
 

 

       V Nymburku 14. října 2017 

 
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SEKCE SKOKY 
v rámci odborného semináře ČPTM 

 
 

Jednání se zúčastnili: P. Beran, J. Lesák, A. Nezdařilová, R. Bém, D. Musil, J. 
Ryba, S. Sajdok, S. Laciga, D. Jandová, E. Szmeková, J. Šimánek 
Omluven/i: V. Perun, N. Goroškov, S. Ton, A. Duda, P. Šarapatka, A. Prudký, J. 
Couf, Z. Rakowski, M. Buzek, L. Klíma, M. Pavlík 

 

 Přivítání osobních trenérů zařazených závodníků a zahájení jednání dle 
navrženého programu.  
                                             
- TS prosinec 2017 – seznámení s programem TS (Tyč: 30.11.-3.12. Veletov 

a Dálka, Trojskok, Výška: 7.-10.12. Jablonec) 

- Termíny TS jaro 2018 – tři možné termíny 31.3.-2.4., 6.-8.4. nebo až po VT 
29.4-1.5 první dva preferují tyčkaři a výškaři, třetí termín horizontální skoky. 

- Forma TS – Smyslem TS je třídit si metodické řady pro rozvoj techniky 
skokanských disciplín, pracovat na společné metodice. Pořádání dvou TS, 
jeden pro tyčkaře a druhý pro ostatní skokanské disciplíny. V prosinci 
vyzkoušíme model 3- 4denních TS (dva technické tréninky doplněné 
speciálními testy). Testovací srazy by měly být určeny pro všechny 
závodníky SCM skoky, juniorskou reprezentaci tedy závodníky finanční 
podporou ČAS a všechny trenéry účastněných závodníku. Termíny VT – po 
písemných maturitách 11.4., tedy nejlépe mezi 12.4- 26.4.  

- Místa konání VT – Tuzemská nebo zahraniční? Názory cca 50/50, 
argumenty pro zahraniční VT- klima vhodné pro rozvoj rychlostních 
schopností, vyšší intenzita tréninků, závodníci se těší do tepla, atd., 
argumenty pro tuzemské VT- účast více závodníků, jednodušší logistika, 
„analýza“ VT duben 2017 (Počty účastníku jednotlivých VT a počet 
závodníků kteří se nominovali na vrcholné mezinárodní akce v rámci sekce: 
VT Jablonec - 5 účastníků/1 nominace(Janíková, EYOF)  VT Ostrava - 19/4 
(Bystroň U20, Vodák U20, Záhorová U20, Sajdoková EYOF) VT Španělsko 
- 11/1 (Schejbalová U18 tyč) 

- Délka VT – tuzemská 6-7 dní, zahraniční 10–14 dní,  

- VT tyčkaři – oddělit VT tyčkařů z důvodu vhodného tyčkařského sektoru, 
v případě tuzemského VT se osvědčil Jablonec v případě zahraničního VT 
je ve hře víc lokalit. 



 

 

- VT ostatní skoky – tuzemské VT Ostrava(Nymburk), v případě zahraničního 
VT tradiční Španělsko (pokračování osvědčené akce SCM) Další lokality 
nebyly navrženy, budeme hledat. 

- O finální podobě jarních termínu, místech konání TS a VT rozhodneme 
nejpozději 10.12.2017 na TS v Jablonci. 

. 

 

Připomínky osobních trenérů. 

• Umožnit účast osobních trenérů na TS 
• Včasná informovanost o činnosti a termínech sekce 
• Kolize termínů (trenér má svěřence ve více sekcích) 
• Komunikace mezi VTS 
• Oddělit TS případně i VT tyčkařů od ostatních skoků 
• Padly i návrhy pořádat jeden TS za rok a prostředky směřovat převážně na VT 

 

Závěry VTS: 

Předpokládám, že se s většinou trenérů uvidím na testovacím srazu začátkem 
prosince, kde dořešíme jarní akce a podle průběhu TS se dohodneme na dalších 
společných plánech sekce. Především TS (prosinec jako letos nebo začátek ledna 
2019), dalším z témat je „sladit“ metodiku odrazových cvičení v období objemové 
přípravy formou např. 3denního kempu (začátek srpna nebo polovina listopadu) Také 
mám v úmyslu pořádat workshopy, modelové tréninky pro trenéry žactva na téma 
Odrazová příprava. Čekám na vaše podněty. Plánů je dost, těším se na setkání 
s vámi. 

S pozdravem, 
          

   Milan Kovář 

 
Vedoucí trenér sekce skoků Sportovního centra mládeže 

 

 


