
 

 
 

 

Vážení sportovní přátelé, 
dovolujeme si pozvat všechny trenéry triatlonu, především pak zájemce o zisk II. 
trenérské třídy v TT a trenéry Sportovních center mládeže ČTA a Sportovních 
středisek ČTA na odborný seminář, který je součástí kurzu pro zisk II. trenérské třídy. 

 
Blok II. 

Technická příprava v triatlonu  
(plavání, cyklistika, běh) 

 
Termín:   26. – 28. 4. 2013 v Praze 
Místo:  FTVS UK, José Martiho 31, 162 52 Praha 6 
 

PROGRAM: 
 
 
Pátek 26.4. 2013   
 
13,00-13,30  Zahájení semináře, organizační pokyny, prezentace  
13,30–14,30 hod. Všeobecná kondiční příprava v triatlonu - teorie    Horčic 
14,45–16,15 hod. Všeobecná kondiční příprava v triatlonu – praxe   Jebavý  
16,30- 19,30 Cyklistika - Problematika správného posedu    Falge 
     Ukázka nastavení správného posedu pomocí systému Retül 
     Biomechanika jízdy na kole, technika jízdy  
   Výběr vhodného cyklistického materiálu, servis kola   Svatoš 

Důležitost biomechanických faktorů pro správné šlapání na 
      kole (ukázka ergometru Lode)     Kovářová 
 
Sobota 27.4. 2013 
 
9,30   Sraz – bazén Strahov – vstupní hala 
10,00-12,00 Technika plaveckého způsobu kraul, průpravná cvičení,  

natáčení nad a pod vodou po skupinách – bazén  Kovářová, Horčic 
12,00-14,00  Oběd 
14,00-18,00  Biomechanika a technika plaveckého způsobu kraul  Kovářová 

Analýza individuální techniky plaveckého způsobu kraul,  
vyhodnocení videozáznamů po skupinách, korekce chyb Kovářová, Horčic 

18,00-19,00  Regenerace – výživa, suplementace, pitný režim   
 

Pozvánka na seminář 



 

 
 
Neděle 28.4. 2013 
 
9,00  -10,00  Biomechanika a technika běhu– teorie    Kovářová, Horčic 
10,30-12,00  Technika běhu, běžecká cvičení, natáčení na dráze  

po skupinách 
12,00-13,00  Oběd 
13,00-16,00 Analýza individuální techniky běhu, vyhodnocení  

videozáznamů po skupinách, korekce chyb   Kovářová, Horčic 
16,00-17,00  Hodnocení kurzu 
17,00   Ukončení kurzu 
 
 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 
Účast na semináři:  - seminář je zařazen do systému doškolování 
 - seminář je součástí kurzu pro zisk II. trenérské třídy  

 

Cena:   1200,- Kč (pro trenéry SCM ČTA, nebo SpS ČTA, pro studenty FTVS 
je seminář bezplatný). Kurz je možný absolvovat v jednodenních 
blocích, cena jednoho dne 500,- Kč. 

  
Úhrada pro účastníky:  v hotovosti při zahájení semináře oproti příjmovému dokladu, náklady 

na dopravu se nehradí 
 

Vezměte sebou:   tréninkové vybavení na plavání, běh a do posilovny 

Ubytování a stravování nezajišťujeme. 

 

Potvrzení účasti proveďte prosím na: lenka.kovarova@triatlon.cz do 15. 4. 2013 


