
 

 

       V Nymburku 14. října 2017 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SEKCE PŘEKÁŽEK 
v rámci odborného semináře ČPTM 

 
Jednání sekce řídili: – vedoucí sekce překážek SCM 2017 paní Dana Jandová 
a budoucí VTS překážek Petr Šarapatka; 
 
Účast na jednání: Jiří Švec, Tomáš Korbel, Vlastimil Jenček, Jindřich Šimánek, 
Jakub Ryba, Jiří Kliner a Michal Halbich; (malou chvilku před oficiálním 
zahájením pracovnice ČAS paní Iveta Rudová); 
 
Omluven/i: Miroslav Nosek, Jan Mušínský, Josef Nepomucký, Sobčíková 
Jana, Kotrouš Jan, Kotroušová Michaela, Ressler Ivan (společně s omluvou 
zaslali svá stanoviska k uplynulému roku); 

 

Vedoucí trenérka sekce paní Dana Jandová přivítala osobní trenéry zařazených 
závodníků, slovně zhodnotila uplynulou sezonu a upozornila na negativa i 
pozitiva uběhnuvší pilotní sezony fungování sekcí SCM. Poté předala slovo a 
s ním i symbolicky vedení sekce překážek nastupujícímu vedoucímu sekce 
Petru Šarapatkovi; 
 
Petr Šarapatka se následně představil všem přítomným, definoval konkrétní 
čísla týkající se sekce v roce 2017 – počet zařazených, počet uspořádaných 
testovacích srazů, počet společných VT – v čele s upozorněním na nejbližší 
plánované VT v termínu 1.-5.11.2017 ve Veletově; 
 
Dále pak řídil diskusi resp. přednesl svůj pohled na body doporučené 
k projednání vedoucím oddělení mládeže ČAS Mgr. Rusem:     
                                  

• termíny TS a VT – časový harmonogram akcí plánovaných sekcí v nejbližší 
době vypadá následovně – jeho pokračování je pak přímo závislé na dalších 
bodech tohoto zápisu: 

- kondiční VT 1.-5.11.2017 ve Veletově – pozváni prakticky 
všichni členové sekce zařazení pro rok 2017. Pozvánky 
rozeslala vedoucí sekce paní Dana Jandová na konci září 
2017 a po omluvách je reálná účast cca 20ti členů sekce. (úkol 
realizace a dotažení tohoto VT do konce Dana Jandová); 

- testovací sraz obecných testů v rámci krajů – oficiálně známý 
pouze termín 9.11.2017 Praha- stadion ASK Slavia Praha, kam 
byli pozváni se svými svěřenci všichni přítomní trenéři (úkol 
rozeslat a na Facebookovém profilu sekce i na webu ČAS připravit a 
inzerovat tuto akci – Petr Šarapatka) 



 

 

- první plánovaný technický workshop sekce v termínu 3.-
5.1.2018 v Jablonci nad Nisou; Cíl – video vlastního provedení 
techniky + jeho individuální rozbory, setkání s dospělým 
reprezentantem překážkářem; (úkol – vlastní program technického 
workshopu, pozvánku, ubytování a stravu, fyzio a pronájem haly 
zajistí po zveřejnění nově zařazených členů sekce Petr Šarapatka); 

další plánované akce a jejich termíny již plně vycházejí a jsou závislé na 
následujícím projednávaném bodu ,,obsah a příprava VT“, ale v hrubých rysech by 
termínovka sezony 2018 z pohledu sekce překážek mohla pokračovat následovně: 

- 21.3.-23.3.2018 technický workshop pro svěřence skupiny B, 
kteří nebudou reflektovat na dubnové VT v zahraničí a všechny 
zařazené skupiny C; 

- 18.4.2018  ??? možná o týden dříve, testovací sraz obecných 
testů v rámci krajů; 

- 20.-29.4.2018 ???, dle volných termínů – zahraniční 
soustředění v teple např. Loretu de mar svěřenci skupiny TOP 
včetně osobních trenérů, svěřenci skupiny A, svěřenci skupiny 
B s doplatkem, opět viz. další projednávané body; 

- 15.-17.8.2018 – společný technický workshop pro zájemce, 
kteří absolvovali obecné testy a v roce 2018 se dosud 
nezúčastnili žádné z pořádaných akcí; 

- Listopad 2018 – zbydou-li prostředky, tak kondiční VT pro 
celou sekci pravděpodobně Veletov; 

 

• Obsah a příprava VT - další harmonogram TS, VT či dalších technických 
workshopů je plně determinován úkolem daným přítomnými trenéry novému 
vedoucímu sekce = tzn. pokusit se vyžádat na vedení oddělení mládeže ČAS 
pravidelné pracovní schůzky vedoucích trenérů sekcí s cílem: 

- Pokusit se sjednotit termíny TS, VT a workshopů, alespoň těch 
náplní nejbližších sekcí = překážky, sprinty, skoky tak, aby 
osobní trenéři jednotlivých závodníků, jimž se často prolínají 
svěřenci právě mezi těmito třemi sekcemi znali tyto termíny 
předem a mohli často i společně trénující svěřence uvolnit na 
sekci ve stejných termínech. 

- Určitým pod bodem předchozí odrážky je pak i uvolnění na VT 
v podobných termínech např. u členů SG atd. 

- Napříč jednotlivými sekcemi, kde opět mají osobní trenéři více 
závodníků legitimizovat převod prostředků mezi sekcemi tak, 
aby si osobní trenér, jež např. bude pozván na akci sekce 



 

 

překážek vybrat a vzít s sebou na stejné VT i své osobní 
svěřence sprintery či skokany. Tak, jako se toto povedlo letos 
na VT ve španělském Lorettu, jež bylo všemi přítomnými 
hodnoceno více než pozitivně a jehož přínos je velmi dobře 
sledovatelný na obrovské četnosti vlastních účastí sportovců 
absolvujících toto VT na vrcholných atletických akcích sezony 
2017; 

- Ke všem odrážkám tohoto bodu hodnotili přítomní trenéři 
pozitivní dosah členění – svěřenci TOP/A a s doplatkem B – 
workshopy a VT speciální přípravy v teple v zahraničí a 
svěřenci B, kteří nebyli v zahraničí a C pak spíše kondiční VT 
v Čechách (primární důvod – kolize termínů, nelze být v dubnu 
na dvou místech najednou….); 

• Návrh na zařazení do jednotlivých sekcí pro rok 2018: 

- v průběhu jednání přítomní zatím neznají, ani nemohou znát 
počet ani jména zařazených atletů na rok 2018. Krajští vedoucí 
trenéři SCM je teprve nyní zařazují do systému. Existuje 
nicméně reálný předpoklad, že počet zařazených i jejich 
četnost v jednotlivých výkonnostních skupinách TOP/A/B i C 
bude i v příštím roce velice úzce kopírovat nastavení pro rok 
2017; 

- společně s tímto bodem byl, jako velký úspěch sekce překážek 
konstatován fakt, že hned 9 atletů zařazených v sekci v roce 
2017 bylo zařazeno či navázalo úzkou spolupráci s trenérem 
RSC (Jíchová Nikoleta, Štolová Markéta, Vokálová Tereza, 
Novotná Jana, Jonášová Tereza, Ryba David, Pechar Jiří, 
Zavřel Ivan, Jelínek Erik a Jánský Martin), a že se všichni 
s výjimkou posledně jmenovaného účastnili jak TS, tak VT 
sekce překážek; 

- opět byl otevřen bod možnosti udělení ,,žolíka“ k zařazení do 
systému SCM buď krajským VT SCM či vedoucím sekce a 
s tím i otázka co s vloni zařazenými závodníky, jež v průběhu 
roku z důvodu zranění či nemoci nebyli zdravotně schopni 
splnit limit k zařazení do SCM (úkol Petr Šarapatka – finálně 
vyřešit a dát vědět výsledek jednání s vedoucím oddělení mládeže 
Mgr. Rusem o tomto bodu); 

Jednání spolupracujících osobních trenérů vedl a podklady k zápisu zapsal 
14.10.2017 v Nymburce budoucí vedoucí sekce 

          
Jméno a příjmení VTS – Mgr. Petr Šarapatka společně s paní Danou Jandovou  
Vedoucí trenér sekce překážek Sportovního centra mládeže ČAS 


