
Statut komise mládeže 
 

Složení: 
Vávra Vlastimil – předseda 
Sucharda Jan – místopředseda, ved. trenér SpS Jilemnice 
Málek Michael – ved. trenér SCM Letohrad  
Lejsek Aleš – ved. trenér SCM SKP Kornspitz Jablonec  
Novák Jan – ved.trenér SpS Rover Praha  
 
Levora Pavel – sportovní ředitel – přísedící  
Jakeš Vlastimil – komise biatlonu – přísedící 
Šikola Jindřich – odp.trenér RD juniorek - přísedící 
Tito členové jsou současně členy subkomisí SCM a SpS. 
 
Subkomise SCM a SpS: 
Votočková Lenka – ved. trenér SCM Jilemnice 
Václavík Jiří – ved. trenér SCM NMnM  
Soukalová Gabriela – ved. trenérka SCM SG Jablonec 
Faltus Jiří – ved. trenér SpS Letohrad 
Buchtová Michaela – ved.trenérka SpS NMnM 
Hošková Miriam – ved.trenérka SpS Střelka Brno 

 
Komise, resp. subkomise je svolávána dle potřeby řešení aktuálních bodů programu a úkolů 
stanovených výborem ČSB.  

 
Úkoly: 

 navrhuje opatření k efektivnímu řízení a finanční i materiální podpoře Sportovních středisek (dále 
SpS) 

 navrhuje mladé sportovce do systému podpory talentované mládeže (TM)  

 navrhuje zařazení sportovců do systému Sportovních center mládeže (SCM) vč. sportovců ve 
sledování SCM 

 spolupracuje s komisí biatlonu a letního biatlonu na termínech a skladbě disciplín závodů 
v biatlonu a letním biatlonu - vycházet z termínů I. a II.KT SCM a závodů SCM cup (KL) v letním 
přípravném období, závodů SCM open (Ly)  a stěženích mezinárodních biatlonových závodů 
mládeže (ZODM, OH naděje, EYOF, YOG, MEJ a MSJ(D), Alpen cup,…) s využitím soutěží SLČR 
(zima) v zimním závodním období 

 navrhuje nominační kriteria a nominace sportovců pro mezinárodní soutěže mládeže (OH naděje, 
EYOF, YOG) a VT mládeže 

 navrhuje STK případné úpravy pravidel do pokynů pro danou sezónu  

 vyhodnocuje úroveň domácích soutěží v kategorii žactva, dorostu a juniorů 

 vyhodnocuje účelnost vynaložených prostředků na TM, SpS a SCM  

 vyhodnocuje činnost SpS a SCM 
 
Předkládá výboru ke schválení:  

 návrhy na finanční a materiální podporu pro TM, SpS a SCM 

 vyhodnocení, návrhy na složení a financování SpS a SCM 

 nominační kritéria a nominace sportovců pro mezinárodní soutěže mládeže (OH naděje, EYOF, 
YOG) a akce s nimi spojené 

 
Schváleno výborem ČSB      Mgr. Vlastimil Vávra 
28.8.2014                předseda komise mládeže 



Komise mládeže - plán práce 2014-2018 

 
A. Trenéři -  vzdělávání, metodika, mzdy,… 
 Vypracování jednotného tréninkového systému v biatlonu (podobně jako u běžců autoři 

Ilavský, Bunc, …), který by sloužil jak při vzdělávání a doškolování trenérů III., II. a I. třídy po 
všech liniích (ČSB, fakulty), ale i pro běžnou trenérskou praxi 
- využít výstupů z bakalářských a magisterských prací vysokoškoláků (UM FSS Brno – 

koordinace J.Ondráček a  O.Rybář  - zpracováno poměrně hodně oblastí a témat),  již 
stávajících metodických listů (V.Jakeš, J.Sucharda, …), příp. nejnovějších zahraničních 
materiálů   

Tímto by se zvýšila odbornost a úroveň trenérů mládeže ale i většiny reprezentačních trenérů.  

 Zřízení funkce metodika  - spolupráce se zahraničním? 
- spolupráce na JTSB (jednotný trén.systém v biatlonu) 
- spolupráce se subkomisí pro vzdělávání (semináře, školení, …) 
- plány a činnost SCM v koordinaci s plány RDJ 
- činnost SpS   
- zpracování výstupů  LPS (funkční vyšetření) vč. SKI Ergu u jednotlivých SCM a jejich 

aplikace do trén.procesu 
- koordinace KT SCM a TKS SCM a SpS 

 

 Vypracování kariérního a platového řádu pro trenéry biatlonu na základě:  
- vzdělání (základní, středoškolské, maturita, VŠ – bakalář x magistr, dipl.práce v oboru, ...) 
- školení trenérů III., II. a I. třídy – zkrátit interval školení mezi III. a II. trenérskou třídou  
- praxe 
- funkce (trenér SpS, ved. trenér SpS, pomocný trenér SCM, ved.trenér SCM, repr.trenéři, 

odp.reprezentační trenéři juniorů, odp.repre trenéři seniorů, šéftrenér)  
- v některých případech zohlednit výslednost  

 

 Jednotlivé funkce trenérů podmínit kvalifikací – zpočátku jsou řešeni  výší platu, postupně 
by mělo být podmíněno kvalifikací (1-3 roky?) 

?   ved. trenéři SpS a SCM a repre trenéři – trenér I.třídy, dipl.trenér 
?   pomocní trenéři SCM – II. nebo I. třídy  
?   úvazkoví trenéři – II. třídy  
 

B. SCM dorostu – počet, trén.podmínky, počty sportovců a trenérů, testování, 
spádovost, materiál  

 udržet, resp. zkvalitnit podmínky u 5 stávajících SCM (počet  nezvyšovat vzhledem k velikosti 
ČR, tj.předpokladu počtu talent.sportovců, funkčnosti dalších klubů, …), do budoucna 
možnost zvažování detašovaných pracovišť (dříve TSM) s placeným trenérem (vhodné 
podmínky, dostatečný počet sportovců – min.5?) 
- odpovídající trenérské zabezpečení (vzdělání, zkušenost, přístup – nasazení, …) 
- kvalitní tréninkové zázemí (osvětlená kol.dráha s napojením na osvětlenou malor. a 

vzduch. střelnici min. 20 stavů, zasněžování, vše s odpovídající technikou na provoz a 
údržbu, posilovna, regenerace, šatny, sprchy, , …)  

 postupně stabilizovat počty sportovců = min. 10-12 a max. 14-16 sportovců v jednotlivých 
SCM, pokud možno rovnoměrné zastoupení v jedn.kategoriích (dost těžko ovlivňuje – silné 
ročníky kluci x dívky - s navýšením sportovců v žactvu by se mohlo postupně zlepšovat)  

- efektivnost tréninku (ind.přístup, NT, střelba, ...) 
- sparing  v jednotl.tréninkových prostředcích, herní formy tréninku, …  
- doprava - 2 mikrobusy 



 nadále udržet,  přes SCM ve spolupráci s mateřskými kluby zabezpečovat sportovce ve 
sledování  - důrazněji však posuzovat účelnost a efektivitu vynaložených prostředků  

 počty trenérů  - 2 trenéři na plný úvazek v každém SCM  (dořešit otázku koordinace 
zaměstnavatele Kluby (ČSB) x SG)   

 spádovost – postupně „nastavit“  smysluplný přestup sportovců ze žákovských klubů 
(postupně se začíná stabilizovat) – logistika vč. časové náročnosti cestování, … je jasné, že se 
v některých případech bude jednat o výjimky (typ školy, …) 

 doladit testování vč. metodického vedení a koordinace (KT SCM – snad funkční, TKS ( 
jednotná baterie +aktualizace) – pouze 1x ročně na začátku I.PO, LPS (lékařsko-pedagogické 
sledování = funkční testy) -  po 2 letech zhodnotit změnu, dořešit test HK - Ski Erg (kdy, kde a 
jak vč. zpracování) , otázkou testovací pás na KL skate Jbc (časový horizont?) 

 obnovit opotřebovaný nebo doplnit potřebný stávající materiál  
- malor. zbraně vč. příslušenství  (vaky, řemeny, pažby –sportovci rychle rostou -  

výroba univerzálních ? – J.Šenberk – něco na způsob Altenberg GER) 
- malor.náboje 
- lyže, hole a boty na skate i klasiku  
- kol.lyže a hole – klasika 
- sporttestery, SKI Erg, Ercoliny, dalekohledy, Scatt, balanční pomůcky, … 

 

C. SpS žactva – typy, trenéři, testování, materiál  
 SpS A – v přímé klubové návaznosti na SCM (kvalitní trén.podmínky), plný úvazek ved.trenéra 

(odpovídající kvalifikace), podmínkou min. 12 sportovců  

 SpS B – funkční kluby, které pravidelně dodávají sportovce do SCM (min.1-2 sportovce za 2 
roky?), částečný úvazek trenéra (odp.kvalifikace), podmínkou min. 8 sportovců  

 SpS C – bez úvazku trenéra, podmínkou min. 5 sportovců  

 TKS – běží test INDARES (v rámci LeBiNy, poté do klubů) – návaznost SpS A + ?, zmapování 
dalších talentů v menších klubech, kteří nesplnili kritéria pro zařazení do SCM (technický 
materiál, …) – možnost podmínečného zařazení na návrh trenéra? 

 obnovit opotřebovaný nebo doplnit potřebný stávající materiál  
- vzduch.zbraně Steyer, ČZ T200, další? (dle vývoje …) vč. příslušenství (kontejnery, 

obaly, řemeny, …) 
- diabolky 
- lyže, hole, vázání – skate i klasika (combi?) 
- kol.lyže a hole – skate (klasika?) 
- dalekohledy, balanční pomůcky, … 
- sklopné terče  

 

D. Žákovské centrální kempy  

 1x léto - LeBiNa – nadále pokračovat, případně navýšit ještě o 1? (je prostor?) 

  doplnit 1x zima na lyžích (listopad – Tesanka (Jizerky)?,…) 
 

E. Areály biatlonu – racionálně zvážit vybudování nových nebo rekonstrukci, či rozšíření 
stávajících areálu v optimálních klimatických podmínkách - podmínkou fungující 
kluby (záruka, je to o lidech (obětavost, nadšení), ne pouze o penězích)  
 Harrachov  (Krkonoše) 

 Rožnov - V.Karlovice  (Beskydy)  

 Vimperk -  Staré Město p.L.  (Šumava) 

 Jáchymov  (Krušné hory) 

 Břidličná - Nová Ves (Jeseníky) 
 



F. Letní závody a soutěže na KL – u dorostu prozatím v rámci SCM cupů, u žáčků 
obratnostní soutěže – kluby se prozatím domlouvají samy (Letohrad, NMnM, Střelka, 
...) – čas ukáže, jak se shodnou. 
 V příštích letech vzhledem k vývoji letního biatlonu ve světě bychom asi měli 
zapřemýšlet, zda min.pro dorost neřešit v rámci letního ČP na KL? -lze pojmenovat 
…název sponzora…cup a udělat i se seniory? … letos původně plánováno. 

 

G. Olympijské biatlonové centrum NMnM – postupné dobudování infrastruktury a 
doladění režimu užívání (vysoká návštěvnost nejen sportovců ale i turistů, cyklistů, 
bruslařů, …)  

 regenerace vč. masérny (na SKI poměrně drahé) 

 posilovny (indoor, outdoor) vč. držáků na větráky,…  + minitělocvična (protahování, 
cvičení,…) 

 stravování (na SKI p.Jakubec v rámci možností vychází vstříc) 

 značené běžecké tratě a imitační stezky,… 

 zajištění průjezdnosti stadionu mimo prostor střelnice (letos trénink rychlobruslařů 
v protisměru – do toho biatlonisti a střelba vč.manipulace na střelnici ) – bylo to o 
fous 

 pevné zábrany a výrazně označené zákazy v místech napojení stezek přes 
asf.kolečkovou dráhu (vč. stadionu) – v průběhu tréninku RD juniorů příliš mnoho 
cyklistů (srážka J.Burian, …) 

 … 
Nastavit priority při rezervaci termínů ubytování (RD, RDJ, SCM, SpS, kluby) biatlonistů x 
lyžařů x ostatních sportů. 

 
H. Záložní tréninkové centrum Jablonec nad Nisou – všichni reprezentanti, pro které se 

tam postupně vytváří kvalitní podmínky (v zimě pravidelně zasněženo), lze využívat 
celoročně nebo v případě obsazenosti NMnM (bia a lyž.závody, komerční akce, …)   - 
dlouhodobý investiční záměr řeší Honza Matouš s Ondrou Rybářem přes MV ČR.   

 


