
 

 

                
Akce:  VT Praha (28. 7. – 11. 8.) a YOG 2014 (11. – 28. 8.)   

Termín soutěže: 17.  - 22. 8. 2014 

Místo: Praha / Nanjing - Čína 

Vedoucí akce:   Boris Neuwirt - trenér 

Doprovod při VT: masér Ladislav Kopečný / fyzioterapeutka Jana Minářová  
  (individuálně trenér Štěpán Matek) 
 

Závodníci:  Grusová Tereza, Svěcená Lucie, Novák Petr, Simbartl Vojtěch 
 

                                                

Obecné hodnocení:    
Soustředění před MEJ se zúčastnili 4 plavci, kteří byli nominováni VV ČSPS a 
schváleni FINA na tuto akci. Závěrečná příprava proběhla v Praze pod vedením 
trenéra Borise Neuwirta, kterému podle možností a na vlastní náklady pomáhal 
Štěpán Matek.  
 
Soustředění bylo zahájeno v pondělí 28. července a bylo ukončeno v pondělí 11. 
srpna s následným odletem spolu s výpravou ČOV do Nanjingu. Petr Novák se 
zúčastnil závěrečného soustředění od 31. 7. vzhledem k účasti na VT ve 
Slovinsku. Ubytování v Botelu Racek bylo skromné, k velkému zlepšení došlo ve 
stravování. Celodenní stravování bylo zajištěno v restauraci botelu. Na základě 
mých předchozích požadavků došlo ke zlepšení úrovně snídaní (např. dostatek 
ovoce, nutela, kvalitnější uzeniny). Rovněž obědy i večeře byly velmi kvalitní a 
byly připravovány s ohledem k našim individuálním požadavkům.  
 
Tréninky jsme měli v Podolí na otevřeném 50m bazénu a vzhledem k celkem 
příznivému počasí jsme pouze 2 tréninky museli udělat ve vnitřním bazénu 
(bouřka). K dispozici jsme měli 2 dráhy a tréninky jsem připravoval s ohledem 
na požadavky osobních trenérů. Individuální suchou přípravu jsme dělali 
v posilovně plaveckého areálu. Plánovaný tréninkový program splnili 
reprezentanti bez větších výpadků. V průběhu celé závěrečné přípravy 



 

 

absolvoval Vojtěch Simbartl individuální cvičení a léčbu v Centru pohybové 
medicíny. Celý tým odborníků i ve spolupráci s lékaři ÚVN dělal maximum pro 
to, aby Vojtěch mohl na soutěži podat optimální výkony ve svých startech. 
Těsně před odletem onemocněl virózou Petr Novák a po konzultaci s MUDr. 
Větvičkou byl následně přijat k vyšetření v ÚVN. V neděli před odletem byl jeho 
zdravotní stav v pořádku. Během VT obdrželi junioři i doprovod vybavení od 
ČOV  i od ČSPS (trička). 
 
Doprava do Nanjingu byla zajištěna vojenským speciálem AČR (s mezipřistáním 
v Novosibirsku). Po 12 hodinovém letu a po dlouhém vyřizování obvykle 
potřebných náležitostí (odbavení, přejezd do olympijské vesnice, akreditace, 
ubytování atd.) jsme hned v úterý večer 12. 8. jeli na úvodní trénink.  
 

             

 
Celkem jsme před soutěží absolvovali 7 tréninků. Soutěže se konaly ve dnech 
17. – 22. 8. 2014 ve velmi kvalitním plaveckém areálu Natatorium Centre, který 
je součástí Nanjing Olympic Sport Centre. 
Výprava se vrátila do Prahy podle plánu v pátek 29. srpna 2014.  

 
Hodnocení:  Plavecké soutěže YOG se konaly v Natatorium Centre v hlavním olympijském 

komplexu. Areál měl kvalitní vybavení pro závody, včetně tréninkového 50m 
bazénu. Nevýhodou bylo to, že prostor pro závodníky byl omezený, ale 
jednotlivé výpravy se v soutěžních dnech vzájemně respektovaly a prostor jsme 
měli vždycky k dispozici. Program plaveckých soutěží byl téměř i shodný s  MSJ, 
v programu nebyly zařazeny disciplíny 400Pz a 1500Vz. 

Doprava autobusy na trase olympijská vesnice – bazén a zpět byla 
bezproblémová, cesta trvala 15 – 20 minut maximálně. 

Moje poděkování patří lékaři výpravy Dr. Pavlu Homolkovi a fyzioterapeutce 
Pavle Kropíkové, kteří v průběhu celého pobytu věnovali plavcům maximální 
péči a vyhověli všem jejich požadavkům. 
 
Děkuji juniorským reprezentantům za přístup v přípravě i za reprezentaci 
v rámci této významné sportovní akce. Výsledný efekt nebyl vždy takový, jak si 
přáli sami závodníci, trenéři nebo jak jsem si přál já. Ale všichni jsme společně 
udělali v závěrečné přípravě maximum pro to, aby výsledek byl co nejlepší.  
 

 Finále: celkem 2x / Lucie Svěcená 100M – 6. místo a štafeta polohová mix – 
7. místo 

 Semifinále: celkem 4x (Grusová 50Z, 100Z, Svěcená 50M, 100M) 



 

 

Lucie Svěcená  
na YOG absolvovala 2 starty, její umístění bylo vynikající. Na 50M obsadila 9. 
místo (31 účastnic), postup do finále ji unikl o 0,01 sek. Na 100M postoupila 
až do finále, kde obsadila vynikající 6. místo (30 účastnic). 

 
Tereza Grusová  

na YOG absolvovala 3 starty, její umístění mezi juniory celého světa bylo vyni-
kající. Bohužel, 2 postupy do finále jí unikly velmi těsně. Na 50Z obsadila kva-
litní 9. místo (38 účastnic). Na 100Z obsadila 8. - 9. místo (33 účastnic). 
V tomto semifinále zaplavala nový český dorostenecký rekord (1:02,34). 
Postup do finále v rozplavání s nizozemskou soupeřkou prohrála. Na 200Z obsa-
dila Tereza 13. místo (28 závodnic). Zaplavané časy odpovídají jejím výsledkům 
na červencovém MEJ. 
 

Petr Novák zaostal za svými osobními rekordy z červencového MEJ na 200VZ i 200M, 
výsledné umístění neodpovídá jeho úvodnímu zařazení ve startovní listině. 
Těsně před odletem prodělal krátkou virózu, ve spolupráci s osobním trenérem 
jsem musel velmi razantně upravit závěrečnou přípravu. Petr měl větší 
problémy se spánkem v důsledku aklimatizace. Dobrým výkonem na 
kraulovém úseku přispěl k vynikajícímu umístění štafety. 

 
Vojtěch Simbartl  

v přípravě se dlouhou dobu potýkal s problémem kolena. V průběhu celé závě-
rečné přípravy absolvoval v Praze rehabilitační léčbu, lékaři konzultovali tuto 
problematiku i s lékařem výpravy MUDr. Homolkou. Startoval v závodech 50P a 
100P. Především jeho vystoupení ve štafetě přispělo k vynikajícímu 
umístění štafety. 

 
Štafeta 4x100 polohová mix  

nečekaný postup do finále byl dobrou tečkou za vystoupením českých juniorů na 
YOG. Ve finále obsadila štafeta 7. místo (3. evropský tým) a sestava Grusová, 
Simbartl, Svěcená, Novák zanechala za sebou i týmy jako FRA, USA, NZL, 
CAN, SWE, JPN apod. Tereza na znakovém úseku zopakovala svůj nejlepší 
osobní rekord 1:02,34.     

Děkuji všem osobním trenérům Štěpánu Matkovi, Jiřímu Karasovi, Karlu Urbanovi, Milanu 
Moravcovi i Petru Ryškovi za celoroční přípravu závodníků a za přípravu před touto akcí 

Děkuji především Štěpánu Matkovi, který mi v Praze pomáhal ve svém volném čase a na 
tréninky dojížděl ze vzdálenější lokality. Děkuji také masérům Ladislavu Kopečnému a Janě 
Minářové za aktivní přístup k programu závěrečného soustředění. 

Pracovníkům sekretariátu Mgr. Janu Novotnému a Petru Tippmannovi děkuji za celkovou 
přípravu a za dobou spolupráci s ČOV při zajištění této akce. 

 

 

Hodnocení vypracoval: Boris Neuwirt 

V Ostravě, 4. září 2014 


