
InteraktIvní semInář s unIkátní skladbou odborníků

Pořádaný ve spolupráci

Nechcete ve sportovní praxi ustrnout u měření VO2max a laktátového prahu? Nebojíte se skutečně objektivně 
poznat co se děje v organismu sportujícího jedince i přesto, že by to mohlo změnit váš pohled na dosavadní 
přístup k tréninku? Zajímáte se o využití nových diagnostických metod, ale nemáte jasno v jejich využitelnosti 
a efektivitě? Jste otevřeni novým myšlenkám, názorům a přístupům ve sportovním tréninku?  Jste připraveni 
vyslechnout informace, které mohou zásadně změnit pohled na sportovní trénink? Přijďte!

Kdo a co?
15.30 - 16.40
moderní monItorace vrcholového sPortovce, 
aneb kam se sPort Posunul od dob vo2max a laktátového Prahu
Co vše lze dnes u sportovce sledovat. Co má a nemá efekt a využitelnost v praxi. 
Jaká jsou úskalí, problémy a případná negativa jednotlivých metod. 
MUDr. Jiří Dostal

17.00 - 18.10               
varIabIlIta srdeční frekvence – „nový“ fenomén sPortovního trénInku. 
30 000 měření Pomocí mysasy, která ukazují skutečný PotencIál
Díky dosavadním výsledkům není aktuální otázka ZDA ale JAK CO NEJEFEKTIVNĚJI využít monitoring 
HRV v konkrétní sportovní situaci. Vše, co vám pomůže pochopit skutečný potenciál metody a význam 
aplikace do vašeho tréninku.     
Mgr. Radim Šlachta, PhD.

18.30 - 19.40
kontrola a řízení trénInkového Procesu s využItím dostuPných technologIí
Výsledky a ukázky zcela praktického využití prezentovaných technologií v týmových a individuálních sportech
Verner Lička, Jiří Dostal, Radim Šlachta

bouráme mýty v oblastI 
sPortovní dIagnostIky a trénInku 
IndIvIduálních I týmových sPortů

Kdy a kde?
Pondělí 2. 10. 2017, 15:30 – 20:00    Praha, Strahov, tiskové středisko

Interpretace výsledků měření z letošní Tour de France

Jak se v měření 

projevuje jet lag

poprvé v Praze

Osoby a obsazení

mudr. jIří dostal
Vedoucí lékař Institutu sportovního lékařství. Konzultant a lékař mnoha reprezentantů ČR. 
Specializuje se na tzv. fyziologický trénink. Je členem Americké společnosti pro sportovní 
medicínu a pravidelně přednáší a publikuje jak u nás, tak v zahraničí.  (I) díky němu se dnes 
s českém sportu diskutuje o nových metodách jako jsou tkáňová saturace kyslíku, dechový 
trénink a další. 

mgr. radIm Šlachta, Ph.d.
Zakladatel a nyní CEO společnosti mySASY (Spectral Analysis, Sport Assessment Systém) 
věnující se vývoji a provozu systému umožňujícího plošné využití metodiky SA HRV v běžné 
sportovní praxi. Variabilitou srdeční frekvence se v oblasti vědy a aplikace ve sportu věnuje 
od roku 1996. Vedl kliniku sportovní medicíny AGEL Sport Clinic. 

verner lIčka
Je prezidentem České unie profesionálních fotbalových trenérů. Bývalý úspěšný český fotba-
lista a současný trenér. Hráčské úspěchy zlato z LOH 1980, bronz z ME 1980, 3x vítěz Česko-
slovenské ligy (1975/76, 1979/80, 1980/81), 2x vítěz Českého poháru (1977/8, 1978/9), 1x 
vítěz Československého poháru (1977/8), 2x král ligových střelců (1979/80, 1983/4). Je bý-
valým trenérem klubů FC Baník Ostrava, FC Zlín, Polonia Warszawa, Górniku Zabrze, Grodzis-
ku Groclin, Radomiak Radom a Wisly Krakow (mistr Polska 2005). V letech 2007 – 2012 byl 
sportovním manažerem FC Baník Ostrava. V letech 1993–1998 působil jako asistent Dušana 
Uhrína u České fotbalové reprezentace (stříbro na ME1996 v Anglii). V letech 2002 – 2003 
působil jako trenér České fotbalové reprezentace do 21 let. S možnostmi využití metody SA 
HRV v tréninku se poprvé setkal při spolupráci s R. Šlachtou jako trenér Baníku Ostrava téměř 
před 20 lety. 

Přihlášky: 
Mailem a uvedením jména, příjmení, data narození na info@ucft.eu. 
(Členové UČFT se přihlašují přes svůj profil na www.ucft.eu. mailem a uvedením jména, příjmení, rodného čísla 
a licence. Absolvováním semináře obdržíte 4 kreditní bod).

Cena: 400,- kč  (200,- Kč členové UČFT).

Počet míst je omezen kapacitou sálu. Hlaste se proto IHNED.


