
 

 

HODNOCENÍ AKCE 
 
Akce:     VT Calella 

 
Termín:    11.-27.6.2015 

 
Místo:    Calella, Španělsko 

 

Vedoucí výpravy:   Vlastimír Perna 

 
Trenéøi:  reprezentační trenér Vlastimír Perna, Markéta Kaplanová, Jaroslav 

Strnad 

 
Fyzioterapeut:  Roman Karpíšek 
 

Reprezentanti:   Petr Bartůněk, Tomáš Havránek, Martina Elhenická, Lucie Svěcená, 
    Anna Kolářová, Barbora Závadová, Jan Šefl, Martin Baďura, Pavel 
    Janeček, Martina Moravčíková, Kristýna Horská, Jan Kutil 
 
Sparing:   Zuzana Mimovičová 

 
Hodnocení 
 
Začátek: 
Část výpravy měla sraz na letišti Václava Havla v Praze 11.6., kdy odletěla do Barcelony. Po příletu se 
dopravila do města Calella vlakovými spoji. 
Další část výpravy již byla v Barceloně na závodech Gran Premio, odkud po absolvování svých disciplín 
odjela metrem a vlakem do Calelly. 
Ve čtvrtek 11.6. večer se celá výprava sešla v Hotelu Sant Jordi v Calelle. 
Pouze Martina Moravčíková se připojila v pondělí 15.6.2015 po dořešení akutních zdravotních potíží. 
 
Ubytování: 
Hotel Sant Jordi, v bezprostředním sousedství sportovního a wellness Crol Centre Calella.  
 
Stravování: 
V rámci ubytování byla poskytnuta plná penze, všechna jídla formou bufetu. 
 
Sportoviště: 
Crol Centre Calella je ověřeno jako kvalitní sportovní centrum mnoha návštěvami českých 
reprezentačních výběrů i klubových soustředění. K dispozici je deseti dráhový padesátimetrový 
bazén, na jedné straně opatřen startovními bloky s odrazovou šikminou. Bazén je vybaven 4 



nástěnnými tréninkovými hodinami (v každém rohu), karimatkami pro rozcvičení a protažení, 
slunečníky, stoly a sedačkami pro trenéry. 
V přilehlé budově je kvalitně vybavená posilovna a také menší, ale dostatečné wellness. 
 
Organizace soustředění: 
Plavci byli rozděleni do 3 tréninkových družstev k jednotlivým trenérům: 
Perna - Baďura, Svěcená, Kolářová, Bartůněk 
Kaplanová - Moravčíková, Kutil, Horská, Mimovičová 
Strnad - Závadová, Šefl, Havránek, Elhenická, Janeček 
 
Trénink byl organizován dle přílohy. Do 16.6. probíhal plavecký trénink v hodinách 9:00-11:00 a 
16:30-18:30, od 17.6. v hodinách 11:00-13:00 a 18:30-20:30. 2-3x týdně navštěvovali reprezentanti 
posilovnu, kde probíhala suchá příprava podle jejich individuálních programů. 
 
Vzhledem k tomu, že plavci se nacházeli v různých stádiích přípravy, musel být plavecký trénink 
výrazně individualizován. 
 
Část reprezentantů již měla splněn limit pro MS, většina z nich se připravovala s cílem uspět také na 
Světové univerziádě v Koreji. Část reprezentantů měla za cíl se připravit na nejbližší soutěže (Světová 
univerziáda, Mezinárodní mistrovství Maďarska, Mezinárodní mistrovství ČR) s cílem pokusit se ještě 
splnit limit pro účast na MS v Kazani. Podle těchto specifik trenéři přizpůsobovali trénink potřebám 
každého jednotlivce. 
  
Regenerační a zdravotní péče: 
Na bazéně i v hotelu byl k dispozici fyzioterapeut Roman Karpíšek. Denně byla využívána přístrojová 
lymfodrenáž. Dvakrát za pobyt nám byl umožněn vstup do wellness. 
Významné zdravotní obtíže se objevily u Petra Bartůňka (při výraznějším zatížení potíže s rameny, 
koleny a třísly, doporučuji řešit se specialisty, v tomto stavu je Petr velmi obtížně trénovatelný), Anny 
Kolářové (poslední týden bolesti ramene, výrazné snížení či vynechání tréninků), Tomáše Havránka 
(rok přetrvávající bolest kolene), Barbory Závadové (částečně ovlivněn tréninkový program, 
samostatně cvičeny kompenzační cviky) a Martiny Moravčíkové (snížena tréninková zátěž, 
zařazovány kompenzační cviky). 
 
Odjezd: 
Výprava odcestovala do ČR v sobotu 27.6.2015. 
 
Poděkování:  
Již v hodnocení závodů Gran Premio Barcelona jsem vyjádřil díky Janu Novotnému za zvládnutí orga-
nizace obou akcí. Toto poděkování platí i pro toto VT v Calelle. 
Stejně tak díky kolegům Markétě Kaplanové, Jaroslavu Strnadovi a Romanu Karpíškovi. 
V neposlední řadě patří dík i španělským partnerům za vstřícnost a pomoc na místě. 
 
Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna – reprezentační trenér 
Nový Jičín, 28.6.2015 

 


