
 

HODNOCENÍ VT RD mladších juniorů 

SC Nymburk; 12. – 20. 9. 2014 
 

Realizační tým:   vedoucí trenér:  Mgr. Roman Havrlant  
 trenéři: Markéta Šilhanová, Jan Šimek 
 kondiční trenér a zdravotní konzultant: Mgr., Bc. Jana Panajotovová  
 (lékař: MUDr. Jiří Baláš – registrace protokolů ze sportovních prohlídek) 
 

Závodníci:  mladší junioři roč. 1999: 
  Noll David (LoNy), Chrápavý Filip (FaBr), Ludvík Tomáš (LoBe), Přibyl Michal (MoP), 
  Zikmund Tomáš (PKPří), Dvořák Šimon (KIN), Gemov Ondřej (SlPl) 
    

  mladší junioři roč. 2000: 
  Miko Dušan (LoBe), Šváb Matěj (KIN), Hovorka Ladislav (KIN), Tesárek Jakub (KIN),  
  Šimůnek Rostislav (KIN), Pospíšil Matyáš (PKJH), Hájek Václav (USK),  
  Svoboda Matěj (TJZn) 
 

  mladší juniorky roč. 2001: 
  Drahovzalová Natálie (SKPNy), Zmrzlá Klára (KPSVy), Gogelová Michaela (Zlín), 
                          Lepičová Adéla (PKJH), Šantrůčková Anna (VoSP) 
 

  mladší juniorky roč. 2002: 
  Zubalíková Lucie (OSPHo), Konšelová Tereza (LoNy), Slabihoudová Kamila (SlCho), 
  Hnízdilová Marie (SKŽat), Secká Adéla (KLSTe) 
 

  omluveni:  Karl Jakub (SPKLi) (99) – studijní důvody 
    Tereza Polcarová (SlPl) (01) – zdravotní důvody 
 
  sparingpartneři: 
  Svoboda Kristián (PKPí) (13.-20.9.), Matošková Kateřina (SPKLi) (13.-19.9.),  
  Nováková Kristýna (JiDo) (12.-19.9.), Haselbergerová Anna (PKLtv) (12.-20.9.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Zdravotní komplikace:  

L.Hovorka (13.-15. 9. – vážné svalové problémy; návštěva Nemocnice; odjezd) 
M.Gogelová (13.- 20. 9. – poranění kotníku; částečné omezení) 
M.Pospíšil (13.-15. 9. – svalové zranění stehna a zranění prstu na ruce;  
                                  částečné omezení) 
A.Šantrůčková (17.- 19. 9. – bolest v krku; omezení ze 4 tréninků) 
T.Konšelová (17.- 18. 9. – bolest v krku; omezení z 2 tréninků) 
R.Šimůnek (17.9. – 18. 9. – bolest hlavy; omezení z 2 tréninků) 
A. Lepičová (19. 9. – únavová indispozice; omezení z 2 tréninků) 
N.Drahovzalová a K.Slabihoudová – problémy s koleny; částečné omezení 
 
Pozdější příjezdy:  
plánované:  
13. 9. na snídani: T. Ludvík (rodinné důvody) 
13. 9. na dopolední trénink: K. Svoboda - sparing (rodinné důvody) 

13. 9. na dopolední trénink: K. Matošková - sparing (rodinné důvody) 
14. 9. na oběd: V. Hájek (rodinné důvody) 
15. 9. na oběd: M. Přibyl (zdravotní důvody)  
 
Předčasné odjezdy:  
plánované:  
19. 9. po dopoledním tréninku: K. Svoboda – sparing (rodinné důvody) 
19. 9. po dopoledním tréninku: K. Matošková – sparing (rodinné důvody) 

19. 9. po odpoledním tréninku: K. Nováková – sparing (rodinné důvody) 
19. 9. po obědě: M. Svoboda (závody) 
19. 9. po večeři: T. Zikmund (závody) 
19. 9. po večeři: N. Drahovzalová (závody) 
19. 9. po večeři: A. Šantrůčková (rodinné důvody) 
19. 9. po večeři: R. Šimůnek (rodinné důvody)   
 

neplánované: 

15. 9.: L. Hovorka (zdravotní důvody) 
 

Program a hodnocení VT:      
 
 Na  plánovaném  srazu  se  sešla  většina  nominovaných.  V dalších  dnech  
  postupně dorazili ostatní (vyjma omluvených). VT začalo krátkou informativní  
                        schůzkou a večeří. Tréninkový program byl zahájen v sobotu ráno. 

 

Závodníci byli rozděleni do 2 tréninkových skupin (chlapci x děvčata). 
Plavecký program probíhal ve 2 dopoledních a 2 odpoledních blocích. 
V úterý dopoledne, po šesti plaveckých a 5 kondičních tréninkových 
jednotkách, byl zařazen volný půlden, který byl využit na společnou 
schůzku a rozbor plavecké techniky z natočeného videomateriálu 
z předchozích tréninků.  
 

 V  nymburském  sportovním  centru  jsme  měli  jako  obvykle  k  dispozici 
veškeré potřebné prostory na plavecký i kondiční trénink. Dostatek času 
zbyl na odpočinek a regeneraci. Denně od 19 hodin byl k dispozici 
regenerační bazén a 2 x během VT byla objednaná sauna. Vše bylo plavci 
hojně využíváno. 
 
Plavecký trénink obsahoval pro všechny 14 tréninkových jednotek. 
 

Kondiční trénink probíhal v celkem 10 tréninkových jednotkách. V závislosti 
na počasí a náplni tréninku se kondiční trénink odehrával v hale, na 
atletickém stadionu, na travnatém hřišti, na stezce podél řeky a v zázemí 
bazénu - spinning. V rámci pestré kondiční přípravy byly využívány mj. 
medicinbaly, volejbalové míče a fotbalový balón. Velkou část kondiční 
přípravy tvořily posilovací cvičení (HSS), protahovací a dechová cvičení.  
 

Tréninkové plány jednotlivých tréninkových skupin viz příloha. 

 
Strava v SC byla tradičně na vysoké úrovni. Na trénincích byl k dispozici 
iontový nápoj. 
  



Ubytování bylo z důvodu momentální rekonstrukce „hotelu B“ realizováno v 

„hotelu A“, který již nedisponuje dostatečným standardem ubytovacího 
komfortu, přesto se neobjevily k ubytování žádné připomínky. 
 
Na úterním společném sezení se probírala témata vztahující se k programu 
sezóny reprezentačního družstva, otázky životosprávy sportovců a 
problematika evidence tréninkového procesu. V dalším hodinovém bloku si 
každá skupina pod vedením trenérů zrealizovala videorozbor techniky 
plaveckých způsobů. 
 
Soustředění bylo obohaceno o výzkumná měření reprezentantů, realizována 
vědeckým týmem z brněnského VUT pod vedením prof. Jaroslava Motyčky, 
která se částečně vztahovala i na mladší juniory. Pro analýzu plavecké 
techniky byli vybráni T. Ludvík, F. Chrápavý, D.  Miko, M. Přibyl a D. Noll. 
Všem reprezentantům byla prof. Motyčkou představena ve 20 minutové 

přednášce celá metoda měření a dále měli všichni možnost být přítomni 
samotným měřením prováděných u seniorských reprezentantů. 
 

VT proběhlo naprosto hladce a za všechny trenéry lze konstatovat velmi 
dobrý až výborný přístup plavců k tréninkovým povinnostem a celému 
programu VT. 
 

Zúčastnění trenéři odvedli profesionální výkon, za což jim patří velký dík! 
 
Poděkování patří zaměstnancům SC Nymburk za stálou vstřícnost a ochotu 
řešit veškeré naše požadavky a panu Tippmannovi za zajištění potřebných 
náležitostí pro zdárný průběh VT. 
 

Dle požadavků vedoucího trenéra dodal ČSPS pro všechny plavce 
nominační dopisy do reprezentace, pro každého 1 repre-triko a 
reprezentační plaveckou čepici.  
 

 
Hodnocení VT vybranými závodníky: 
Za děvčata: „Reprezentační soustředění nám dalo opravdu hodně. Už víme, že 
dosáhnout úspěchu hodně bolí. Bylo dobré si vyzkoušet, jak asi trénují profíci. Na 
druhou stranu, ještě že jsme měly tak vydatný výdej energie, protože jsme špatně 
odolávaly tak velkému výběru jídla Hodně moc se nám líbilo rozvržení tréninků, 
perličky, sauna a skvělí trenéři. Velmi zajímavé bylo seznámení s měřením plavecké 
techniky, které nám ukázalo, jak je důležité plavat správně. Přesto, že jsme se na 
začátku tolik neznaly, velice rychle vznikla super parta. Děkujeme moc!“  
(M. Hnízdilová a kol.) 
 
Za kluky: „Na prvním místě bychom zmínili velice dobrý přístup trenérů 
(vstřícnost, zájem a aktivní opravování techniky). Tréninky byly sice náročné, ale 
přizpůsobené aktuálním možnostem každého z nás. Suchá příprava byla tentokrát 
méně intenzivní než loni, zaměřená více na posilování bez pomůcek a protahování, 
ale byla hodně pestrá (…cvičení s míči, házená, fotbal, různé druhy běhů, spinning) 
a také zajímavá a poučná (prvně jsem se setkal s dechovým cvičením). Osobně 
bych uvítal kratší intenzivnější soustředění, ale více krát za sezónu.“  
(M. Přibyl a kol.) 

 

Vkaz osobním trenérům zúčastněných plavců:  
Za celý trenérský tým RD mladších juniorů bych rád osobním trenérům 

poděkoval za celoroční systematickou práci se svými svěřenci a přeji jim 
v dalším období hodně trpělivosti, sil a úspěchů. 

 
Hodnocení vypracoval: Mgr. Roman Havrlant                                    V Brně, 21. 9. 2014 

 

fotogalerie z VT na následující straně: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


