
 

 

HODNOCENÍ  VT  SCM  IB 

 

Termín :  10. – 19. září 2014 

Místo :   Srní - Šumava  

 

Vedoucí soustředění: Tomáš NETERDA 

Trenéři :  Michal Beránek, Zdeněk Kasálek 

 

Nominace : soustředění se zúčastnilo 18 plavců (viz seznam) z 30 řádně pozvaných 

Neúčast : start na finále EP v DP – Ingedult Vít (PlČB) 

 zdravotní důvody – Smutná Dominika (KSPKl), Polachová Tereza (TJZn) 

studijní důvody – Kočař Jakub, Kubický Rostislav (oba KomBr), Kosobudová 

Aneta, Lukešová Adéla (obě SlPl), Matyáš Josef (DeNa), Tomeček Michal 

(PoPro), Vlčan Luboš (JPK) a Suková Barbora (LoTr) 

bez omluvy – Bednářová Anna (PlČB) 

 

Seznam :  Blažek Robin   Zlín  Beránková Kateřina            SlPl 

   Cibulka Jakub  PoPro  Dvořáková Michaela            JPK 

   Jirát Miroslav  KSPKl  Horská Kristýna             Boh 

   Kružík Adam  JPK  Marešová Karolína            Boh 

   Maxa Ondřej  PKHK  Neumannová Marie            SOPKo 

   Muriči Jakub  SlPl  Petrová Michaela            KPSOs 

   Röhlich Robert  KPSOs  Praskačová Barbora            PoPro 

   Vavrečka Dominik KPSOs  Vyčítalová Veronika            KSPKl 

   Veškrna Tomáš  LaTř  Zamazalová Veronika              ASKBl 

 

Jako sparing se na vlastní náklady zúčastnili : 

   Kútnik Jan (KomBr), Jan Jelínek (Zlín) a adéla Teclová (JPK) 

 

Pozdní příjezd :  ve čtvrtek - Zdeněk Kasálek a Robin Blažek (Zlín) – maturita 

v pátek – Adam Kružík a Michaela Dvořáková (JPK), Kristýna Horská (Boh) – 

studijní důvody, Jakub Muriči (SlPl) - maturita 

 



Předčasný odjezd : Jakub Muriči (SlPl) – nemoc (v pondělí) 

   Kristýna Horská (Boh) – nemoc (v úterý) 

Hodnocení :   

 Ubytování a stravování bylo zajištěno v hotelu Srní, kde byl také 25-ti metrový bazén. Po do-

hodě s oběma trenéry jsme se rozhodli ponechat celou skupinu pohromadě a trénovat společně.

 V úvodu soustředění nám nepřálo počasí na trénink venku. Ve čtvrtek jsme sice vyjeli na ko-

lech, ale i po zkrácení původního plánu jsme důkladně promokli. Pak tři dny pršelo a tak v pátek jsme 

absolvovali výlet okolo Srní pěšky, v sobotu je pak čekala suchá příprava na schodech v hotelu a 

v neděli odpoledne přišlo na řadu protahování. O to víc jsme plavali v bazénu.  

 Soustředění jsme zaměřili vzhledem k začátku sezóny a rozdílné tréninkové připravenosti 

plavců na rozvoj obecné vytrvalosti ve vodě a na suchu. Denní tréninky v bazénu se stávaly z ranního 

hlavního dvouhodinového tréninku, po brzkém obědě následovala až pětihodinová cykloturistika, 

v případě nepřízně počasí jsme řešili náhradní program kondiční přípravy na suchu v hotelových pro-

storách. Po kondiční přípravě na suchu následoval druhý trénink ve vodě. 

Přístup k tréninkům byl až na pár výhrad velmi dobrý. Drobné přestupky jsme řešili domluvou. 

Poděkování patří oběma trenérům – Michalu Beránkovi a Zdeňku Kasálkoví. V neposlední řa-

dě pak general managerovi p. Milanu Krajovanovi  a pracovníkům hotelu Srní za vstřícný přístup 

k našim požadavkům. 

Tomáš Neterda 

 

 



 

Hodnocení kluci SCM 1B Srní 2014  Dominik Vavrečka 

 

Hodnocení bych začal tím, proč jsme na Šumavu přijeli - zvýšení kondice a to jak ve vodě, tak 

i na kole. Příprava ve vodě byla zaměřena na naplavání kilometrů. Ráno jsme se pohybovali kolem 7 

km a odpoledne, na úkor vyjížďky na kole, která se průměrně pohybovala kolem 60 km, jsme měli 

lehčí plavání, pohybující se kolem 4km.  

Podmínky pro trénování ve vod ě hodnotím za kluky velmi pozitivn ě a taktéž vybrání lo-

kality pro cyklistiku. Myslím, že nejen za kluky, a le i za všechny m ůžu říct, že krajina, kterou 

jsme projížd ěli je nádherná, a soust ředění díky tomu probíhalo v dobrém duchu a vše se vyda -

řilo.  

Tímto chci poděkovat trenérům za veškerou organizaci a těšíme se na další soustředění. 

Kdybychom m ěli zhodnotit ubytování. Tak ubytování bylo, jak už to v Hotelu Srní bývá na velmi 

dobré úrovni, zde nemáme co vytknout, až na jednu v ěc - slabší ob ědy a čas mezi ob ědem a 

večeří (11:00 – 19:00) což ale bylo zap říčiněno velmi nabitým denním programem. Na ob ědě 

jsme sice dostávali sendvi če, jako sva činu p řes den, ale pro n ěkteré to nebylo dosta čující.  

Jinak vše v pořádku a tímto děkujeme personálu hotelu Srní. 

 

Hodnocení děvčata SCM 1B Srní 2014  „Bobo“ Míša Petrová 

 

Soustředění v Srní proběhlo v naprostém pořádku. Krásné prostředí pro cyklistiku, i když nám 

ze začátku nepřálo  počasí, tak v druhé polovině se udělalo hezky. Podmínky pro trénování a suchou 

přípravu byly bez problémů. Strava nám vyhovovala, až na dřívější oběd, kdy jsme měli velkou pauzu 

mezi obědem a večeří. Jako regeneraci jsme používali každý den saunu a páru, i když nám někdy 

chyběl masér. Na začátku soustředění jsme měli menší problémy kvůli nachlazení nebo pádům na 

kole. Velkým problémem u nás byl, když jsme neměli dostatek odpočinku přes den. 

 Celkově soustředění hodnotíme kladně, udělali jsme kus práce a budeme se těšit na další 

soustředění s panem Neterdou. Děkujeme také panu Beránkovi za promyšlené cyklotrasy, které jsme 

si užili a panu Kasálkovi děkujeme za podporu při trénováni jak na kole, tak ve vodě.  

 

Předpokládaný termín jarního soust ředění bude vyv ěšen na stránkách ČSPS v části SCM

 
 


