HODNOCENÍ AKCE
Akce:

Mistrovství světa v krátkém bazénu 2018

Termín:

5.12./11.12. – 16.12.2017

Místo:

Hangzhou, Čína

Vedoucí výpravy:

Jakub Tesárek (do 12.12.) / Hana Novotná (od 13.12.)

Trenéři:

Vlastimír Perna (reprezentační trenér), Jaroslava Passerová, Petra Škábová,
Tomáš Brtník (na náklady VSC)

Zdravotní zabezpečení: Milan Martínek (fyzioterapeut)
Videoanalýza:
Závodníci:

Dan Thiel (částečně Dominik Vavrečka)

Simona Baumrtová, Lucie Svěcená, Petra Chocová, Barbora Seemanová, Kristýna
Horská, Anika Apostalon, Barbora Závadová, Tereza Horáková, Jan Micka, Tomáš
Franta

Obecné hodnocení:
Odlet byl stanoven na 5.12.2018 tak, aby měla výprava možnost aklimatizace na změnu
času do zahájení šampionátu. Jakub Tesárek odletěl do Hangzhou o den dříve, s cílem mj. připravit
potřebné podmínky pro bezproblémový příjezd, ubytování a akreditaci celé výpravy. Ta se sešla na
letišti Václava Havla v Praze – Ruzyni ve 12.30 v den odletu. Odbavení i cesta proběhly bez
problémů. Anika Apostalon a Barbora Závadová přiletěly do Číny z USA, resp. Austrálie a
připojily se k výpravě.
Do Hangzhou jsme přiletěli 6.12. chvíli před polednem, během krátké doby nás pořadatelé
přepravili do hotelu SORL, kde jsme se ubytovali. Po obědě a krátkém odpočinku jsme absolvovali
první lehký trénink v tréninkovém bazénu, který nám byl doporučen pro bližší vzdálenost než
závodní.
Další tréninky až do začátku mistrovství již probíhaly v místě soutěže, neboť se ukázalo, že
je výrazně dostupnější vzhledem k dopravě ve městě. Cesta z hotelu/na hotel trvala mezi 20-35
minutami, přičemž delší byla zpočátku šampionátu, postupně se ustálila na 17-20 minutách.
Mistrovství světa bylo zahájeno v úterý 11.12.2018. Místem soutěže byla hala určená pro
tenis – HOIE Tennis Centre, kde byl smontován závodní desetidrahový bazén délky 25m
s hloubkou vody 2m. V bezprostřední blízkosti byl vybudován dočasný tréninkový bazén stejných
rozměrů. V okolí samotného tréninkového bazénu byl prostor pro regeneraci, který si rozdělily
výpravy metodou „kdo dřív přijde …“. Pořadatelé měli k dispozici i žíněnky, které si výpravy
mohly rozebrat, čehož jsme také využili. Tréninkový bazén měl 3 hlavní nedostatky:

-

prostor pro regeneraci byl vzhledem k počtu výpravy poddimenzován, spousta lidí na
malém prostoru
přestože byl tréninkový bazén desetidrahový, byl v něm neuvěřitelný přetlak místy
připomínající naše domácí podmínky na menších bazénech, spousta plavců v malém
bazénu
přepadový kanálek nestíhal odvádět všechnu vodu a podlaha kolem bazénu byla špatně
vyspádovaná. Především při sprintech v krajních drahách docházelo k nadměrnému
přepadu vody přes okraj bazénu, takže jako tradiční přílivová vlna v tomto městě
ohrožovala nejbližší fyzioterapeuty a maséry. Po celou dobu se snažil personál stěrkama
vodu umravnit, ne vždy s dostatečným úspěchem

Po celou dobu MS byla na bazéně k dispozici balená voda, čaj, káva, banány, mandarinky.
Místní balené pečivo bylo pro naše chuťové buňky poněkud neobvyklé.
Ubytování v hotelu SORL bylo velice příjemné. Stravování už bylo horší, nabídka byla
stále stejná, pro evropské zvyklosti odlišná. Po několika dnech bylo potřeba hodně fantazie
k výběru a obměně různých kombinací jídel.
Doprava na/z bazénu byla zajišťována jako obvykle shuttle busy. Po počátečních rozpacích
se vše ustálilo na pravidelných linkách a nenastal žádný problém.
Divácký zájem byl nižší, při dopoledních rozplavbách velmi malý, večer se zvýšil, ale plno
nebylo nikdy. Domácí diváci často prokázali odlišnou sportovní kulturu hlasitým pokřikování na
své hrdiny i po hvizdu vrchního rozhodčího před startem. Nebylo tedy výjimkou, že start musel být
zastaven a hlasatel upozorňoval na potřebu klidu pro závodníky a rozhodčí.
Hodnocení výsledků:
Naši reprezentanti startovali ve 22 individuálních disciplínách a děvčata také ve 2 štafetách.
V 10tičleném týmu plavců bylo 8 žen a 2 muži. Nováčkem tentokrát nebyl nikdo.
Stručné statistické údaje:
-

6 účasti ve finále:
 Barbora Seemanová – 100 VZ – 6. místo
 Jan Micka – 1500 VZ – 6. místo
 Simona Baumrtová - 100 Z – 7. místo
 Barbora Seemanová – 200 VZ – 8. místo
 štafeta 4x50 PZ ženy – 7 místo
 štafeta 4x50 VZ ženy – 7. místo

-

8 účastí v semifinále nebo do 16. místa
 Simona Baumrtová – 50 Z - 10. místo
 Jan Micka – 400 VZ – 11. místo
 Anika Apostalon – 50 VZ – 12. místo
 Anika Apostalon – 100 VZ – 12. místo
 Petra Chocová – 50 P – 12. místo
 Kristýna Horská – 200 PZ – 13. místo
 Barbora Závadová – 200 PZ – 14. místo
 Barbora Závadová – 400 PZ – 14. místo

-

5 krát zlepšený rekord ČR ve 3 disciplínách, Barbora Seemanová 1x na 100 VZ, štafeta
4x50 PZ 2x, štafeta 4x50 VZ 2x

Z pohledu uvedeného výčtu považuji vystoupení česné plavecké reprezentace na
Mistrovství světa v krátkém bazénu za druhé nejúspěšnější za posledních 10 let. Lepší bilance byla
pouze v roce 2012 v Istanbulu, kde jsme sice získali méně finálových/semifinálových účastí (6/4),
ale odjížděli jsme s jednou bronzovou medailí.
Přestože celkové vystoupení naší výpravy považuji za výborné, nemohu pominout umístění
za 20. místem, která neodpovídala očekávání trenérů ani samotných plavců a byla zklamáním.
Po celý šampionát se Dan Thiel a částečně i Dominik Vavrečka (měl hlavní úvazek u
rakouské výpravy) starali o pořizování videozáběrů a základní analýzy, které bylo možné v krátké
době provést.
Návrat výpravy do ČR proběhl téměř bez problémů z pondělí 17.12.2018 na úterý
18.12.2018. Jedinou vadou na kráse bylo nedoručení zavazadel.
Závěr:
Organizační zajištění pořadatelů bylo na dobré úrovni kromě jazykové vybavenosti
dobrovolníků. Tuto výrazně nahrazovali zdvořilostní gestikulací, takže i tento hendikep byl během
pár dnůčástečně překonán.
Zajištění ze strany ČSPS bylo velmi dobré a Jakubovi Tesárkovi i dalším zainteresovaným
pracovníkům sekretariátu za to patří dík.
Jak již bylo konstatováno, celkové vystoupení české reprezentace bylo výborné.
Samozřejmě se málokdy vše povede podle představ a je pak věcí zamyšlení a následné analýzy
příčin, proč to či ono dopadlo hůře.
Přestože se podle mého poněkud zlepšily některé plavecké dovednosti na které jsem
upozorňoval po ME v Glasgow, dovolím si je opětovně připomenout, neboť v nich stále více či
méně zaostáváme a byly proti soupeřům u některých reprezentantů zřetelné:
- pomalejší některé startovní reakce (mohly být způsobeny častou nestandardní prodlevou
startéra mezi povelem „také your marks“ a startovním signálem)
- pomalejší fáze pod vodou včetně vyvlnění a výjezdu s prvními záběry na hladině
- pomalé obrátky, ať už kotoulové nebo „na ruku“
Velká gratulace patří zejména všem finalistům – Barboře Seemanové, Janu Mickovi,
Simoně Baumrtové, jejich osobním trenérům Petře Škábové, Jaroslavě Passerové, Tomáši
Baumrtovi s Jaroslavem Jezberou, i ostatním členům realizačních týmů, podílejících se na
jejich přípravě.
Samozřejmě blahopřeji také Lucii Svěcené, Petře Chocové, Anice Apostalon, Barboře
Závadové, trenérům Tomáši Brtníkovi, Lutheru Jonesovi, Chrisi Mooneymu a Davidu Salo
k dosažení krásného finálového umístění ve štafetách.
Oproti ME v Glasgow došlo k výraznému zlepšení předávek obou štafet. Ve finále 4x50
polohově byla naše čtveřice v této podstatné dovednosti dokonce nejlepší. Věřím, že tomu pomohl
i zodpovědný nácvik před každým startem štafet.
Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna – reprezentační trenér
Hangzhou, 17.12.2018

