentované mládeže 

 Výkonný výbor ČSST 

 Komise mládeže a medializace ČSST 

 Reprezentační komise a Komise metodiky ČSST 

 Pracovní tým SCM (vedoucí trenér, zodpovědný trenér, fyzioterapeut, ostatní trenéři) 

Výkonný výbor ČSST 

 Vyčleňuje finanční prostředky poskytnuté od NSA a jiných zdrojů, které jsou určené 

na krytí odměn vedoucího trenéra, zodpovědných trenérů, fyzioterapeuta a ostatních 

trenérů, dále na náklady související se zabezpečením sportovní přípravy talentované 

mládeže a na pořízení vybavení pro přípravu talentované mládeže. 

 Schvaluje zřízení SCM ČSST 

 Schvaluje konečný jmenný seznam výběru talentované mládeže. 

 Schvaluje výběr významně talentované mládeže s potenciálem zúčastnit se Světových 

her. 

 Schvaluje pracovní tým, který se podílí na rozvoji SCM. 

 Schvaluje roční zprávu o vyhodnocení pracovního týmu včetně zprávy o činnosti 

SCM. 

Komise mládeže a medializace 

 KM zajišťuje organizační a administrativní práce spojené s přípravou a složením 

pracovního týmu SCM. 

 Navrhuje složení pracovního týmu (vedoucího trenéra, fyzioterapeuta a ostatní 

trenéry), který se podílí na rozvoji SCM. Jmenný seznam předkládá Výkonnému 

výboru ČSST ke schválení.  

 Navrhuje zřízení SCM Výkonnému výboru ČSST. 

 Sestavuje plán a systém vzdělávání trenérů SCM v souladu se směrnicí „Kvalifikační 

řád a strategie vzdělávání trenérů“. 



 Vyhodnocuje práci pracovního týmu SCM za kalendářní rok. Roční zprávu o 

vyhodnocení překládá Výkonnému výboru ČSST. Součástí této zprávy je i 

vyhodnocení o činnosti SCM za kalendářní rok, kterou zpracovává vedoucí trenér. 

 Předkládá návrhy na zařazení a vyřazení sportovců do SCM. Tyto návrhy konzultuje 

s vedoucím trenérem. Konečný jmenný seznam předkládá ke schválení Výkonnému 

výboru ČSST. 

Reprezentační komise a Komise metodiky 

 Uděluje trenérské stupně trenérům SCM. 

 Je kontrolním orgánem v oblasti trenérské péče a dosaženého vzdělání trenérů SCM 

v souladu se směrnicí „Kvalifikační řád a strategie vzdělávání trenérů“. 

 Vydává doporučení užšího výběru sportovců pro výběr talentů pro přípravu na 

Světové hry, kterou předkládá KM. 

Vedoucího trenér 

 Je vedoucím pracovního týmu SCM. Zodpovídá za činnost a výsledky talentované 

mládeže zařazené do SCM. 

 Zpracovává zprávu o činnosti SCM za kalendářní rok, kterou předává KM 

 Zpracovává, vyhodnocuje a plní tréninkový a finanční plán SCM, to zejména 

v souvislosti s pořádáním soustředění, kontrolní srazů a metodického vedení sportovců 

SCM. 

 Koordinuje práci fyzioterapeuta, zodpovědných trenérů a práci ostatních trenérů. 

 Vyhodnocuje práci fyzioterapeuta, zodpovědných trenérů a ostatních trenérů. O jejich 

práci informuje KM. 

 Vede evidenci o výsledcích a zlepšování sportovců SCM. 

 Průběžně informuje o výsledcích a rozvoji talentované mládeže státní trenéry ČSST. 

 Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce vedoucího trenéra je trenérský stupeň A 

 Vedoucí trenér musí být členem ČSST, starší 23 let a před svým jmenováním 

vychovat alespoň pět mistrů České republiky v silovém trojboji v kategorii mládeže. 

Fyzioterapeut 

 Realizuje funkční fyziologické a motorické vyšetření sportovců SCM. Roční zprávu o 

tomto vyšetření podává zodpovědnému pracovníkovi za činnost SCM, kterým je 

vedoucí trenér. 

 Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce fyzioterapeuta je vzdělání minimálně 

v bakalářském stupni v oboru fyzioterapie. 

 Metodicky a odborně vede sportovce SCM v oblasti rehabilitace a regenerace. 

Zodpovědný trenér 

 Je osobním trenérem daného sportovce SCM. 

 Je zodpovědný za vývoj a výkonnostní růst sportovce. 

 Sestavuje plány a deleguje práci ostatních trenérů. 



 Zodpovědný trenér musí být členem ČSST. 

 Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce zodpovědných trenérů je minimálně 

trenérský stupeň B. 

Ostatní trenéři 

 Plní tréninkové plány určené zodpovědným trenérem, a to jak obecné, tak i specifické 

pro silový trojboj a benčpres. Jde zejména o odborné a metodické vedení v oblasti 

techniky disciplín silového trojboje, způsobu sestavování tréninku během přípravy, 

výživy, antidopingových pravidel, pravidel silového trojboje a kodexu závodníka. 

 Ostatní trenéři nemusí být členy ČSST. Může se jednat o specialisty v daném oboru, 

které si vyžádá vedoucí nebo zodpovědný trenér. 

 Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce ostatních trenérů je minimálně trenérský 

stupeň B. 

 

Vazba na reprezentaci under age kategorie 

Poslání a úkoly SCM ve sportovním úseku 

Stanoveno ve směrnici Strategický materiál Českého svazu silového trojboje, z.s. pro 

oblast talentované mládeže 

Výběr a podpora přípravy sportovců ve věku 15 – 23 let směřující k zařazení do 

reprezentačního týmu ČR. 

Zajištění pravidelné účasti talentované mládeže na mezinárodních soutěží juniorů a příprava 

talentované mládeže pro budoucí výběr reprezentace dospělých. 

Vytvoření podmínek pro největší talentované sportovce s potenciálem zúčastnit se Světových 

her v letech 2025 a 2029. 

Stanovení věkové hranice sportovců SCM 

Silový trojboj a jeho jednotlivé soutěžní disciplíny ze své povahy, kdy je specifickým cílem 

dosáhnout co největšího rozvoje síly pro získání nejvyšších výkonů v jednotlivých 

disciplínách při současném působení na postavu, na upevnění zdraví, zvyšování celkové 

kondice a rozvíjení morálních a volných vlastností, mají nastavené mládežnické věkové 

kategorie, pro které jsou pořádány nejvyšší světové a evropské soutěže, následovně: 

 Mladší junioři: 14 – 18 let 

 Junioři: 19 – 23 let 

Věkové kategorie stanovují oficiální Pravidla silového trojboje, která vydává světová 

organizace IPF. https://www.powerlifting.sport/rules/codes/info/technical-rules 

V Českém svazu silového trojboje platí věkové kategorie ve shodě s mezinárodní organizací 

IPF.  

https://www.powerlifting.sport/rules/codes/info/technical-rules


Z důvodů technických Pravidel silového trojboje a reálného dosažení poslání a úkolů SCM 

bylo nastaveno věkové rozdělení sportovců zařazených do SCM v rozmezí 15 – 23 let. 

Návaznost na systémové soutěže 

Hodnotící ukazatele sledují činnost SCM v několika soutěžích, které na sebe systémově 

navazují. 

Hierarchie systémových soutěží vzestupně 

 Mistrovství České republiky juniorů a dorostu v silovém trojboji nebo benčpresu 

 Mezinárodní soutěže kategorie juniorů a dorostu 

 Mezinárodní soutěže kategorie open 

 Světové hry 

Mistrovství České republiky juniorů a dorostu v silovém trojboji nebo benčpresu 

Na nejvyšší národní mistrovskou soutěž se kvalifikují sportovci zejména z nižších soutěží, 

nejčastěji z oblastních mistrovství, a to na základě umístění v těchto soutěžích nebo při zisku 

vyšší výkonnostní třídy. Prvním stupněm v oblasti práci s talentovaným sportovcem je 

kvalifikace na nejvyšší národní soutěže mládeže a zisk mistrovské (MVT) nebo elitní (EVT) 

výkonnostní třídy. Jedná se o jeden z hodnoticích ukazatelů, který patří mezi vyhodnocující 

kritéria práce v SCM: 

Mezinárodní soutěže kategorie juniorů a dorostu 

Z nejvyšších národních soutěží se sportovci SCM mohou kvalifikovat i na mistrovství světa a 

Evropy. Zajištění účasti na mezinárodních soutěží v kategorii juniorů a dorostu je jedním 

z úkolů SCM a druhým stupněm systémové soutěže. Sledujícím hodnotícím ukazatelem 

fungování SCM je počet startů na těchto soutěží a počet získaných medailí.  

Mezinárodní soutěže kategorie open 

Výběr a podpora reprezentantů SCM směřuje ve svém poslání k výchově reprezentantů 

kategorie open (dospělých). Tito reprezentanti se následně zúčastňují nejvyšších soutěží typu 

mistrovství světa a Evropy. 

Světové hry 

Zcela výjimeční talenti mohou být v rámci činnosti SCM vychováni pro budoucí účast na 

Světových hrách v rámci multisportovní události pořádané IWGA. Jedná se o nejvyšší stupeň 

systémové soutěže a nejvyšší úkol a poslání činnosti SCM. 

Způsob podpory 

Stanoveno ve směrnici Strategický materiál Českého svazu silového trojboje, z.s. pro 

oblast talentované mládeže 

 



Poslání a úkoly SCM ve finančním úseku 

Vytvoření odborných podmínek pro zabezpečení sportovní přípravy talentované mládeže. 

Vytvoření ekonomicko-organizačních podmínek pro zabezpečení sportovní přípravy 

talentované mládeže. 

Úhrada za služby SCM 

Finanční odměny za poskytnuté služby, odměny za činnost SCM, organizované srazy 

talentované mládeže a soustředění navrhuje KM ČSST. Celkový rozpočet na činnost SCM 

schvaluje VV ČSST. 

.Kontrola sportovních center mládeže 

Kontrola sportovní výkonnosti 

 Jmenný seznam sportovců zařazených do SCM a zřízení SCM schvaluje Výkonný 

výbor ČSST na základě návrhu KM ČSST. Výkonný výbor ČSST na základě 

každoroční zprávy, kterou předkládá KM ČSST, vyhodnocuje na základě hodnoticích 

ukazatelů udržitelnosti, zda v souvislosti s nastavenou koncepcí pracují SCM správně. 

Finanční kontrola SCM 

 KM ČSST předkládá rozpočet pro dané období Výkonnému výboru ČSST. Finanční 

vyhodnocení je součástí zprávy o činnost SCM.  

 Kontrolu prvotních dokladů souvisejících s činností SCM provádí Kontrolní komise 

ČSST. 

Kontrola a vyřazování SCM 

 KM mládeže průběžně sleduje a vytváří vyhodnocení jednotlivých SCM podle 

bodových kritérií nastavené směrnicí. Pokud některé ze SCM klesne pod bodový limit 

stanovený Strategickým materiálem Českého svazu silového trojboje, z.s. pro oblast 

talentované mládeže, Výkonný výbor ČSST na návrh KM ČSST sportovní centrum 

mládeže vyřadí. 

 

Trenérské zajištění 

Stanoveno ve směrnici Strategický materiál Českého svazu silového trojboje, z.s. pro 

oblast talentované mládeže 

Trenérské zajištění dle organizační struktury 

 Předseda Komise mládeže 

 Vedoucí trenér SCM 

 Zodpovědný trenér 

 Ostatní trenér 



 Fyzioterapeut 

Podrobná činnost, odpovědnost, úkoly, minimální kvalifikace a praxe je stanovena 

v organizační struktuře tohoto dokumentu. 

Vzdělávání trenérů sportovních center mládeže 

KM ČSST každoročně stanovuje tým reprezentační trenérů v kategorii mládeže, kteří 

působí ve sportovních centrech mládeže a jako státní trenéři juniorů na mezinárodních 

soutěží. 

V rámci této koncepce KM ČSST zejména  

 Sestavuje plán a systém vzdělávání státních trenérů mládeže a trenérů SCM. 

 Přiděluje jednotlivé reprezentanty do péče jednotlivým státním trenérům mládeže a 

trenérů SCM. 

Státní trenér musí splňovat níže uvedení náležitosti 

 Být zařazen do trenérského stupně A 

 Být starší 23 let 

 Vychovat alespoň pět mistrů České republiky v kategorii mládeže 

Systém vzdělávání státních trenérů mládeže a trenérů SCM 

 Účast na semináři Komise rozhodčích, která každoročně proškoluje státní trenéry 

v oblasti pravidel silového trojboje a soutěžního řádu ČSST, v rozsahu alespoň 

jednou ročně. 

 Účast na semináři v oblasti diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapie 

odbornými lektory, které určí KM ČSST, v rozsahu alespoň dvakrát ročně. 

 Účast na semináři v oblasti programingu tréninkových metod a techniky 

jednotlivých disciplín v rozsahu dvakrát ročně. 

 Účast na mezinárodní soutěži pořádané evropskou nebo světovou federací a tím 

získávání praktických dovednosti v oblasti koučování a psychologie v rozsahu alespoň 

jednou ročně. 

Odměňování trenérů 

 Výše a způsob (OSVČ, DPP apod.) odměňování vedoucího trenéra, fyzioterapeuta, 

zodpovědného trenéra a ostatních trenérů navrhuje KM ČSST.  

 Celkovou výši finančních odměn za sledované období schvaluje VV ČSST 

 Maximální hodinová sazba všech trenérů SCM se odvíjí od limitů, které jsou 

stanoveny ve výzvách Národní sportovní agentury nebo jiných orgánů státní správy či 

samosprávy. 

 

 



 

Metodika a koncepce 

Stanoveno ve směrnici Strategický materiál Českého svazu silového trojboje, z.s. pro 

oblast talentované mládeže 

Kompetence v oblasti metodiky a koncepce 

Práce s talentovanou mládeží je v trenérské koncepci rozčleněna na čtyři úrovně, a to zřízení 

sportovního centra až po úzce specializovanou práci trenérů v konkrétní tréninkové jednotce 

talentovaného sportovce. 

Předseda komise mládeže 

 Navrhuje zřízení SCM 

 Navrhuje složení pracovního týmu (vedoucího trenéra, fyzioterapeuta a ostatní 

trenéry), který se podílí na rozvoji SCM. 

 Sestavuje plán a systém vzdělávání trenérů SCM 

Vedoucí trenér 

 Vede zřízené SCM 

 Pořádá organizované srazy mládeže, soustředění 

 Metodicky vede zodpovědné trenéry a ostatní trenéry. Přiděluje tyto trenéry 

jednotlivých sportovcům  

 Získává data od fyzioterapeuta a navrhuje řešení pro zodpovědné a ostatní trenéry 

v přípravě sportovních talentů 

Zodpovědný trenér 

 Vede samotné tréninkové jednotky sportovce. Sestavuje tréninkové plány a plánuje 

výkonnostní růst sportovce 

Ostatní trenér 

 Spolupracuje se zodpovědným trenérem na specifických a odborných zaměření se 

sportovcem (diagnostika pohybového aparátu, programing, výživa) 

 

Vyřazování ze systému při neplnění, dohled na 

kondičním rozvojem 

Stanoveno ve směrnici Strategický materiál Českého svazu silového trojboje, z.s. pro 

oblast talentované mládeže 

 Dohled nad sportovci SCM -  zodpovědní trenéři 

 Dohled nad trenéry – vedoucí trenér 

 Dohled nad sportovními centry – Komise mládeže a medializace ČSST 

V případě nedodržení hodnoticích kritérií nebo v případě nedodržování nastavené koncepce 

může být sportovec, trenér nebo sportovní centrum vyřazeno. 



Zdravotní zajištění 

Stanoveno ve směrnici Strategický materiál Českého svazu silového trojboje, z.s. pro 

oblast talentované mládeže 

Fyzioterapeut realizuje funkční fyziologické a motorické vyšetření sportovců SCM. Roční 

zprávu o tomto vyšetření podává zodpovědnému pracovníkovi za činnost SCM, kterým je 

vedoucí trenér. Tato vyšetření jsou vedoucím trenérem začleněny do koncepce v SCM a data 

jsou konzultována se zodpovědným trenérem a sportovcem pro lepší nastavení tréninkového 

procesu. 

Výběr zařazení dětí a mládeže do systému talentované 

mládeže svazu 

Stanoveno ve směrnici Strategický materiál Českého svazu silového trojboje, z.s. pro 

oblast talentované mládeže 

Stanovení věkové hranice sportovců SCM 

Silový trojboj a jeho jednotlivé soutěžní disciplíny ze své povahy, kdy je specifickým cílem 

dosáhnout co největšího rozvoje síly pro získání nejvyšších výkonů v jednotlivých 

disciplínách při současném působení na postavu, na upevnění zdraví, zvyšování celkové 

kondice a rozvíjení morálních a volných vlastností, mají nastavené mládežnické věkové 

kategorie, pro které jsou pořádány nejvyšší světové a evropské soutěže, následovně: 

 Mladší junioři: 14 – 18 let 

 Junioři: 19 – 23 let 

Věkové kategorie stanovují oficiální Pravidla silového trojboje, která vydává světová 

organizace IPF. https://www.powerlifting.sport/rules/codes/info/technical-rules 

V Českém svazu silového trojboje platí věkové kategorie ve shodě s mezinárodní organizací 

IPF.  

Z důvodů technických Pravidel silového trojboje a reálného dosažení poslání a úkolů SCM 

bylo nastaveno věkové rozdělení sportovců zařazených do SCM v rozmezí 15 – 23 let. 

Kritéria pro zařazení do výběru talentované mládeže pro Světové hry 

Největší sportovní talenti mohou být zařazeni do užšího výběru v rámci SCM na základě 

potenciálu zúčastnit se Světových her v silovém trojboji konané v roce 2025 nebo 2029.  

Světové hry jsou mezinárodní multisportovní akcí pořádanou Mezinárodní asociací Světových 

her, která se koná jednou za čtyři roky, přičemž slouží významným a vybraným 

neolympijským sportům. Silový trojboj je součástí těchto her již od prvního ročníku, tedy od 

roku 1981. Cílem je vybrat talentované sportovce, kteří mají nejen šanci stát se úspěšnými 

https://www.powerlifting.sport/rules/codes/info/technical-rules


reprezentanty, ale mají též perspektivu zúčastnit se i největší sportovní události v tomto 

sportovním odvětví. 

Kritéria pro výběr sportovního talentu do užšího výběru v rámci SCM s potenciálem zúčastnit 

se Světových her: 

 Výkonnostní třída v silovém trojboji sportovce je na úrovni EVT. Zisk výkonnostní 

třídy pouze v jednotlivé disciplíně není dostačující. 

 Je mistrem České republiky v silovém trojboji v kategorii juniorů nebo dorostenců. 

 Získal medaili na mistrovství světa nebo Evropy v silovém trojboji nebo jeho 

disciplíně v kategorii juniorů nebo dorostenců. 

Tato kritéria musí být splněna všechna. Zařazeni do užšího výběru talentovaných sportovců 

musí být v souladu s doporučením RK a jejími směrnicemi a strategiemi pro dlouhodobý 

rozvoj reprezentace open a pro přípravu na budoucí největší světové a evropské soutěže 

v silovém trojboji. 

Kritéria zřízení SCM 

Při posuzování zřízení SMC se posuzují níže uvedená kritéria: 

 Kvalita koncepčního plánu, způsob vedení SCM, návrh personálního obsazení 

SCM. 

Počet získaných bodů: 0 – 10 (hodnocení KM, která udělí bodový počet od nuly do 

deseti). 

 

 Počet sportovců, kteří splňují kritéria pro zařazení do výběru talentované 

mládeže. 

Počet získaných bodů 0 – 20 (za každého sportovce jeden bod, přičemž dvacet je 

maximum). 

 

 Počet zapojených oddílů, které spolupracují na péči o talentované sportovce: 

Počet získaných 0 - 15 (za každý zapojený oddíl jeden bod, přičemž patnáct je 

maximum). 

 

 Počet trenérů se stupněm A, B. 

Počet získaných bodů: 0 - 15 (za každého trenéra jeden bod, přičemž patnáct je 

maximum). 

 

 Dostatečné vlastnictví, dlouhodobý pronájem nebo zápůjčka tréninkového 

vybavení, které odpovídá pravidlům silového trojboje. 

Počet získaných bodů: 0 - 10 (hodnocení KM, která udělí bodový počet od nuly do 

deseti). 

 



 Počet získaných medailí na mistrovství světa a Evropy mládeže v předcházejících 

třech kalendářních letech. 

Počet získaných bodů: 0 - 15 (za každou medaili jeden bod, přičemž patnáct je 

maximum). 

Minimální počet bodů u každého jednotlivého kritéria jsou tři body. 

Celkový minimální počet bodu nutný pro zřízení SCM je 40 bodů. 

Splnění určitého počtu bodů neznamená automatické zařazení oddílu do SCM. KM předloží 

návrhy na zřízení SCM podle aktuálních potřeb a finančních možností ČSST, výkonnému 

výboru, který návrhy projedná a zřízení nebo prodloužení činnosti SCM schválí nebo zamítne. 

Hodnoticí ukazatele udržitelnosti 

Úspěšnost práce s talentovanou mládeží je měřitelná několika prokazatelně objektivní 

hodnotícími ukazateli udržitelnosti.  

Jedná se o níže uvedené ukazatele: 

 Počet získaných mistrovských a elitních výkonnostních tříd v kategorii juniorů a 

dorostu v kalendářním roce. 

 Počet reprezentantů v kategorii juniorů a dorostu na mezinárodních soutěží 

v kalendářním roce. 

 Počet získaných medailí na mezinárodních soutěží v kategorii juniorů a dorostu 

v kalendářním roce. 

Odůvodnění hodnotících ukazatelů 

Výkonnostní třídy jsou stanoveny Soutěžním řádem ČSST již od roku 1993 a pravidelně 

aktualizovány v souladu se zvyšující se výkonností sportovců a sledování trendů ostatních 

zemí. Jedná se o rozdělení sportovců dle výkonů do pěti úrovní (EVT, MVT, 1. VT, 2. VT, 3. 

VT). Jedná se o objektivní posouzení výkonnosti daného sportovce v souvislosti s hmotnostní 

a věkovou kategorií bez ohledu na umístění v dané soutěži.  Jde o hlavní ukazatel růstu počtu 

talentovaných sportovců v silovém trojboji z pohledu množství talentů, kteří působí ve 

sdružených subjektech (oddílech, klubech) v souvislosti s činností SCM. 

Počet reprezentantů v kategorii juniorů a dorostu a počet získaných medailí na mezinárodních 

soutěží za kalendářní rok je ukazatel sledující udržitelnost s ostatními státy v silovém trojboji 

v souvislosti s neustále se zvyšující se úrovní. Jedná se také o ukazatel, který hodnotí, zda je 

nastavená koncepce schopná vyprodukovat budoucí reprezentanty kategorie dospělých. 

 

 

 

 



II. 

Vyhodnocení péče o talentovanou mládež v roce 

2022 
 

Organizační struktura 

VV ČSST ke dni 26. 8. 2017 zřídil tři sportovní centra mládeže, konkrétně v Sedlčanech, 

Brně a Zlíně. Usnesení o zřízení SCM je zveřejněno na webových stránkách ČSST: 

 

V průběhu fungování této koncepce bylo brněnské SCM přesunuto do Prahy. V průběhu roku 

2022 bylo zlínské SCM přesunuto do Karviné. 

 

Novodobá koncepce posunula práci s talentovanou mládeží zejména o stálou péči ve 

stanovených členských subjektech ČSST a podle jednoznačných pravidel a kritérií. 

Personální zajištění SCM 

 Výkonný výbor ČSST: Miroslav Vacek, Petra Švadlenková, Tomáš Šárik, Stanislav 

Krček, Jiří Prášek, Dušan Švarcbach 

 

 Kontrolní komise ČSST: Hana Takáčová, Jaroslav Hodík, Ivan Karpíšek 

 

 Předseda Reprezentační komise ČSST: Milan Špingl 
 

 Předseda Komise mládeže ČSST: Jiří Prášek 

 

Komise mládeže a medializace v souladu se strategickým materiálem si určovala složení 

pracovního týmu (vedoucího trenéra, fyzioterapeuta a ostatní trenéry). 

 

 Vedoucí trenér Sedlčany: Jiří Prášek 

 Vedoucí trenér Praha: David Lupač 

 Vedoucí trenér Karviná: Lukáš Strouhal 

 

 Zodpovědní trenéři (Petra Švadlenková, Radomil Vašík, Petr Slanička, Milan Špingl, 

Tomáš Šárik, Kryštof Veber, Lukáš Kovařík, Ondřej Houdek) 

 

 Hlavní fyzioterapeut: Tomáš Šárik 

 

 Ostatní trenéři a externí spolupracovníci: Nebyl pevně stanovený seznam těchto 

trenérů a spolupracovníků. SCM si vždy v rámci své činnosti a potřeb tyto osoby sama 

jmenovala a koordinovala. 

 



Vazba na reprezentaci under age kategorie 

Poslání a úkoly SCM 

V roce 2022 bylo do SCM zařazeno 82 sportovců talentované mládeže. Z čehož 67 se 

zúčastnilo mistrovství světa nebo Evropy v kategorii juniorů. 

Sedm reprezentantů bylo posledním rokem v mládežnické kategorii (ročník 1999) a celý rok 

systematicky připravováno do reprezentace open, jmenovitě Jakub Šigut, Denis Kurečka, 

Lars Lukeš, Kateřina Šupíková, Veronika Pasičná, Valerie Velemenová, Michaela Filová 

Čtyři sportovci SCM byli zařazeni jako významně výjimeční talenti, kteří mají potenciál 

zúčastnit se Světových her, jmenovitě: Ondřej Šíp, Viliam Kováč, Adriana Holubová, Denisa 

Turková 

Příjemci za služby SCM 

SCM Sedlčany – Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z.s. 

SCM Praha – Sportovní klub EAGLE FITNESS, z.s. 

SCM Karviná – TJ STŠsS Karviná 

Trenéři SCM na základě OSVČ: Jiří Prášek, Milan Špingl, Lukáš Kovařík, Kryštof Veber, Ondřej 

Houdek, Radomil Vašík 

Kontrola činnosti SCM 

Kontrolu činnosti SCM jako celku provedl výkonný výbor prostřednictvím zprávy KM ČSST a 

dále na základě vyhodnocení hodnotících ukazatelů. Dále zhodnotil rozpočet SCM 

v souvislosti s vykonanou činností SCM.  

Kontrolní komise ČSST provedla kontrolu prvotních dokladů související s činností SCM 

Financování oblasti talentované mládeže 

Vzhledem k tomu, že ČSST po svém vzniku splňoval veškerá kritéria stanovená 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v oblasti talentované 

mládeže, byl od roku 1993 zařazen mezi sportovní svazy podporované v této oblasti. 

Státní podpora talentované mládeže poskytovaná ČSST prostřednictvím MŠMT trvala 

nepřetržitě, vyjma roku 2017, do roku 2020.  

Sportovní aktivity dětí a mládeže do dovršení juniorského věku byly v letech 2014 – 2017 

zároveň financovány z prostředků loterijních společností darovaných Českým 

olympijským výborem. 

 



Od roku 2020 byla oblast talentované mládeže financována ze státního rozpočtu 

prostřednictvím NSA.  

 

V níže uvedené tabulce je uvedena výše státní podpory ve sledovaném období 2003 – 

2022, a to jak celková výše, tak i jednotlivě dle programů. 

 

 

Státní podpora talentované mládeže ve sledovaném období 2003 - 2022 

Rok 
Mládež 

(MŠMT) 

Mládež     

(NSA) 
Mládež celkem 

Dary z loterií 

(ČOV) 

PODPORA 

MLÁDEŽE CELKEM 

(Kč) 

2003 99 500,00 Kč 0,00 Kč 99 500,00 Kč 0,00 Kč 99 500,00 Kč 

2004 103 300,00 Kč 0,00 Kč 103 300,00 Kč 0,00 Kč 103 300,00 Kč 

2005 101 500,00 Kč 0,00 Kč 101 500,00 Kč 0,00 Kč 101 500,00 Kč 

2006 87 700,00 Kč 0,00 Kč 87 700,00 Kč 0,00 Kč 87 700,00 Kč 

2007 71 200,00 Kč 0,00 Kč 71 200,00 Kč 0,00 Kč 71 200,00 Kč 

2008 65 800,00 Kč 0,00 Kč 65 800,00 Kč 0,00 Kč 65 800,00 Kč 

2009 59 000,00 Kč 0,00 Kč 59 000,00 Kč 0,00 Kč 59 000,00 Kč 

2010 71 700,00 Kč 0,00 Kč 71 700,00 Kč 0,00 Kč 71 700,00 Kč 

2011 66 900,00 Kč 0,00 Kč 66 900,00 Kč 0,00 Kč 66 900,00 Kč 

2012 66 900,00 Kč 0,00 Kč 66 900,00 Kč 0,00 Kč 66 900,00 Kč 

2013 117 900,00 Kč 0,00 Kč 117 900,00 Kč 0,00 Kč 117 900,00 Kč 

2014 117 900,00 Kč 0,00 Kč 117 900,00 Kč 523 000,00 Kč 640 900,00 Kč 

2015 117 900,00 Kč 0,00 Kč 117 900,00 Kč 858 000,00 Kč 975 900,00 Kč 

2016 118 300,00 Kč 0,00 Kč 118 300,00 Kč 957 000,00 Kč 1 075 300,00 Kč 

2017 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 354 000,00 Kč 354 000,00 Kč 

2018 940 000,00 Kč 0,00 Kč 940 000,00 Kč 0,00 Kč 940 000,00 Kč 

2019 940 000,00 Kč 0,00 Kč 940 000,00 Kč 0,00 Kč 940 000,00 Kč 

2020 0,00 Kč 846 000,00 Kč 846 000,00 Kč 0,00 Kč 846 000,00 Kč 

2021 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

2022 0,00 Kč 65 761,00 Kč 65 761,00 Kč 0,00 Kč 65 761,00 Kč 

 

Z tabulky vyplývá, že výše poskytnuté podpory na talentovanou mládež prokazatelně působí 

na růst členské základny, počet udělených nejvyšších výkonnostních tříd, počet startů na 

mezinárodních soutěží a počet získaných medailí na mezinárodních soutěží v kategorii juniorů 

a dorostu.  Z hodnotících ukazatelů je zcela zřejmé, že nastavená koncepce byla zvolena 

správně a zároveň je zjevné, že růst kvality je úměrný s růstem finanční podpory v oblasti 

talentované mládeže z předchozích let. V letech 2021 a 2022 bylo financování mládeže i přes 

objektivní růst v hodnotících ukazatelích výrazně poníženo. 

 



Trenérské zajištění 

Personální trenérské zajištění v roce 2022 

Předseda komise ČSST: Jiří Prášek 

Vedoucí trenér SCM Sedlčany: Jiří Prášek 

Vedoucí trenér SCM Praha: David Lupač 

Vedoucí trenér SCM Karviná: Lukáš Strouhal 
 

Zodpovědný trenéři: Petr Slanička, Kryštof Veber, Ondřej Houdek, Milan Špingl, Radomil 

Vašík, Lukáš Kovařík 

Ostatní trenéři: Miroslav Vacek, Stanislav Krček, Martin Švercl, Klára Zmeškalová, Petra 

Švadlenková, Zdeněk Tuháček, Roman Štěpánek, Viliam Kováč 

Fyzioterapeuti: Tomáš Šárik, Petra Švadlenková 

V roce 2022 byly realizovány trenérské školení v souladu s „Kvalifikačním řádem a 

strategií vzdělávání trenérů ČSST“ a směrnicemi „trenérská licence III. třídy„ a 

„trenérská licence II. třídy“., ve kterém byly témata související s prací talentovanou 

mládeží. 

V Sedlčanech, Praze, Nymburku, Plzni a v Karviné proběhlo v roce 2022 školení trenérů 

sportovních center mládeže. 

Všichni výše uvedení trenéři byli proškoleni na evropských a světových soutěží v oblasti 

trenérství s talentovanou mládeží. Toto mezinárodní školení proběhlo v Lucembursku, 

Maďarsku, Turecku a Polsku v rámci mezinárodních nejvyšších soutěží mládeže. 

Úspěšní absolventi získali certifikát evropské (EPF) nebo světově federace (IPF) silového 

trojboje. 

Metodika a koncepce 

V souladu se čtyřstupňovou trenérskou hierarchií bylo pracováno s 82 sportovci, a to 

systémem účasti na organizovaných srazech nebo soustředění talentované mládeže a 

v některých i v případech i v pravidelně osobní tréninkové jednotce zodpovědných trenérů. 

Vedoucí trenéři pracovali v každém SCM na jednotném přístupu v tréninkových procesech 

tak, aby byl dosažen růst ve všech sledovaných výkonnostních kritérií stanovené směrnicí. 

Koncepce byla též realizována i v souladu s finančními možnostmi, které byly poskytnuty ze 

strany NSA. Ty nepokryly požadavky a potřeby Českého svazu silového trojboje. 

Vyhodnocení práce s talentovanou mládeží za daný rok probíhá nejen s aktuálními přijatými 

hodnotícími ukazateli, ale též v souvislosti s historickou koncepcí a postupným vývojem 

s talentovanou mládeží v Českém svazu silového trojboje. 

 

 



Vyhodnocení koncepce pro rok 2022 

 Počet sportovců zařazených sportovního centra mládeže – 82  

 Počet startů na mezinárodních soutěžích mládeže – 118 

 Počet získaných medailí - 48 

Novodobá koncepce od roku 2018 jednoznačně v oblasti talentované mládeže přinesla 

výsledky. Zatímco v roce 2011 na mezinárodních soutěžích v mládežnických kategoriích bylo 

osm startů a Česká republika získala čtyři medaile, tak v roce 2022 již Česká republika 

měla 118 startů a získala 48 medailí z mezinárodních soutěží v kategorii juniorů.  

Vyřazování ze systému při neplněn, dohled na 

kondičních rozvojem 

V roce 2022 došlo k aktualizaci jednotlivých sportovních center a byla vyhodnocena kritéria 

pro zřízení sportovních center mládeže. Na základě tohoto vyhodnocení bylo sportovní 

centrum mládeže Zlín přesunuto do sportovního centra mládeže v Karviné. 

U sportovců nebo trenérů nebyly při dohledu spatřena pochybení v nedodržování koncepce 

nebo neplnění hodnotících kritérií. 

Zdravotní zajištění 

Fyzioterapeutem SCM byl jmenován Tomáš Šárik, který prováděl vyšetření na základě potřeb 

vedoucích trenérů SCM a v závislosti se stanoveným rozpočtem.  

 

Výběr zařazení dětí a mládeže do systému talentované 

mládeže svazu 

Dle hodnotících kritérií dané směrnicí bylo v roce 2022 do sportovních center mládeže 

zařazeno 82 sportovců 

 Počet sportovců v SCM Sedlčany: 31 

 Počet sportovců v SCM Praha: 26 

 Počet sportovců v SCM Karviná: 25  

Výběr sportovců do systému talentované mládeže byl nastaven dle hodnotících kritérií dané 

směrnicí, přičemž lze sledovat výrazný nárůst ve všech sledovaných ukazatelích, které 

hodnotí úspěšnost nastaveného systému  práce s talentovanou mládeží v oblastech dosažení 

výkonnostní třídy, počty startů na mezinárodních soutěží a počty získaných medailí. 

 

 

 



Vyhodnocení ukazatele výkonnostní třídy za období 2011 – 2022 

Úroveň mládeže se zvýšila i na domácí úrovni. Zatímco v roce 2011 byla udělena osmi 

sportovcům talentované mládeže nejvyšší, tzn. mistrovská a elitní výkonnostní třída, v roce 

2022 bylo uděleno již 75 mistrovských a elitních výkonnostních tříd sportovcům z řad 

talentované mládeže. 

Počet sportovců s výkonnostní třídou MVT,  EVT za období 2011 – 2022 v oblasti 

mládeže 

Rok 
MVT (počet mistrovských 

výkonnostních tříd) 

EVT (počet elitních 

výkonnostních tříd) 

2011 7 1 

2012 6 3 

2013 7 5 

2014 7 5 

2015 12 1 

2016 24 3 

2017 16 3 

2018 32 1 

2019 30 2 

2020 27 12 

2021 35 8 

2022 57 18 

 



 

Vyhodnocení počtu startů ve sledovaném období 2011 – 2022 

Nárůst hodnotícího ukazatele v oblasti počtu startů na mezinárodních soutěží juniorů a 

dorostu byl ve sledovaném období 2011 – 2022 téměř patnáctinásobný (v roce 2020 

z důvodu pandemie Covid se konala pouze jedna mezinárodní soutěž a údaj není relevantní) 

Rok 
Počet startů na mezinárodních soutěží 

juniorů a dorostu 

2011 8 

2012 13 

2013 17 

2014 10 

2015 30 

2016 23 

2017 20 

2018 71 

2019 72 

2020 4 

2021 54 

2022 118 
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Počet sportovců SCM, kteří získali na MČR juniorů a dorostu  
MVT nebo EVT ve sledovaném období 2011 -  2022 



 

 

Vyhodnocení počtu získaných medailí ve sledovaném období 2011 – 2022 

Třetím sledovaným ukazatelem byl počet získaných medailí v kategorii juniorů a dorostu na 

mezinárodních soutěží. Nárůst zisku medailí na mezinárodních soutěží v kategorii juniorů 

a dorostu byl ve sledovaném období 2011 – 2022 dvanáctinásobný.  

Rok 
Počet medailí na mezinárodních soutěží 

juniorů a dorostu 

2011 4 

2012 2 

2013 3 

2014 6 

2015 5 

2016 1 

2017 8 

2018 20 

2019 30 

2020 1 

2021 25 

2022 48 
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Počet startů sportovců SCM na mezinárodních soutěží 
juniorů a dorostu ve sledovaném období 2011 - 2022 



 

Komentář k hodnotícím ukazatelům 

Všechny tři základní hodnoticí ukazatele zcela jednoznačně dokládají, že činnost SCM je 

nastavena správně a jsou plněny základní cíle. Strategický materiál ČSST v oblasti 

talentované mládeže nastavil zcela objektivní a měřitelné data pro sledování fungování 

systému. Z nich vyplývá, že obecná výkonnost talentované mládeže, která je měřena 

výkonnostními třídami, roste. Významně vzrůstá též počet startů na mezinárodních soutěžích 

a též roste počet získaných medailí v kategorii juniorů a dorostu (anomálie v roce 2020 byla 

způsobena zrušením většiny soutěží kvůli pandemii Covid). Tři sledované ukazatele vzrostly 

ve sledovaném období 2011 – 2022 deseti až patnácti násobně. 

Zřízení SCM 

Výběr SCM se posuzoval podle kritérií, které byly zapracovány do strategického materiálu 

pro oblast talentované mládeže.  

 

Zřízení SCM schvaloval VV ČSST. 

 

Aktuální zřízené SCM podle obdržených bodů - vyhodnocení 

 Praha – 67 bodů  

 Sedlčany – 61 bodů  

 Karviná – 58 bodů  
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Závěrečné hodnocení 

Největší poskytnutá podpora na talentovanou mládež byla zejména v letech 2015, 2016, 2018, 

2019 a 2020. Naopak v letech 2021, 2022 došlo k dramatickému propadu, i přesto, že všechny 

sledované hodnotící ukazatele téměř exponenciálně rostly. V roce 2021 dokonce nebyla 

mládež finančně ze strany NSA podpořena vůbec. ČSST dokázal v tomto strategickém bodě 

díky nastavenému trendu z předchozích let růst nadále, přičemž rok 2022 byl z pohledu 

mládeže nejúspěšnější v historii, i přesto, že finanční potřeby a požadavky byly ze strany 

ČSST mnohem vyšší. I tohoto důvodu hrozí riziko, že pokud finanční propad pro oblast 

talentované mládeže bude i třetí po sobě jdoucí rok, mohlo by dojít k zásadnímu utlumení a 

k omezené péči o talentovanou mládež tohoto sportovního odvětví, přičemž by mohly být 

omezeny cíle strategického materiálu, mezi které mimo jiné patří vychovávání budoucích 

reprezentantů kategorie dospělých včetně výjimečných talentů, kteří mají možnost startovat 

na Světových hrách zastřešující Mezinárodním olympijským výborem. 

 


