
 

 

 

 

 

 

 

 

ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO 

TRENÉRY ČAS 

 

 PRO ROK 2019 

 

 
 

Metodická komise ČAS schválila na svém jednání následující termíny 

odborných seminářů pro trenéry atletiky pro rok 2019 

 

 

 

 

 



 

 

TEMATICKÉ SEMINÁŘE PRO TRENÉRY ŽACTVA A MLÁDEŽE 

SKOK O TYČI 

Místo:    Jablonec nad Nisou 

Datum:  30. 3. 2019 od 10.00 do 18.00 hod  

Určení semináře: seminář je určen pro trenéry žactva a mládeže a všechny, kteří si chtějí rozšířit 

znalosti o skoku o tyči 

Vedoucí školení:  Jiří Kliner, jkliner@atletika.cz, mobil: +420 736 750 380 

Cena:   300,- Kč 

Kapacita:  30 osob 

Přihláška:  přes přihlašovací formulář na webu ČAS (podrobnější informace níže) 

Poznámka:  Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování. 

Je možné si zaplatit ubytování a stravu v hotelu Sport.  

Podrobné informace: https://www.atletika.cz/cas-informuje/pozvanky-na-

odborne-seminare-pro-trenery-zactva-a-/  

GYMNASTICKÁ PRŮPRAVA V ATLETICE 

Místo:    Jablonec nad Nisou 

Datum:  31. 3. 2019 od 10.00 do 17.00 hod  

Určení semináře: seminář je určen pro trenéry žactva a mládeže a všechny, kteří si chtějí rozšířit 

znalosti o využití gymnastické průpravy v atletice  

Vedoucí školení:  Jiří Kliner, jkliner@atletika.cz, mobil: +420 736 750 380 

Cena:   300,- Kč 

Kapacita:  30 osob 

Přihláška:  přes přihlašovací formulář na webu ČAS (podrobnější informace níže) 

Poznámka:  Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování. 

Je možné si zaplatit ubytování a stravu v hotelu Sport  

Podrobné informace: https://www.atletika.cz/cas-informuje/pozvanky-na-

odborne-seminare-pro-trenery-zactva-a-/  
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LÉKAŘSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE V ATLETICE 

 

LÉKAŘSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE V ATLETICE  

Místo:   Nymburk 

Datum:  10. 10. – 11. 10. 2019    

Určení semináře: seminář je určen primárně pro trenéry mládeže  

Vedoucí školení:  MUDr. Karolína Bílková, Mgr. Vít Rus vrus@atletika.cz, +420 727 973 109 

Cena:   bude upřesněna spolu s cenou ubytování a stravy 

Kapacita:  50 osob 

Přihláška:  přes přihlašovací formulář na webu ČAS (podrobnější informace níže) 

Poznámka:  Na tento seminář plynule navazuje odborný seminář ČPTM 

   Podrobný program bude upřesněn do konce března.  

Již nyní potvrzen Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 

 

LÉKAŘSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE V ATLETICE  

Místo:   Nymburk 

Datum:  22. 11. 2019    

Určení semináře: seminář je určen primárně pro trenéry žactva  

Vedoucí školení:  MUDr. Karolína Bílková, Mgr. Vít Rus vrus@atletika.cz, +420 727 973 109 

Cena:   bude upřesněna spolu s cenou ubytování a stravy 

Kapacita:  50 osob 

Přihláška:  přes přihlašovací formulář na webu ČAS (podrobnější informace níže) 

Poznámka:  Podrobný program bude upřesněn. 
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ODBORNÝ SEMINÁŘ ČPTM 

Místo:   Nymburk 

Datum:  11. 10. – 12. 10. 2019    

Určení semináře: seminář je určen pro trenérů ČPTM a další trenéry z oddílů a klubů 

Vedoucí školení:  Mgr. Vít Rus vrus@atletika.cz, +420 727 973 109 

Mgr. Jan Feher jfeher@atletika.cz, +420 604 919 907 

Cena:   bude upřesněna spolu s cenou ubytování a stravy 

Kapacita:  120 osob 

Přihláška:  přes přihlašovací formulář na webu ČAS (podrobnější informace níže) 

Poznámka: Přihláška je rozdělena zvlášť pro trenéry ČPTM a pro další trenéry z oddílů a 

klubů.  

 

COMPLEXCORE+ LEVEL I. 

Místo:   Nymburk 

Datum:  13. 10. 2019    

Určení semináře: seminář je určen pro všechny trenéry se zájmem o rozšíření znalostí v oblasti 

mobilizace a stabilizace trupu  

Vedoucí školení:  Mgr. Vít Rus vrus@atletika.cz, +420 727 973 109 

Mgr. Jan Feher jfeher@atletika.cz, +420 604 919 907 

Lektor:   Roman Jahoda, trenér a fyzioterapeut  

(www.complexcore.at, www.jahoda-soprts.com)   

Cena:   bude upřesněna  

Kapacita:  50 osob 

Přihláška:  přes přihlašovací formulář na webu ČAS (podrobnější informace níže) 

Poznámka: Podobné informace o semináři budou upřesněny 
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 ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO TRENÉRY VŠECH STUPŇŮ 

Místo:   Praha 

Datum:  9. 11. 2019    

Určení semináře: seminář je určen pro všechny trenéry atletiky 

Vedoucí školení:  Mgr. Vít Rus vrus@atletika.cz, +420 727 973 109 

Mgr. Jan Feher jfeher@atletika.cz, +420 604 919 907 

Cena:   300,- Kč  

Kapacita:  40 osob 

Přihláška:  přes přihlašovací formulář na webu ČAS (podrobnější informace níže) 

Poznámka: Podobné informace o semináři budou upřesněny 

 

Místo:   Brno 

Datum:  9. 11. 2019    

Určení semináře: seminář je určen pro všechny trenéry atletiky 

Vedoucí školení:  PhDr. Jan Cacek, Ph.D., cacek@fsps.muni.cz  

Cena:   300,- Kč  

Kapacita:  40 osob 

Přihláška:  přes přihlašovací formulář na webu ČAS (podrobnější informace níže) 

Poznámka: Podobné informace o semináři budou upřesněny 
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PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ŠKOLENÍ 

Přihlašování probíhá elektronicky, pomocí následujícího odkazu je možné se přihlásit na trenérská 

školení a odborné semináře: 

http://registr.atletika.cz/CoachTrainingRegistration 

Vyberte pečlivě akci, na kterou se chcete přihlásit, ve výběrových rolovacích polích vyberte název klubu 

(pokud se vám nezobrazuje, tak jej začněte vepisovat a bude vám hypertextově nabídnuta volba dalších 

klubů). Vyplňte důkladně všechny následující údaje. Do formuláře je také možné připsat poznámku dle 

potřeby.  

Školení a semináře mají omezenou kapacitu. Zájemci budou přijati dle data přihlášení.  

Nejpozději 10 dní před akcí Vám bude doručen email s pozvánkou, kde bude uveden program a platební 

podmínky.  

Přihlášky zájemců o semináře, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou 

řešeny individuálně. 

 

Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu:  

Mgr. Jan Feher, email: jfeher@atletika.cz, mobil 604 919 907 
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