
 
 

HODNOCENÍ AKCE 
 
Akce:     VT Koper + MZ Ravne, Slovinsko 
 
Termín:    19.7.-4.8.2014 
 
Místo:    Koper, Hotel Žusterna, Ravne na Koroškem 
 
Vedoucí výpravy:   Vlastimír Perna 
 
Trenéři:  reprezentační  trenér  Vlastimír  Perna,  Markéta  Kaplanová,  Jaroslav 

Strnad, Josef Nalezený, Tomáš Brtník 
 
Masér:   Petr Vopálka 
 
Fyzioterapeutka:  Jana Minářová  
 

Biochemik:      Emil Bolek 
 
Reprezentanti: Simona  Baumrtová,  Barbora  Závadová,  Martina  Moravčíková,  Petr  Bartůněk,         
Jan Šefl, Martin Baďura, Tomáš Havránek, Tomáš Novoveský,  Jan Micka,  Ján Kútnik, David Kunčar, 
Anna Kolářová, Anna‐Marie Benešová, Alena Benešová, Martina Elhenická, Barbora Picková, Roman 
Dmytrijev, Antonín Svěcený, Pavel Janeček, Martina Moravčíková, Věra Kopřivová 
 
Sparing: Petr Novák 
 
 
 
Hodnocení 
 
Odjezd: 
Byl naplánován dne 19.7.2014 v 8 hodin z Prahy se zastávkou v Brně kolem 11 hodiny, kde přistoupila 
moravská část výpravy. K odjezdu se dostavili všichni plavci i členové doprovodu. 
 
Ubytování: 
Hotel Žusterna, Koper. Pokoje menší, ale dostatečné. Původně měla být malá část výpravy (3 osoby) 
ubytována  ve  3km  vzdáleném  penzionu,  avšak  po  prohlídce  původně  jednolůžkových  pokojů  bylo 
zjištěno, že některé disponují lůžky dvěmi. Ubytování bylo změněno a celá výprava bydlela společně. 
 
Stravování: 
Plná penze přímo v hotelu. Rozmanitost ne příliš velká, zejména nabídka obědů odpovídala malému 
zájmu turistů o plnou penzi. 



 
Další služby: 
žádné 
 
Tréninkové podmínky: 
Desetidrahová padesátimetrový bazén se nacházel přes ulici, cca 2 minuty pěšky z hotelu. Vybavení 
nebylo právě špičkové (řídké obrátkové praporky), ale dostačovalo. 
Posilovna v hotelu byla vybavena několika stroji a minimem činek. Zcela postrádala jakékoliv moderní 
posilovací prostředky typu Bossu, závěs TRX, gymball apod. 
 
Průběh přípravy: 
Trénink probíhal  v 5  tréninkových  skupinách,  každé mělo  k dispozici  svou dráhu. Příprava  ve  vodě 
byla  zaměřena  na  intenzivní  trénink  v hlavních  způsobech,  nácvik  závodního  tempa,  kontrolu 
technických  detailů.  Počasí  příliš  nepřálo,  často  pršelo  a  výjimkou  nebyla  ani  bouřka.  Přesto  se 
podařilo tréninkové plány všech tréninkových skupin splnit. 
 
Regenerační a zdravotní péče: 
O regeneraci se starala fyzioterapeutka Jana a masér Petr. V průběhu soustředění se vyskytly některé 
vážnější  zdravotní  problémy  u  Tomáše  Novoveského  a  Anny  Kolářové,  které  oběma  bránily 
v absolvování plnohodnotné přípravy a musela se hledat alternativa. Problémy Martiny Moravčíkové, 
s nimiž  již  na  VT  odjela  (bolest  lokte),  se  podařilo  v průběhu  pobytu  zmírňovat  a  její  trénink  byl 
ovlivněn  jen  částečně. Ostatní  problémy  byly  povětšinou  běžné  následky  tréninku,  svalová  únava 
apod. 
V průběhu  soustředění  prováděl  Dr.  Bolek  odběry  krve  a  kontrolu  hladiny  krevního  laktátu, 
kreatinkinázy, UREA  apod. Na  základě  jeho  doporučení  byl  následně  upravován  trénink  některým 
plavcům. 
 
Odjezd: 
Dne  30.7.2014  ve  13  hodin  odcestovala  výprava  do města  Ravne  na  Koroškem,  kde  se  zúčastnila 
Otevřeného mistrovství Slovinska. 
 
Další informace: 
Slovinský  šampionát  byl  zvolen  jako  kontrolní  start  před  ME  v Berlíně.  Zúčastnili  se  jej  všichni 
reprezentanti, kteří se připravovali v Koper, kromě Petra Nováka (pokračoval doma v přípravě na YOG 
Nanjing), Anny Kolářové  (odcestovala po VT domů doléčit  zranění), Tomáše Novoveského  (zranění 
ještě nedovolilo soutěžní zátěž). 
Ubytování  bylo  vzhledem  k pozdní  objednávce  na  polosamotě  v horách,  cca  20‐25  minut  cesty 
autobusem  z Ravne.  Rovněž  stravování  bylo  spíše  vhodné  pro  školy  v přírodě,  k čemuž  zřejmě 
ubytovací chata běžně sloužila. 
Samotný bazén byl zasazen v krásném prostředí na kopci mezi základní školou a gymnáziem, kde byly 
vybudovány i další prostory pro sport (atletický stadion, fotbalové , hřiště, tenisové kurty, sjezdovka 
s vlekem, …). Přesto na první pocit působil bazén spíše jako městské koupaliště, jak byl také u vstupu 
označen. 
Sportovní  konkurence na  této  soutěži byla především  v některých domácích  jednotlivcích,  výpravě 
Běloruska  a  několika  jednotlivců  z Estonska.  Ostatní  země  (Nizozemí,  Izrael,  Portugalsko)  měly 
zastoupení 1 plavcem. 
Výsledky našich reprezentantů odpovídaly aktuálnímu stavu po absolvovaném soustředění a nepříliš 
motivující konkurenci. Přesto si někteří dokázali zlepšit své nejlepší osobní výkony či nejlepší  letošní 
časy. 
Po  finálovém půldnu  v neděli  večer odcestovala  výprava  autobusem  zpět do  ČR,  kde dorazila bez 
problémů v brzkých ranních hodinách. 
 



Poděkování:  
             Poděkování  patří  především  všem  trenérům,  kteří  pomáhali  při  organizaci  tréninků  (zájem 
z řad většiny osobních trenérů byl překvapivě mizivý, z různých důvodů). Také děkuji oběma regene‐
račním pracovníkům za stálé vysoké nasazení při péči o reprezentanty. 
 
 
Doporučení:   
              Destinace Koper ve Slovinsku je příjemné místo pro plavecký trénink, v tuto chvíli však spíše 
na klubové úrovni. Rozvoj sportovních center v jiných oblastech Evropy výrazně zvýšil parametry pro 
posuzování kvalitních podmínek. Významnou, avšak jedinou devízou tohoto místa je relativně krátká 
vzdálenost z ČR a dojezd auty nebo autobusem. 
 
Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna – reprezentační trenér 
Nový Jičín, 6.8.2014 

 


