
 

I.  FINA junior camp 2014 při MS(25) 
 

Termín akce:   

3. – 7. 12. 2014   

Místo:  

Doha – Katar 

 

 

 

 

Vedoucí akce:    Mgr. Roman Havrlant 

Nominovaní plavci:  Tomáš Franta (1998), Alena Benešová (1999) 

 
Hodnocení:      
Dopředu se omlouvám za obšírnější výklad a obrazovou dokumentaci, ale vzhledem 
k výjimečnosti této události si myslím, že poznatky a zkušenosti by se mohly příště hodit. 
 

I. FINA junior camp byl jako zcela nový projekt zařazen k programu MS(25). 
Mezinárodní světová plavecká asociace nabídla všem národním plaveckým federacím světa 
účast 1 chlapce a 1 dívky v příslušné věkové kategorii na této akci. ČSPS vybral z českých 
juniorů Tomáše Frantu a Alenu Benešovou, jejichž výkonnost je dlouhodobě kvalitní a 
hlavně stabilní. Tomáš sice musel oželet paralelně probíhající Multiutkání juniorů v Praze, 
ale myslím, že toho příliš nelitoval Fandili jsme na dálku.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Přesun do místa konání proběhl letecky z Prahy do 
Doha  s přestupem  v Dubaji v pondělí 1.12.  Přestože  

při cestě nedošlo k žádným zádrhelům, letecké spoje na sebe příliš nenavazovaly, takže 
cesta do dějiště byla dosti zdlouhavá a únavná, protože trvala bezmála celý den. 
S minimem spánku na letišti přes pondělní noc jsme se rovnou přesunuli do úterního dne, 
který byl plný organizačních dobrodružství. Příjezd z letiště na hotel byl poslední hladkou 
záležitostí celého dne.  
 
 

 

 

 



Hotelový komplex Ezdan, do kterého 
jsme byli organizátory v úterý ráno 
přivezeni, a ve kterém byli ubytováni 
všichni účastníci kempu, je situovaný 
přímo v centru „nového města“. Je 
složen ze sedmi složitě propojených 
40 patrových věží. Počáteční 
orientace v tomto kolosu byla proto 

pro všechny tvrdým oříškem. O to 
složitějším, že organizátoři záměrně 
všechny členy výprav rozdělili, čímž 
asi většině dopřáli komunikační past. 
Hned po příjezdu nastaly drobné 
problémy s umístěním na pokoje a 
s následným blouděním ve spletitém 
hotelovém  komplexu. Celá  situace 
nás dokonale roztrhala a rázem jsme o sobě nevěděli. Navíc bylo potřeba sehnat pasy pro 
vyřízení akreditací, což mi zabralo odchodit a  výtahy bezradně odjezdit další stovky metrů a 
sebralo už tak zbytky sil, nálady a hlavně času. Zázrakem jsme se po dvou hodinách všichni 
sešli u oběda. 
 

Následovala ale anabáze shánění informací o celé akci a vyřizování akreditací. Byl jsem 

odeslán od hotelového informačního stánku přímo na bazén. To jsem ale netušil, že je od 
hotelu vzdálen 45 minut cesty autobusem. Po příjezdu do obrovského sportovního komplexu 
(o kterém ještě bude řeč) jsem zavítal, neznámo kam, hledat akreditační centrum. Po celém 
dni bloudění bez šipek a navigací už jsem byl hodně rozladěn. Naštěstí nechyběla ochota 
dobrovolníků, kteří mě zavedli, kam bylo potřeba. Jaké bylo mé překvapení, když jsem byl  
odeslán k vyřízení všech náležitostí zpět na hotel. S trochou štěstí jsem ale narazil na česky 
mluvícího Egypťana, který rozptýlil moji trudomyslnost a ochotně vyřídil akreditace, bez 
ohledu na povinnost si je vyzvednout jinde. Tyto další utíkající hodiny využili Alena s Tomem 

ke spánku, což mi trochu překazilo plány, protože tak zaspali mou výzvu SMS, aby se přijeli 
na bazén vyplavat. To už se ale začalo stmívat, tak jsem se vrátil do hotelu a pokračoval 
v hledání správné budovy, kde by mohlo sídlit informační centrum naší akce.  
 

Systém náhodného rozdělení 
do pokojů mi přinesl překvapení 
v podobě trenérského kolegy 

z Tanzánie (přesněji ze Zanzi-
baru). Večer, když jsem uléhal 
zcela vyčerpán, kde se vzal, tu 
se vzal, náhle se objevil. 
V rychlosti jsme prohodili pár 
zdvořilých frází a popřáli si 
dobré noci (později jsme si 
s Ibrahimem Sultanem pěkně 

pokecali).  
Tomáš sdílel pokoj s bul-

harským borcem a Alena 
nakonec zůstala sama. 

 

Středa již byla prvním oficiálním dnem juniorského kempu a stejně jako všechny 
následující dny začala snídaní a následnou informativní schůzkou. 
 

Byl představen oficiální trenérský 
tým  složen z hlavního organizačního 
manažera a devíti trenérů: 
Na fotce zprava: Todd Schmitz (USA) - 
vedoucí trenér; Jennifer Gibson (USA), 
Maria Camales (USA), Kimberly Hill 

(GBR), Robert Savulich (USA), Tarek 
Sharif (hlavní organizátor), Steven 
Hanson (USA), Albert Tubella (SPA), 
Elizabeth Collins (CAN), (???) – 
pomocník Tareka; a na fotce vlevo 
nahoře - Adam Kable (AUS). 

 

 

 

 



V 8.45 dopoledne se vždy všichni účastníci přesunuli z hotelu do sportovního 
komplexu Hamad (cca 30 minut plynulou jízdou; v husté dopravě až 90 minut). 
 

Než přejdu k programu 
kempu, představím krátce 
sportovní komplex, ve kterém 
jsme strávili převážnou část 
našeho času.  
 

Myslím, že tento komplex patří 
mezi  nejmodernější sportovní 
centra světa, který disponuje 
těmito sportovišti:  
 

1)fotbalový stadion pro 65 tisíc 
diváků + dalších  8 fotbalových 
hřišť 
 

2) multifunkční halu Aspire dome s 
fotbalovým hřištěm klasických 
rozměrů, atletický ovál 200m, 2 
hřiště pro halové sporty; 
desetidráhový padesátimetrový 
bazén, na kterém probíhal tento 

plavecký kemp (viz obrázek dole) 
a další prostory pro posilování 
vzdělávání, odpočinek a 
výzkumnou činnost 
 

3) plavecké centrum Hamad se 
dvěma olympijskými padesátkami 
 

4) nespočet venkovních  sporto-
vních ploch (viz obrázek nahoře)  
 

5) nákupní centrum se zimním 
kluzištěm  
 

6) kliniku sportovní medicíny a 
ortopedie 
 

7) sportovní stadion pro ženy 
 

8) dostihovou dráhu a další a další 
dráhy a plochy pro běžecké a jiné 
sportovní aktivity 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



A nyní již k programu samotného kempu. Účastníci ze 132 států světa (tzn. celkem 
264 plavců) byli vždy v dopolední části, trvající celkem cca 3 hodiny, rozděleni na dvě 
skupiny. Jedna z nich měla prvně plavecký trénink, poté přednášku, druhá skupina naopak. 
Ve 12.30 byl cateringový oběd „na stojáka“ ve vestibulu haly, následně krátký odpočinek a 
od 14 do 16 hodin proběhl druhý společný plavecký trénink. Následoval odpolední odpočinek 
cca 60 minut a přesun do vedlejší budovy plavecké haly, kde od 18 do cca 20.30 probíhala 
finále MS. Večeře již probíhaly na hotelu okolo 21.30. V lepším případě v 22.15 jsme uléhali 
k nočnímu odpočinku. 

  
Shrnutí programu:  
 

středa: dopoledne: bazén: kraulová technika se zaměřením na polohu těla, vytažení  
paží, splývavou polohu a hlavně práci nohou! 
většinu tréninku tvořily opakované úseky 25m – 75m 
celkem cca 2,5km (80 minut) 

přednáška: výživa  
  odpoledne: bazén: pokračování v kraulové technice – přechod do rychlosti; 
    streamová poloha a vlnění 

celkem cca 3,5km (110 minut) 
 

  večer:  shlédnutí finálových soutěží MS  
 

čtvrtek: dopoledne: bazén: znaková technika se zaměřením na polohu těla, pohyb  

paží, splývavou polohu a práci nohou! 
většinu tréninku tvořily opakované úseky 25m – 75m 
celkem cca 2,5km (80 minut) 
přednáška: „save the dream“ – Penelope Hayns (70 min) 

 
 v rámci středečních tréninků probíhala ve skokanském bazénu výzkumná měření  

všech plavců; měřený úsek cca 20m (se zkráceným výjezdem) – hlavní způsob  
 

  odpoledne: bazén: pokračování ve znakové technice – přechod do rychlosti; 
    streamová poloha a vlnění 

celkem cca 3,5km (110 minut) 
přednáška: osobní představení bývalých olympioniků –  
Martina Moravcová, Peter Stojčev, Andrew Lauterstein  

 

  večer:  shlédnutí finálových soutěží MS 

 
pátek:  dopoledne: volný půlden – využitý na prohlídku „nového“ Doha 
 
  odpoledne: bazén: motýlová technika se zaměřením na polohu těla, pohyb  

paží, splývavou polohu a práci nohou! 
většinu tréninku tvořily opakované úseky 25m – 75m 
celkem cca 3,0km (110 minut) 
 

přednáška: důležitost rozplavání, mentální příprava, rozcvičení 
 

  večer:  shlédnutí finálových soutěží MS  
  
sobota: dopoledne: bazén: prsařská technika se zaměřením na polohu těla, pohyb  

paží, splývavou polohu a práci nohou! 
většinu tréninku tvořily opakované úseky 25m – 75m 

celkem cca 2,5km (80 minut) 
přednáška: „o dopingu“ – přednášel člen antidopingové komise  
FINA (40 min) 

 

  odpoledne: bazén: pokračování v prsařské technice – dynamika, timing  
paže x nohy přechod do rychlosti; obrátky a výjezdy 
trénink obrátek; celkem cca 3,5km (110 minut) 
přednáška: analýza finálových závodů některých plavců –  

- důležitost fyzické připravenosti, nutnost ráno plavat skvěle 
- náročnost programu některých plavců 
- důležitost rozplavání a komplexního rozcvičení (náměty 

cviků)   
 

  večer:  shlédnutí finálových soutěží MS 



neděle: dopoledne: návštěva muzea arabského umění 
 

  odpoledne: bazén: minizávody (každý si v průběhu soboty mohl do  
formuláře napsat dvě disciplíny 50 nebo 100 metrů jakéhokoli  
plaveckého způsobu), přihlášky byly týmem trenérů zpracovány  
a rozlosovány dle délky tratí a způsobů;  
časy se zpracovávaly (možná budou zaslány výsledky) 
časoměřiči byli z řad dobrovolníků přítomných trenérů 

 

  večer:  shlédnutí finálových soutěží MS 
 

V neděli večer po návratu z finálových soutěží jsme měli cca 90 minut na večeři, 
vyřízení náhrad letenek a zabalení věcí. V kalupu jsme odcestovali o půlnoci z hotelu na 
letiště a 3.40 jsme již odlétali společně s českou výpravou plavců z MS, směr Dubaj a 
následně Praha-Ruzyně. V pondělí 8. 12. ve 12.20 jsme dosedli na ranvej letiště Václava 
Havla. 

 
Celkové hodnocení kempu: 

Pominu-li finanční náročnost akce, pak jsem přesvědčen, že myšlenka tohoto setkání 
plavců a trenérů z celého světa je nepochybně skvělá a užitečná. I přes počáteční tápání 
nad „informačním prázdnem“ lze nakonec konstatovat, že kemp byl výborně zorganizován. 
9 profesionálních trenérů, kteří měli na starosti tréninkový program, bylo svým přístupem 
k plavcům obrovskou inspirací pro všechny ostatní zúčastněné trenéry. Hlavní koučové stále 

chrlili mraky myšlenek, nápadů a poznatků nejen o tréninkové přípravě, ale neúnavně 
vysvětlovali a demonstrovali technické pojetí jednotlivých plaveckých způsobů. Stále 
vybízeli plavce i trenéry k dotazům a vše vždy velmi ochotně diskutovali. 
 Celý doprovodný program, od přednášek, přes seznámení se se sportovním areálem, 
návštěvou muzea, až po účast na finálových soutěžích mistrovství světa, byl pro všechny 
ohromným zážitkem. Obzvláště, když vše proběhlo v tak zajímavé destinaci, jakou je 
katarské Doha.  
  

Perla blízkého východu – jak se Kataru 
také říká, je v posledních dvaceti letech 
intenzivně se rozvíjející emirát, který mimo jiné 
investuje obrovské prostředky do sportovní 
infrastruktury.  

A ambice rozhodně nemá malé. Kromě 

toho, že hostí mnoho světových sportovních 
událostí od tenisu, golfu, turnajů míčových her, 
atletických a jiných klání až po připravující se 
Mistrovství světa ve fotbale, má ambice na 
uspořádání Olympijských her.  

Zbývá už jen dořešit problém 
s přilákáním dostatečného zájmu diváctva, 
který byl např. v případě plaveckého 

šampionátu tristní.  
Přestože kultura této části světa je nám 

dosti vzdálena, stopa euroamerického světa je 
všude více než patrná.  
 
 

Na závěr bych chtěl vyjádřit za sebe i za Tomáše a Alenu poděkování Českému 
plaveckému svazu za příležitost se této akce zúčastnit. Oba vyslaní plavci zvládli celý kemp 
naprosto bravurně a myslím, že i podle kladného vyjádření jedné z oficiálních trenérek, 
reprezentovali naši republiku více než důstojně, včetně toho, že se velmi dobře vyrovnali 
s nedílnou a bezpodmínečnou součástí kempu, a sice s anglickou konverzací. Účast na 
světovém kempu pro nás byla nezapomenutelným zážitkem, zdrojem inspirativních podnětů 
a motivací do další práce.  
 

Hodnocení vypracoval: Mgr. Roman Havrlant 
 

V Brně, 14. 12. 2014 

 

 



fotogalerie: 

         z přednášky o výživě 

 

                             z přednášky o dopingu 

        

 

 

 

 

měření plavců 

 

 

 

                 přednáška „save the dream“ s Penny Heyns 

 

 

 

 

 

„Pochodeň“ – dominanta sportovního komplexu 

 

 

 

                  

       muzeum arabského umění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


