
 
 
 
 
 
 
 
 

SENIORSKÁ REPREZENTACE 
 

HODNOCENÍ VT CALELLA (ESP) 
 
Termín:   29.4.-11.5.2013 
 
Místo:    Calella, Španělsko 
 
Vedoucí výpravy:  Vlastimír Perna, reprezentační trenér 
 
Trenéři:   Vítězslav Hartmann 
 
Masér + kondiční trenér: Ladislav Vencálek 
 
Reprezentanti:  Simona Baumrtová, Martina Moravčíková, Petr Bartůněk, Jan Šefl, 
Martin Baďura, Tomáš Havránek 
 
 
Obecné hodnocení: 
 
Soustředění části seniorské reprezentace bylo voleno do tradičního španělského přímořského 
místa, s nímž má mnoho plaveckých klubů i národních týmů výborné zkušenosti. Bylo 
zamýšleno jako velmi intenzivní příprava se zaměřením na rozvoj speciálních schopností ve 
svých hlavních plaveckých způsobech a disciplínách. Velký prostor byl věnován tréninku ve 
vyšších, závodních i nadzávodních rychlostech, adekvátně tomu také pomalejšímu plavání, 
regeneračním cvičením a práci na technice. Cílem bylo zvýšit anaerobní kapacitu i anaerobní 
výkon a současně zachovat úroveň aerobních složek. 
 
Důležité bylo promyslet a realizovat odlišný trénink pro znakaře (Baumrtová, Baďura), 
motýlkáře (Šefl, Havránek) a prsaře (Bartůněk, Moravčíková). Trenérsky zajímavá byla i 
kompozice tréninku pro plavce, kteří již mají nominaci na MS téměř jistou (Baumrtová, 
Bartůněk) a ostatních, kteří se o splnění nominačních podmínek ještě musí snažit 
v následujících týdnech. A to vše ve dvou plaveckých drahách v počtu dvou trenérů  . 
 
Sraz k odletu do Barcelony byl po ostravském závodu ČP, 29.4.2013 v 9 hodin na letišti 
Václava Havla v Praze. Všichni účastníci VT se dostavili včas. Odlet se však zpozdil o cca 50 
minut. To se bohužel projevilo v pozdějším příjezdu vlakem do Calelly. Proto jsme nestihly 
čas vymezený pro původně plánovaný krátký trénink po příjezdu. 
Od úterý 30.4. již tréninky probíhaly podle plánu. V prvním týdnu probíhala příprava ve vodě 
9:00-11:00, obden (úterý, čtvrtek, sobota) posilovna 11:30-12:30, voda 16:00-18:00. Druhý 



týden se trénink posunul na 10:00-10:45 posilovna (pondělí, středa, pátek), 11:00-13:00 voda 
a 18:00-20:00 voda.  
 
V průběhu VT byla zařazena 1 vyplavávací jednotka, 2 volné půldny a 1 volný den. V sobotu 
večer jsme využili možnosti návštěvy wellness v areálu sportovního centra. Ačkoliv jsme měli 
mít na hotelu k dispozici masérský stůl, museli jsme o něj na místě požádat. Díky vstřícnosti 
vedení centra nám jej nakonec do hotelu zapůjčili. Regenerační masáže tak bylo možno 
provádět jak na bazéně (včetně protahovacích cvičení), tak zejména v polední pauze a večer 
v hotelu. 
 
Trénink probíhal bez podstatných problémů, většinou i za příznivého počasí. Nálada v týmu 
byla po celé VT velmi dobrá. Všichni reprezentanti se snažili na bazéně i v posilovně věnovat 
maximum tréninkovému programu. Sami a dokonce dobrovolně absolvovali několik 
„neoblíbených“ výklusů, Simona Baumrtová si v některých tréninkových jednotkách 
přidávala 500-800m. 
 
Během VT bylo měřeno několik kontrolních sérií, některá z nich jsou porovnatelná se 
stejnými sériemi na dřívějším VT. Výsledky sérií byly velmi dobré. Ve druhém týdnu, kdy se 
dal očekávat dopad únavy, dokonce skvělé. 
 
Výprava byla ubytována v hotelu Saint Jordi, v těsném sousedství sportovního centra Crol 
Centre. Ubytování i stravování bylo tradičně na výborné úrovni. Rovněž podmínky v Crol 
Centre jsou perfektní. Není se co divit, že jej pro přípravu využívá stále více klubů i 
reprezentací. 
 
Návrat z VT proběhl bez problémů, Martin Baďura odcestoval podle dohody o den dříve, 
ostatní v sobotu 11.5.2013. 
 
 
Závěr: 
 
Průběh soustředění odpovídal představám a plánu. Přístup všech reprezentantů byl perfektní. 
Podmínky pro sportovní přípravu v Crol Centre Calella dávají předpoklad využití této 
destinace pro účely nejen seniorské reprezentace. 
 
Za zajištění VT děkuji Janu Novotnému, Vítězslavu Hartmannovi za pomoc s vedením 
plaveckých tréninků, Ladislavu Vencálkovi za organizaci kondiční přípravy a regeneračních 
procedur. 
 
 
Calella, 11.5.2013 
 
Vypracoval: Vlastimír Perna, reprezentační trenér 
 


