
ČESKÝ SVAZ FULL-CONTACTU z.s.

ZPRÁVA 
O VYHODNOCENÍ PÉČE 

O TALENTOVANOU 
MLÁDEŽ 2022

Zpráva je vypracována na základě povinnosti příjemce při vyúčtování a vypořádání 
dotace uvedené v článku 22., části III., rozhodnutí o poskytnutí dotace dle Výzvy 16/2022 
a osnovy zprávy vyhodnocení péče o talentovanou mládež za rok 2022.  

Sportovní odvětví KICKBOX

Zveřejněno 15. února 2023

Webové stránky www.csfu.cz/legislativa

Výše poskytnuté dotace na oblast podpory B - péče 
o talentovanou mládež 0 Kč



ZPRÁVA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2022
ČESKÝ SVAZ FULL-CONTACTU z.s.

2

OBSAH

1. Systém a koncepce talentované mládeže  3

2. Vyhodnocení péče o talentovanou mládež  4

3. Přílohy: 

Směrnice ČSFu č. 5/2022  7

Směrnice ČSFu č. 6/2022  10

Směrnice ČSFu č. 2/2022  14

Nominační kritéria pro zařazení závodníka do SCTM 18

Výsledky členů SCTM na MS WAKO 2022 24

Závěrečná zpráva Komise talentované mládeže ČSFu 2022 25

 



ZPRÁVA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2022
ČESKÝ SVAZ FULL-CONTACTU z.s.

3

1. Systém a koncepce talentované mládeže
 

a) řízení systému, organizační struktura
Oblast talentované mládeže ČSFu řídí Komise talentované mládeže ČSFu (KTM ČSFu), která je usta-
novena dle §13, odstavec 2.2. stanov ČSFu. 

Organizační struktura KTM ČSFu je daná směrnicí ČSFu č. 5/2022 - Směrnice pro činnost komise  ta-
lentované mládeže ČSFu (příloha č. 1).

b) vazba na reprezentaci under age kategorie
Základním účelem sportovních center talentované mládeže (SCTM) je odborná příprava sportovců (zá-
vodníků) a jejich předpokládaná nominace do reprezentačního týmu České republiky, zejména pak 
jejich účast na MS a ME v juniorských a žákovských kategoriích. 

KTM ČSFu v souladu se svým posláním úzce spolupracuje s Komisí státní reprezentace ČSFu.

c) způsob podpory
• jak nastaveno v předpisech 
• koneční příjemci, jaká jsou pravidla (legislativa svazu)
• úhrady za služby (na základě jakých legislativních pravidel), kdo určuje, jaké služby, z jakých 

předpisů to vychází apod.
• kontrola – jaké orgány svazu – předpisy
Podpora SCTM vychází ze směrnice ČSFu č. 6/2022 - Směrnice pro zřízení a provoz sportovního cen-
tra talentované mládeže (příloha č. 2). 

Koneční příjemci jsou výhradně provozovatelé SCTM na základě uzavřené smlouvy s ČSFu dle čl. 5.4. 
této směrnice. 

Kontrolním orgánem je KTM ČSFu dle čl. 1.5. této směrnice.

d) trenérské zajištění (vzdělávání, odpovědnost, smlouvy a jejich nastavení)
• jak nastaveno v předpisech
• jakým způsobem jsou trenéři v odpovědnosti vůči sportovnímu svazu
Trenérské zajištění SCTM vychází ze směrnice ČSFu č. 6/2022 - Směrnice pro zřízení a provoz spor-
tovního centra talentované mládeže (příloha č. 2). 

Zabezpečení odborně vzdělaných trenérů je stanovené článkem 4.2. této směrnice. 

Odpovědnost trenérů a provozovatelů SCTM  je stanovené článkem 4.3., 4.4. a 4.5. této směrnice. 

e) metodika a koncepce tréninkového procesu, její kontrola 
• pravidla kontroly
• hodnocení - jak se pracuje s výstupy - opora v předpisech apod.
• dohled nad centry mládeže – jak probíhá, odpovědnosti center 
Metodiku a koncepci tréninkového procesu vyhodnocuje KTM ČSFu, zejména na základě plánu měři-
telných kritérií a cílů SCTM. 

Měřitelná kritéria hodnocení dle tohoto plánu jsou zejména dosažené výsledky členů SCTM na meziná-
rodních soutěžích a nárust talentovaných sportovců zařazených do SCTM.

f) vyřazování ze systému při neplnění dohled nad kondičním rozvojem (trenéři, testování)
• pravidla kontroly 
• hodnocení – jak se pracuje s výstupy- opora v předpisech apod.
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Vyřazování, kontroly a hodnocení SCTM je plně v kompetenci KTM ČSFu. V případě neplnění zadaných 
úkolů, předpisů či povinností SCTM, může KTM ČSFu podat výkonnému výboru ČSFu návrh na vyřaze-
ní tohoto centra ze systému ČSFu.  

g) zdravotní zajištění (fyzio, rehabilitace) 
• pravidla kontroly 
• hodnocení – jak se pracuje s výstupy- opora v předpisech apod.
• dohled nad centry mládeže – jak probíhá, opora v předpisech apod. 
Vzhledem k neposkytnuté podpoře NSA na oblast péče o talentovanou mládež ČSFu nemohlo být sys-
tematické a centrální zdravotní zajištění SCTM realizováno.

Zdravotní zajištění jednotlivých členů SCTM bylo proto realizováno pouze individuálně, a to v mateř-
ských klubech ČSFu.

h) výběr zařazení dětí a mládeže do systému talentované mládeže svazu
• jakým způsobem probíhá (např. jaká jsou kritéria výběru, zda je někde legislativně uchopeno, 

zda to vychází z odborných studí, zda se zvažuje nezbytnost a předpoklady pro daný sport, 
sportovní odvětví,

• určení věkových hranic pro zařazení (jaké je spodní hranice a proč, na základě, čeho se hra-
nice stanovily apod.) – zda stanoveno předpisem, 

• nastavení motivace pro jednotlivá centra – předpisy?
Výběr členů SCTM stanovují směrnice ČSFu č. 2/2022 - Směrnice pro zařazení závodníka do SCTM 
(příloha č. 3) a Nominační kritéria pro zařazení závodníka do SCTM (příloha č. 4).

Věkové hranice stanovuje článek 3.1. směrnice ČSFu č. 6/2022 - Směrnice pro zřízení a provoz spor-
tovního centra talentované mládeže (příloha č. 2):
• Výběrové středisko mládeže (VSM) pro věkové kategorie 6 - 15 let (žákovské kategorie)
• Sportovní centrum mládeže (SCM) pro věkové kategorie 15 - 23 let (juniorské kategorie)
Rozdělení věkových hranic VSM a SCM vychází ze sportovních pravidel kickboxu mezinárodní organi-
zace WAKO. 

2. Vyhodnocení péče o talentovanou mládež

a) řízení systému, organizační struktura
KTM ČSFu pracovala v roce 2022 ve složení:
• Mgr. Renáta Vesecká (předseda KTM)
• Vít Masopust MBA
• Alois Škeřík
• Martin Viktorin

ČSFu v současné době provozuje 3 SCTM:
• SCTM ČSFu – Středočeský kraj
• SCTM ČSFu – Pardubický kraj
• SCTM ČSFu – Liberecký kraj

b) vazba na reprezentaci under age kategorie
V roce 2022 bylo 16 členů sportovních center talentované mládeže nominováno do reprezentačního 
týmu České republiky na MS WAKO 2022 (příloha č. 5).

c) způsob podpory
Vzhledem k neposkytnuté podpoře NSA na oblast péče o talentovanou mládež ČSFu nemohla být 
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v roce 2022 podpora žádného SCTM realizována.

d) trenérské zajištění
• Mgr. Renáta Vesecká (I. trenérská třída)
• Vít Masopust MBA (I. trenérská třída)
• Alois Škeřík (I. trenérská třída)
• Dušan Macák (I. trenérská třída)
• Martin Viktorin (II. trenérská třída, probíhá studium na I. trenérskou třídu - FTVS)
• Michaela Kerlehová (II. trenérská třída, probíhá studium na I. trenérskou třídu - FTVS)

e) metodika a koncepce tréninkového procesu, její kontrola
KTM ČSFu neshledala v roce 2022 žádné závažné nedostatky v metodice a koncepci tréninkového 
procesu SCTM.

Vyhodnocení plnění plánů je obsahem závěrečné zprávy KTM ČSFu (příloha č. 6).

f) dohled nad kondičním rozvojem (trenéři, testování)
KTM ČSFu neshledala v roce 2022 žádné závažné nedostatky v kondičním rozvoji ani testování.
 

g) zdravotní zajištění (fyzio, rehabilitace) 
Vzhledem k neposkytnuté podpoře NSA na oblast péče o talentovanou mládež ČSFu nemohlo být sys-
tematické a centrální zdravotní zajištění SCTM realizováno.

Zdravotní zajištění jednotlivých členů SCTM bylo proto realizováno pouze individuálně, a to v mateř-
ských klubech ČSFu.

h) výběr zařazení dětí a mládeže do systému talentované mládeže svazu
V roce 2022 ČSFu evidoval celkem 67 sportovců zařazených do třech oblastních SCTM. Seznam jed-
notlivých členů SCTM je součástí závěrečné zprávy KTM ČSFu (příloha č. 6).

Přílohy:
1. Směrnice ČSFu č. 5/2022 - Směrnice pro činnost komise talentované mládeže ČSFu

2. Směrnice ČSFu č. 6/2022 - Směrnice pro zřízení a provoz sportovního centra talentované mládeže

3. Směrnice ČSFu č. 2/2022 - Směrnice pro zařazení závodníka do sportovního centra talentované mládeže

4. Nominační kritéria pro zařazení závodníka do sportovního centra talentované mládeže

5. Výsledky členů SCTM na MS WAKO 2022

6. Závěrečná zpráva Komise talentované mládeže ČSFu 2022
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1. Základní ustanovení 
1.1. Komise talentované mládeže (dále jen „KTM“) je zřízena jako orgán Českého svazu full-contactu 

z.s. (dále jen „ČSFu“) dle §13, odstavec 2.2. stanov ČSFu. 
1.2. Tato směrnice stanovuje rozsah činnosti a působnosti KTM dle §13, odstavec 6. stanov ČSFu. 
1.3. Činnost KTM se řídí normami obsaženými v této směrnici, popřípadě dodatky vydanými 

v souvislosti s prováděním této směrnice. Vztahy touto směrnicí neupravené se řídi Stanovami 
ČSFu, právním řádem ČR a obecně platnými morálními i společenskými normami. 

1.4. KTM odpovídá za svoji činnost konferenci ČSFu a výkonnému výboru ČSFu (dále jen VV ČSFu). 
 

2. Poslání KTM  
2.1. Hlavním posláním KTM je odborně řídit oblast talentované mládeže ČSFu.  

 
3. Struktura KTM 

3.1. KTM je minimálně tříčlenná a skládá se z předsedy KTM a minimálně dvou členů KTM. 
3.2. Předseda KTM je jmenován VV ČSFu. 
3.3. Členy KTM navrhuje předseda KTM a předkládá VV ČSFu ke schválení a jmenování. 
3.4. Podmínkou pro jmenování předsedy KTM je dokončené vysokoškolské vzdělání se sportovním 

či trenérským zaměřením, tzn. např. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS 
UK), případně jiná tělovýchovná či pedagogická fakulta. 

3.5. Podmínkou pro jmenování člena KTM je dosažená kvalifikace vzdělání trenéra I. třídy (licence A). 
3.6. Předpokladem pro jmenování předsedy KTM i člena KTM je dlouhodobá praxe (min. 5 let) 

s trénováním dětí a mládeže v kickboxu. 
3.7. VV ČSFu může v případě závažných nedostatků v práci KTM kdykoliv jednotlivé členy KTM, 

předsedu KTM či celou KTM odvolat. 
 

4. Rozhodování KTM 
4.1. KTM rozhoduje a přijímá usnesení na zasedání KTM. 
4.2. Zasedání KTM svolává a řídí předseda KTM. 
4.3. Zasedání KTM je usnášeníschopné, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů KTM. 
4.4. Pro přijetí návrhu musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů KTM. 
4.5. KTM může rozhodovat i mimo zasedání (rozhodování per rollam), a to v písemné formě nebo 

s využitím technických prostředků. 
 

5. Rozsah činnosti, působnosti a povinností KTM 
5.1. Činnost KTM tvoří zejména: 

5.1.1. stanovení metodiky odborného systému rozvoje sportovní talentované mládeže ČSFu,   
5.1.2. stanovení metodiky pro činnost sportovních center talentované mládeže (dále jen 

„SCTM“), 
5.1.3. stanovení sportovně-metodických předpisů se zaměřením na trénování 

talentované mládeže ČSFu, 
5.1.4. kontrolu a průběžné hodnocení metodiky odborného systému rozvoje sportovní 

talentované mládeže ČSFu, 
5.1.5. stanovení, kontrolu a průběžné hodnocení plánu měřitelných kritérií a cílů SCTM, 
5.1.6. stanovení, kontrolu a dohled nad činností jednotlivých SCTM, 
5.1.7. evidence, kontrola a vyhodnocení jednotlivých sportovců dle stanovených nominačních 

kritérií ČSFu pro zařazení závodníka do SCTM, včetně průběžných aktualizací, 
5.1.8. organizace a pořádaní dalších vzdělávacích akcí, školení či seminářů sportovně 

talentované mládeže ČSFu.  
5.2. KTM je povinna evidovat, archivovat a průběžně aktualizovat seznam všech členů SCTM, a to 

v minimálním rozsahu: 
5.2.1. jméno a příjmení, 
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5.2.2. datum narození, 
5.2.3. rodné číslo, 
5.2.4. sportovní zařazení (disciplínu), 
5.2.5. klubové členství, 
5.2.6. členství v SCTM, 
5.2.7. plnění měřitelných kritérií a cílů člena SCTM. 

5.3. KTM je povinna evidovat, archivovat a průběžně aktualizovat seznam všech středisek SCTM, a to 
v minimálním rozsahu: 
5.3.1. název SCTM, 
5.3.2. název provozovatele SCTM, 
5.3.3. IČ provozovatele SCTM, 
5.3.4. adresa SCTM, 
5.3.5. zaměření SCTM (věkové kategorie, disciplíny atd.) 
5.3.6. kapacita SCTM, 
5.3.7. plnění měřitelných kritérií a cílů SCTM. 

5.4. Rozsah a oblast působnosti KTM je v rámci ČSFu daná rozsahem její činnosti dle článku 5.1. této 
směrnice, a to v souladu s jejím posláním dle článku 2. této směrnice. 

5.5. TMK jako orgán ČSFu působí na celém území České republiky.  
5.6. Dle §13, odstavec 3. stanov ČSFu, volí KTM na Konferenci ČSFu svého zástupce – delegáta 

KTM s hlasem rozhodujícím. 
5.7. KTM je povinna předložit na Konferenci ČSFu zprávu o činnosti KTM za uplynulé období. 
5.8. KTM je povinna předložit na Konferenci ČSFu zprávu o celkovém vyhodnocení plánu měřitelných 

kritérií a cílů SCTM za uplynulé období. 
 

6. Další související dokumenty a směrnice ČSFu 
6.1. Nominační kritéria SCTM stanovuje samostatný dokument „Nominační kritéria pro zařazení 

závodníka do sportovního centra talentované mládeže ČSFu“. 
6.2. Kritéria pro zařazení závodníka do SCTM, podmínky zařazení do SCTM, povinnosti člena SCTM, 

ukončení členství ve SCTM atd., stanovuje samostatná směrnice „Směrnice pro zařazení 
závodníka do sportovního centra talentované mládeže ČSFu“. Návrhy na změny či  dodatky 
k ustanovením této směrnice, či návrh nové směrnice, předkládá KTM ke schválení VV ČSFu. 

6.3. Kritéria pro zřízení SCTM, podmínky zřízení a provozu SCTM, povinnosti SCTM atd., stanovuje 
samostatná směrnice „Směrnice pro zřízení a provoz sportovního centra talentované 
mládeže ČSFu“. 

6.4. Ekonomickou podporu ČSFu pro SCTM a jeho členů stanovuje samostatná „Ekonomická 
směrnice KTM ČSFu“. 
 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 
7.2. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U37 dne 25. 6. 2022, a nabývá platnosti 

a účinnosti dnem jejího schválení. 
 
 
 
 

.………………………………………. 
Jiří Mulač – předseda ČSFu 
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1. Základní ustanovení  
1.1. Sportovního centra talentované mládeže (dále jen „SCTM“) Českého svazu full-contactu z.s. 

(dále jen „ČSFu“) jsou samostatná výběrová centra talentovaných mladých závodníků, a jsou 
zřízena v souladu se stanovami ČSFu. 

1.2. Tato směrnice stanovuje podmínky pro zřízení a provoz SCTM. 
1.3. Tato směrnice dále stanovuje povinnosti a odpovědnost provozovatele SCTM. 
1.4. Činnosti jednotlivých SCTM se řídí normami obsaženými v této směrnici, popřípadě dodatky 

vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice. Vztahy touto směrnicí neupravené se řídi 
Stanovami ČSFu, právním řádem ČR a obecně platnými morálními i společenskými normami. 

1.5. Dozorujícím orgánem ČSFu se pro účely této směrnice rozumí Komise talentované mládeže 
ČSFu (dále jen „KTM“). Komise KTM vypracovává a stanovuje sportovně-metodické předpisy se 
zaměřením na trénování talentované mládeže v kickboxu, které jsou pro všechna SCTM závazná.  

1.6. KTM odpovídá za svoji činnost konferenci ČSFu a výkonnému výboru ČSFu (dále jen VV ČSFu). 
 

2. Poslání SCTM 
2.1. Posláním SCTM je odborná podpora a rozvoj talentované mládeže ČSFu. 

 
3. Typy SCTM  

3.1. V základním konceptu se SCTM dle zaměření člení na: 
3.1.1. Sportovní centrum mládeže (dále jen „SCM“) určené pro věkovou kategorii od 15 do 23 

let (včetně),  
3.1.2. Výběrové středisko mládeže (dále jen „VSM“) určené pro věkovou kategorii od 6 do 15 

let (včetně). 
3.2. SCM se dále dle sportovního zaměření člení na: 

3.2.1. SCM pro polo-kontaktní disciplíny (tatami disciplíny), 
3.2.2. SCM pro plno-kontaktní disciplíny (ringové disciplíny). 
 

4. Kritéria pro zřízení SCTM 
4.1. Členství v ČSFu 

SCTM může provozovat pouze spolek (klub/TJ) ustanovený dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném 
znění, který je členem ČSFu a aktivně se věnuje sportovní výchově mládeže minimálně po dobu 
posledních 4 let.  

4.2. Zabezpečení odborně vzdělaných trenérů 
Základním předpokladem pro provozování SCTM je zabezpečení odborně vzdělaných trenérů, 
přičemž minimální požadavek na jedno SCTM jsou alespoň dva trenéři s dosaženou kvalifikací 
trenéra I. třídy kickboxu, kteří se věnují sportovní výchově mládeže minimálně po dobu posledních 
3 let. Ve výjimečném případě může VV ČSFu udělit výjimku i pro trenéra s dosaženým vzděláním 
II. třídy, pouze však v případě, kdy se jedná o zkušeného trenéra kickboxu s minimální praxí 6 let. 

4.3. Zajištění odpovídajících prostor 
Prostory SCTM musí dostatečně kapacitně odpovídat trénování kickboxu a musí být vybaveni 
všemi potřebnými sportovními pomůckami. Jak samotné tréninkové prostory, tak i veškeré 
přilehlé prostory jako jsou šatny, sprchy apod., musí splňovat veškeré hygienické, bezpečnostní 
a technické normy. 

4.4. Dodržování příslušných sportovně-metodických předpisů ČSFu 
Komise KTM vypracovává a stanovuje sportovně-metodické předpisy se zaměřením na trénování 
dětí a mládeže v kickboxu, které jsou pro všechna SCTM závazná. Tréninkové koncepce 
a tréninkové plány jednotlivých SCTM navrhuje provozovatel SCTM s ohledem na specializaci 
sportovní disciplíny kickboxu, počtu členů SCTM a dalších parametrů daného SCTM. Dohled nad 
dodržováním sportovně-metodických předpisů, tréninkové koncepce a tréninkových plánů 
v jednotlivých SCTM má plně v kompetenci KTM. 

4.5. Zajištění bezpečnosti 
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Prioritou pro provozování SCTM je bezpodmínečné zajištění bezpečnosti svěřenců při tréninku 
všemi předepsanými pomůckami, sportovními chrániči a dalším nezbytným vybavením. 
Podmínkou pro zřízení SCTM je možnost rychlého zdravotního zabezpečení (RZP) v dojezdové 
vzdálenosti do 10 minut od SCTM. 
 

5. Rozhodnutí o zřízení SCTM 
5.1. Rozhodnutí o zřízení SCTM vydává VV ČSFu na základě písemné žádosti 

žadatele/provozovatele na zřízení SCTM s přihlédnutím k odbornému stanovisku KTM.  
5.2. Žádost o zřízení SCTM musí obsahovat: 

5.2.1. název SCTM, 
5.2.2. název provozovatele, 
5.2.3. IČ provozovatele, 
5.2.4. přesná adresa SCTM, 
5.2.5. zaměření SCTM (SCM/VSM, disciplíny kickboxu apod.), 
5.2.6. kapacita SCTM, 
5.2.7. doložení splnění požadovaných kritérií pro zřízení SCTM dle čl. 4. této směrnice, 
5.2.8. vypracování návrhu plánu měřitelných kritérií a cílů SCTM dle čl. 6. této směrnice. 

5.3. VV ČSFu pověří KTM o vypracování odborného posudku, včetně vydání závěrečného stanoviska 
– návrh na doporučení, vrácení k doplnění či zamítnutí žádosti na zřízení SCTM. 

5.4. V případě rozhodnutí VV ČSFu o zřízení SCTM, uzavírá ČSFu s provozovatelem SCTM 
písemnou smlouvu o vzájemné spolupráci, a prostřednictvím příslušného orgánu ČSFu (KTM) 
průběžně kontroluje dodržování všech parametrů, kritérií, cílů a zabezpečení. 

 
6. Plán měřitelných kritérií a cílů SCTM 

6.1. Plán měřitelných kritérií a cílů SCTM vypracovává KTM pro jednotlivá centra SCTM samostatně, 
a to na základě zaměření a možnostem daného SCTM.  

6.2. Základní koncept plánu měřitelných kritérií a cílů SCTM je: 
6.2.1. Hlavní aktivitou SCTM je odborné vedení sportovní přípravy talentované mládeže se 

zaměřením na budoucí přechod do reprezentačního týmu České republiky.  
6.2.2. Základním modelem pro provozování SCTM je pětiletý plán, který vyhodnocuje činnost 

a efektivitu SCTM ve vztahu k naplnění cílů podpory sportovní přípravy talentovaných 
sportovců. 

6.2.3. Měřitelná kritéria tohoto plánu jsou zejména dosažené výsledky členů SCTM na 
mezinárodních soutěžích včetně mistrovství světa WAKO a mistrovství Evropy WAKO, 
především pak v juniorských kategoriích. Dalším měřitelným cílem systému je nárust 
talentovaných sportovců, kteří splňují kritéria pro zařazení do SCTM. 

6.2.4. Dosaženým cílem SCTM by dle koncepce ČSFu měla být nominace alespoň 20 % členů 
SCTM do reprezentace ČSFu a kontinuální nárůst členů SCTM alespoň o 5 % v každém 
roce.  

6.2.5. Během celého pětiletého plánu SCTM se průběžně vyhodnocuje činnost a efektivita 
programu, na jehož základě pak komise KTM navrhuje provozovateli SCTM modifikaci 
nastavených parametrů či dílčí úpravy ke zlepšení průběžné koncepce SCTM. 

 
7. Další související směrnice ČSFu  

7.1. Kritéria pro zařazení závodníka do SCTM, podmínky zařazení do SCTM, povinnosti člena SCTM, 
ukončení členství ve SCTM atd., stanovuje samostatná směrnice „Směrnice pro zařazení 
závodníka do sportovního centra talentované mládeže ČSFu“. 

7.2. Činnost KTM, organizační strukturu KTM, povinnosti KTM atd., stanovuje samostatná směrnice 
„Směrnice pro činnost komise talentované mládeže ČSFu“. 

7.3. Ekonomickou podporu ČSFu pro SCTM a jeho členů stanovuje samostatná směrnice 
„Ekonomická směrnice KTM ČSFu“. 
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8. Závěrečná ustanovení 
8.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 
8.2. Tato směrnice ruší a nahrazuje předchozí „Metodiku pro zřízení sportovního centra mládeže“ ze 

dne 16. 11. 2020. 
8.3. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U40 dne 25. 6. 2022, a nabývá platnosti 

a účinnosti dnem jejího schválení. 
 
 
 

.………………………………………. 
Jiří Mulač – předseda ČSFu 
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1. Základní ustanovení

1.1. Sportovní centra talentované mládeže (dále jen SCTM) Českého svazu full-contactu a ostatních bojo-
vých umění z.s. (dále jen ČSFu) jsou samostatná výběrová centra talentovaných mladých závodníků, 
která jsou zřízena v souladu se stanovami ČSFu.

1.2. Členové SCTM jsou závodníci, kteří spl�ují ustanovení dané touto směrnicí, popřípadě dodatk� v�da-kteří spl�ují ustanovení dané touto směrnicí, popřípadě dodatk� v�da-
nými v souvislosti s prováděním této směrnice.

1.3. Činnost SCTM se řídí samostatnou směrnicí ČSFu.

1.4. Kritéria pro zřízení SCTM se řídí samostatnou směrnicí ČSFu.

1.5. Dohled, kontrolu činnosti a nominační kritéria SCTM provádí Komise talentované mládeže ČSFu (dále 
jen KTM). Ustanovení a činnost KTM se řídí samostatnou směrnicí ČSFu.

1.6. SCTM se člení dle zaměření věkové skupin� talentované mládeže na:

1.6.1. Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM)

1.6.2. Výběrové středisko mládeže (dále jen VSM)

2. Poslání SCTM 

2.1. Posláním SCTM je podpora sportovní příprav� mladých závodníků směřující k budoucímu zařazení do 
reprezentačního výběru České republik�.

3. Podmínky pro zařazení závodníka do SCTM 

3.1. České státní občanství; 

Výkonný výbor ČSFu (dále jen VV ČSFu) může udělit výjimku v případě, kd� je u cizího státního příslu�- cizího státního příslu�-cizího státního příslu�-
níka důvodně předpokládáno udělení českého státního občanství v budoucnu;

3.2. Členství v ČSFu;

3.3. Věková kategorie závodníka od 6 do 15 let (včetně) pro zařazení do VSM;

3.4. Věková kategorie závodníka od 15 do 23 let (včetně) pro zařazení do SCM;

4. Kritéria pro zařazení závodníka do SCTM

4.1. Dodržení podmínek dle čl. 3. této směrnice;

4.2. Zařazení závodníka do SCTM schvaluje VV ČSFu na základě splnění nominačních kritérií KTM a ná-
vrhu:

4.2.1. předsed� KTM, nebo

4.2.2. státního trenéra ČSFu, nebo

4.2.3. člena VV ČSFu.

5. Povinnosti člena SCTM 

5.1. Dodržovat právní řád ČR, stanov� ČSFu, směrnice ČSFu a obecně platné morální i společenské norm�;

5.2. Dbát dobrého jména ČSFu, jeho představitelů a nadřazených organizací;

5.3. Respektovat zájm� sponzorů, reklamních a obchodních partnerů ČSFu;

5.4. Dodržovat ve�kerá pravidla stanovená v dokumentu „Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu“ 
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a v�daných směrnicích Antidopingového výboru ČR pro kontrolu a postih dopingu;

5.5. Dodržovat „Morální kodex člena SCTM“;

5.6. Dodržovat a respektovat ve�kerá rozhodnutí učiněná člen� organizačního týmu SCTM;

5.7. Účastnit se soustředění, seminářů apod. určených pro člen� SCTM;

5.8. Účastnit se domácích i zahraničních nominačních soutěžích ČSFu

6. Pozastavení a ukončení členství v SCTM

6.1. Členství v SCTM je automatick� ukončeno v případě poru�ení podmínek dle čl. 3. této směrnice, a to 
s okamžitou účinností.

6.2. Členství v SCTM může být pozastaveno rozhodnutím VV ČSFu na základě písemné žádosti o poza-TM může být pozastaveno rozhodnutím VV ČSFu na základě písemné žádosti o poza-
stavení členství členem SCTM či jeho zákonným zástupcem, a to s účinností ke dni stanoveném v roz-
hodnutí VV ČSFu.

6.3. Členství v SCTM je automatick� ukončeno na základě písemné žádosti o ukončení členství členem 
SCTM či jeho zákonným zástupcem, a to s účinností ke dni uvedeném v žádosti.

6.4. Členství v SCTM může být rozhodnutím VV ČSFu pozastaveno či ukončeno zejména v případě poru-TM může být rozhodnutím VV ČSFu pozastaveno či ukončeno zejména v případě poru-
�ení povinností člena SCTM dle čl. 5. této směrnice, a to s účinností ke dni stanoveném v rozhodnutí 
VV ČSFu. 

6.5. O obnovení pozastaveného nebo ukončeného členství v SCTM rozhoduje VV ČSFu, přičemž obnovení 
členství v SCTM daného závodníka nemůže nastat dříve než 3 měsíce ode dne jeho pozastavení, re-v SCTM daného závodníka nemůže nastat dříve než 3 měsíce ode dne jeho pozastavení, re-
spektive 12 měsíců ode dne jeho ukončení.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu.

7.2. Tato směrnice ru�í a nahrazuje předchozí směrnici ČSFu č. 2/2020 ze dne 14. 1. 2020.

7.3. Tato směrnice b�la schválena VV ČSFu usnesením č. U16 dne 3. 5. 2022, a nabývá platnosti a účinnosti 
dne 4. 5. 2022.

.……………………………………….

Jiří Mulač – předseda ČSFu
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Dodatek Směrnice ČSFu č. 2/2022  
Směrnice pro zařazení závodníka do sportovního centra 

talentované mládeže ČSFu 
ze dne 3. 5. 2022 

  
 

1) 
Článek 1., odstavec 1.5.:  

 
1.5. Dohled, kontrolu činnosti a nominační kritéria SCTM provádí Komise talentované mládeže ČSFu 

(dále jen KTM). Ustanovení a činnost KTM se řídí samostatnou směrnicí ČSFu. 

SE RUŠÍ A NAHRAZUJE: 
 

1.5. Stanovení metodiky, dohled, kontrolu činnosti a průběžné hodnocení SCTM provádí Komise 
talentované mládeže ČSFu (orgán ČSFu dle §13, odstavec 2.2. stanov ČSFu) (dále jen KTM).  

 
2) 

Článek 4., odstavec 4.2.:  
  

4.2. Zařazení závodníka do SCTM schvaluje VV ČSFu na základě splnění nominačních kritérií KTM 
a návrhu: 

4.2.1. předsedy KTM, nebo 
4.2.2. státního trenéra ČSFu, nebo 
4.2.3. člena VV ČSFu. 

 
SE CELÝ RUŠÍ A NAHRAZUJE: 

 
4.2. Zařazení závodníka do SCTM schvaluje VV ČSFu na základě návrhu KTM. 

 
 
Tento dodatek byl schválen VV ČSFu usnesením č. U65 dne 25. 6. 2022, a nabývá platnosti a účinnosti dnem 
jejího schválení. 
 
 
 

          ............………………. 
           Jiří Mulač 

              Předseda ČSFu 
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Článek I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Nominační kritéria pro zařazení závodníka do sportovního centra talentované mládeže (dále jen 

„nominační kritéria TM“) Českého svazu full-contactu a ostatních bojových umění, z.s. (dále jen 
„ČSFu“) stanovují metodiku vyhodnocení dosažených sportovních výsledků závodníka. Splnění 
nominačních kritérií TM jsou podmínkou, nikoliv však jedinou, pro zařazení závodníka do 
sportovního centra talentované mládeže ČSFu (dále jen „SCTM“).  

2. Kritéria pro zařazení závodníka do SCTM stanovuje samostatná směrnice ČSFu – Směrnice pro 
zařazení závodníka do sportovního centra talentované mládeže ČSFu. 

3. Orgánem ČSFu určeným pro oblast talentované mládeže se pro účely těchto nominačních kritérií 
TM rozumí Komise talentované mládeže ČSFu (dále jen „KTM“), ustanovená dle §13, odstavec 2.2. 
stanov ČSFu. Činnost KTM se řídí směrnicí ČSFu – Směrnice pro činnost komise talentované 
mládeže ČSFu. 

4. Nominační soutěží se pro účely těchto nominačních kritérií TM rozumí jakákoliv národní či 
mezinárodní soutěž, která je uvedena v článku III. těchto nominačních kritérií TM, popřípadě byla 
výkonným výborem ČSFu (dále jen „VV ČSFu“) schválena a zařazena jako nominační soutěž do 
sportovního kalendáře ČSFu. 

 
 
 

Článek II. 
ÚČEL NOMINAČNÍCH KRITÉRIÍ 

 
1. Účelem nominačních kritérií TM je stanovení metodiky pro výběr nejlepších sportovců (závodníků) 

a jejich zařazení do SCTM. 
 
 
 

Článek III. 
NOMINAČNÍ SOUTĚŽE 

1. Nominační soutěže ČSFu pořádané na území České republiky: 
1.1. Mistrovství České republiky (dále jen MČR) 
1.2. WAKO K-1 World Grand Prix 
1.3. Czech Open 
1.4. Moravia Open 
1.5. Národní poháry 
1.6. Krajské poháry  
1.7. Liga K-1  

2. Nominační soutěže WAKO pořádané v zahraničí schvaluje VV ČSFu na základě mezinárodního 
kalendáře WAKO. Schválené nominační soutěže WAKO jsou vždy s dostatečným předstihem 
zařazeny do sportovního kalendáře ČSFu. 
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Článek IV. 
NOMINAČNÍ DISCIPLÍNY A KATEGORIE 

 
1. Nominační disciplíny, věkové a hmotnostní kategorie: 
 

POINT FIGHTING 
Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Chlapci 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Dívky 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Mladší žáci 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    

Mladší žákyně 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    

Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Juniorky 16-18 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

Muži *) 18-40  -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Ženy *) 18-40 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

 
LIGHT CONTACT 

Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Chlapci 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Dívky 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Mladší žáci 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    

Mladší žákyně 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    

Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Juniorky 16-18 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

Muži *) 18-40 -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Ženy *) 18-40 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

 
KICK LIGHT 

Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Chlapci 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Dívky 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Mladší žáci 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    

Mladší žákyně 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    
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Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Juniorky 16-18 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

Muži *) 18-40 -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Ženy *) 18-40 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

 
FULL CONTACT 

Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Juniorky 16-18 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

Muži *) 18-40 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Ženy *) 18-40 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

 
LOW KICK 

Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Juniorky 16-18 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

Muži *) 18-40 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Ženy *) 18-40 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

 
K-1 

Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Juniorky 16-18 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

Muži *) 18-40 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Ženy *) 18-40 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

 
*)    Ve věkových kategoriích mužů a žen se nominační kritéria TM vztahují pouze na závodníky do 23 
let (včetně). 
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2. Uvedené věkové kategorie se odvozují od ročníku narození, nikoliv od aktuálního věku závodníka 
ke dni konání soutěže, tzn. že závodník je zařazen po celý kalendářní rok v té věkové kategorii, 
kolika let dosáhne ke dni 31. 12. aktuálního roku.  

 
 
 
 
 
 

Článek V. 
METODIKA UDĚLOVÁNÍ NOMINAČNÍCH BODŮ 

 
1. Nominační body se jednotlivým závodníkům započítávají vždy v rámci disciplíny, věkové 

a hmotnostní kategorie, a to po dobu 12 měsíců od data konání nominační soutěže. Po uplynutí 
této doby se body automaticky odebírají a již se závodníkům nadále nezapočítávají. 

2. Nominační body se závodníkům udělují v závislosti na umístění, typu a systému soutěže dle 
následující tabulky: 

2.1. Soutěže pořádané systémem vyřazovacích zápasů: 

 Dosažené celkové umístění 

Počet závodníků na startu 1. místo 2. místo 3. místo  4. místo 5. – 8. místo 

2 5 b. 0    

3 10 b. 5 b. 0   

4 – 7 20 b. 10 b. 5 b. 0 0 

8 – 15 40 b. 20 b. 10 b. 5 b. 0 

16 – 31 80 b. 40 b. 20 b. 10 b. 5 b. 

32 a více 160 b. 80 b. 40 b. 20 b. 10 b. 

2.1.1. Nominační body se neudělují, pokud nebylo dosažené umístění získané minimálně 
jedním vyhraným zápasem (postupem v pavouku). 

2.1.2. Nominační body za 3. místo se udělují pouze v případě, kdy se o 3. místo bojuje. Pokud 
se udělují dvě 3. místa, je bodový zisk obou závodníků jako za 4. místo. 

2.2. Soutěže pořádané systémem nasazovaných zápasů: 

 Dosažené vítězství 

Výkonnostní kategorie WO P (2:1) P (3:0) DISQ, AB RSC, KO 

A 5 b. 10 b. 15 b. 20 b. 25 b. 

B 1 b. 2 b.. 3 b. 4 b. 5 b. 

2.2.1. Nominační body se neudělují, pokud proti sobě zápasí dva závodníci ze stejného klubu.  

NOMINAČNÍ KRITÉRIA
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ČESKÝ SVAZ FULL-CONTACTU z.s.
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3. Nominační body se udělují pouze ve standartních disciplínách a kategoriích kickboxu uvedených 
v  článku IV. těchto nominačních kritérií. Pokud se soutěží v nestandartních disciplínách či 
kategoriích jako je např. open, grand, začátečníci, týmy apod., žádné nominační body se neudělují. 

4. Závodníkovi se nominační body mohou udělit na soutěži maximálně jednou za každou disciplínu. 
V případě současného bodového zisku ve více věkových či hmotnostních kategoriích jedné 
disciplíny, se nominační body udělí pouze za jedno, a to nejlepší bodové ohodnocení dané 
disciplíny. 

 
 
 

Článek VI. 
KONTROLA NOMINAČNÍCH BODŮ  

 
1. Za správné udělení nominačních bodů, evidenci a kontrolu je odpovědná KTM.  

 
Článek VII. 

SPLNĚNÍ NOMINAČNÍCH KRITÉRIÍ 
 
1. KTM pravidelně aktualizuje bodové hodnocení jednotlivých závodníků a stanovuje jejich aktuální 

pořadí v rámci dané disciplíny, věkové a hmotnostní kategorie (dále jen „umístění v žebříčku DVH“). 
Celkové umístění v žebříčku DVH je vyhodnoceno dle nominačních bodů sestupně (nejvyšší počet 
nominačních bodů = 1. místo v žebříčku DVH). 

2. Za splnění nominačních kritérií TM je považováno umístění sportovce (závodníka) v žebříčku DVH 
do max. 5. místa. 

 
 
 

Článek VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Výklad nominačních kritérií TM provádí Výkonný výbor ČSFu. 

 
2. Tato nominační kritéria TM ruší a nahrazují veškeré předešlé verze nominačních kritérií TM ČSFu.  

3. Tato nominační kritéria TM nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení výkonným výborem ČSFu 
ze dne 25. 6. 2022, usnesením č. U46.  

 
 
 
 

      
…………………. 
     Jiří Mulač  
předseda ČSFu 
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Příjmení jméno Umístění Disciplína Věk. kat. Hmotn. kat. Počet v kat.

DANIŠ Adam 3. místo KL junioři -57 kg 31

HUDLER Lukáš 1. místo K1 junioři -63,5 kg 11

5. místo LC junioři -63 kg 31

9. místo KL junioři -63 kg 28

5. místo LC junioři -74 kg 20

3. místo KL junioři -74 kg 21

JISL Petr 9. místo KL st. žáci -52 kg 29

17. místo LC junioři -63 kg 31

5. místo KL junioři -63 kg 28

MACHÁČEK Sebastien 2. místo K1 junioři -67 kg 8

5. místo PF st. žákyně -50 kg 18

1. místo LC st. žákyně -50 kg 21

5. místo KL st. žákyně -50 kg 20

3. místo LC junioři -79 kg 16

1. místo KL junioři -79 kg 14

5. místo LC st. žáci -69 kg 13

3. místo KL st. žáci -69 kg 13

URBAN Vojtěch 9. místo LC junioři -69 kg 28

3. místo LC junioři -69 kg 28

9. místo KL junioři -69 kg 25

1. místo PF juniorky -65 kg 13

1. místo LC juniorky -65 kg 16

1. místo KL juniorky -65 kg 12

KRPEŠ Jan

MARTINCOVÁ Nikol

PAVELEK Lukáš

SOTONA Patrik

VLASÁK Matěj

ZEMANOVÁ Eliška

Výsledky členů SCTM ČSFu na MS WAKO 2022

WAKO WORLD KICKBOXING CHAMPIONSHIP CADETS AND JUNIORS

30. 9. - 9. 10. 2022 Jesolo Lido, Itálie

CHYTIL Jiří

JANEK Adam
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Závěrečná zpráva Komise talentované mládeže ČSFu 2022 

 

Cíle projektu  

• Pokračovat v nastoupené cestě soustředění talentovaných závodníků, zejména ve věku 15-18 let; 

• Poskytnout jim tréninkovou péči a podporu pro jejich další růst a zvyšování výkonnosti; 

• Koordinovat a poskytovat pomoc oddílům oblasti při tréninku závodníků; 

 

Dílčí cíle projektu  

• Vyhledání talentů v regionu SCTM; 

• Výběr členů SCM a VSM; 

• Zapojení talentovaných závodníků do pravidelné  přípravy; 

• Zvýšení výkonnosti závodníků; 

• Příprava závodníků pro další trénink v juniorském věku a v dospělosti; 

• Pravidelné testování fyzické formy závodníků; 

• Podpora a sjednocení přípravy závodníků v jednotlivých oddílech; 

 

Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu  

• Realizační plán a časový harmonogram byl v roce 2022 poprvé od provedených opatření proti covid-

19 realizován bez výraznějších změn; 

• Soustředění proběhla dle plánu; 

• Uskutečnily se lékařské sportovní prohlídky; 

• Proběhlo pravidelné testování zařazených sportovců; 

 

Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu 

• vyhledání talentů v regionu centra mládeže - snažíme se mít otevřená soustředění, přibírat na akce 

starší žáky, zájemce mimo SCM a tím jdeme naproti jejich případnému budoucímu působení mezi 

talenty -> splněno; 

• výběr členů SCM - většina výběru členů jezdila na akce, poctivě trénovala, zlepšila své psychické 

i fyzické schopnosti -> splněno; 

• zapojení talentovaných závodníků do pravidelné přípravy - řada soustředění, individuální tréninky, 

měřené tréninky, fungující oddílové tréninky -> splněno; 

• zvýšení výkonnosti závodníků -> splněno; 

• příprava závodníků pro další trénink v juniorském věku a v dospělosti - pracujeme na akcích, 

v trénincích i s juniory, sbíráme zkušenosti, které závodníci zúročí v budoucnu -> splněno; 

• pravidelné testování fyzické formy závodníků -> kontrolní květnové testy, měřené tréninky -> 

splněno; 

• podpora a sjednocení přípravy závodníků v jednotlivých oddílech -> oddíly spolu pořádají tréninky, 

pořádali se tréninky během covid opatření, je pravidelná komunikace mezi trenéry jednotlivých 

oddílů -> splněno; 
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Provozovaná centra SCTM ČSFu  

Název Provozovatel Počet členů  Místo 

SCTM ČSFu - Středočeský kraj  Pankration gym z.s. 22 Příbram 

SCTM ČSFu - Pardubický kraj  Falcon Kickbox z.s. 23 Vysoké Mýto 

SCTM ČSFu - Liberecký kraj  IRON Fighters 22 Jablonec n. N. 

Uskutečněná celostátní soustředění SCTM a VSM v roce 2022 

Termín Počet účastníků Místo 

4. – 6. 2. 2022 35 Praha 

26. 2. 2022 37 Praha 

26. 3. 2022 31 Praha 

23. – 24. 4. 2022 23 Vysoké Mýto 

17. 6. 2022 25 Vysoké Mýto 

24. – 28. 8. 2022 15 Jeseníky 
 

Veškeré náklady soustředění, včetně ubytování a stravování, bylo členům SCTM a VSM plně uhrazeno ČSFu. 

Domácí soutěže s účastí členů SCTM a VSM v roce 2022 

Termín Název soutěže 

18. – 19. 2. 2022 Národní pohár v kickboxu – 1. kolo, Praha 

19. 2. 2022 ACR liga K-1 2022 – 1. kolo, Praha 

27. 2. 2022 Liga kickboxu dětí a mládeže – 1. kolo, Praha 

27. 3. 2022 Liga kickboxu dětí a mládeže – 2. kolo, Praha 

8. – 9. 4. 2022 Národní pohár v kickboxu – 2. kolo, Vysoké Mýto 

9. 4. 2022 ACR liga K-1 2022 – 2. kolo, Vysoké Mýto 

6. – 7. 5. 2022 Národní pohár v kickboxu – 3. kolo, Lovosice 

7. 5. 2022 ACR liga K-1 2022 – 3. kolo, Lovosice 

22. 5. 2022 Liga kickboxu dětí a mládeže – 3. kolo, Praha 

2. – 3. 9. 2022 Mistrovství České republiky 2022 v kickboxu, Teplice 

10. 9. 2022 Liga kickboxu dětí a mládeže – 4. kolo, Praha 

13. 10. 2022 ACR liga K-1 2022 – 4. kolo, Liberec 

21. - 22. 10. 2022 Czech open 2022, Praha 

23. 10. 2022 Liga kickboxu dětí a mládeže – 5. kolo, Praha 

28. – 30. 10. 2022 Moravia open 2022, Ostrava 

2. – 3. 12. 2022 Národní pohár v kickboxu – 4. kolo, Praha 

3. 12. 2022 ACR liga K-1 2022 – 5. kolo, Česká Lípa 
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Zahraniční výjezdy SCTM v roce 2022 (mezinárodní soutěže) 

Termín Počet účastníků SCM Název, místo 

10. – 14. 2. 2022 24 Karlovac Open, Chorvatsko 

2. – 5. 6. 2022 38 Hungary World Cup, Maďarsko 

 

 

Mistrovství světa juniorů a mládeže WAKO 2022 

Termín Počet účastníků SCM Název, místo 

30. 9. – 9. 10. 2022 13 Jesolo Lido, Itálie 
 

Celková bilance účastníků SCTM na MS WAKO juniorů a mládeže byla 6x 1. místo, 1x 2. místo a 5x 3. místo. 

Největší zásluhu na těchto dosažených výsledcích měla Eliška Zemanová, která vyhrála všechny 3 disciplíny ve 

kterých startovala (PF, LC, KL – juniorky) a stala se tak nejlepší účastnicí MS českého týmu. Dalšími zlatými 

medailisty byli Nikol Martincová (LC – starší žákyně), Lukáš Hudler (K1 – junioři) a Lukáš Pavelek (KL – junioři). 

Stříbrnou medaili si odvezl Sebastien Macháček (K1 - junioři), bronz Adam Daniš (KL – junioři), Adam Janek (KL – 

junioři), Lukáš Pavelek (LC – junioři), Patrik Sotona (KL – starší žáci) a Matěj Vlasák (LC – junioři). Z celkových 13 

účastníků se tedy 9 dokázalo umístit na medailových pozicích, což lze jednoznačně považovat za výborný úspěch 

a naplnění vytyčených cílů programu SCTM ČSFu. 

 

Předpokládaný další vývoj 

• U většiny sledovaných závodníků byl zaznamenán růst výkonnosti; 

• Je očekáváno větší množství členů SCM v dalším roce, pokračování v nastoleném trendu pořádání 

akcí dorostu. Hodnotíme činnost sportovního centra mládeže pro rozvoj kickboxu v rámci  každého 

kraje jako opodstatněnou; 

• Centra mají předpoklady pokračovat v činnosti i v dalších letech, když pomáhá při podchycení 

a výchově mládeže v dalších oddílech, které v současnosti nemají žákovskou a dorosteneckou 

základnu, zejména při zajišťování společných soustředění dorostu a žáků; 

• Kluby dané oblasti mají nadále zájem pokračovat v činnosti SCTM i v dalším období; 

 

Cíle pro rok 2023 

• Pracovat na vzdělávání trenérů mládeže; 

• Pokračovat v systematizaci sportovní výchovy mládeže; 

• Obsadit všechny věkové kategorie na Mistrovstvích ČR a získat co největší počet medailových 

umístění; 

• Pro juniorské reprezentanty je pak cílem účast na Mistrovství Evropy, Mistrovství Světa; 

• Zajistit pro talentované juniory profesionální zázemí, včetně finanční podpory na mezinárodní 

turnaje; 

 

Vypracovala:  

Mgr. Renáta Vesecká 

V Příbrami 29. 12. 2022 

  




