
 

 

       V Nymburku 14. října 2017 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SEKCE OŠTĚPU 
v rámci odborného semináře ČPTM 

 
Jednání se zúčastnili:  

David Sekerák, Stanislav Šuška, Alex Lesnik, Josef Vedra, Martin Svoboda, 
Michal Halbich (individuální pohovory: Vladimír Maška, Dalibor Ovečka, 
Šarapatka Petr) 

Omluveni:  
Marcela Pilařová, Leona Ondráčková, Bohuslav Klimpl 

 
Nepřítomni:  

Pluhař Stanislav, Plaček Martin, Voňavka Marek, Kárský Ladislav, Neubert 
Jaroslav, Veselá Tereza, Machura Remigius 

 

Vedoucí trenéři sekce přivítali osobní trenéry zařazených závodníků a zahájili jednání 
dle navrženého programu.                                              
 

1. Předběžné termíny VT a jiné pro rok 2018 

• 3.- 7.1.2018 (předběžně) - VT Nymburk (technická a kondiční příprava), v 
rámci VT workshop a technický trénink s Petrem Frydrychem 

• leden - 1.ZPRAVODAJ SEKCE SCM - hod oštěpem 

• březen/duben - jarní technický workshop sekce dle domluvy 

• duben - VT zahraničí (dle domluvy) pro vybrané závodníky sekce 

• duben - VT v ČR (dle domluvy) pro ostatní členy sekce SCM 

• květen - 2.ZPRAVODAJ SEKCE SCM - hod oštěpem 

• srpen - 3.ZPRAVODAJ SEKCE SCM - hod oštěpem 

• říjen - VT vysokohorské prostředí (dle financí sekce) 

• prosinec - 4.ZPRAVODAJ SEKCE SCM - hod oštěpem 

 

2. Obsah a příprava TS a VT 

• všeobecné testování SCM probíhá pouze v termínu 11/2017 pod vedením 
krajských SCM (za přítomnosti osobních trenérů a VTS) 

• VT SCM budou zaměřeny primárně na průpravné a speciální tréninkové 
prostředky pro hod oštěpem s důrazem na techniku hodu a korekci chyb 
(praktická cvičení a tréninky, teoretická příprava a hodnocení) 



 

 

• součástí VT SCM hod oštěpem bude speciální testování (leden, duben) 

• na VT SCM budou opět zváni osobní trenéři závodníků, kdy v rámci VT 
diskutujeme techniku a tréninkové prostředky většinou formou workshopu 

3. MU pro rok 2018 

• dle informací z porady trenérů SCM budou MU mládeže trenérsky zajišťovat 
pouze trenéři SCM 

 

Připomínky osobních trenérů (včetně osobních a telefonických jednání): 

• Stanovit jasná pravidla pro průřez sekcemi (členové více sekcí např. víceboje) 
• Prolínání sekcí (trenéři, závodníci) 
• Velký zájem o účast osobních trenérů na VT (jak financovat) 
• Kladně hodnoceny technické tréninky a speciální průpravná cvičení s účastí 

osobních trenérů v rámci VT 
• Osobní trenéři podporují centrální financování přes SCM 

 

Závěry VTS: 

Činnost sekce SCM hod oštěpem až na malé připomínky byla hodnocena velice 
kladně. 

 

S pozdravem, 
          

   
          Mgr.Stanislav Šuška, David Sekerák 
           Vedoucí trenéři sekce HOD OŠTĚPEM Sportovního centra mládeže 


