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Zpravodaj sekce oštěp ‐ 1/2020
Orientační regionální rozdělení sekce

Stanislav Šuška Sekerák David

Trenérské vedení sekce:
Vedoucí trenér sekce  -  David Sekerák, mobil 777  339  000, email: dsekerak@atle�ka.cz
Vedoucí trenér sekce  -  Mgr.Stanislav Šuška, mobil 604  441  785, email: ssuska@atle�ka.cz

Rekapitulace oštěpařské sezóny 2019
 Úvodem krátká bilance oštěpařské sezóny 2019.

Opět se ukázalo, že český oštěp patří do evropské a světové 
špičky a jsme rádi, že se nám daří i v mládežnických kategoriích, 
které spadají do naší sekce SCM oštěpu.

kategorie U18
 Petra Sičáková - 7.místo EYOF (46,85m)

 kategorie U20
 Mar�n Florián - 5.místo ME U20 (74,10m)
 Ivana Koktavá - 7.místo ME U20 (52,69m)

dospělí
 Jakub Vadlejch - 5.místo MS (82,19m)
 Barbora Špotáková - 9.místo MS (59,87m)
 Nikola Ogrodniková - 11.místo MS (57,24m) 
 Irena Šedivá - 12.místo MS (55,86m)



1. výcvikový tábor a testovací sraz SCM
hod oštěpem

Veletov 9.‐12.1.2020

Pozváno bylo 21 atletů SCM, 5 trenérů a fyzioterapeut. 
Výsledky speciálních testů zaslány na metodické oddělení ČAS, 
konzultovány s atlety a k dispozici trenérům. 
Po dobrých zkušenostech z předchozích sezón jsme použili shodnou
testovou baterii pro mladé oštěpaře a oštěpařky i letos ve Veletově.

Každý atlet sekce mohl v rámci VT využít individuální fyzioterapii 
u Petra Dobřického, včetně doporučení a metodického návodu pro 
osobní fyziologický rozvoj.

TERMÍNOVKA 2020
Připravili jsme také aktuální termínovou lis�nu pro letošní sezónu. 
Jsou zde oficiální termíny mistrovských soutěží i mí�nky či VT sekce, 
za�m v jednání a dle finančních možnos� sekce. Připravena je účast 
skupiny nejlepších oštěpařů SCM a osobních trenérů pod vedením 
VT SCM na mezinárodním mí�nku v německém Halle.

Byly připomenuty základní povinnos� člena SCM, VSCM:
 1. absolvovat TS a VT na pozvání VT SCM (případně svou neúčast řádně omluvit)
 2. vést si záznamy o přípravě a průběhu RTC v  tréninkovém deníku
V rámci programu proběhly ukázkové kondiční i technické tréninky s 
využi�m speciálních tréninkových prostředků pro přípravné období oštěpařů.

PŘIPOMÍNKY



2. výcvikový tábor a testovací sraz SCM
hod oštěpem

Veletov 13.‐16.2.2020
Druhý VT sekce SCM oštěpu jsme pořádali opět ve Veletově a tentokrát měl 
speciální průběh ! 
V rámci VT měli pozvaní oštěpaři sekce výjimečnou možnost být ak�vními 
účastníky velmi kvalitního mezinárodního semináře Oštěp 2020. 

V rámci semináře byla kromě tradičního teore�ckého programu o oštěpu
(Rőhler, Černý) a vzpírání (STaněk, Prášil) na pořadu také velmi rozsáhlý
prak�cký nácviku techniky hodu oštěpem
s olympijským vítězem 
Thomasem Rőhlerem 
a také nácvik techniky 
vzpírání pro mládež s 
Tomášem Staňkem a 
Ladislavem Prášilem.

.
Po skončení semináře jsme 
navázali klasickým programem 
VT hodu oštěpem



2. VÝBĚROVÝ VÝCVIKOVÝ TÁBOR SCM
hod oštěpem

ŠPANĚLSKO   ALFAZ DE PI   3.-17.3.2020

Připravili jsme i tradiční zahraniční VT SCM oštěpu se zaměřením na 
techniku hodu oštěpem a rozvoj fyzické kondice, určený zejména 
kandidátům na účast na světových (SCM TOP a SCM A) akcí 
popř. samoplátce dle domluvy. Konkrétní detaily akce ještě ladíme.

STADIONHOTEL - Albir Garden



4. výcvikový tábor a tábor SCM
hod oštěpem

Veletov 26.‐29.3.2020

Seznam pozvaných bude vytvořen na základě nominace VT, přednostně 
oštěpaři kategorie SCM TOP, A. Pozvánky závodníkům a trenérům budou 
rozeslány začátkem března.

Budeme se věnovat zejména technice házení v  rámci přípravy na závodní 
sezónu (video-analýza, analýza a odstranění chyb v  technice)

Předběžný program VT:
Čtvrtek 26.3.  - sraz pozvaných odpoledne na recepci, začátek večeří
Pátek 27.3. - trénink - technika + kondice, hra, regenerace
Sobota 28.3. - trénink - technika + kondice, hra, regenerace
Neděle 29.3. - trénink - technika + kondice, končíme obědem



LIMITY 2020
Aktuální hodnoty limitů pro vrcholné akce roku 2020 Mistrovství Evropy 
U18 dorostu a Mistrovství Světa U20 juniorů a juniorek.

FOTO: Jiří Ce�l
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Vypracoval: sta�s�k
Jiří Ondráček
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