
 

 

       V Nymburku 14. října 2017 
 
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SEKCE VRHY 
v rámci odborného semináře ČPTM 

 
 

Jednání se zúčastnili:  
Libor Malina, Jan Ruda, Jan Horák, Iva Toušová, Petr Sklenář, Jakub Vedra, 
Hana Větrovcová 
 
Omluveni: 
Vladimír Lindovský, Bohuslav Machač, Lukáš Klíma, Leona Ondráčková, 
Vladimír Maška, Martin Šulc 
 
Nepřítomni: 
Viktor Znojil, Šárka Večerková, Jiří Tuček, Tomáš Praisner, Stanislav Pluhař, 
Jan Ledvina, Dušan Král, Aleš Krajčí, Petr Kopřiva, Zbyněk Chlumecký, Josef 
Foťko, Arnošt Boldan, Rudolf Blažek 
 
Vedoucí trenér sekce přivítal osobní trenéry zařazených závodníků a zahájil 
jednání dle navrženého programu.                                              

 

1. Předběžné termíny VT a jiné pro rok 2017 – 2018 

• 1. – 5. 11. 2017 – VT Veletov – kondiční a technická příprava 

• 11. – 17. 12. 2017 – VT Nymburk – kondiční a technická příprava 
v rámci VT workshop s trenéry vzpírání 

• březen 2018 – dle dohody – jarní technický workshop – technické 
testování 

• duben 2018 – VT v ČR (dle domluvy) pro vybrané závodníky sekce 

• srpen 2018 – VT v ČR (dle domluvy) před druhou polovinou sezóny 

• říjen 2018 – kondiční příprava hory 

 

 

 

 

 



 

 

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 na průpravné a speciální cvičení pro dané 
disciplíny s důrazem na techniku hodů a vrhů 

• součástí VT SCM vrhy bude speciální testování (březen – duben) 

• osobní trenéři závodníku budou zváni na VT kde budeme formou 
workshopu diskutovat o technice a tréninkových prostředcích 

 

3. MU pro rok 2018 

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

 

4. Připomínky osobních trenérů (včetně osobních a 
telefonických jednání): 

• trenéři žádají stanovení termínů VT s předstihem 

• velký zájem o účast osobních trenérů na VT 

• návrh na změnu hmotnosti náčiní u žákyň v hodu kladivem ze 3 kg 
na 2 kg – s odůvodněním naučit je házet v rychlosti 

• upřesnit vždy program VT, aby do něj mohli osobní trenéři zapracovat 
svůj tréninkový plán 

• upřesnění speciální testovací baterie pro vrhy 

 

5. Závěry VTS: 

• Až na malé připomínky, byla sekce SCM vrhy hodnocena kladně 

 

S pozdravem, 
          

   
Libor Malina 

        Vedoucí trenér sekce vrhů SCM 


