
 

HODNOCENÍ AKCE 

Akce:     Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu 

Termín:  22.‐25.11.2012 

Místo:    Chartres, Francie 

Vedoucí výpravy: Jan Novotný 

Trenéři:  Vlastimír Perna, Vítězslav Hartmann, Zdeněk Tobiáš, Markéta Kaplanová, Lukáš Luhový 

Zdravotní zabezpečení: Jiří Baláš (lékař), Ladislav Vencálek (masér), Jana Minářová (fyzioterapeutka) 

Závodníci:  Simona  Baumrtová,  Petra  Chocová,  Martina  Moravčíková,  Barbora  Závadová,  Lucie 

Svěcená, Martina  Elhenická,  Aneta  Pechancová,  Jan  Šefl, Martin  Verner,  Petr  Bartůněk, 

Martin Baďura, Tomáš Havránek, Tomáš Fučík, Jan Micka, Tibor Lukačovský, Pavel Janeček, 

Jakub Kočař, Jakub Tobiáš, Michal Ledl, Tomáš Plevko 

Obecné hodnocení:  

Sraz  výpravy  byl  dne  20.11.2012  na  Letišti  Václava  Havla  v Praze,  odkud  po  10  hodině 

dopolední odletěla do Paříže. Odtud byl pořadateli  zajištěn  transfer busem do Chartres. 

Velmi nás zaskočil řidič, když se autobus po hodině prodral ucpanou Paříží a vjel na volnější 

dálnici  směrem  do  Chartres.  Po  několika  kilometrech  nám  oznámil,  že  si  musí  udělat 

45timinutovou bezpečnostní přestávku. Do Chartres zbývalo cca 40km. 

Po  příjezdu  do Hotelu  Kyriad  jsme  se  ubytovali  a  odpoledne  vyrazili  busem  na  trénink. 

Ubytování bylo v dobré kvalitě, v okrajové části města, dojezd na bazén byl kolem 8 minut. 

Velmi špatná byla strava připravovaná v hotelové kuchyni, zejména obědy a večeře. Stále 

stejná zeleninová polévka, nedopečené krvavé maso (i kuřecí!), první dny absence příloh, 

jednotvárné  dezerty  ...  Vzhledem  k ceně  ubytování  150‐190  EUR  za  osobu  a  noc  bych 

očekával lepší servis. 

Rovněž doprava nebyla zpočátku nijak organizována. Až v průběhu soutěží se zlepšila, byť 

psané jízdní řády nebrali organizátoři jako dogma. 

Samotná  soutěž  probíhala  standardně.  Závodní  bazén  byla  přepažená  desetidrahová 

padesátka,  ale  pro  soutěž  bylo  možno  využívat  drah  jen  8.  Tribunou  byl  oddělen 

vyplavávací  bazén  25m,  u  něhož  byly  také  prostory  pro masáže.  Výhodou  byla  krátká 

vzdálenost, menší  nevýhodou  trvalý  hluk. Od pořadatelů  se podařilo  zajistit  2 masérské 

stoly a  jeden vlastní dopravit díky chomutovským fanouškům, takže masáže probíhaly  jak 

na bazéně, tak v hotelu. 

Velmi nevhodně bylo místo na tribuně pro výpravy. Vymezený prostor byl podél uzavřené 

části  padesátky,  cca  15m  za  startovní  plošinou.  Výhled  na  bazén  byl  více  než  špatný. 



Vzhledem k malé kapacitě  tribun pro  fanoušky byl však  tento krok  z hlediska pořadatelů 

pochopitelný. 

Samotné Mistrovství Evropy bylo pro  české plavání mimořádně úspěšné. Každý den  jsme 

byli svědky postupů českých plavců do závěrečných bojů, překonávání  českých  rekordů a 

zisku medailí.  Celkem  naši  plavci  postoupili  24x mezi  nejlepších  16,  14x  do  finále  –  9x 

v individuálních disciplínách + ve všech 5 štafetách, 7x uspěli ziskem medaile – 1x zlato, 2x 

stříbro a 4x bronz. Navíc překonali 22 českých seniorských rekordů a 4 dorostenecké. 

Medailisté: 

Petra Chocová – 50 P zlato, 100 P stříbro 

Simona Baumrtová – 50 Z, 100 Z, 200 Z bronz 

Simona  Baumrtová,  Petra  Chocová,  Lucie  Svěcená,  Aneta  Pechancová  ‐  4x50  PZ  ženy 

stříbro 

Martin Baďura, Petr Bartůněk, Michal Ledl, Tomáš Plevko – 4x50 PZ muži bronz 

Každý  večer  byly  v hotelu  organizovány  schůzky  týmu,  kde  bylo  provedeno  hodnocení 

uplynulého dne a podávány případné organizační informace. 

V průběhu ME nebyly zaznamenány a řešeny žádné vážnější zdravotní problémy.  

V průběhu šampionátu bylo potřeba požádat zástupce  firmy Arena o výměnu několika ks 

plavek z důvodu špatně odhadnuté velikosti závodnicemi. 

Návrat výpravy do ČR proběhl v pondělí 26.11.2012 bez problémů. 

 

Doporučení:  1) Bude‐li  to v budoucnu možné, požádat organizátory o podání  informací ke stravování, 

nejlépe jídelní lístek 

   

Závěr:   Čeští  reprezentanti  absolvovali  na  Mistrovství  Evropy  v Chartres  62  individuálních  a  5 

štafetových startů. 

Úspěchy  českých  plavců  zaregistrovali  kolegové  jiných  zemí  a  často  projevili  uznání  nad 

výbornými  výsledky.  Počet medailí  podpořený  velkým množství  rekordních  zápisů  dělá 

z tohoto šampionátů jednu z nejúspěšnějších účastí našich plavců na ME. Historicky poprvé 

jsme získali medaili (a dokonce medaile) ze štafetových závodů. 

Mimořádná  gratulace  patří medailistům.  Velké  blahopřání  však  patří  všem  20  plavcům. 

Samozřejmě  také  jejich  osobním  trenérům  a  specialistům  v klubech,  kteří  jim  pomáhají 

v přípravě. 

Děkuji  Janu  Novotnému  za  organizaci  účasti  tak  početné  výpravy,  zajištění  dobrých 

podmínek pro regeneraci a pomoc při výměně závodních plavek. 

Poděkování patří i Jirkovi Balášovi za zdravotní péči, Ladislavu Vencálkovi a Janě Minářové 

za opravdu náročnou starost o těla i duše plavců. 



Díky také trenérům v realizačním týmu i mimo něj, kteří se zasloužili nejen o přípravu, ale i 

o podporu při samotném ME. 

   

Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna – reprezentační trenér 

Chartres, 26.11.2012 


