
                     Kdo trénuje Vaše děti?     

                                  
Absolvovala jsem magisterské studium na FTVS UK v Praze, patnáct let dělala 
vrcholově atletiku. Začínala jsem jako rodačka v atletické základně v Jablonci nad 
Nisou, kde jsem vystudovala sportovní gymnázium Dr. Randy a závodila za oddíl TJ 
LIAZ Jablonec. Získala jsem několik medailí na republikových šampionátech zejména 
v běhu na 100m překážek a také ve štafetě na 4 x 100m. 
   

                                                                                        
                                                                                                
Při studiích v Praze jsem reprezentovala policejní sportovní klub Olymp Praha, kde 
jsem byla členkou extraligového družstva.    
Celou svoji atletickou kariéru jsem získávala praktické zkušenosti, co se týče 
sportovního tréninku a potažmo výživy při tělesné zátěži, kterou  jsem musela sama 
dodržovat a od toho se potom vyvíjela moje výkonnost. Na fakultě tělesné výchovy a 
sportu jsem vše doplnila teoretickými znalostmi. 
Po úspěšném dokončení fakulty tělesné výchovy  s magisterským titulem a 
specializací - Kondiční specialista - trenér,  jsem začala působit v Kardiofittnes na 
Floře, vedla hodiny zdravotní tělesné výchovy a kondičně připravovala malé 
squashisty. 
  
Vedle působení v nově založeném atletickém oddíle jako trenérka atletické přípravky 
se mimo jiné zaměřuji na výživové poradenství spojené s kondičním cvičením formou 
tvarovacích a kruhových tréninků. 
 
Dále se osobně nadále věnuji atletice a zúčastňuji se kromě republikových atletických 
soutěží také mezinárodních šampionátů ve veteránských kategoriích, kde se mi 
podařilo získat již několik medailí a tím tak být vzorem pro své malé svěřence: 
 



2012 – ME – Hrádek n.N. -  stříbrná medaile na 100 m – 12,67 s 
2013 – Halové ME San Sebastian – 2 stříbrné medaile na 60 m – 7,80 s a na 60 
m překážek – 8,79 s 
2016 – Halové ME Ancona – zlatá medaile na 60 m překážek – 8,81 s 
2017 – Halové MS Daegu – zlatá medaile na 60 m překážek  - 8,85 s a bronzová 
medaile ve skoku dalekém 501 cm. 
V zimních měsících trénujeme v tělocvičně ve Zlatníkách a v příštím roce 2018 
bychom rádi využili novou sportovní halu v Dolních Břežanech. 
V letních měsících tréninky s dětmi probíhají na našem zlatnickém fotbalovém hřišti či 
na cestě u přilehlého kopce – Kamínek . 
S dětmi se zejména v letní sezóně zúčastňujeme krajských soutěží družstev přípravek 
a v květnu pořádáme každoročně oblíbený atletický závod - Zlatnický víceboj 
s patronkou Denisou Rosolovou .                                         

                                 
 
                                                      
 

 



Více zde: http://www.sokolzlatniky.cz/sokol-behalek-atleticky-oddil/o-nas/ 
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