
 

HODNOCENÍ AKCE 

Akce:   Mistrovství světa v plavání v Barceloně 2013 

Termín: 28.7. - 4.8.2013 

Místo:  Barcelona, Španělsko 

Vedoucí výpravy: Jan Novotný 

Trenéři: Vlastimír Perna – reprezentační trenér, Tomáš Baumrt, Tomáš Choc, Markéta 
Kaplanová – asistentka  

Zdravotní zabezpečení: Ladislav Vencálek - masér, Jiří Baláš  - lékař 

Závodníci: Simona Baumrtová, Petra Chocová, Martina Moravčíková, Barbora Závadová, 
Sabina Dostálová, Jan Šefl, Martin Verner, Petr Bartůněk, Martin Baďura, Tomáš Havránek, Pavel 
Janeček, Tomáš Plevko, Martin Zikmund 

 

Obecné hodnocení:  

Sraz výpravy byl na letišti Václava Havla v pátek 26.7.2013. K odletu se dostavili všichni, 
odbavení i let do Barcelony  proběhly bez problémů. Rovněž transfer do hotelu byl zajištěn ihned 
po příletu. 

Ubytování i stravování bylo zajištěno v hotelu Vincci Maritimo. Zatímco kvalita ubytování byla 
velmi dobrá, o stravování se to konstatovat nedá. K dispozici byl příliš úzký sortiment jídel (ne 
každému chutná ryba a stále dokola kuřecí nebo těstoviny také není to pravé). Úplně chybělo 
ovoce. 

Bazénové plavecké soutěže se uskutečnily v Palau Sant Jordi v olympijském komplexu na kopci 
Montjuic. Doprava mezi hotelem a bazénem byla zajištěna podle pravidelného jízdního řádu. I přes 
vydatnou dopravu ve všedních dnech, dařilo se většinou zvládnout přejezdy za cca 35 minut. 
Nepříjemné bylo jen objíždění sousedních hotelů a několikaminutové vyčkávání, zda někdo další 
nenastoupí. 

Akreditace i předzávodní seznámení s bazénem proběhlo, přestože 2 ze 3 tréninků musely být 
organizovány na jiných bazénech než závodním. Důvodem byla ještě probíhající soutěž 
synchronizovaného plavání. Tým bohužel neobdržel vyčerpávající informace z technické porady, 
protože ve stejnou dobu byla řešena akreditace. 

Samotné závody měly vynikající úroveň. Padlo několik světových rekordů, mnoho finálových 
závodů (a to i na delší distance) mělo velmi vyrovnaný průběh až do samotného finiše. Čeští 



reprezentanti se ve výsledkové listině neztratili a dosáhli výborných výsledků. Nejvýše se prosadila 
obě děvčata, která měla už před šampionátem finálové ambice, tedy Simona Baumrtová a Petra 
Chocová. Výborně však zaplavali i ostatní reprezentanti, kteří si ve většině disciplín vtvořili 
nejlepší osobní výkony či si zlepšili konečné pořadí oproti přihlášenému. 

Pro závodníky byla k dispozici tréninková osmidrahová padesátka. Zejména kolem ní byly 
rozmístěny masírovací stoly a ochlazovací bazénky. Vzhledem k tomu, že jsme se do těchto 
prostor dostali až den před soutěží, byly všechny místa obsazena a pouze šarm Markéty Kaplanové 
a pověstná italská zdvořilost vůči ženám pomohly k tomu, že nás Italové pustili na okraj svého 
vymezeného prostoru. Naše výprava měla v hotelu rovněž k dispozici přístrojovou lymfodrenáž 
pro paže. 

Především finálová odpoledne byla hojně navštěvována diváky. Kromě domácích patřili 
k nejhlasitějším francouzští fanoušci. Velmi příjemné bylo vidět v hledišti i českou vlajku a slyšet 
povzbuzování našimi příznivci.  

V průběhu celého šampionátu byl pro všechny účastníky zajištěn perfektně doplňovaný pitný režim 
a ovoce. Na tribuně byl vymezen dostatečný prostor pro výpravy s každodenní cirkulací ve 4 
sektorech. 

 

Doporučení: 

1. Při další vrcholné akci vyslat 1 člena realizačního týmu o den dříve k zajištění 
komfortnějšího prostoru pro masáže a dalších nezbytných technických podmínek. Nutno 
vybavit vymezovací páskou. 

2. Velmi se osvědčilo využití přístrojové lymfodrenáže. Využití a zpětná vazby od plavců byla 
výborná. Opakovaně navrhuji využít osobního kontaktu Romana Karpíška na výrobce a 
pořídit tuto mobilní lymfodrenáž na paže i nohy. Využití – soustředění a soutěže všech 
plaveckých sportů a reprezentací (seniorská i juniorská). 

3. Doporučuji zvážit zakoupení ochlazovacího bazénku pro účely zrychlení regenerace. Stejně 
jako u lymfodrenáže je možné využití pro širší spektrum sportovců ČSPS. 

4. Po konzultaci s Ladislavem Vencálkem doporučuji zakoupení nového masérského stolu, 
hliníková konstrukce, menší hmotnost, pevnější stabilita. 

  

Závěr: 

Čeští reprezentanti startovali ve 22 individuálních startech a 2 štafetách. V 18 disciplínách se 
podařilo zlepšit nejlepší osobní výkon, nejlepší letošní výkon a pořadí ve výsledkové listině. 
Bylo překonáno 6 rekordů České republiky a jeden vyrovnán: 

Simona Baumrtová – 2x 50Z, 1x 100Z + vyrovnán 

Petra Chocová – 50P 

Martina Moravčíková – 200P 

Tomáš Plevko – 50VZ 



 Ve dvou disciplínách postoupili naši plavci do finále, v dalších 4 do semifinále (resp. do 16. místa 
v případě 400PZ ženy). Nejlepší umístění získala Simona Baumrtová – 6. místo na 100Z, 9. 
místo na 50Z a 11. místo na 200Z. Petra Chocová se probojovala do finále 50P (smolná 
diskvalifikace zapříčiněná zalitými brýlemi a snahou si je vlít), v disciplíně 100P obsadila  14. 
místo. Barbora Závadová dosáhla v disciplíně 400PZ na místo 12. 

Naopak se světový šampionát nevydařil Sabině Dostálové a Janu Šeflovi, kteří ve svých 
disciplínách výrazně zaostali za kvalifikačními výkony. 

Gratulace a poděkování patří všem osobním trenérům a spolupracovníkům v klubech za výbornou 
přípravu. Rovněž bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu za pomoc a péči, kterou věnoval 
účastníkům MS (Markéta Kaplanová, Tomáš Baumrt, Tomáš Choc, Jiří Baláš, Ladislav Vencálek) 
a Janu Novotnému za pomoc při organizačním zajištění. Děkuji Romanovi Karpíškovi za zapůjčení 
přístrojové lymfodrenáže. A konečně děkuji i Michalovi Jurmanovi za perfektní zpravodajství 
v Českém rozhlase a Martinovi Sidorjákovi za špičkovou fotodokumentaci z MS. 

Speciální uznání patří všem fanouškům. Těm, kteří naše reprezentanty podporovali různými 
formami doma u TV, přes sociální sítě, maily apod., hlavně pak těm, kteří se vypravili do 
Barcelony osobně. 

  

Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna – reprezentační trenér 

Barcelona, 5.8.2013 

 

 


