HODNOCENÍ AKCE
Akce:

Maria Lenk Trophy

Termín:

11.-19.4.2016

Místo:

Brazílie, Rio de Janeiro, Olympic Aquatic Stadium

Vedoucí výpravy:

Vlastimír Perna

Reprezentantka:

Barbora Závadová

Hodnocení
Odjezd:
Výprava se sešla v plném počtu 2 osob v den odletu, 11.4.2016, na letišti Václava Havla v Praze.
Odbavení a let proběhly bez problémů. Dokonce v letadle z Paříže, kde byl přestup, se podařilo
kompletní početné výpravě uzurpovat celou čtyřsedačku pro každého člena. Dlouhý let z Paříže do
Brazílie tak mohli absolvovat povětšinou v poloze vleže a za příjemného spánku.
Po příletu do Rio de Janeiro 12.4. v 5:40 hodin místního času, byli všichni odvezeni 24timístným
autobusem do Hotelu Verano Stay, kde byli okamžitě ubytování, což není v dopoledních hodinách
zcela obvyklé. Dokonce jim byla poskytnuta i zcela plnohodnotná snídaně (to už vůbec není běžné).
Ubytování:
Komfort ubytování byl na první dobrou velmi střídmý, po pár dnech zvyku bych jej hodnotil jako
dostatečný. Avšak vzhledem k velmi vysoké ceně odpovídající luxusním pražským hotelům poměr
kvalita:cena v žádném případě neodpovídal evropským standardům.
Stravování:
Stravování bylo poskytnuto formou plné penze v rámci ubytování přímo v hotelu. Všechna 3 jídla byla
formou bufetu. Kvalita, sortiment i množství dostačující, včetně nabídky ovoce a zeleniny. K jídlu byly
vždy k dispozici nápoje.
Další služby:
Byl zajištěn transfer z letiště do hotelu i zpět, který byl bezchybný.
Vzhledem k tomu, že při závodech byl přítomen Petrus Ravazzano, který zajišťuje pro náš plavecký
olympijský tým červencové aklimatizační soustředění, byla Báře nabídnuta podpora formou využití
ochlazovacích bazénů a masáží.
Organizátory byla zajištěna přeprava mezi hotelem a bazénem. Zpočátku byl díky hustému provozu
problém zvládnout cestu autobusem k bazénu rychleji než pěšky. Postupně se to zlepšilo. S dopravou
na bazén nebyl problém, horší to bylo s dopravou zpět, neboť neexistoval jakýkoliv jízdní řád. Vše se

domlouvalo na místě. Často dost obtížně, zejména, pokud byla Bára po finále 400PZ požádána
antidopingovými komisaři o ponechání jejího vzácného vzorku v archivu brazilské antidopingové
agentury.
Stav sportoviště:
Olympic Aquatic Stadium byl z velké části dobře připraven na předolympijský test. Samotná hala se
závodním bazénem je téměř dokončena a bez problémů bylo možno závodit. Přestože je závodní
bazén desetidráhový, regulérních je pouze 8 drah, krajní dráhy neodpovídají předpisům. Zatím není v
žádném případě dokončeno zázemí v útrobách haly. Rovněž Olympijský park celkově je ještě v čilé
výstavbě, kromě samotného bazénu nebyl nikde jinde umožněn přístup.
Mimo halu, pod otevřeným nebem, v její bezprostřední blízkosti, je k dispozici desetidráhová
tréninková padesátka (vybavená startovními bloky na jedné straně, chybí pevně instalované stopky).
Voda byla znatelně teplejší než v závodním bazénu, v odpoledních hodinách nepříjemně zkalená. V
době OH by měl být tento bazén opatřen lehkým zastřešením a kvalita vody se jistě zlepší. Tento stav
by neakceptoval nikdo..
Průběh soutěže:
Soutěž probíhala plynule, jediný zádrhel byl při finálových půldnech, kdy měl průběh oproti časovému
plánu až 20timinutový skluz. Mimo tento drobný nedostatek probíhala soutěž bez problémů.
Mítinku se účastnilo 53 zahraničních plavců, několikačlenné výpravy Číny, Japonska, Argentiny, Chile,
Paraguaje a Slovenska, z dalších včetně naší pouze jednotlivci, Kanada, Finsko, Ukrajina, Uruguay.
Výkonnost zejména domácích plavců byla obdivuhodná, neboť tento mítink byl pro ně poslední
možností plnit limity pro OH (38 brazilských plavců se nominovalo na OH splněním limitů FINA A nebo
do již kvalifikovaných štafet).
Zájem diváků o tuto testovací soutěž nebyl velký. Možná i z toho důvodu, že organizátoři předem
avizovali, že vstupenky budou k dispozici pouze pro rodiče a další příbuzné plavců. Pro olympijskou
soutěž je však připraven kotel s kapacitou cca 11 000 míst.
Výsledky:
Barbora Závadová absolvovala 2 disciplíny, 400m PZ a 200m PZ. V obou postoupila do finále, kde vždy
obsadila pěkné 2. místo. Dosažené časy mají hodnotu 4:42,17 a 2:15,01. Přestože jde o její nejlepší
letošní výkony a výrazné zlepšení časů oproti před týdnem absolvovaným závodům v rakouském
Grazu, nejsou oba výkony na očekávané úrovni. Příčin může být vícero, včetně únavy z dlouhé cesty,
ještě nedostatečného odpočinku po náročné přípravě (obojí se očekávalo), přílišného vedra v
neklimatizované hale či lehčích střevních obtíží (což se nečekalo). S vědomím těchto okolností
považuji vystoupení Barbory za odpovídající aktuálním možnostem.
Regenerační a zdravotní péče:
Byla nabídnuta brazilským týmem (viz výše), využity byly pouze ochlazovací bazénky.
Odjezd:
Výprava se v pořádku vrátila do České republiky dne 19.4.2016.
Poděkování:
Chtěl bych v závěru hodnocení poděkovat Janu Novotnému za zajištění formalit pro účast na této
soutěži a bezproblémovém průběhu celé mise.
V Rio de Janeiro nás kontaktoval stálý zpravodaj Českého rozhlasu David Koubek. Tímto bych mu
chtěl rovněž na dálku poděkovat za zájem o start Báry na této soutěži a čas, který navzdory jiným
důležitým politickým událostem v Brazílii věnoval českému plavání.

Poznatky ze soutěže:
Jedním z cílů účasti české zástupkyně na testovací předolympijské soutěži bylo nasbírat informace
přímo z místa, kde se uskuteční bazénové plavecké olympijské soutěže. Ačkoliv samotné prostředí
olympijského parku dozná ještě mnoha změn, domnívám se, že některé poznatky z těchto 5 dnů
mohou být velmi prospěšné:
1. Vzhledem k vyšším průměrným teplotám i v období brazilské zimy, lze v srpnu očekávat teploty jen
o málo nižší, než byly nyní (potvrzeno místními trenéry). V prostorách Olympic Aquatic Stadium bylo
na naše zvyklosti příliš horko. Bude vhodné zvážit umístění obyčejného dětského nafukovacího
bazénu (bez technologie, takto to bylo i nyní) a zajistit dodávky pytlovaného ledu, jednak pro
zrychlení regenerace a také pro možnost ochlazení v průběhu dne, např. po rozplavání.
2. Prostory haly jsou přehledné, veškeré zázemí se nachází po obvodu haly pod tribunami.
3. Tréninkový bazén je umístěn v těsné blízkosti haly, nyní byl zcela otevřený, v době OH by měl mít
lehké zastřešení.
4. Na dně závodního bazénu byly umístěny displeje pro vytrvalce, na kterých se zobrazuje zbývající
počet bazénů do cíle. Tentokrát se na tomto displeji rovněž zobrazoval mezičas na předchozí 50m
úsek, což může některé plavce zaskočit a rozptýlit jejich soustředění.
5. V závodním bazénu nebylo povoleno používat jakýchkoliv plaveckých pomůcek s výjimkou plavek,
plaveckých brýlí a plaveckých čepiček. Veškeré další pomůcky bylo možno používat pouze na
venkovním tréninkovém bazénu.
6. V hale nebyla úplně perfektní akustika. Pravdou však je, že umístění reproduktorů na tribuně bylo
zřejmě provizorní a v srpnu se změní tak, aby bylo mluvenému slovu lépe rozumět.
7. Vzhledem k tomu, že se Olympijský park a zejména Olympic Aquatic Stadium nachází u rozlehlé
Laguny Japarepaguá, objevili se v hale nepopulární komáři. Bude zřejmě vhodné počítat při
olympijských soutěžích s využitím repelentu či jiných odpuzovacích prostředků.
8. Podle mého názoru, ve shodě s Barčou i zde žijícími Čechy, bude v době OH katastrofálně přetížena
doprava. Tento problém zřejmě zcela nevyřeší ani na poslední chvíli budované nové zastávky metra
ani zřízení speciálních koridorů pro dopravu autobusy. Nemělo by se to však týkat sportovců, kteří
budou bydlet v olympijské vesnici a soutěžit v olympijském parku. Problém může nastat u sportovců,
kteří budou muset z olympijské vesnice cestovat k soutěžím do vzdálenějších míst. A samozřejmě to
nebude úplně příjemné dychtivým divákům, kteří si zajistí ubytování v levnějších destinacích v okolí
Rio de Janeiro.
9. Důvěřuji informacím o tom, že celý olympijský komplex bude dokončen. Ovšem po zkušenostech
s přípravou a organizací světového šampionátu ve fotbale 2014 jsem názoru, že co se stihne ‐ bude,
co se nestihne ‐ to se zakryje 

Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna – reprezentační trenér

Rio de Janeiro, 18.4.2016

