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1. Parametry Akademií TM 

1.1 Kritéria: 

Akademie TM budou splňovat následující kritéria: 

• Kolektivní nebo individuální olympijský sport; 

• Tradice, historické kořeny sportovního odvětví v ÚK; 

• Vazba na dospělou složku nejvyšší soutěže ČR a/nebo juniorské či dospělé reprezentace a/nebo 
spolupráce s celostátní mládežnickou reprezentací; 

• Reprezentativní specializované sportoviště s komplexním zázemím, využívané mimo jiné pro  
národní / mezinárodní turnaje či šampionáty a pro národní / mezinárodní soustředění; 

• Existence významných sportovních mezinárodních akcí konané v daném sportu v Ústeckém kraji, 
resp. na uvedeném reprezentativním specializovaném sportovišti; 

• Funkční systém Talent ID1, pro zařazování sportovců do Akademie TM, který je odsouhlasen 
sportovním svazem a který bude sloužit pro vyhledávání talentů napříč Ústeckým krajem; 
spolupráce se sportovními kluby příslušného sportu či školami na vyhledávání talentů; 

‣ spádová působnost: celý ÚK, 

‣ spolupráce s juniorskou reprezentací a/nebo partnerská spolupráce s ostatními kluby v kraji - 
s cílem evidovat a v rámci daných možností i připravovat talentované sportovce v celém 
Ústeckém kraji. 

• Aktivní zapojení do Sportovního institutu talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého 
kraje: 

- výměna zkušeností napříč sporty, 
- sdílení metodik, postupů, best practice z oblasti sportu i výchovy talentované mládeže, 
- aktivní účast na sportovní konferenci Akademií TM ve spolupráci s Ústeckým krajem. 

• Akademie TM pro Ústecký kraj budou mít dále tyto parametry: 

‣ Bude zřízená rozhodnutím, resp. souhlasem příslušného sportovního svazu a v souladu se 
sportovní koncepcí daného sportovního svazu, případně sportovní asociace (nejvyšší autority 
v ČR); 

‣ věková kategorie do 23 let; 

‣ ústřední trenér mládeže pro ÚK s nejvyšší trenérskou licencí daného sportu, např. kategorie I 
(A)2; 

‣ celoroční příprava členů Akademie TM, včetně spolupráce s místními kluby a jejich trenéry a 
včetně pořádání soustředění pro členy Akademie TM (s případným přizváním jejich místních 
trenérů); 

‣ sledování/vyhodnocování progresu sportovců zařazených do Akademie TM; 

‣ vedení/motivace k dlouhodobému sportovnímu tréninku a osobnostnímu růstu; 

‣ zajistí spolupráci se základní a/nebo střední školou (sportovní gymnázium, sportovní třída na 
střední škole, možnost individuálních studijních plánů, vyhledávání talentů atp.). 

 
1 Systém identifikace, vyhledávání a evidence talentů, usnadňující jejich začlenění do Akademií TM 
2 Alternativně s trenérskou licencí stanovenou sportovním svazem 
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1.2 Priority: 

• Prioritou je zajištění dlouhodobé a systematická péče o talentovanou mládež zařazenou do 
Akademií TM, včetně spolupráce s širokou základnou příslušných sportovních klubů v Ústeckém 
kraji a zároveň zajištění ekonomické stability a udržitelnosti činnosti Akademií TM.  

• Akademie TM vytvoří materiální, technické a personální podmínky pro koordinaci sportovní 
přípravy talentované mládeže u spolupracujících mládežnických klubů v jiných městech Ústeckého 
kraje. 

• Systém práce s talentovanou mládeží musí být podpořen metodikou pro dané sportovní odvětví a 
dané věkové kategorie a musí být v souladu s koncepcí daného sportovního svazu. 

• Všechny Akademie TM se zapojí do komplementárních aktivit zvyšujících účinnost systému 
vyhledávání a přípravy talentované mládeže, jako zejména do Sportovního institutu talentované 
mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje. 

• Pozitivní publicita Akademií TM jako příkladu dobré praxe v oblasti systematické práce 
s talentovanou mládeží v Ústeckém kraji. 

 
 
1.3 Dopad: 

• rozvoj práce s talentovanou mládeží v kraji jak uvnitř daného podpořeného sportovního odvětví, 
tak napříč podpořenými sporty skrze aktivity Sportovního institutu talentované mládeže 
Ústeckého kraje;  

• zvýšení kvality tréninkového procesu talentované mládeže a efektivní využití výchovného aspektu; 
zvyšování sportovní výkonnosti členů Akademie TM; 

• zaručení dlouhodobé koncepční práce s talentovanou mládeží v hlavních sportovních odvětvích 
v kraji (olympijské sporty); 

• pozitivní vliv Akademií TM na počet identifikovaný talentovaných jedinců a jejich systémovový 
rozvoj; 

• konkurenceschopnost sportovní přípravy v porovnání s jinými kraji a s Prahou; 

• příležitost k vytvoření krajské reprezentace; 

• zdravá konkurenceschopnost se soupeři z jiných krajů, které také podporují talentovanou mládež 
z rozpočtu kraje; 

• významný vliv na ekonomickou stabilitu a udržitelnost činnosti Akademií TM, jako klíčového prvku 
systému výchovy talentované mládeže v Ústeckém kraji. 

• podpora setrvání mladistvých v Ústeckém kraji a jejich aktivního zapojení do sportu, včetně 
pozdějšího zapojení do pracovního procesu na území kraje a/nebo návratu jedinců do Ústeckého 
kraje po absolvování vysoké školy v Praze či jiném kraji; 

• optimální propagace Ústeckého kraje jak ve sdělovacích prostředcích, tak i u odborné i široké 
veřejnosti; 



Příloha č. 2 – Parametry Akademií TM Strana 4 

• tento projekt zasáhne široké spektrum mládeže, přičemž - mimo jiné - zásadně pozitivně ovlivní 
prevenci sociálně patologických jevů; 

• Ústecký kraj se tímto projektem celé ČR zařadí po bok progresívních krajů v otázce v podpory 
sportu a využije tak potenciál, který má využití rozvoje dané sportovní specializace společně s 
důrazem na výchovu a rozvoj sportovcovi osobnosti. 

 
 
2. Zapojená sportovní odvětví 

Olympijské sporty, které mají s ohledem na dostupnost špičkových sportovišť na území Ústeckého 
kraje a systému výchovy talentované mládeže daného sportovního odvětví potenciál na vytvoření 
Akademií TM se zásadním dopadem na sportovní mládežnické hnutí v kraji: 

1. Atletika 
2. Basketbal 
3. Fotbal 
4. Házená 
5. Hokej 
6. JUDO   
7. Plavání  
8. Veslování 
9. Volejbal 
10. Zápas řecko-římský 

O případném zařazení dalších sportovních odvětví rozhoduje rada Ústeckého kraje na návrh Komise 
pro sport a volný čas Ústeckého kraje a to po prokázání, že daný sport splňuje veškeré podmínky 
uvedené výše a dále podmínky uvedené v přílušné metodice Akademií TM pro kolektivní nebo pro 
individuální sporty. V takovém případě budou aktualizovanány tyto metodiky. 
 
 
 
 
 
 
  


