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CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

Projekt zabezpečení výchovy sportovně talentované mládeže věkové kategorie 6 až 23 let
v tanečním sportu
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Výkonná rada ČSTS
Národní reprezentační tým
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předseda TR

1. Podmínky pro činnost CTM
1.1 Základní informace
Projekt CTM navazuje na realizované projekty Podpora sportovně talentované mládeže v období 2011-2015 a
2016-2020, které zajišťoval ČSTS v rámci dotačních programů MŠMT. Cílem projektu bylo podpořit
reprezentační páry v tanečním sportu v kategoriích Juniorů I, Juniorů II a Mládež (12 – 19 let) a v některých
letech i kategorie do 21 let.
Projekt CTM vychází ze zákona č. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu a dokumentu Koncepce sport 2025.
Oba dokumenty podporují sportovní činnost mladých generací a jasně ukládají všem sportovním organizacím
zajišťovat péči o tyto sportovce. Zásady a úkoly z těchto dokumentů jsou pak rozpracovány v programech NSA:
• Program rozvoje a podpory sportu 2021 – 2025, č.j.: NSA-0058/2020/A/1;
• Program rozvoje sportovní reprezentace 2021 – 2025, č.j.: NSA-0219/2020/A/1.
K naplnění těchto programů NSA pro jednotlivé roky specifikuje dotační výzvy, které v návaznosti na státní
rozpočet určují výši a způsob použití finančních prostředků pro jednotlivé sportovní odvětví.
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1.2 Podmínky NSA
Podmínky pro činnost CTM vychází z dotační výzvy NSA
• Výzva 16/2020 Podpora sportovních svazů 2021, č.j.: NSA-0058/2020/A/19,
která vychází z výše uvedených programů rozvoje a jejího ust. 2.1.B, které se věnuje zabezpečení výchovy
sportovně talentované mládeže věkové kategorie 6 až 23 let a zahrnuje zejména:
i.

zajištění péče o sportovně talentovanou mládež v systému a struktuře, ve kterých je zohledněn věkový a
výkonnostní růst sportovce,

ii. zajištění přípravy sportovně talentované mládeže, především dorostenecké a juniorské kategorie,
směřující ke státní sportovní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel sportovního
odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her (zpravidla ve věku 15 až
23 let) a zajištění základní a sportovní výkonnostní činnosti talentované mládeže (zpravidla ve věku
6 až 15 let),
iii. zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v řízeném systému vrcholových sportovních
centrech mládeže (VSCM), sportovních centrech mládeže (SCM), sportovních střediscích (SpS) a
ve sportovních akademiích (SA), příp. dalších organizačních jednotek zaměřených na sportovní
přípravu talentů věkové kategorie 6 až 23 let vytvořených dle koncepčních plánů daného
sportovního odvětví.
Ust.9.1.B Výzvy přesně specifikuje způsob využití přidělených prostředků.
Výzva a její přílohy vznáší nové a upravuje dřívější požadavky na sportovní svazy, zejména:
• taneční sport je zařazen do skupiny “6. individuální sporty OH malé” (toto je dáno zařazením nové
disciplíny Breaking a počtem evidovaných sportovců do 10.000)
• do projektu CTM může být zařazeno až 20% sportovců 6 – 23 let
• CTM mohou být řešena více formami (VSCM, SCM, SpS, SA aj.)

1.3 Požadavky ČSTS
Na základě nové situace v podpoře sportovně talentované mládeže VR schválila novou koncepci využití tohoto
programu, která zejména:
a) stanoví zásady a podmínky pro výběr podporovaných talentů,
b) bude výkonově zaměřena na výsledky z mezinárodních soutěží a postavení v mezinárodních ranklistech,
c) bude řešit zdravotní zabezpečení vybraných talentů, jejich testování a navazující poradenství,
d) bude zajišťovat kontrolu přípravy podporovaných talentů formou kontrolních srazů, kontrolních měření a
analýz
e) bude zajišťovat účast na vybraných mezinárodních soutěžích,
f) zajistí podporu klubů, které připravují vybrané talenty (i hostující),
g) zajistí podporu vzdělávání trenérů vybraných talentů formou seminářů se zahraničními experty, stážemi
v zahraničí apod.

1.4 Ekonomické možnosti ČSTS
Finančními zdroji pro činnost CTM jsou:
• dotace NSA;
• kapitola rozpočtu ČSTS – CTM (STM)
• prostředky přidělené divizemi na složky CTM v jejich regionu.
Pro projekt CTM se uvažuje v rozpočtu ČSTS s ročními náklady 1.000.000,- Kč – 3.000.000, v závislosti na výši
dotace NSA a vlastních prostředcích ČSTS.
Nepřímou podporu projektu CTM zajistí koordinace s dalšími školícími akcemi, akcemi NRT a využitím
zahraničních porotců při MČR.
Další možností zajištění činnosti CTM je využití volné kapacity zaměstnaců a smluvních partnerů ČSTS,
zejména sekretariátu a funkcionářů, případně členů komisí a pracovních skupin jmenovaných a hrazených
z jiných kapitol rozpočtu.
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Další možnosti financování CTM v budoucnu budou zajišťovat i připravované projekty na využití mediálního
prostoru a získávání sponzorů. V tomto projektu se však s touto možností zatím nepočítá.
Pro ekonomické řízení projektu CTM je v rozpočtu ČSTS zřízena samostatná kapitola.

2. Náplň projektu CTM
2.1 Základní rozvaha
Postavení CTM ve struktuře financování ČSTS je vymezeno takto:
• Státní reprezentaci tvoří kategorie Dospělých a Mládeže. Tato oblast je hrazena z dotace NSA ve výzvě
bod 2.1.A a je doplněna o vlastní prostředky ČSTS. Kategorie Do21 má WDSF otevřená a proto bude
podporována jen v případě mimořádných mezinárodních úspěchů.
• Reprezentace v ostatních kategoriích je hrazena pouze z vlastních prostředků ČSTS.
• Státní reprezentace a reprezentace v ostatních kategoriích tvoří národní reprezentační tým (NRT), který je
samostatným organizačním celkem ve struktuře ČSTS a má samostatnou kapitolu v rozpočtu ČSTS.
• Program CTM není zaměřen na reprezentační činnost a není možné z něj hradit reprezentaci v kategoriích
Juniorů II a Mládež.
Organizace a činnosti v rámci projektu CTM vycházejí z těchto úvah:
• Podmínky pro účast v NRT jsou dány Nominačním řádem ČSTS a pravidly pro tvorbu ranklistu ČR
(RLČR). Tato pravidla jsou založena na hodnocení soutěžních výsledků párů a jsou dostatečná i
k posuzování výkonnosti členů a adeptů projektu CTM. Výběr soutěží pro zařazení do RLČR je
povinností viceprezidenta pro sport, který je provádí na základě doporučení TR.
• Je nutno respektovat tréninkový proces párů s ohledem na myšlenkové školy, ze kterých vycházejí jejich
osobní trenéři, kouči a mateřské kluby a dát prostor a podnítit iniciativu trenérů a složek CTM
v tréninkovém procesu a soutěžní činnosti.
• Prostředky pro CTM musí být co nejvíce nasměrovány k tanečním párům a jejich trenérům a proto
organizace projektu musí být co nejjednodušší a nejefektivnější.
• Činnost CTM bude přednostně zaměřena na:
o Plnění povinných požadavků – zdravotní zajištění
o Vytvoření hodnotících a testovacích procedur pro objektivní výběr talentů a rozdělování
prostředků na podporu jejich činnosti.
o Poskytování prostředků talentovaným párům a jejich trenérům prostřednictvím VSCM,
jejichž jsou členy, či divizím, které funkci VSCM zastupují.
o Poskytování metodické, technologické a logistické podpory SCM v rámci součinnosti
s akcemi pro VSCM.
• Účast v projektu a organizační pravidla jsou podrobně rozpracovávány v těchto navazujících
dokumentech:
o Organizační řád CTM
o Realizační projekt pro jednotlivé roky činnosti CTM (včetně rozpočtu).
Tyto dokumenty zpracovává TR a schvaluje je VR.

2.2 Činnosti v rámci CTM
Činnosti v rámci projektu CTM jsou realizované jako:
• Zdravotní zajištění činnosti, jehož součástí jsou:
o Vstupní zdravotní a kondiční prohlídka, zahrnující:
▪ Sportovní prohlídku pro vrcholové sportovce včetně zátěžového
spiroergometrického testu
▪ Funkční analýzu pohybového aparátu
▪ Měření složení těla (In Body)
▪ Měření kvality hlubokého stabilizačního systému
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▪ Kondiční testy obecné a speciální taneční
▪ Měření základní rychlosti a rychlostní vytrvalosti
▪ Psychologické testy osobnosti a aspirace
Průběžné sledování zdravotního stavu a kondice prováděné v rámci kontrolních srazů,
zahrnující:
▪ Sportovní prohlídka pro vrcholové sportovce včetně zátěžového
spiroergometrického testu – 1x ročně
▪ Měření složení těla - 2x ročně
▪ Kondiční testy obecné a speciální – na každém kontrolním srazu
▪ Další specializované testy vyvinuté pro taneční sport

• Kontrolní srazy, jejichž cílem je zejména:
o Ověřování kondičních parametrů
o Kontrola a analýza soutěžních výkonů a tréninkového procesu
o Posílení týmového cítění členů NRT a CTM
a jejichž program budou tvořit:
o Kondiční testování – standardizovaná baterie kondičních testů a speciální testy pro
tanečníky;
o Competition practise – řízené modelování soutěžního zatížení (témata určuje trenérská
rada);
a u vícedenních kontrolních srazů:
o Workshopy – s přizvanými českými a zahraničními experty (témata určuje trenérská rada)
o Match analyze – posuzování a analýza soutěžních výkonů s přizvanými českými a
zahraničními experty
o Konzultace – hodnocení závěrů match analyze s přizvanými českými a zahraničními
experty
Účast zahraničních expertů se předpokládá, pokud bude kontrolní sraz organizovaný v návaznosti na jiné
akce ČSTS (vzdělávací akce, mezinárodní soutěže apod.).
• Účast na seminářích a workshopech pořádaných ČSTS – bude sjednávána přednost pro páry a trenéry
zařazené do CTM, finanční zvýhodnění může být zajišťováno ze zdrojů NRT případně z jiných zdrojů
ČSTS;
• Semináře a workshopy pro trenéry a vedení SCM;
• Společná účast a koučování na mezinárodních soutěžích (všechny mezinárodní soutěže v ČR a zahraniční
soutěže vybrané pro RLČR) – s pořadateli soutěží bude sjednávána možnost účasti trenérů a koučů párů
zařazených v projektu CTM, případně další možné benefity;
• Účast na promo akcích – bude patřit mezi povinnosti všech účastníků CTM.

2.3 Technické zajištění činnosti
Všechny složky CTM budou postupně vybavovány pomůckami pro kondiční testování a speciální taneční testy,
které bude vybírat a schvalovat TR.

3. Ekonomické zajištění
Prostředky CTM složené z dotace NSA a vlastních prostředků ČSTS budou rozděleny na tyto části:
• Povinné výdaje na zdravotní zajištění a základní kondiční měření – cca 20%
• Kontrolní srazy pro VSCM (členové NRT) – cca 40%
• Technické zajištění VSCM a SCM – cca 10%
• Podpora párů ve VSCM (mateřských klubech) – cca 30%
Navyšování prostředků projektu CTM by mohlo být plně využito na další podporu párů ve VSCM. Posilování
ostatních výdajových oblastí by přineslo menší celkový efekt.
Prostředky věnované divizemi jsou obdobně využívané pro jejich SCM.
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Další aktivity v rámci tohoto projektu by se již organizovaly jako samofinancující akce.
Rozpočty na jednotlivé roky (v návaznosti na rozpočet ČSTS) jsou zpracovávány v Realizačních projektech pro
jednotlivé roky.

4. Realizace
4.1 Výběr tanečních párů
Tyto podmínky jsou upřesněny v Organizačním řádu CTM.

4.2 Složky CTM
4.2.1 Sportovní centra mládeže (SCM)
Pokud klub (kolektivní člen ČSTS) pracuje se sportovci do 18 let a tito se pravidelně zúčastňují soutěží ČSTS
výkonnostní nebo vrcholové úrovně (viz Kvalifikační řád ČSTS §1.2), může požádat o udělení označení
„Sportovní centrum mládeže“. Pokud se zaváže k plnění níže uvedených podmínek, obdrží pro tuto činnost
podporu. Za páry klubu se pro tyto účely považují i páry vystupující za klub na základě dlouhodobého hostování.
Funkci SCM mohou vykonávat i divize ČSTS.
Podmínky pro SCM:
• SCM zajišťuje tréninkový proces a účast na soutěžích svých párů, které soutěží v kategoriích do 18 let
výkonnostní a vrcholové úrovně.
• SCM zajišťuje přípravu svých párů trenéry s licencí ČSTS minimálně třídy II pro jednotlivé disciplíny
(smluvním nebo pracovněprávním vztahem) a zajišťuje jejich účast na akcích CTM pro trenéry SCM.
• SCM zajišťuje vyúčtování přidělených prostředků pravidel NSA a dle interních předpisů ČSTS.
SCM jsou oprávněny v rámci divizí spolupracovat na trenérském a organizačním zajištění tréninkového procesu
a společně využívat prostředky přidělené jejich divizí.
4.2.2 Vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM)
Pokud SCM má zařazeny své páry do NRT v kategoriích Junioři I, Junioři II nebo Mládež (včetně náhradníků)
může požádat o udělení označení „Vrcholové sportovní centrum mládeže“. Pokud se zaváže k plnění níže
uvedených podmínek, obdrží podporu pro tyto páry. Za páry klubu se pro tyto účely považují i páry vystupující
za klub na základě dlouhodobého hostování.
Funkci VSCM mohou vykonávat i divize ČSTS.
Podmínky pro VSCM:
• VSCM zajišťuje využití prostředků z projektu CTM pro tréninkový proces a účast na soutěžích svých
párů, které jsou členy NRT v kategoriích Junioři I, Junioři II nebo Mládež (včetně náhradníků). Část
těchto prostředků (do 30%) může využívat i pro další své páry při společné přípravě.
• VSCM zajišťuje přípravu svých párů trenéry s licencí ČSTS minimálně třídy II pro jednotlivé disciplíny
(smluvním nebo pracovněprávním vztahem) a zajišťuje jejich účast na akcích CTM pro trenéry VSCM.
Tito trenéři se stávají členy Trenérské rady projektu CTM a VSCM garantuje a zajišťuje tuto jeho činnost.
• Zajišťuje vyúčtování přidělených prostředků pravidel NSA a dle interních předpisů ČSTS.

4.3 Řízení projektu CTM
Činnosti zajišťující projekt CTM jsou realizovány takto:
A. Technické, administrativní, finanční a organizační činnosti zajišťuje sekretariát ČSTS.
B. Odbornou činnost zajišťuje TR složená z trenérů nominovaných jednotlivými VSCM. TR volí svého
předsedu, který je hrazen z prostředků ČSTS. Činnost ostatních členů trenérské rady hradí jejich
VSCM.
C. VR ČSTS rozhoduje o výši prostředků ČSTS, které budou použity na projekt CTM a to i v případě
mimořádných (nad rámec schváleného rozpočtu ČSTS) příjmů a výdajů.
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4.4 Smluvní zajištění
Činnost v rámci CTM bude řízena těmito dokumenty a procedurami:
• Jmenovací dekret a smlouva pro složky CTM
• Informační systém ČSTS – část CTM a NRT (páry, trenéři)
ČSTS získává prostředky na činnost CTM formou specifikovanou NSA.

5. Závěr
Celý projekt se soustředil na co nejefektivnější využití v rámci projektu poskytovaných prostředků. Cílem bylo
také jasně vymezit, co je možno hradit z poskytovaných prostředků a co by mělo být hrazeno z jiných zdrojů
(zejména z prostředků NRT).
Realizace projektu v roce 2021 plynule naváže na projekty předchozích období.
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