
 
 
 
 
 
 
 
 

SENIORSKÁ REPREZENTACE 
 

HODNOCENÍ VT PARDUBICE 
 
 
Termín:   24.-31.3.2013 
 
Místo:    Pardubice 
 
Vedoucí výpravy:  Vlastimír Perna, reprezentační trenér 
 
Trenéři:   Jaroslav Strnad, Petr Přikryl, Vítězslav Hartmann 
 
Fyzioterapeutka:  Jana Minářová 
 
Masér + kondiční trenér: Ladislav Vencálek 
 
Reprezentanti: Martina Moravčíková, Petr Bartůněk, Marie Struhalová, Martin 

Verner, Jan Šefl, Martin Baďura, Jakub Kočař, Tomáš Plevko, 
Tomáš Fučík 

 
Kandidáti: Michaela Petrová, Jana Bukovanová, Tomáš Havránek, Vít 

Ingeduld, David Kunčar, Milan Kašpařik 
 
Sparingpartneři:  Markéta Strapková, Ján Kútnik, Alžběta Řehořková 
 
 
Obecné hodnocení: 
 
Týdenní soustředění seniorské reprezentace bylo koncipováno jako kontrolní sraz zaměřený 
na rozvoj všech kondičních parametrů. Speciálně byl program cílen na zlepšení anaerobní 
kapacity, hlavní plavecký způsob a práci na plavecké technice ve vyšších rychlostech a 
sprintech.  
 
VT navazovalo bezprostředně na 1. kolo Českého poháru, Velkou cenu Českých Budějovic. 
Sraz výpravy byl v neděli 24. 3.2013 v 19 hodin v Hotelu Zlatá štika v Pardubicích. Zde bylo 
zajištěno ubytování i celodenní stravování. 
 
Trénink probíhal v nově zrekonstruovaném 50timetrovém bazénu pardubického Aquacentra. 
Pěší cesta z hotelu trvala pouhých 10 minut. Plavci byli rozděleni do 4 tréninkových skupin. 
Prsaře měl na starost Jaroslav Strnad, sprintery Petr Přikryl, ostatním se věnovali Vítězslav 



Hartmann a Vlastimír Perna. Každá skupina měla k dispozici 1 plaveckou dráhu. Trénink ve 
vodě probíhal ráno 8.00-10.00, odpoledne 15.00-17.00. Suchá příprava pod dohledem 
Ladislava Vencálka a Jany Minářové byla rozdělena obden vždy pro 2 skupiny. Ve středu 
dopoledne a v pátek odpoledne byl lehký vyplavávací trénink. 
 
 
Tréninkové skupiny měly mírně upraven tréninkový program. Trenéři byli rovněž oprávněni 
aktuálně reagovat a přizpůsobovat trénink vzhledem k únavě, schopnostem a individuálním 
potřebám plavců. V průběhu soustředění byly absolvovány 4 testovací série. Dosažené 
výsledky lze považovat za velmi dobré. 
 
Suchá příprava byla realizována v posilovně v areálu Aquacentra. Každý plavec absolvoval 2 
tréninkové jednotky. Jednu zaměřenou na cvičení na balančních plochách a posílení 
hlubokého stabilizačního systému. Druhou na závěsném posilovacím systému TRX. 
 
V průběhu soustředění bylo řešeno několik drobných problémů: 

- nedostatečná velikost porcí stravy k obědu a večeři. Po opakované stížnosti zajistilo 
vedení hotelu nápravu a od středeční večeře došlo ke zlepšení 

- chlad na některých pokojích. Pracovník údržby hotelu reagoval okamžitě (byť ve 
večerních hodinách) a problém se již neopakoval 

- drobné zdravotní problémy typu lehkého nachlazení, nevolnosti, žaludečních či 
střevních problémů. Toto bylo řešeno medikací vlastními silami 

 
K regeneraci bylo možné využít dvojité vířivky či wellness  přímo v areálu. V hotelu byli 
denně a hojně obsazeny masérské stoly u Jany Minářové a Ladislava Vencálka k masážím a 
nápravným cvičením. Díky ochotě Jany Minářové bylo rovněž možno aplikovat Rebox nebo 
kompresní rukáv pro přístrojovou lymfodrenáž. 
 
Celkově byl tréninkový plán splněn podle plánu (až na jednotlivé zdravotní úlevy). Přístup 
plavců k přípravě byl velmi dobrý, zejména k hlavním tréninkovým motivům. 
 
Soustředění bylo ukončeno v neděli 31.3.2013 dopoledním plaveckým tréninkem a obědem. 
 
 
Doporučení: 
 
Tréninkové podmínky v rekonstruované pardubické padesátce patří v současné době 
k nejlepším v České republice. Také přístup vedení bazénu k zajištění soustředění dává 
předpoklad pro organizaci dalších obdobných akcí v tomto místě. 
Jediné doporučení do budoucna – bude vhodné vždy sestavit podrobný jídelníček a zaslat jej 
předem. 
 
 
Závěr: 
 
Soustředění proběhlo podle představ realizačního týmu. V závěrečném hodnocení bylo 
trenéry vytknuto pouze následující: 

- zlepšení rozcvičení před tréninkovou jednotkou a následného protažení po tréninku 
- dodržování tréninkového programu v jednotce i u zdánlivě nedůležitých motivů (vše 

má svůj smysl a návaznost) 



- vyloučení nevhodného dodatečného stravování typu fast food (na tomto VT bylo 
tolerováno vzhledem počátečním problémům s dostatečným objemem stravy) 

 
Za uskutečnění pardubického soustředění patří poděkování Janě Klusáčkové, za zajištění 
výborných podmínek a trvalou starost o naši spokojenost. 
 
Dále bych chtěl poděkovat za perfektní spolupráci kolegům Petru Přikrylovi, Jaroslavu 
Strnadovi, Vítězslavu Hartmannovi a samozřejmě také Janě Minářové a Ladislavu 
Vencálkovi. 
 
V Pardubicích, 31.3.2013 
 
Vypracoval: Vlastimír Perna, reprezentační trenér 
 


