
Mistrovství Evropy v dálkovém plavání – BERLÍN 2014 

 

REPRE. TRENÉR: ROSTISLAV VÍTEK 

TRENÉR/DOPROVOD: JOSEF NALEZENÝ 

FYZIOTERAPEUT/MASÉR: JAKUB RADINA 

DOPROVOD 25KM: ZDENĚK TOBIÁŠ, MICHAEL ŠTĚRBA 

 

Závěrečné soustředění před ME ve Strakonicích proběhlo od 4. Do 9.8. Bohužel se ho 

nezúčastnilo úplně kompletní nominované družstvo. 

Neúčast: 

Silvie Rybářová z důvodů účasti na GP v Kanadě. Vracela se 4. 8. a chtěla si před ME 

odpočinout od cestování. 

Ján Kůtnik z důvodů přípravy u pí. Passerové v Praze 

Barbora Picková z důvodů přípravy u pí. Passerové v Praze 

Jakub Tobiáš se zúčastnil na pár dní a téměř bez tréninku odjel domu léčit se, jelikož si ze 

Šabacu přivezl střevní virózu. 

Jana Pechanová z důvodů přípravy u pí. Passerové. 

 

Odjezd do Berlína byl zajištěn autobusem STUDENT AGENCY. 

Nikdo z organizátorů na nás po příjezdu do Berlína nečekal. Dále odjezd taxíkama přímo do 

hotelu Grunau. 

Hotel Grunau byl vhodně zvolen poblíž závodiště cca 15min pěšky. 

Strava byla dostačující, jak v množství, tak ve výběru. 

 

 

 

 



VÝSLEDKY: 

5KM MUŽI  - 26 startujících 

Jan Pošmourný 17. (3:19 ztráta na vítěze) 

Jakub Tobiáš  23. (4:55 ztráta na vítěze) 

5KM ŽENY - 25 startujících 

Jana Pechanová 18. (4:00 ztráta na vítěze) 

Barbora Picková 23. (7:30 ztráta na vítěze) 

10KM MUŽI  - 39 startujících 

Karel Baloun  34. (4:01 ztráta na vítěze) 

Vít Ingeduld  35. (8:36 ztráta na vítěze) 

Ján Kůtnik  nedoplaval 

10KM ŽENY - 30 startujících 

Silvie Rybářová 24. (7:50 ztráta na vítěze) 

Barbora Picková 27. (10:48 ztráta na vítěze) 

Lenka Štěrbová 28. (14:42 ztráta na vítěze) 

25KM MUŽI - 18 startujících 

Jan Pošmourný 12. (23:17 ztráta na vítěze) 

Vít Ingeduld  13. (25:38 ztráta na vítěze) 

Karel Baloun  nedoplaval (vzdal na 15km) 

 

Závěr 

Musím konstatovat, že výsledky z tohoto ME jsou nejhorší za dobu, co se v dálkovém 

plavání pohybuju. 

Nemáme ani jedno umístění v první polovině startovního pole a to ani na naši nejsilnější 

disciplínu na 25km. Ve většině závodů jsou naši plavci ve výsledcích hodně hluboko. 

Nejenom umístění, ale i časová ztráta na první místo v každé disciplíně je alarmující. 



Již se stalo zvykem, že na 5km nastupují spíše rychlí bazénoví plavci, kteří to později zkouší na 

10km. Již od OH v Pekingu 2008, kde určoval tempo po celou dobu závodu David Davis GBR 

(medailista na 1500VZ z OH v Aténách 2004 a finalista na 1500VZ z OH v Pekingu), se 10km 

neuvěřitelně zrychlilo a kdo nemá rychlost z bazénu tak nestačí na zrychlení, které v závodě 

na 10km rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Mnohdy tak šance našich končí při prvním 

větším zrychlení nebo pokusu někoho ujet balíku, roztrhat balík apod. 

Stejně tak v ženských disciplínách např. (Eva Risztov – medailistka z ME na 1500VZ a 

Olympijská vítězka na 10km z Londýna 2012) 

Pokud chceme uvažovat o navrácení do světové a Evropské elity dálkového plavání, tak 

potřebujeme především zrychlit v bazénu a neustále se srovnávat s konkurencí při 

Evropských a světových pohárech 

Dále by naši reprezentanti měli rozlišovat mezi důležitostí některých závodů a pokusit se 

vyladit na vrchol sezóny, což ME jistě je. Chápu, že vidina úspěchu v celkovém hodnocení GP 

a s ním spojená i finanční prémie je lákavá a těžko se toho chce plavec vzdát, ale medaile 

z ME nebo MS bude vždy víc. 

Navíc konkurence v GP bývá většinou slabší a plavec tak nemá srovnání jak na tom vlastně je. 

 

Přeji všem našim „dálkoplavcům“ a dálkovému plavání ať se odrazíme ode dna a aby se nám 

podařilo dostat na OH po třetí v řadě. 

 

Rostislav Vítek – reprezentační trenér juniorů a seniorů. 

 

 

 

 

 


