
 

HODNOCENÍ REPREZENTAČNÍ AKCE 

Akce:     Velká cena Slovenska 

Termín:  24. – 26. 5. 2013 

 Místo:    Bratislava 

Vedoucí výpravy: Markéta Kaplanová 

Trenéři:  Vlastimír Perna, Vítězslav Hartmann (za seniorskou reprezentaci), Boris Neuwirt, Petr Ryška 

(za juniorskou reprezentaci) 

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

Závodníci:  seniorská reprezentace ‐ Petra Chocová, Martina Moravčíková, Marie Struhalová, Michaela 

Petrová,  Jana  Bukovanová, Martin  Verner,  Petr  Bartůněk,  Tomáš  Plevko,  David  Kunčar, 

Milan Kašpařík, Jakub Ševčík, Vít Ingeduld, Jan Šefl, Tomáš Havránek 

  juniorská  reprezentace  –  Lucie  Svěcená,  Kristýna  Horská,  Petra  Gebauerová,  Tereza 

Kanalošová, Monika Štěpánová, Petr Novák, Vojtěch Simbartl, Jakub Tobiáš, David Urban, 

Luboš Vlčan 

Obecné hodnocení:  

Společná účast  výběru  juniorské  a  seniorské  reprezentace na Velké  ceně  Slovenska byla 

zamýšlena  jako  motivační  akce  s cílem  pokusit  se  překonat  limity  pro  seniorské  MS, 

Světovou univerziádu, MEJ, MSJ  či  limity pro  zařazení do  reprezentačních výběrů v příští 

sezóně.  Pro  reprezentanty,  kteří  již  mají  splněn  limit  pro  účast  na  vrcholných 

mezinárodních soutěžích své věkové kategorie, to měla být možnost kontrolního startu na 

soutěži s mezinárodní účastí. 

Doprava výpravy byla zajištěna autobusem po trase Chomutov, Praha, Brno, Bratislava. Vše 

proběhlo bez zásadních problémů, kromě kolony na D1 a zpoždění Martina Baďury v Brně. 

Přesto  všichni  dorazili  do  Bratislavy  včas,  včetně  některých  jednotlivců,  kteří  z různých 

předem ohlášených důvodů přicestovali individuálně. 

Samotná soutěž měla několik specifik. Po organizační stránce bylo vše zajištěno perfektně. 

Prezentace,  plynulý  průběh  závodů,  zajištění  ubytování  a  stravování  (Hotel Nivy,  cca  15 

minut  pěšky  od  bazénu),  toto  vše  bylo  bez  výhrad.  Po  sportovní  stránce  však  měli 

pořadatelé smůlu. Mezinárodní mítink byl spíše trojutkáním Slovensko – Česko ‐ Rakousko 

s občasným  vklíněním  jedinců  jiných národností. Postup do  finále byl nemožný  snad  jen 

z důvodu diskvalifikace. V některých disciplínách stačilo, aby závodník seniorské kategorie 



pouze doplaval  rozplavby, neboť startovalo 8 a méně plavců.  Je evidentní, že dlouholetá 

konkurence  s mítinkem Orca  Cup  v krátkém  časovém  odstupu  nepřeje  zajištění  kvalitní 

mezinárodní  konkurence  na  VC  Slovenska.  Návrat  do  ČR  proběhl  po  stejné  trase  bez 

problémů. 

Seniorská reprezentace: 

Nejlepšího výkonu ze seniorských reprezentantů dosáhla Petra Chocová. V disciplíně 50m 

prsa  zaplavala  čas  30,79,  což  byl  nejhodnotnější  výkon  závodů,  na  dvojnásobné  trati 

překonala český rekord časem 1:08,08. Martin Verner překonal  limit FINA B pro účast na 

Mistrovství  světa  v Barceloně  časem  50,40.  Kvalitní  časy,  zlepšení  svých  nejlepších 

osobních výkonů nebo nejlepších  letošních výkonů dosáhli Martina Moravčíková na všech 

třech  prsařských  tratích,  Jan  Šefl  na  50  100m  motýlek  (škoda  diskvalifikace  na  200 

motýlek), Petr Bartůněk v disciplíně 50m prsa a Tomáš Havránek na 100m motýlek. Výkony 

ostatních  seniorských  reprezentantů  byly  průměrné  a  v jednom  případě  i  velmi 

podprůměrné. 

Juniorská reprezentace: 

Mezi juniorskými reprezentanty, kteří se tohoto mítinku zúčastnili, zazářila Kristýna Horská. 

V loňském roce splnila  limit na MEJ až v posledním možném termínu, teď se připravila se 

svým trenérem velmi dobře a ve všech svých startech si zaplavala kvalitní osobní rekordy. 

Splnila limity na MEJ a MSJ na 200PZ (2:19,24) a na 50P (0:32,96). Další výrazným výkonem 

bylo  vystoupení  Lucie  Svěcené  na  100M  (1:00,25),  kdy  vytvořila  nový  český  rekord 

dospělých  i dorostu a upevnila si 2. místo v evropských juniorských tabulkách. Na mítinku 

byla  vyhlášena  jako  nejlepší  juniorka. Vojtěch  Simbartl  (2.  nejlepší  junior mítinku)  splnil 

limit na MEJ a MSJ na 50P  (0:29,29).  I další  juniorští  reprezentanti podali solidní výkony, 

všichni  startovali  v podvečerních  finálových  rozplavbách  a  každému  se podařilo  zaplavat 

minimálně  jeden  osobní  rekord.  Kvalita  juniorských  finále  byla  trochu  výše  než  u 

dospělých, proto  i umístění ve  finále hodnotím pozitivně.  Jsem přesvědčen, že na dalších 

nominačních závodech pro MEJ a MSJ budou všichni reprezentanti zdravotně v pořádku a i 

dalším se podaří splnit limity. 

 

Doporučení:  1)  I  přes  výborné  vzájemné  vztahy  obou  federací  a  reciprocitu  účasti  reprezentačních 

výběrů, zvážit v budoucnu účast na VC Slovenska. Pro rozvoj seniorské reprezentace nemá 

z hlediska  letošní  konkurence  význam.  V případě  očekávané  kvalitní  účasti  doporučuji 

zvážit účast i mimo Projekt přípravy reprezentace. 

  2) Velmi se osvědčila společná akce nejlepších  juniorů se seniory. Je to výborná motivace 

pro obě strany. Junioři mají možnost sledovat v reálu přípravu nejlepších českých plavců na 

důležitý start, senioři dokáží povzbudit a ocenit výborné výkony juniorů. 

 

Závěr:     

Pro  seniorskou  reprezentaci  měla  účast  na  VC  Slovenska  přínosný  efekt  jen  částečně. 

Pozitivní jsou výborné výkony výše zmíněných, překonané 2 české rekordy seniorů (kromě 



Petry Chocové na 100m prsa  ještě Lucie Svěcená na 100m motýlek – hodnocena v rámci 

juniorského  výběru)  a  splnění  limitu  pro Mistrovství  světa Martinem  Vernerem.  Dalším 

seniorským  reprezentantům  nelze  upřít  snahu,  avšak  jejich  celkové  vystoupení  na 

bratislavských závodech zůstalo za očekáváním reprezentačního  trenéra  i  jejich. Vrcholná 

domácí  soutěž  a  poslední možnost  plnit  limity  do  reprezentačního  výběru  i  na MS  se 

uskuteční za 5 týdnů. Je tedy ještě trocha času pokusit se zlepšit výkonnost a doladit svou 

formu pro lepší výkony.  

U juniorských reprezentantů byla vidět velká snaha těch, kteří ještě nemají limity pro MEJ a 

MSJ  splněny. Teď  se k limitářům přidala Kristýna Horská a další  se určitě o  to pokusí na 

MČR  dorostu  nebo MČR  dospělých.    Juniorští  reprezentanti  byli  na  tento mítink  dobře 

připraveni a  teď bude záležet na nich samotných a na  jejich trenérech,  jak se připraví na 

závěr nominačního období. 

  Poděkování  patří  sekretariátu  ČSPS  za  zajištění  akce,  Markétě  Kaplanové,  Vítězslavu 

Hartmannovi  a  Petru  Ryškovi  za  pomoc  při  organizaci  samotné  účasti,  Janě Minářové  a 

Ladislavu Vencálkovi za péči o bolavá těla reprezentantů. 

 

Hodnocení vypracovali:  

Vlastimír Perna – reprezentační trenér seniorů 

Boris Neuwirt – reprezentační trenér juniorů 

Bratislava, 26. 5. 2013 


