
 

 

 

Oponentury článků péče o talentovanou mládež  

Karlovarského kraje  

 

Termín: 24.11.2020 

Místo:  Karlovy Vary, kancelář a jednací místnost Sokolovská ul.  

 

 

Časový harmonogram oponentur ČPTM 

14:00                Úvod: obecná část, stav ČPTM v kraji, SCM     

Účast: zástupci OM ČAS Tomáš Purman,  VV KKAS Jacek Přibáň, Oldřich Dvořák, vedoucí 

 trenér SCM Eva Zekuciová, krajský manažer Lucie Markusková, online připojena 

 Tereza Brázdová OM ČAS 

14:30 SpS: SpS  SKP Union Cheb, SpS Atletika Ostrov, SpS Triatlet Karlovy Vary – VT SpS 

16:00 závěr, zakončení jednání   

 

 

Úvodní slovo:  

Jednání zahájil Jacek Přibáň předseda KKAS společně s Tomášem Purmanem, OM ČAS. Proběhla 

diskuze ohledně stávajícího stavu ČPTM v kraji uplynulého období.  

 

 

SCM – hodnocení přednesla Eva Zekuciová, VT SCM   

V letošním roce zařazeno 8 atletů. Atleti plnili své povinnosti. Náročná situace, omezení soustředění, i 

reprezentačních startů.  

 



 

 

 

Probrána situace kolem atletických soustředěních pro SCM v roce 2021. V následujícím roce se 

s tréninkovými kempy ČAS počítá. SCM bude mít nastaveny nová pravidla na období 2021-2024. 

 

Hodnocení SpS 

Jacek Přibáň - hodnocení SpS SKP Union Cheb 

Jacek Přibáň hodnotí fungování pozitivně. Zaznamenal potíže s administrací atletů do SpS a již si na to 

klub bude dávat pozor. Výkonnost atletů byla odpovídající a vzrůstající i přesto, že příprava byla ztížena 

jarní i podzimní vlnou korovinaru.  

Trénink atletické přípravky až žactva zabezpečuje dostatek trenérů. Aktuálně nyní má absenci zásadní 

trenérka pro atletickou přípravku, která si potřebovala dát osobní pauzu. Nicméně klub věří, že bude 

pokračovat. 

VT SpS je přítomen na stadionu denně a tak má dění a činnost ostatních trenérů pod kontrolou. VT SpS 

zkonstatoval změnu ze 2. pásma do 3. pásma.  

 

Eva Zekuciová - hodnocení SpS Atletika Ostrov  

VT SpS Eva Zekuciová zhodnotila činnost SpS, poukázala na odchod několika šikovných dětí do nového 

biatlonového klubu. Také informovala o aktuálním dění v klubu směrem k situaci a koronaviru – děti se 

zapojují do tréninků mimo stadion a přírodě, má pocit, že trénují více a lépe než za normálního stavu. 

Zmínila také nedostatku trenérů a ztížené hledání talentovaných dětí pro jejich klub s ohledem na 

menší město /které je nedaleko K. Varů a hranic/ a specifika působení v regionu s nejmenším počtem 

obyvatel, nejnižší mzdou a nejnižším vzděláním.  

 

 

Návrh členů SCM 2021 KK:       

        
atlet           trenér   

Kučerová Eliška 2005 TRIKV střední tratě 800, 1500   Dvořák Oldřich 

Klára Sobotková 2002 AKSOK sprinty 200 m   Konop Petr 

Lukáš Petrikovič 2002 UNICH překážky 110 m překážek   Novák Miloslav 

Šmrha Jan 2005 UNICH překážky 200m př., 300m   Kastner Jan 

Škarda Kevin 2005 TRIKV sprinty 60, 150   Kříž Štěpán 

Kurfürst David 2004 TRIKV sprinty 100 m   Kříž Štěpán 

Vaidiš Daniel  2002 UNICH střední tratě 400, 800   Tirala  Petr  

Langmaier Mathias 2003 UNICH překážky 300m př., 100m př   Novák Miloslav 



 

 

Oldřich Dvořák - hodnocení SpS Triatlet Karlovy Vary  

VT SpS Oldřich Dvořák zhodnotil činnost SpS v tomto roce jako pozitivní, spolupráce trenérů v klubu se 

vedla během roku pozitivně /až na 1 výjimku/. Trenéři si vzájemně pomáhali a zajišťovali i odborné 

technické tréninky pro kategorie žactva. VT je denně na stadionu a má tak dobrý přehled o dění, náplni 

a pestrosti tréninkových jednotek trenérů, kteří s VT SpS spolupracují. Trenéři vyjeli i na soustředění 

v létě, když se situace ohledně koronaviru uklidnila. Výsledky závodníků byly také přívětivé, testování 

proběhlo na jaře a v září.  

 

Na závěr předseda KKAS zhodnotil, že všechny zapojené SpS jsou také pravidelnými pořadateli soutěží 

v kraji. 

 

Hodnocení TSCM 

Trenéři TSCM se zúčastňují krajských závodů v kraji se svými závodníky a jsou v kontaktu s VT SCM. 

 

 

 

Zapsal: Lucie Markusková  

Ověření zápisu: Jacek Přibáň  

 

 


