
 
 
 
 

HODNOCENÍ AKCE 
 

 
Akce:     VT reprezentace seniorů  - SRNÍ 
 
Termín:    28.9.‐10.10.2014 
 
Místo:    Hotel SRNÍ – bazén a okolí 
 
Vedoucí výpravy:   Markéta Kaplanová 
 
Trenéři:    Libor Kohut a Štěpán Matek  
 
Fyzioterapeut a masér:  Jana Minářová 
 
Reprezentanti:                     Tereza Grusová, Věra Kopřivová, David Kunčar, Tomáš Havránek,      
                                                         Jan Kutil, Petr Novák 
 
Kandidáti:                           Petra Gebauerová, Tereza Závadová, Tereza Horáková, Tereza          
                                                         Kanalošová, Gabriela Chudárková, Kateřina Holubová, Barbora    
                                                         Suková, Jakub Knesl, David Urban, Roman Bischof, Petr Balabán,    
                                                         Ondřej Baumrt, Matěj Kozubek  
                                                          
Sparing:                                        Tomáš Plevko 
 
Omluveni:                                    Štěpánka Šilhánová a Aleš Malý (zdravotní důvody), Alena Benešová,    
                                                         Jan Jelínek a Jakub Tobiáš (studijní důvody), Filip Škorvaga ? 
 
Obecné hodnocení: 
 
              V krásném prostředí Šumavy se sešla část seniorské reprezentace na úvodním soustředění 
sezóny 2014/15. Plavecký bazén v hotelu Srní a jeho okolní prostory poskytly reprezentantům slušné 
podmínky pro trénink ve vodě i na suchu.  Hotelová sportoviště se však svou kvalitou zavedeným 
centrům nevyrovnají. Škoda, že bazén je na jedné straně hodně mělký a „téčko“ před obrátkovou 
stěnou končí o tři metry dříve, než by mělo. Dlouháni, jako je Petr Balabán nebo Tomáš Plevko, pak 
mají problémy se do obrátek správně složit. Také posilovna neodpovídá požadavkům plavecké 
reprezentace. Je malá a nedostatečně vybavená. Ovšem tyto nedostatky vyvažují ostatní skvělé 
služby hotelu. Hezké ubytování i výbornou stravu si většina účastníků pochvalovala. Sauna i pára jsou 
k dispozici denně. Zjednodušeně řečeno ‐ Srní je ideální pro kondiční soustředění na začátku sezóny, 
když se plave pouze všeobecně, pro kondiční soustředění na kolech nebo na  běžkách. Překrásná 
šumavská příroda nabízí nekonečné množství skvěle upravených turistických i cyklistických cest. A 



když přeje počasí, tak to nemá chybu. Nám po celou dobu pobytu teplé počasí přálo, ani v létě prý 
nebylo tak souvisle pěkně.Hlavní náplní soustředění byl plavecký trénink, a proto jsme většinu času 
trávili v bazéně, kde se voda vařila nejen od dopadajících slunečních paprsků. Kolegům na Mallorce 
asi hřálo slunce víc, ale my jsme babí léto využili hodně, protože jsme se snažili suchou část přípravy 
organizovat na čerstvém vzduchu. Po celodenní dřině se plavci s radostí svěřili do rukou 
fyzioterapeutky a masérky Jany Minářové, která se o ně starala s maximální péčí. Nebýt jí, tak mnoho 
plavců soustředění „nepřežilo“. Většinu svalových ztuhlostí a zablokovaných zad rozehnala svými 
zázračnými metodami. Během soustředění jsme však měli i vážnější zdravotní problémy. Nehezky 
vypadalo poranění Romana Bischofa, který při měřené sérii skončil s křečí na kraji bazénu. Protože se 
na nohu nemohl postavit ani druhý den, bylo podezření na natržený lýtkový sval. Toto podezření 
naštěstí lékař doma v Plzni vyloučil a po několika dnech klidu bude moci Roman začít s tréninkem. 
Lehkou virózu spojenou s ucpanými dutinami prodělala i Tereza Horáková, která po několika dnech 
neúspěšného léčení odcestovala domů. Ostatní drobné zdravotní problémy jsme vyřešili vlastními 
silami s pomocí „polní lékárny“.     
 
 
Hodnocení tréninku: 
 
                 Termín VT byl stanoven na dobu, kdy někteří plavci teprve získávají „ vytrvalostní základ“ do 
nové sezóny a někteří jsou už ve speciálním závodním tréninku s cílem pokusit se o limit na 
prosincové MS25. Týden po ukončení VT se konají Plzeňské sprinty, kde se tradičně plave dobře a 
rychle.  Proto bylo poměrně náročné splnit požadavky všech. Část tréninku byla zaměřena na rozvoj a 
stabilizaci vytrvalosti ve vodě, na rozvoj všeobecné síly a kondice na suchu, druhá část tréninku 
musela být zaměřena na závodní tempo. Před soustředěním byla náplň VT individuálně konzultována 
s osobními trenéry jednotlivých závodníků. Plavci byli rozděleni podle zaměření do tří skupin: 
sprintéři, „tempaři“ a vytrvalci. Celé soustředění jsme dodržovali tréninkový cyklus – pět tréninků ve 
vodě + jeden až dvě posilovny + půlden volna, to vše bylo doplněno vycházkami venku. Náplň 
tréninkových jednotek a kontrolní tréninkové série byly stejné nebo podobné jako plavali kolegové na 
Mallorce.  Zároveň však byl trénink přizpůsoben potřebám skupin i jednotlivým plavcům. Tentokráte 
nebyl proveden laktátový test (8x100 hl.zp. nebo 200 hl.zp. stupňovaně), který jsme absolvovali 
v minulých letech. Tento test je náročný na čas i materiál a jeho výstup je sporný. Z dlouhodobého 
hlediska bychom mohli porovnávat pouze několik plavců, kteří již tento test absolvovali v minulosti.  
Složení družstva se letos obměnilo, hlavně v kandidátech. Z těchto důvodů jsme test tentokráte 
nezařadili a věnovali se raději tréninku a ostatním sledovaným testům. Rozpis tréninků a 
tréninkových sérií všech tří skupin je v příloze.    
           Všichni závodníci přistupovali k tréninku velice zodpovědně a s potřebným elánem. Bylo vidět, 
že jsou všichni hodně motivováni, a že chtějí dosáhnout co nejlepších výsledků, kvalifikovat se na 
MS25 v Kataru nebo zlepšit své postavení v reprezentačním družstvu. Po celou dobu soustředění byl 
kladen neustálý důraz na správnou techniku plavání, výjezdy s vlněním, obrátky apod. Využívali jsme 
podvodní kameru, kterou poskytl Libor Kohut. Při sériích byl kontrolován laktát a TF. Vše jsme probí‐
rali na každodenních schůzkách, kde měli k diskuzi prostor plavci i trenéři.  Doufám, že se podařilo 
něco natrénovat a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat….  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Poděkování: 
 
             Poděkování za vydařené soustředění patří všem zúčastněným, trenérům i závodníkům. Děkuji 
kolegům Liborovi Kohutovi, Štěpánu Matkovi a Janě Minářové za skvělou práci a těším se na další 
společné akce. Všem pracovníků hotelu Srní patří speciální dík za vytvoření vynikajících podmínek, a 
to nejen za servis okolo stravy a ubytování, ale hlavně za splnění každého našeho přání. 
            Děkujeme plaveckému svazu za zajištění celé akce.  
 
Hodnocení vypracovala: Markéta Kaplanová, asistentka reprezentačního trenéra 
                                                                                                                                     V Praze 15.10.2014 
 
 
 

 
 

 


