
 
 

HODNOCENÍ AKCE 
 
Akce:     Mistrovství Evropy 
 
Termín:    16.8.-25.8.2014 
 
Místo:    Berlín, Německo 
 
Vedoucí výpravy:   Vlastimír Perna 
 
Trenéři:  reprezentační  trenér Vlastimír  Perna, Markéta  Kaplanová,  Jaroslava 

Passerová, Tomáš Choc, Petr Thiel 
 
Masér:   Ladislav Vencálek 
 
Fyzioterapeut:  Roman Karpíšek 
 
Reprezentanti: Barbora  Závadová, Martina Moravčíková,  Simona Baumrtová, Petr Bartůněk,  Jan 
Šefl, Martin  Baďura,  Tomáš  Havránek,  David  Kunčar,  Anna  Kolářová, Martina  Elhenická,  Antonín 
Svěcený, Pavel Janeček, Martina Moravčíková, Věra Kopřivová, Jan Micka, Roman Dmytrijev, Tomáš 
Novoveský, Martin  Verner,  Alena  Benešová,  Anna‐Marie  Benešová,  Eva  Jordová,  Edita  Chrápavá, 
Barbora Picková, Ján Kútnik 
 
 
Hodnocení 
 
Začátek: 
Výprava  cestovala  do  dějiště  šampionátu  vlakem  v sobotu  16.8.2014  ráno.  Část  z Brna,  většina 
přistoupila  v  Praze  a  někteří  jednotlivci  v Ústí  nad  Labem.  Jediný,  kdo  nestihl  odjezd,  byl Martin 
Baďura, který cestoval do Prahy s malou časovou rezervou a i díky avizované uzávěrce trati měl jeho 
vlak zpoždění. Do Berlína přijel na vlastní náklady v sobotu večer. 
 
Ubytování: 
Hotel Park Inn, ubytování vysoké kvality. 
 
Stravování: 
Zajištěno  v hotelu.  Velmi  rozmanitá  nabídka  a  chutná  kuchyně.  Dispozici  byl  dostatek  zeleniny  i 
ovoce. 
 
Další služby: 
Doprava mezi hotelem a bazénem byla zajištěna pravidelnými shuttle  busy, které jezdily každých 15 
minut. Vzdálenost na bazén byla asi 3,5km a trvala podle hustot dopravy 10‐15 minut.  



 
Sportoviště: 
Jak bývá poslední roky časté, byl pro Mistrovství Evropy speciálně smontován desetidrahový závodní 
bazén  v prostorách haly  velodromu. Původní bazén,  využíván  k soutěžím  Světového poháru  apod., 
sloužil jako tréninkový a vyplavávací. V jeho blízkosti byla v prostoru malých bazénů vymezena oblast 
pro maséry. Nepříjemná byla vzdálenost mezi tímto místem a závodním bazénem, odhadem 500m, 6 
minut chůze spletitými chodbami celého areálu. 
Závodní bazén byl vybaven elektronickým vybavením zn. Alge‐Timing. Kromě toho, že byly startovní 
bloky poněkud nezvyklé, dělaly znakařům velké problémy kluzké dohmatové stěny. Po  reklamacích 
značného  množství  výprav  přistoupili  pořadatelé  alespoň  ke  zdrsnění  ploch  desek  smirkovým 
papírem. 
 
Průběh soutěže: 
Čeští reprezentanti startovali v 71 individuálních disciplínách a 4 štafetách. V nich vybojovali celkem 8 
finálových  a  dalších  10  semifinálových  umístění.  V 9  případech  překonali  rekord  ČR,  8x  nejlepší 
osobní  výkon  a  8x  nejlepší  letošní  výkon.  Z toho  pohledu  lze  konstatovat,  že  účast  českých 
reprezentantů byla úspěšná. 
Nelze se ale pokrytecky tvářit, že se vše povedlo. Očekávaná medaile nepřišla. Sport už  je takový a 
kromě  umu  je  nutná  i  potřebná  dávka  štěstí.  Ta  se  tentokrát  na  naši  stranu  v žádné  disciplíně 
nepřiklonila.  Směrem  k široké  sportovní  veřejnosti  to  jistě  bude  vypadat,  jako  ústup  z pozic,  u 
odborné plavecké veřejnosti věřím, že bude účast českých plavců hodnocena jako úspěšná. 
Vystoupení našich nejmladších plavců bohužel nebylo přesvědčivé, v některých případech až příliš za 
nejlepšími  letošními  výkony.  Přesto  bylo  dobře,  že  si  na  vlastní  kůži  vyzkoušeli  atmosféru  ostrých 
startů  na  evropském  šampionátu  a  přesvědčili  se,  jaká  je  skutečná  výkonnost  evropských  plavců. 
Nedělám si iluze, že všichni mladí reprezentanti zúročí tuto zkušenost v budoucnu, ale pokud alespoň 
někdo z nich vytrvá a využije ji pro svůj výkonnostní růst, bude to jen dobře. 
 
Regenerační a zdravotní péče: 
V průběhu ME  se  o  plavce  starala  dvojice  Vencálek,  Karpíšek.  Většina  péče  probíhala  na  bazéně, 
v hotelu byla k dispozici přístrojová lmfodrenáž. 
Kromě běžných regeneračních zákroků bylo nutno řešit i 2 vážné zdravotní problémy. Věra Kopřivová 
do  Berlína  již  cestovala  s podezřením  na  ječné  zrno.  Po  první  disciplíně  měl  zánět  nečekaně 
progresivní  průběh.  Věra musela  navštívit  nemocnici  a  byla  z dalších  disciplín  odhlášena.  Po  své 
poslední disciplíně se u Jana Šefla dostavila noční žaludeční nevolnost a následná slabost a teplota. 
Musel být ve dvou štafetách nahrazen Tomášem Havránkem. 
Po  každé  disciplíně  byla  plavcům  kontrolována  hladina  krevního  laktátu  a  návazně  upravováno 
vyplavání po závodě tak, aby jej ukončily až při dosažení cca 2 mmol/l. 
 
Odjezd: 
Výprava se vrátila zpět do ČR vlakem v pondělí 25.8.2014. 
 
Další informace: 
 K nejúspěšnějším českým reprezentantům patřili: 
Barbora Závadová – 1x4., 1x5., 1x12. a 1x18. místo, 4 rekordy ČR 
Simona Baumrtová – 2x5. a 1x12. místo 
Jan Micka – 1x5., 1x7. a 1x9. místo, 2 rekordy ČR 
Petra Chocová – 1x 6., 1x 7. a 1x 19. místo, 1 rekord ČR 
Martina Moravčíková – 1x11., 1x12. a 1x15. místo, 1 rekord ČR 
Pavel Janeček‐ 1x 13. místo, 1 rekord ČR 
Petr Bartůněk – 1x 13. místo 
Roman Dmytrijev – 1x 14. místo 
 



 
Poděkování:  
             Poděkování patří osobním trenérům reprezentantů a trenérům, kteří se podíleli na mimořád‐
ně dlouhé závěrečné přípravě. Děkuji také realizačnímu týmu za výborně odvedenou práci při samot‐
ném ME. Uznání patří  i všem  čtyřem  rehabilitačním pracovníkům, kteří  toho měli  často plné  ruce. 
Děkuji Janu Novotnému za spolupráci při přípravě závěrečných akcí a za péči o Věru Kopřivovou při 
zajišťování odborného lékařského vyšetření. 
  
Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna – reprezentační trenér 
Nový Jičín, 15.8.2014 

 


