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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

VT Praděd 2021 
 
 
Datum: 18.12. – 22.12.2021    
 
Kategorie: U15  
 
Počet účastníků 1.JCBO: 13     
      
 
Trenéři: Jiří Svoboda 
 
Hodnocení: 
  
Na závěr sezony jsme se vydali na soustředění do Sport hotelu Kurzovní, který je 
vzdálený asi 1,5 km od vrcholu hory Praděd.  
 
Z tréninkové skupiny starších žáků se účastnilo celkem 13 judistů. Náplň soustředění 
byla spíše kondiční, ale nechyběla ani regenerace a stmelování kolektivu. Denní náplň 
byla sestavena z rozcvičky, dopolední fáze (60 minut kondice venku, 60 minut technika 
na tatami), odpolední fáze (60 minut kondice venku, 60 minut technika na tatami nebo 
posilování) a z večerní fáze (60 minut strečink nebo regenerace ve wellness). V rámci 
programu nechyběly výšlapy, hry nebo závody ve sjezdu z kopce na lopatě.  
 
Počasí nám přálo a metrovou pokrývku sněhu s okolní teplotou okolo -10 °C jsme si 
všichni náramně užívali.  
 
Poděkování patří Sport hotelu Kurzovní za skvělé zázemí, ochotnou obsluhu a výborné 
stravování. Děkuji dětem za přístup v tréninku a celkově za skvělé soustředění.  
 
Těším se na příští rok.  
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        Zpracoval: Jiří Svoboda 
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Zpráva trenéra 

VT Praděd 
 

Datum:                                  18.12. – 22.12.2021 
  
Kategorie:                               junioři 
                                                
                                               
                                         
                                                                    
Počet závodníků:   10 
 1.JCBO : Motyka, Křížek, Václavková, Kršňák, Babič, Vršek, ,Chlebovský, Meixner, 
Lindovský 
SG Ostrava : Hula             
 
Trenér:                                  Hvozdovič Miroslav 
 
   
Hodnocení:      V daném termínu proběhlo soustředění zaměřené zejména na silovou 
přípravu, která probíhala ve velice dobře vybavené posilovně ve Sporthotelu Kurzovní, a také 
na posílení CORE – hlubokého stabilizačního systému. 
 
Pro regeneraci po sezoně jsme využili místního regeneračního centra.  
Sauna a vířivá vana byly využity ve velké míře. 
 
 
Soustředění splnilo i svou úlohu jako teambuilding, proběhlo v pořádku, bez zdravotních 
problémů. Zázemí je v daném hotelu komfortní, stravu považuji za nadstandartní a vybavení 
odpovídající potřebám.  
 
 
 
 
V Ostravě dne : 26.12.2021                                            Zpracoval : Hvozdovič Miroslav 
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