
HODNOCENÍ AKCE 

 

Akce:   VT SCM – Střední Čechy  

Termín: 4. 5. - 10. 5. 2014 

Místo:  Plzeň 

Trenéři: Andrea Balášová, Jiří Baláš, Růžena Sehnoutková 

Závodníci: PKPří - Bartůněk Jan, Topič Ondřej, Kvasnica Lukáš, Zikmund Tomáš,  AŠMB 

Stránská Natálie, Stránská Valérie, KPSKl – Jirát Miroslav, Kafková Karolína, 

Věra Drdová (sparing), LoNy – Noll David, SKPNy - Čechová Agáta, LoBe -

Nováková Tereza (sparing), SpHoř – Dřevínek Martin, PKČá  Daňková Anna 

(sparing), Poláková Tereza (sparing), Kučera Matěj (sparing) 

Omluveni: PKPří – Podzimková Barbora (osobní důvody), Fairaislová Iveta (zdravotní 

důvody), LoBe – Štulík Marek, Zahradník Štěpán, Tomášek Vojtěch, Onderka 

Josef, Ludvík Tomáš (všichni studijní důvody + klubové důvody), SKPNy - 

Frebortová Michaela, Szitová Viktorie, Šilarová Barbora, Drahovzalová Natálie, 

Turunenová Roza (klubové důvody), KSPKl  – Balabán Petr, Pošmourný Matěj, 

Doubnerová Adéla, Pecušová Lucie, Štemberová Kristýna, (klubové důvody) 

AŠMB – Černý Jan (zdravotní důvody), SOPKo Slavík Denis (osobní důvody), 

PKČá – Kárný Martin (osobní důvody). 

Hodnocení:  Soustředění SCM Střední Čechy se zúčastnilo 16 plavců pod 

hlavičkou ČSPS a stejně jako v minulých letech na vlastní náklady pod hlavičkou 

plaveckého klubu SOPKo také skupina sparingpartnerů (12 plavců). Soustředění 

bylo poznamenáno velkým počtem omluvených ze studijních a klubových 

důvodů přesto, že se konalo v dlouhodobě plánovaném termínu a v týdnu, ve 

kterém většina škol z důvodu státního svátku měla výuku pouze v rozsahu 3 dnů. 

Po celou dobu soustředění jsme měli k dispozici požadovaný počet drah. 

Tréninková náplň byla jednotlivým plavcům upravována dle věku a výkonnosti. 

V průběhu soustředění bylo zařazeno 11 tréninkových jednotek ve vodě a každý 

den jedna jednotka suché přípravy (běh, posilování vlastní vahou, gumy). 

V průběhu soustředění absolvovali plavci test 3 x (4 x 200) a dále ve dvou 

trénincích pro některé nezvyklé úseky se startovním skokem. Na závěr 

soustředění využili někteří plavci možnosti zúčastnit se na vlastní náklady 

závodů Západočeský pohár. 

Ubytování i stravování bylo zajištěno v prostorách ubytovny SlPl. Obojí 

proběhlo bez problémů přes to, že bylo obojí nutné sladit s požadavky skupiny 

juniorské reprezentace. 

Celý pobyt se obešel bez větších zdravotních komplikací pouze s běžnými 

bolestmi ramen a jedním výronem kotníku, který byl ošetřen, a plavec nadále 

absolvoval soustředění v upraveném režimu. Pouze jedna plavkyně musela 



soustředění opustit ze zdravotních důvodů o jeden den dříve. Plavci měli po 

celou dobu pobytu k dispozici lékaře a masérku a využívali možností regenerace 

v plaveckém areálu (vířivky, regenerační bazén, pára).  

Závěr:  Celé soustředění proběhlo bez problémů a kázeňských prohřešků. Plavci 

přistupovali k celému programu velmi zodpovědně. Bezproblémový průběh 

soustředění byl umožněn i díky vstřícnému přístupu vedení a personálu 

plaveckého areálu na Slovanech.  

Tímto bych chtěla poděkovat Radce Šrailové a Patriku Davídkovi za perfektní 

zajištění soustředění a trenérům Růženě Sehnoutkové, Jiřímu Balášovi a masérce 

Lence Rendlové za perfektní spolupráci a všem plavcům za bezproblémový 

průběh celého soustředění a věřím, že se odvedená práce zúročí v konečné fázi 

sezóny. 

 

V Čáslavi dne 12. 5. 2014 

 

Andrea Balášová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


