
Zpráva o účasti českých dálkových plavců na EP 

Antalya (Turecko) ve dnech 31.05. – 03.06.2012 

1) Seznam účastníků: 

Plavci:    Dominika Hovorková, Lenka Štěrbová, Vít Ingeduld, Ján Kútnik                                                                                                                             

Vedoucí výpravy:  Michal Štěrba 

2) Cesta, ubytování a stravování, tréninkové možnosti atd. 

Ke srazu na letišti ve čtvrtek 31.05. v 9.45 hod se všichni účastníci dostavili včas. Letěli jsme 

s tureckými aerolinkami z Prahy do Istanbulu a navazujícím letem do Antalye. Odlet z Prahy v 12.15 

hod, plánovaný přílet do Antalye v 18.30 hod. V důsledku prudkého deště a limitovaných možností 

přistání jsme se na cílové letiště dostali se zpožděním asi 1,5 hodiny. Pořadatelé zabezpečili 

bezplatný transport minibusem z letiště v Antalyi do hotelu a z hotelu na letiště. Všechny zúčastněné 

výpravy bydlely stejně jako vloni v hotelu Crowne Plaza umístěného jen několik desítek metrů od 

moře a zhruba čtvrt kilometru od místa startu a cíle závodu.  Pořadatelé dojednali speciální cenu pro 

účastníky EP ve výši 75 EUR/noc na osobu ve dvoulůžkovém pokoji oproti standardní částce 

přesahující 200 EUR/osobu/noc. Hotel nabízel kvalitní stravování (plná penze) formou švédských 

stolů. K vybavení hotelu rovněž patřily dva bazény, z nichž cca 30 metrový venkovní bazén našim 

závodníkům posloužil zejména na individuální „protažení“. Společný trénink celého družstva jsme 

zařadili v pátek dopoledne – cca 50 minut plavání v moři a nácviku obrátek kolem bójí. 

3) Vlastní závod 

Závod proběhl v sobotu 2. června na vzdálenost 5 kilometrů. Trať obdélníkovitého tvaru, vedená ve 

vzdálenosti cca 100 m až 200 m od pláže a přehledně vyznačena velkými obrátkovými žlutými bójemi 

se podle výsledných časů ukázala o několik set metrů kratší. Pořadatelé před startem již standardně 

vyžadovali jmenovitý seznam, ze kterého vyplývalo, kdo je odpovědný za sledování každého 

jednotlivého plavce. Start závodu mužů byl přesně podle harmonogramu v 9.15 hod, ženy 

odstartovaly o necelých dvacet minut později. Teplota vody se pohybovala mezi 22 a 24 stupňů, 

hladina moře byla na začátku prakticky rovná, ke konci závodu mírně zvlněná. 

Mužů plavalo 25, největší zastoupení mělo domácí Turecko a také tým Německa. Z našich 

odstartoval ideálně Ján Kútnik, který se takticky postavil na pravý kraj závodního pole a točil jako 

úplně první u úvodní kritické bójky. Díky výbornému startu se v zahajovacím kole pohyboval na špici 

vedoucí skupiny. Vít Ingeduld se rozjížděl o něco pomaleji a musel dotahovat čelo závodu. Před 

polovinou závodu se podařil únik trojici německých reprezentantů, kteří si s bezpečným náskokem 

rozdělili všechny tři medaile – zvítězil nejzkušenější plavec ve startovním poli, 27 letý Christian 

Reichert (44:17 min.) před loňským juniorským mistrem Evropy Robem Mufelsem. Oba čeští zástupci 

se od třetího kola drželi ve skupince, která bojovala o čtvrté až desáté místo, v konečném pořadí 

obsadil Ján Kútnik sedmé místo za 45:48 min. a Vít Ingeduld osmé místo za 45:51, oba se tak vešli do 

první třetiny startovního pole. 

 

 



-2- 

Žen odstartovalo 22, opět nejpočetnější zastoupení měla družstva Německa a Turecka, celkem byly 

na startu plavkyně z 10 zemí. Stejně jako Ján Kútnik výborně odstartovala Lenka Štěrbová a i ona 

vedla celé startovní pole kolem první důležité bójky. Poměrně záhy se vytvořila devítičlenná vedoucí 

skupina, ve které diktovaly tempo německé plavkyně. Z našich se této skupiny udržela Lenka 

Štěrbová, Dominika Hovorková odstartovala lépe než vloni, nicméně ne tak rychle, aby zachytila únik 

první skupiny a plavala zhruba ve středu závodního pole. Pětice spolupracujících německých plavkyň 

nakonec roztrhala vedoucí devítičlennou skupinu, v posledním kole však nestačila na zrychlení Rusky 

Elizavety Gorškové (13. na MS v Šanghaji na 5 km) – její vítězný čas 49:24 min. Lenka Štěrbová se do 

poloviny závodu držela s vedoucími závodnicemi, ve třetím kole překonávala krizi způsobenou 

nevolností z výfukových plynů doprovodných motorových člunů a propadla se na devátou pozici. 

V posledním kole krizi překonala a dobrým závěrem obsadila 6. místo. Dominika Hovorková se po 

celou dobu závodu držela ve druhé velké skupině a finišovala na 12. místě. 

                4) Zhodnocení výkonu českých závodníků: 

Pro tři české plavce ročníku 1994 – Lenku Štěrbovou, Dominiku Hovorkovou a Víta Ingedulda – byla 

účast na EP v Antalyi ostrým testem pro červencové MEJ v tureckém Kocaeli. Z tohoto pohledu je 

potěšující, že mezi svými vrstevníky (ročníky 94 a 95) si naši reprezentanti počínali velmi úspěšně. 

Lenka Štěrbová byla v kategorii starších juniorek první, Dominika Hovorková čtvrtá, Vít Ingeduld mezi 

staršími juniory třetí. Všichni naši plavci, včetně Jána Kútnika, který letos již na MEJ startovat 

nemůže, prokázali dobrou trénovanost, bojovnost a oproti loňským vystoupením na závodech EP 

také markantní zlepšení taktiky, orientace v startovním poli a obecně větší závodnickou vyzrálost.  

 

Zprávu vypracoval: 

Michal Štěrba 

Antalya, 03.06.2012 


