
 

 

 
 

 
HODNOCENÍ  SOUSTŘEDĚNÍ  SCM  IB 

 
Termín :  15. – 21. března 2015  
Místo :   Pardubice 
 
Vedoucí soustředění: Tomáš NETERDA 
Trenéři :  Michal BERÁNEK a Zdeněk KASÁLEK 
 
Nominace :       soustředění se zúčastnilo celkem 21 plavců 
Neúčast : -     zdravotní důvody – Miroslav Jirát (KSPKl), Michal Tomeček (PoPro) 

- studijní důvody –  Josef Matyáš (DeNa), Ondřej Maxa (PKHK), Jakub Mu-
riči (SlPl), Tereza Polachová (TJZn), Kateřina Praskačová (PoPro), Barbo-
ra Suková (LoTr), Luboš Vlčan 

- neplave – Jakub Kočař (KomBr), Marie Neumannová (SOPKo) 
- bez omluvy – Rostislav Kubický (KomBr) 
- jiné – Michaela Petrová (KPSOs) 

Hodnocení : 
 Ubytování a stravování bylo zajištěno v hotelu Sport, který byl vzdálen 20 minut 
chůze od 50-ti metrového bazénu, kde probíhal trénink ve vodě i na suchu. Snídaně začala v   
7.30 hod, oběd ve 12.30 hod a večeře v 18.30 hod 

Plavci byli rozděleni do třech skupin. Trénink ve vodě probíhal 2x denně vždy po 120 
minutách na třech drahách. 
Neděle  16.00 – 18.00 voda 
Pondělí             8.00 – 10.00 voda   11.00 – 11.50  posilování Pump fix 
                       15.00 – 17.00 voda        
Úterý              8.00 – 10.00 voda   10.30 – 11.20 spinning 
                       15.00 – 17.00 voda       
Středa              8.00 – 10.00 voda   10.45 – 11.30 posilování SM - systém 
            15.00 – 17.00 voda        
Čtvrtek   8.00 – 10.00 voda       10.15 – 11.45 wellness     

15.00 – 17.00 voda        
Pátek   8.00 – 10.00 voda        11.15 – 12.15 běh     
            15.00 – 17.00 voda 
Sobota              8.00 – 10.00 voda 
Po každém tréninku k dispozici perlička v části aqua. Před večeří dle individuálních možností 
byl možný běh v okolí řeky Labe s trenérem Zdeňkem Kasálkem. 



 

 

 

 

Soustředění se kromě jmenovaných plavců zúčastnili i český reprezentant Petr Bar-
tůněk (KomBr), který byl na soustředění SCM IB již potřetí. Jeho účast byla pro všechny vel-
kým přínosem. Před jedním z testů všechny ostatní plavce „řádně“ motivoval k co největšímu 
úsilí. A stálo to pak za to!. Jako sparing se soustředění zúčastnili Jan Jelínek (Zlín), Adéla 
Teclová (SCPAP), Tereza Závadová a Dominika Onodi (obě KPSOs). Možnosti společného 
tréninku využili i tři domácí plavci. 

 
Soustředění jsme zaměřili na práci v anaerobní zóně, které si jednotliví trenéři uspo-

řádali ve vlastních trénincích. Přístup k tréninkům byl nadmíru velmi dobrý. Všichni zaslouží 
pochvalu i za přístup na suché přípravě. Testy odplavali všichni na maximum a výsledky jsou 
přiloženy v přehledu. Tradiční problémy jsou s rozcvičováním před tréninkem, s protažením 
po tréninku a stravováním. Přesto lze soustředění hodnotit jako velmi úspěšné.  

Speciální poděkování pak oběma trenérům – Zdeňku Kasálkovi a Michalu Beránkovi. 
Nevidím žádný důvod, proč měnit složení i na podzimní soustředění. V neposlední řadě pak 
pracovníkům Aquacentra Pardubice za vstřícný přístup k našim požadavkům. 
 
Hodnocení za kluky zpracoval Robin Blažek: 

Soustředění proběhlo v naprostém pořádku a bez žádných větších komplikací z naší 
strany. Líbila se nám široká variace při suché přípravě. Tréninky ve vodě byly zaměřené 
hlavně na kondici a často jsme se i soustředili na rychlostní kvality. S tréninky jsme byli 
všichni spokojeni a myslíme, že jsme odvedli kus dobré práce. Také se nám líbil dostatek 
regenerace v podobě perliček po každém tréninku a také návštěva zdejšího wellness centra 
byla velmi uspokojující. Přes soustředění nám vyšlo i počasí, když teploty přes den stoupaly 
nad 10 stupňů. 
            Strava byla dostačující, avšak jídlo by mohlo být o něco kvalitnější a více uzpůsobe-
no stravě sportovců. Při snídaních chybělo například ovoce, ale i bez toho se dalo vyjít. Uby-
tování bylo průměrné, postrádali jsme prostor, jelikož pokoj byl zaplněn ze 70% postelemi.  
Na závěr chci za všechny chlapce vřele poděkovat trenérům za pevné nervy organizaci ce-
lého soustředění.  
 
Hodnocení za děvčata zpracovala Karolína Marešová: 

Ve dnech od 15. do 21. března proběhlo plavecké soustředění v Pardubicích. Sou-
středění hodnotím za děvčata kladně. Ubytování bylo dostačující, až na chybějící dveře do 
koupelny. Snídaně byly chudší. Chybělo například ovoce, celozrnné pečivo, čekaly jsme vět-
ší výběr jídel vhodné pro sportovce. Obědy a večeře byly obdobné.  Suchá příprava probíha-
la pod vedením cvičitele, byly jsme s ní velice spokojení, když jsme poznaly i nové způsoby 
cvičení. Vyzkoušely jsme si cvičení s gumou, Pump fix a spinning. Příprava ve vodě nám 
vyhovovala. Tréninky byly uzpůsobeny tak, aby byly adekvátní k současné části sezóny. Líbi-
la se nám možnost využití bublinkového bazénu po každém odpoledním tréninku. Bylo také 



 

 

velmi příjemné zregenerovat ve wellness centru. Závěrem chceme poděkovat všem trené-
rům za organizaci, spolupráci a trpělivost. Těšíme se na další soustředění.  

 
 
    

Příští soustředění se uskuteční pravděpodobně v Bedřichově – Špindlerův Mlýn 
předběžně v termínu 10. – 20. Září 2015. Opět bychom zvolili kombinaci kolo – voda. 

 
Hodně štěstí a hodně úspěchů všem v letní sezóně! 
 
 

Tomáš Neterda 


