
 
 

HODNOCENÍ AKCE 
 

 

Akce: 4 NATIONS SWIM MEET, BUDAPEST (HUN) 

Datum: 24.-26.7.2020 

Reprezentanti:   Anna Kolářová, Lydie Štěpánková, Adéla Vavřinová, Marika Surová, Alena 
Benešová, Lucie Zubalíková, Julie Pleskotová, Anna Plíhalová, Bára 
Matošková, Kateřina Matošková, Jan Micka, Vojtěch Maťátko, Jan Šefl, Matěj 
Zábojník, Filip Chrápavý, Sebastián Luňák, Jan Čejka, Tomáš Ludvík, Roman 
Procházka, Adam Hlobeň, Pavel Janeček 

Vedoucí akce: Vlastimír Perna 

Trenéři: Jaroslava Passerová, Roman Havrlant, Dušan Viktorjeník, Martin Kratochvíl, 
Jiří Vlček, Tomáš Neterda, Jan Kreník 

Fyzioterapeutka:  Jana Minářová 

 

Několikatýdenní období bez plaveckého tréninku na jaře 2020 a následné zrušení veškerých 
vrcholných soutěží v tomto roce mělo významný vliv na kvalitu přípravy a motivaci plavců, 
v širších souvislostech i sportovců mnoha odvětví. Po uvolnění restriktivních opatření, umožnění 
přípravy v bazénu alespoň pro omezený počet reprezentantů, červnových zlepšení podmínek pro 
plošné sportování a alespoň částečné cestování, hledaly některé plavecké federace cesty, jak 
nabídnout plavcům alespoň nějakou soutěž k ověření výkonnosti a pozvednutí motivace 
k tréninku. 

Maďarská plavecká federace se rozhodla uspořádat týmovou soutěž pro 4 země. Díky aktivitě na 
naší straně se podařilo získat pozvání i pro výběr České republiky. Kromě domácích maďarských 
plavců se mítinku zúčastnily také výpravy Rakouska a Polska. 

Vzhledem k delší době přípravy soutěže, hledání možností a opatření, jak umožnit setkání většího 
počtu lidí, se trošku protáhlo oficiální potvrzení termínu. Mezitím se bohužel z nominace z různých 
důvodů omluvilo 7 žen a 3 muži. Oba týmy tak byly výrazně oslabeny. Na druhou stranu se soutěže 
mohlo zúčastnit několik plavkyň a plavců, kteří ještě neměli možnost reprezentovat Českou 
republiku v seniorské kategorii. 

 



Soutěže se uskutečnila v otevřeném 50m bazénu Széchy na Margaretině ostrově v Budapešti (kde 
se v roce 2010 konalo Mistrovství Evropy). Program závodů zahrnoval téměř všechny disciplíny (s 
výjimkou 800m mužů i žen a štafet 4x200 volný způsob), které se plavaly ve 3 podvečerech 24.-
26.7.2020. V každé disciplíně startovali 2 plavci z každé země. Za pořadí byly udělovány body (10, 
8, 6, 5, 4, 3, 2, 1), v případě štafet ve dvojnásobné výši (20, 16, 12, 10). Celý program trval cca 80 
minut, takže pro plavce, kteří museli absolvovat 2 nebo dokonce i 3 disciplíny během této krátké 
doby, to bylo nezvykle náročné. 

V dopoledních hodinách se plavaly stejné disciplíny jako soutěž open, kde si mohli plavci zazávodit 
I v jiných než svých hlavních disciplínách. Této možnosti z našich nevyužil nikdo. Pro domácí 
plavce to byla kvalifikace do odpoledních závodů, kdy se do soutěže týmů kvalifikovali pouze první 
dva v disciplíně, další plavali domácí finále B. Z mého pohledu to byl pro velmi zajímavý formát a 
nabídka pro maďarské plavce porvat se o prestiž reprezentovat svou zemi za tým. 

Naše výprava odcestovala do Budapešti ve čtvrtek 23.7. vlakem (pouze Jaroslava Passerová s Janem 
Mickou přijeli následující den dopoledne autem). Na Maďarském území však vlak nabral zpoždění 
více než 100 minut, takže jsme do cíle dorazili ve večerních hodinách a nebyla již možnost si jít 
zaplavat. Z nádraží jsme byli busem přepraveni na Margaretin ostrov, kde jsme se ubytovali 
v Ensana Thermal Margaret Island Health Spa Hotel ****+. Kvalita ubytování i stravování byly 
perfektní. Vzdálenost mezi hotelem a bazénem byla cca 2km. V pěkném počasí to byla příjemná 
procházka parkem, v horším počasí bylo možno využít busu MHD, který projížděl ostrovem 
v častých intervalech. 

Z hlediska zdravotních a hygienických opatření byl po všech účastnících požadován aktuální 
negativní test na SARS-CoV-2. Na místě nebyly žádné mimořádné restriktivní opatření. Jediná 
omezení byla oddělená sezení výprav na tribuně a dodržování povinnosti nosit roušky v MHD a 
uzavřených prostorách (obchodech). 

Samotná soutěž družstev začala každý den v 18 hodin. Podmínky pro závody byly perfektní, včetně 
možnosti vyplavání ve vedlejším bazéně. Naštěstí přálo i počasí a navzdory předpovědím 
vyhrožujícím deštěm a bouřkami se všechny disciplíny odplavaly bez přerušení. 

Jak je již uvedeno výše, týmy mužů a zejména žen výběru České republiky byly výrazně oslabeny. 
Oproti tomu naši soupeři měly ve svých družstvech medailisty světových a evropských soutěží. 
Plavci Rakouska byli připraveni na svou vrcholnou domácí soutěž, neboť o týden později se koná 
jejich národní šampionát. Tomu odpovídal i vývoj bodového stavu týmů, kdy jsme od první 
disciplíny zaostávali a v podstatě paběrkovali. Ke cti našich plavců je nutno konstatovat, že se po 
takovém úvodu nesložili, ale naopak se nažili více bojovat o každý individuální výsledek, o každý 
bod. Ne vždy se to povedlo a vzhledem ke konkurenci, i nejlepší osobní výkon někdy nestačil na 
lepší než osmé místo. Přesto je potřeba individuální zlepšení ocenit. Na druhou stranu to odráží 
velmi úzkou špičku českého plavání, kde je za některými nejlepšími příliš velký výkonnostní odstup 
dalších plavců. 

Celkový výsledek, kdy jsme jako tým skončili na posledním 4. místě, je neradostný. Příčinami jsou 
již uvedené důvody, ale také některá nepovedená vystoupení v konkrétních disciplínách. Bylo by 
ale nefér nevyzvednout také některé povedené výkony a klady: 

- i přes devastující bodový rozdíl po prvním dnu udržení motivace a bojovnosti v týmu 
- dosažení 11 nejlepších osobních výkonů 

 Lydie Štěpánková – 50 P 
 Anna Kolářová – 100 M 



 Bára Matošková – 50 Z, 200 Z 
 Roman Procházka – 50 Z, 50 VZ 
 Adéla Vavřinová – 200 M 
 Marika Surová – 50 VZ, 50 M 
 Matěj Zábojník – 200 P 
 Adam Hlobeň – 1500 VZ 

- sympatická umístění v TOP 3 
 Lydie Štěpánková – 1. místo – 50 P 
 Lydie Štěpánková – 2. místo – 200 P 
 Anna Kolářová – 3. místo – 50 VZ 
 Anna Kolářová – 3. místo – 50 M 
 Sebastián Luňák – 3. místo – 200 M 
 Jan Micka – 3. místo – 1500 VZ 

- nový dorostenecký rekord Lydie Štěpánkové v disciplíně 50 P – 0:31,40 

 
Celkové bodové výsledky týmů      1. den            2. den            3. den 
HUN 496 bodů   156 / 31,45%  197 / 39,72%  143 / 28,83% 
POL 461 bod   138 / 29,93%  178 / 38,61%  145 / 31,45% 
AUT 387 bodů   130 / 33,59%  145 / 37,47%  112 / 28,94% 
CZE 233 body     64 / 27,47%      92 / 39,48%     77 / 33,05% 
 
O dobré bojovnosti našich plavců (i přes špatný celkový výsledek) svědčí tabulka procentuálního 
poměru bodového zisku v jednotlivých dnech. 
  
Bylo by pokrytecké hodnotit uplynulý víkend jako úspěšný pro české plavání. A to při vší úctě 
k výkonům těch, kteří se čtyřutkání zúčastnili a reprezentovali Českou republiku. Avšak každá 
prohra může mít i pozitivní efekt. V tomto případě nekompromisní přiznání si, že dobré výsledky 
českého plavání v mezinárodní konkurenci jsou závislé pouze na několika individualitách. A je 
úkolem nás všech snažit se vytvořit takové podmínky pro jeho rozvoj, abychom byli v budoucnu 
schopni při podobných příležitostech být kvalitnějšími soupeři. 

Věřím, že tento mítink neukázal skutečné kvality českého plavání. A rovněž věřím, že tyto kvality 
ukáže až evropský šampionát v květnu 2021, který se koná rovněž v Budapešti. V jeho konání 
můžeme jen doufat. 

Přehled jednotlivých výkonů je uveden v příloze. 

Návrat výpravy proběhl částečně autem v neděli večer (Jaroslava Passerová, Jan Micka, Sebastián 
Luňák, Anna Kolářová), většina odjela vlakem v pondělí dopoledne. Všichni bez problémů přijeli 
domů. 

Za výbornou spolupráci bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu. Rovněž děkuji za 
zajištění všech formalit generálnímu sekretáři ČSPS Jakubu Tesárkovi. 

 

Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna 

V Novém Jičíně, 27.7.2020 


