
Hodnocení akce 
 

Akce:   Mistrovství Evropy juniorů DP 

Termín: 21.-25.7 2021 

Místo:  Base nautique De CHOISY-LE-ROI v Paříži 

Doprovod: Adam Kavřík (vedoucí + trenér) 

Nominace: dle splněných limitů a 1 DK 

Účast: Lucie Zubalíková (KomBr), Julie Pleskotová 

(BoH), David Ludvík (LoBe) 

Obecné hodnocení:  

Mistrovství Evropy juniorů, konané po 

covidovém období bylo vrcholnou akcí pro 

juniorský reprezentační výběr. Celá akce 

probíhala v bublině, což bylo trochu 

náročné, ale s ohledem na tuto dobu to 

jinak nešlo. 

Ubytování: Hotel Novotel Paris Créteil Le Lac. 

Strava: V hotelu formou bufetu, pro každého slušný výběr. 

Tréninkové podmínky: 

Měli jsme možnost trénovat 2x na bazénu (15minut busem). Bazén byl 

psaný 50 m, ale Francouzi mají špatné představy o rozměrech a bazén byl 

regulérně 25 m dlouhý. 

V místě závodiště jsme trénovali jen jednou, den před zahájením závodů. 

Byla připravena trať s okruhem 1660 m. 

Závodiště: Závod se konal na 1660 m okruhu v kanále vedle řeky Seiny. Každý národ 

měl připravený vlastní stan se zázemím a každý den s novým kartonem 

vody. 

  V den závodů byla ráno naměřena voda 24,4 °C, Vzduch byl okolo 26°C. 

 V místě konání, čistě bez diváků. Vpouštěli pouze přes akreditaci. Jen na 

druhém břehu kanálu pobíhalo pár fanoušků. 

 Přenos a výsledky byly online.  

 Trať obdélníková, 4 žluté bóje po levé ruce. 1 červená bóje vodící po 

pravé ruce. Průjezd branou v každém kole. 

  Krmící molo bylo v první třetině tratě na druhé straně kanálu. Převoz byl 

  zajištěn člunem.  

  



Hodnocení:  

10 km junioři: 

Závod začal pěkně zostra, kolem krmícího mola se prohnala celá skupina. 

David Ludvík se držel na jejím chvostu. Ve druhém kole se skupina 

roztáhla a vytvořila tři menší. Bohužel David nasazené tempo nevydržel 

a neuchytil ani jednu skupinu. Na posledním kole se utrhl závodníku ze 

Srbska a skončil na 22. místě. 

10 km juniorky: 

Závod se držel v duchu pěkné bitky. Od 1. do 4. kola se plavalo v jednom 

velkém balíku. Naše juniorky v něm úspěšně bojovaly uprostřed na slušné 

pozici. Lucka ve 4. kole už neudržela skupinu, ač hodnou chvíli bojovala 

kousek za ní, tempo nevydržela. Julie to se skupinou táhla až do 

posledního kola, kde se balík hodně roztáhl a začal trhat. Bohužel 

nevydržela tempo, a i díky křečím se stáhla z boje o lepší místa. Holky i 

tak dokázaly vybojovat 15. (Julie) a 16. místo (Lucka) 

 

Ze zdravotního hlediska proběhlo všechno v naprostém pořádku. Všichni 

šli do závodu s vervou a bojovností. Bohužel bylo vidět, že covidová 

pandemie vzala za své a chyběly naplavané kilometry. 

Závody z technického hlediska proběhly v pořádku, zázemí, hotel a jídlo 

perfektní, jen ty tréninkové podmínky dost podcenili. Blamáž s bazénem, 

a ještě nás po 45 minutách vyhazovali z vody hodnotím jako 

podprůměrné na MEJ. 

Poděkování: 

Děkuji účastníkům za skvělou atmosféru a reprezentaci. Dále děkuji za 

zajištění akce z Prahy Jakubovi Tesárkovi. Také děkuji Petru Hubalovi a 

Janu Srbovi za občasnou výpomoc a dalším zapojeným. 

 

V Kolíně 28. 7. 2021 

Adam Kavřík 


