
 

HODNOCENÍ AKCE 

Akce:   Mistrovství světa v krátkém bazénu 2014 

Termín: 3.12. - 7.12.2014 

Místo:  Doha, Katar 

Vedoucí výpravy: Jan Novotný 

Trenéři: Vlastimír Perna – reprezentační trenér, Tomáš Baumrt, Jaroslav Strnad, Jaroslava 
Passerová, Markéta Kaplanová 

Zdravotní zabezpečení: Ladislav Vencálek – masér, Tomáš Baumrt - lékař 

Závodníci: Simona Baumrtová, Barbora Závadová, Lucie Svěcená, Tereza Grusová, Petra 
Chocová, Anna Kolářová, Jan Šefl, Petr Bartůněk, Martin Baďura, Pavel Janeček, Jan Micka, 
Roman Dmytrijev, David Kunčar, Ján Kútnik 

Obecné hodnocení:  

Výprava odcestovala do Kataru po částech. Vlastimír Perna a Jaroslav Strnad odletěli již 
28.11.2014, protože se účastnili semináře trenérů Coaches Golden Clinic. Hlavní část výpravy 
odcestovala následující den 29.11.2014. 

Po příletu do Doha byla výprava odvezena autobusem do hotelu Marriotte. Kvalita ubytování byla 
vynikající, o čemž svědčí, že si stejné místo vybrali i výpravy USA, Ruska, Číny a dalších. 
S kvalitou ubytování poněkud kontrastovala strava, co do výběru a doplňování. 

Dopravu mezi hotelem a Hamad Aquatic Centre byla zajištěna autobusy. V této věci se 
organizátorům nepodařilo zajistit účastníkům přiměřené podmínky. Problémy byly zpočátku 
s pravidelností a dodržováním „jízdního řádu“, když se snažili vždy čekat na naplnění busu. 
Dalším problémem bylo zřejmě využití nájemních řidičů kdovíjakých národností, ale především 
s evidentně slabou znalostí tras. Způsob jízdy ponechávám bez komentáře. Autobusy byly čínské 
výroby, často již znatelně používané (urvané sedačky, nedržící a padající opěrky zad …). Co bylo 
však nejnepříjemnější – časté dopravní zácpy a klimatizace fungující buď na plný výkon nebo 
vůbec. Trasa mezi hotelem a bazénem trvala v případě plynulé jízdy cca 20-25 minut, pokud však 
byla zhoršená dopravní situace, bylo nutno počítat s hodinou a více. Uvážíme-li, že závodníci takto 
cestovali 4x denně … hrozné! 

Samotný bazénový komplex byl vynikající. Závodní pětadvacítka byla upravena z původní 
padesátky. Tribuny skýtaly dostatek místa pro diváky, novináře a nakonec i výpravy, ačkoliv se 
zpočátku zdálo, že mačkanice bude obrovská. Pro trenéry byl také tradičně vyhrazen prostor 
v těsné blízkosti bazénu, pro technický doprovod i místa na tribuně pro provádění videozáznamů. 



Za startovní plošinou a za obrátkovou plošinou (nad níž byla tribuna pro výpravy) byly umístěny 
2+2 „velkoplošné“ obrazovky, na které bylo velmi špatně vidět. U prvních disciplín nijak 
nefungovalo zobrazování mezičasů ani výsledků, což všechny notně pobouřilo. Od třetího dne byla 
v rohu v blízkosti tribuny výprav instalována dodatečná obrazovka, na níž se již mezičasy a 
výsledky zobrazovali. Až do konce šampionátu však bylo zobrazování výsledných pořadí 
nejednotné, někdy ano, někdy jen do 8. místa, někdy do 16. místa … 

K dispozici byly tréninkové bazény. Padesátka, kde bylo 20 drah napříč a skokanský bazén. 
Naprosto luxusně prostorné. Hned vedle byl prostor pro masáže. Vzdálenost na závodní bazén cca 
2 minuty chůze. Oproti berlínským maratónům tentokrát super podmínky. 

Po celou dobu MS byla pro všechny k dispozici balená vody, velmi chutné džusy, banány a jablka. 

Těsně před šampionátem byly oznámeny dvě zásadní změny – možnost použití přídavného 
startovacího zařízení pro znakaře a možnost provedení 1 delfínového kopu u prsařů kdykoliv při 
záběru pod vodou do prvního prsařského kopu. 

Samotná soutěž probíhala plynule. Díky tomu, že jsme měli zástupce i ve sboru rozhodčích 
(Lubomír Imrýšek), měli jsme možnost také konzultovat některé zajímavé momenty z hlediska 
posuzování rozhodčími. Např. přehlížení takových nedostatků, jako nesoučasný dohmat oběma 
rukama při obrátkách nebo provádění dvojitého delfínového kopu pod vodou u prsou, či dokonce 
převlňování hranice 15m u znakařů. Velmi často to bylo k vidění u těch nejlepších plavců. 

Mistrovství světa bylo ozdobeno množstvím světových rekordů a rekordů šampionátu. Sešla se 
mimořádně vynikající konkurence. V drtivé většině disciplín bylo potřeba k postupu do semifinále 
či finále o 0,5-2% lepších časů než tomu bylo před 4 lety v Dubaji, oproti MS v Istanbulu 2012 byl 
tento rozdíl ještě výraznější. 

Čeští reprezentanti dokázali vybojovat 3 finálová a umístění a dalších 4 do 16. místa. Překonali 
celkem 5 českých rekordů seniorů (Janeček 400 PZ, Šefl 2x 100 PZ, obě štafety 4x100 PZ) a jeden 
dorostenecký (Grusová 100 Z). V 37 individuálních disciplínách 11x si zlepšili nejlepší osobní 
výkon a 15x nejlepší letošní výkon. 

Nejlepších umístění dosáhli: 

Simona Baumrtová – 7. na 50 Z, 8. na 200 Z a 9. na 100 Z 

Barbora Závadová – 7. na 400 PZ 

Simona Baumrtová, Petr Bartůněk, Jan Šefl, Anna Kolářová – 9. na 4x50 PZ mix 

Jan Micka – 10. na 1500 VZ 

Jan Šefl, David Kunčar, Pavel Janeček, Jan Micka – 11. na 4x200 VZ 

Simona Baumrtová, Petra Chocová, Lucie Svěcená, Anna Kolářová – 11. na 4x100 PZ 

Martin Baďura, Petr Bartůněk, Jan Šefl, David Kunčar – 13. na 4x100 PZ 

Jan Šefl – 14. na 100 PZ 

Pavel Janeček – 16. na 400 PZ 



Těsně před MS se u Petry Chocové projevily příznaky počínající angíny. Okamžitě byla zahájena 
léčba. I přes přetrvávající problémy se Petra postavila na start všech svých disciplín. Další 
onemocnění a potíže ostatních reprezentantů byly lehčího charakteru. 

Dopolední rozplavby byly navštěvovány jen několika diváky, o atmosféru se starali pouze děti, 
které zřejmě hlasitě projevovali nadšení z výměny výuky za návštěvu plaveckých závodů. Nejvíce 
samozřejmě při sporadickém startu některého z domácích reprezentantů. Odpoledne již byly 
tribuny diváky téměř zaplněny, kupodivu i diváky z jiných než arabských zemí. A k potěše nás i 
rodinou Kolářů, Alenou Benešovou, Tomášem Frantou a jejich trenérem Romanem Havrlantem 
(posledně tři jmenovaní se účastnili doprovodného programu pro juniorské reprezentanty). 
Děkujeme  

 

Závěr: 

Mistrovství světa se zúčastnilo 14 reprezentantů. Čtyřem se nepodařilo zaplavat výkon lepší limitu 
pro tento šampionát. Kromě finálových účastí a semifinálových pořadí je pozitivní 26 
individuálních zlepšení a skutečnost, že se po ženách k těm nejlepším přiblížili i 3 muži (Micka, 
Šefl, Janeček). 

Všem úspěšným plavcům patří blahopřání k dosaženým výsledkům, rovněž tak i jejich osobním 
trenérům a podpůrným týmům v klubech a střediscích. 

Poděkování členům realizačního týmu při samotné soutěži. Děkuji rovněž Janu Novotnému za 
zajištění formalit, pobytu a pomoc při některých problémech, jež v Kataru nastaly. 

 

Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna – reprezentační trenér 

Nový Jičín, 9.12.2014 


