
 

 

       V Nymburku 14. října 2017 

 
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SEKCE BĚHŮ 
v rámci odborného semináře ČPTM 

 
 

Jednání se zúčastnili: Semerád, Wastl, Žďárský, Matulka, Veselý, Malysa, 
Šnajdr, Lubojacki, Dryák, Urban, Sadil, Vencl, Venclíček. 
Omluveni: Durila, Královec, Bahenský, Černý, Strnad, Hála, Pernica, Klíma, 
Šulc, Kotyza. 
 
Vedoucí trenéři sekce přivítali osobní trenéry zařazených závodníků a zahájili 
jednání dle navrženého programu.                                              

 

1. Miroslav Wastl informoval trenéry o účasti, výkonech a umístění na zahraničních         

soutěžích – SP v běhu do vrchu dorostu (Gagliano Del Copo), ME v běhu do vrchu 

juniorů (Kamnik), MEJ (Grosseto), EYOF (Györ) a MS v běhu do vrchu 

(Premanna). 

Zdůraznil výsledky Jakuba Davidíka na EYOF, Vojtěcha Mlynáře na MEJ a 

Barbory Havlíčkové na ME v běhu do vrchu. Dále informoval o umístění mladých 

běžců v evropských tabulkách U18 a U20. 

2. VTS informovali a zhodnotili dva TS. 1. TS v Pardubicích 7. – 8. 4. 2017– 

testováno 22 běžců, test LA křivka, výsledky předány osobním trenérům. Zároveň 

proběhly dvě přednášky, o výživě a regeneračním cvičení běžců. 2. TS 

v Krkonoších během VT. Testování 20 -ti běžců proběhlo 14. 8. 2017, 50 m na 

vlastní výběh (PVS) a víceskok na 100 m, kde byl měřen čas a počet skoků. 

Výsledky byly předány zúčastněným běžcům a osobním trenérům.  

Dále proběhly dva VT. 1. VT v Melagu (Itálie) 18. 4. – 2. 5.2017 v nadmořské 

výšce 1900 m za účasti sedmi běžců z TOP, A, B skupiny (A a B s finanční 

spoluúčastí 30 a 50%). 2. VT na Dvorské boudě v Krkonoších 9. – 19. 8. 2017 za 

účasti 22 běžců. Oba VT byly hodnoceny převážně kladně. 

3. Krátká informace od VTS o předávání informací na FB – 2 sekce – střední tratě 

(Semerád), dlouhé tratě (Wastl). Sledováno cca 170 -ti trenéry a mladými běžci. 

4. Zbývá ještě dotestovat (27. 10. 2017 LA křivka), všichni zúčastnění VT na Zadově 

absolvují toto testování na stadionu ve Strakonicích. Funkční vyšetření na běhátku 

+ LP je zajištěno pro Čechy 13. a 14. 11. 2017 (25 běžců) na FTVS v Praze a pro 

Moravu 13. – 16. 11. 2017 (25 běžců) v Ostravě. Hradí ČAS. Obecné testy jsou 

v kompetenci krajských trenérů SCM a budou dokončeny v první polovině 

listopadu napříč sekcemi. 



 

 

5. Miroslav Semerád prezentoval na příkladu vyhodnocení RTC českých rekordmanů 

(800 m, 3 000 m př.) smysl a možnosti Projektu sekce. 

Miroslav Semerád předložil zjednodušený návrh evidence tréninku (OTU, STU), 

předal v tištěné podobě a rozeslal ostatním nepřítomným trenérům. Termín 

k doplnění (vyjádření atd.) je do 28. 10. 2017.   

6. V diskusi vystoupil David Šnajdr a vznesl požadavek, zapracovat do 

výkonnostních limitů SCM 17letých dorostenců -  5000 m limit B – 23:10, A – 

22:50. Mistrovská trať dorostu v hale i na dráze je 5000 m. Dále vystoupil Luboš 

Dryák – nevhodné termíny VT, dát do kompetence krajským trenérům SCM na 

společné VT, složité uvolňování studentů škol na VT. Řešil i speciální lékařské 

vyšetření své závodnice. Dalším diskutujícím byl Miloslav Sadil – jeho návrh 

pořádat paralelně 2 VT (např. Melago pro TOP, A a Tatry, Šumavu pro ostatní). 

S tímto již do budoucna počítáme.  

7. Závěrem VTS poděkovali za účast a pozvali všechny trenéry na Workshop, který 

se bude konat 24. 11. 2017 v Letohradě (před MČR v krosu). 

 

 

                                               Miroslav Wastl, Miroslav Semerád 

 
                                   Vedoucí trenéři sekce běhů Sportovního centra mládeže 


