
 

 

HODNOCENÍ AKCE      
Akce:  reprezentační soustředění starších juniorů 

Termín: 8. 2. – 22. 2. 2014 

Místo: Plzeň 

Doprovod: 1. část 8. – 15. 2. – Boris Neuwirt, Štěpán Matek, Ladislav Kopečný (masér) 
 2. část 15. – 22. 2. – realizační tým z prvního týdne + Soňa Šestáková, Libor Kohut a Jana 
 Minářová (masérka + fyzioterapeut) 
Nominace: Prvního výběrového soustředění se zúčastnilo celkem 11 juniorských reprezentantů, kteří 

jsou zařazeni do skupiny A nebo splnili předem stanovená kritéria pro toto soustředění.  
Z nominovaných se předem omluvili Vojtěch Simbartl, Alena Benešová a Anna Marie 
Benešová (studijní důvody).  

 Junioři – Balabán Petr, Knesl Jakub, Novák Petr, Svěcený Antonín, Šimáček Petr 
 Juniorky – Gebauerová Petra, Grusová Tereza, Holubová Kateřina, Kanalošová Tereza, 

Suková Barbora, Šilhanová Štěpánka  
 Druhé části soustředění se zúčastnil celý juniorský reprezentační výběr. Celkem bylo na 

tomto soustředění přítomno 32 plavců. Předem se omluvili Novák Petr, Simbartl Vojtěch 
(studijní důvody), Macek Lukáš (omluven z účasti na všech soustředěních RD), Moser 
Josef, Andriková Alžběta (dlouhodobá nemoc), Petrželová Michaela a Butalová Pavlína 
(zranění). 

 

                                                            

 

Obecné hodnocení:  
Soustředění výběru juniorské reprezentace se uskutečnilo v Plzni v plaveckém areálu 
Slávie VŠ Plzeň v termínu 8. – 22. 2. 2014. Sraz nominovaných byl vždy na bazéně a všichni 
nominovaní se dostavili včas. Soustředění se uskutečnilo podle projektu a bylo zaměřeno 
na přípravu s ohledem k MEJ a YOG. Hlavní důraz byl kladen na objem i intenzitu 
plavaných (měřených) úseků a také na rozvoj rychlostních schopností.  
 

Podmínky pro tréninky byly velmi dobré. Tréninky jsme měli 2x denně v 50m bazénu, 
v rozsahu dopoledne 2 hodiny, odpoledne 2,5 hodiny, v první části soustředění vždy 2 
dráhy, ve druhé části vždy 4 dráhy. Jeden trénink v prvním týdnu byl na 25m bazénu 
(velmi dobrá změna v programu). Družstva trénovala současně, pouze v jednom půldnu 
(17. 2.) jsme museli trénovat na 2 skupiny. Junioři, kteří se zúčastnili celého 
dvoutýdenního programu, měli volné 2 půldny a sobotu 15. 2., ve druhé části soustředění 
byl volný půlden ve středu 19. 2. Pro suchou přípravu jsme využívali malou tělocvičnu na 



 

 

bazéně, ve druhém týdnu jsme kromě“bazénové“ tělocvičny využili 4x i nedalekou halu 
Lokomotivy Plzeň. Především možnost využití této městské sportovní haly bylo ve druhé 
části soustředění velmi výhodné. Pro další případná soustředění tuto cenově přístupnou 
halu (300,- Kč/hod) velmi doporučuji.  
 

                                         
 

Ubytování v zařízení Slávie VŠ Plzeň v areálu bazénu bylo dostačující, stravování jsme měli 
díky ochotě paní M. Šnajdrové (Bufet Habr) zajištěno přímo na ubytovně. Skladbu 
jídelního lístku jsme předem vzájemně konzultovali, takže složení stravy odpovídalo mým 
požadavkům i případným požadavkům plavců. Porce byly dostačující, nebyl problém si 
jídlo přidat, součástí jídelníčku bylo odpovídající množství nápojů, dezertů i ovoce. Stravu 
hodnotil realizační tým i plavci jako velmi dobrou a vyhovující. Pro další reprezentační 
akce v Plzni tuto formu stravování velmi doporučuji. 
                          

Hodnocení programu:  
Trenéři si připravili pro svá družstva tréninkový program s ohledem k začátku závodního 
období. Hlavní důraz byl kladen na intenzitu plavaných úseků a také na rozvoj rychlostních 
schopností s přihlédnutím ke specilaizaci jednotlivých plavců. Všichni plavci absolvovali 
plánované testy 3000Vz, 8x200Pz a 8x100 hlavní způsob. Podle potřeby měřili trenéři po 
testech úroveň lakátu. V podstatě všichni zúčastnění juniorští reprezentanti splnili předem 
stanovený tréninkový program jednotlivých trenérů (kromě Dominiky Geržové, která 
onemocněla hned na začátku soustředění).  
  
Tělocvična: 1. týden 5x vždy 60´ (3x kruhový trénink posilování s vlastní váhou, 1x 
 posilování na míčích, 1x protahování). 
 2. týden 3x malá tělocvična – kompenzační cvičení ve skupinách a  4x velká 
 hala Loko Plzeň – posilování (3x kruhový trénink, 1x kompenzační cvičení) + 
 míčové hry. 
 Kompenzační cvičení s Janou Minářovou a její individuální práce s některými 
 plavci byla velkým přínosem a další pozitivní změnou v přípravě juniorských 
 reprezentantů. 
Regenerace: plavci mohli využívat parní lázeň, denně mohli jít na masáže k masérům 
 Láďovi a Janě. Drtivá většina plavců tuto možnost využila. 
 

Celková kilometráž:  
 
skupina Borise Neuwirta: 8. – 22. 2. = 157,5 km / 15. – 22. 2. = 84,4 km 
skupina Štěpána Matka: 8. – 22. 2. = 150 km / 15. – 22. 2. = 74,3 km 
skupina Libora Kohuta: 15. – 21. 2. = 73, 2 km 
skupina Soni Šestákové: 15. – 22. 2. = 90 km 
 

Přehledy tréninků obou skupin jsou zveřejněny na svazovém internetu, rovněž jsou 
k dispozici výsledky testů. 



 

 

Všichni juniorští reprezentanti přistupovali k celému soustředění velmi zodpovědně a 
náročný program zvládli bez komplikací. Především dobrá nálada a atmosféra v týmu 
pomohly juniorům zvládnout náročný tréninkový program. Děkuji všem juniorům za 
přístup k tréninkům ve vodě i na suchu a přeji všem dobré zdraví a pohodovou přípravu na 
MEJ a další soutěže. 
 

Zdravotní problémy:  
 Drobné zdravotní problémy (lehké virózy, nachlazení) jsme řešili na místě, nikdo  z plavců 
 neměl větší výpadky v tréninku.  
 V závěru soustředění měly zvýšenou teplotu Míša Štěrbová (od čtvrtku již neplavala) a 
 Alena Benešová (lehké omezení tréninku), oběma aplikován vždy panadol + coldrex nápoj. 
 Větší zdravotní problém postihl Dominku Geržovou, která byla hned v úvodu druhé 
 části soustředění hospitalizována na Dětské klinice FN Plzeň. Po dvoudenní hospitalizaci 
 odjela domů. Problémem byl kolaps v začínající viróze a přetrvávající vysoké teploty. 

 

Různé:  Všichni přítomní plavci obdrželi tréninkové plavky. Po předcházející dohodě se mnou 
odjeli někteří reprezentanti ze soustředění v pátek po tréninku (5 plavců KPS Ostrava, Petr 
Balabán, Marek Štulík, Eva Pšeničková, Karolína Šimková). Důvodem k odjezdu byly 
plavecké soutěže (především 1. kolo družstev). Ze soukromých důvodů odjely v pátek také 
Kateřina Holubová a Barbora Suková (po předcházející omluvě trenérem). 

 Plavci velmi kladně hodnotili přítomnost fyzioterapeutky Jany Minářové, která při suché 
přípravě (kompenzační cvičení a protahování) pracovala s celými družstvy nebo poradila 
v případě potřeby individuálně. 
 

Poděkování:   
 Samozřejmě děkuji Radce Šrailové, Patriku Davídkovi a všem zaměstnancům bazénu a 

pracovníkům PK Slávie VŠ Plzeň za ochotu, vytvoření příjemného prostředí a za velkou 
vstřícnost při zajištění programu celého soustředění. Rád bych touto cestou poděkoval 
trenérům Soni Šestákové, Liboru Kohutovi, Štěpánu Matkovi i masérům Janě Minářové a 
Ladislavu Kopečnému za pomoc při organizaci programu soustředění. Díky jim mělo 
soustředění velmi dobrý průběh a společně plánovaný program jsme zvládli. 

 Rovněž děkuji i Petru Tippmannovi za přípravu této akce. 
 

V Ostravě,  23.2.2014 9:36:33 
                                                                                 
Zpracoval:  Boris Neuwirt, reprezentační trenér juniorů 


