
Hodnocení akce 
 

 
fotka z facebooku DP od akreditovaného fotografa Milana 

 

Akce:   Mistrovství Evropy DP 

Termín:  18.- 21. 8. 2022 

Místo:  Řím  (ITA) 

Doprovod: Jan Srb (vedoucí + trenér) , Jiří Vlček (trenér), Eliška Novotná  

(fyzioterapeutka, masérka)  

Nominace: podle splněných limitů dle schváleného projektu  a 1 DK 

Účast:   Alena Benešová,  Tomáš Chocholatý, Matěj Kozubek, Ondřej Zach  a Martin  

    Straka (DK) 

Neúčast:  Lenka Štěrbová  (odhlášena pro nemoc) 

Obecné hodnocení:  

Doprava s leteckou společností Wizz Air s  12hodinovým zpožděním. 

Mistrovství Evropy proběhlo v  Ostii (Řím) v moři,  na místě, kde je často 

větrné počasí . Na stejném místě se konalo MS 2009 a také s  problémy.  

Zázemí na špičkové úrovni.  

Ubytování:  v hotelu West Bester I Triangoli velmi dobré  



Strava: v hotelu West Bester I Triangoli  švédské stoly, téměř stále stejné .  

Tréninkové podmínky:  

V místě ME bylo pro trénink připravené Olympijské  sportovní tréninkové 

centrum. Venkovní 50 m bazén a krytá 25 m. Doprava (cca 10 minut 

autobusem) nebo v moři. Do místa startu se dalo před závody jen 

podívat. Proto jsme pro vyzkoušení moře využili alespoň veřejnou pláž.  

Závodiště: Závody se konaly ve špičkově připraveném zázemí. Bohužel síla větru  a 

vlny byly proti nám . Okruh byl pro všechny individuálně tratě (5, 10, 25 

km) připraven identický – 1660 metrů. Pro diváky  byla tribuna. Startovní 

plošina chyběla Montáž neumožnilo počasí.  Při občerstvování byla 

nakonec využita větší loď. WC, sprchy, vody, vyhrazená místa pro 

sportovce, LED tabule, zvuk, vše jak je zvykem. 

Hodnocení:  Do místa konání jsme se tentokrát dostali obtížně . Letecká společnost 

WizzAir měla zpoždění letu 12,5 hodiny. Závodníkům bylo po 4 hodinách 

navrženo cestovat jinak, dříve a s  přestupem, čehož jsme nakonec na 

přání plavců nevyužili. Již v  úterý byl změněný program. Což nakonec 

nebylo definit ivní řešení. Bylo pak ještě několikrát změněn. Kolik změn, 

nestojí ani o zmínku. Na technické  poradě pak byla  informace o závodění 

jen 2 dny a že se nesmí plavat obě disciplíny v  jeden den jsme se 

dozvěděli až pozdě v  noci. Z toho důvodu se Martin Straka odhlásil  z  5 

km. O disciplíně 25 km se namluvilo již mnoho. Takže stručně – blamáž 

pořadatelů, alibismus vrchních rozhodčích, tlak některých trenérů 

v kombinaci s neideálním počasím, způsobil, že cca po 18 km byl závod 

ukončen a po dalších 3 hodinách , v rozporu s pravidly, byl závod 

vyhodnocen bez stanovení pořadí a výsledků. Únava Matěje K ozubka, 

který tímto hodnocením byl okraden o 7. místo, když opět několik kol 

závod vedl, byla velká  a z nedělní desítky se odhlásil. Díky mému úsilí a 

shodě okolností se podařilo na jeho místo dohlásit  Martina Straku. Zpět 

ale k prvnímu závodu na 5 km. Plavci plavali dle svých možností a ve 

velkých vlnách vcelku obstál i. Nedělní desítka pak přinesla další 

semifinálová umístění. Viz výsledky níže.  

 

5 km muži: 

Startovalo 21 plavců.  

14. Ondřej Zach ztráta absolutně +2:55,3, v procentech +5,59 %,   

16. Tomáš Chocholatý  +4:24,4, +8,44 %. 

 

5 km ženy:  

Startovalo 20 plavkyň.  

13. Alena Benešová +1:21,1, 2,37 %. 

  

25 km ženy  a muži: 



Startovalo 9 plavkyň  a 14 plavců.  

Nebylo vyhlášené pořadí.  

Startovali  Matěj Kozubek (měl by být 7. ) a Martin Straka (měl být 11.)  

 

10 km muži: 

Startovalo 25 plavců.  

11. Martin Straka +4:08,6, 3,75 %, 

19. Ondřej Zach +10:10,6, 9,20 %, 

DNF Tomáš Chocholatý . 

 

10 km ženy:  

Startovalo 23 plavkyň.  

12. Alena Benešová +2:15,4, 1,86 %. 

 

Štafeta 4x 1250 m: 

Startovalo 5 štafet. 

Bez českého zastoupení.  

 

Celkově hodnotím ME pozitivně. 5 semifinálových umístění  a v případě 

správného výkladu pravidel mělo být i další a 1 finále – Matěje Kozubka.  

Velmi dobře plavali v  balíku Alena Benešová a Martin Straka. Zajímavá je 

nejmenší ztráta za vítězkou u Aleny Benešové  na 5 km (1:21,1).  

Plavci plně využívali služeb fyzioterapeutky.   

Každý den jsme prováděli hodnocení a diskutovali v  rámci týmu.  

Poděkování:  

Děkuji Elišce Novotné za výbornou péči o plavce, kolegovi Jiřímu Vlčkovi 

za druhého trenéra a Jakubovi Tesárkovi za bezchybnou přípravu celého 

ME a pomoc s nově se vyskytlými problémy na místě  a Petru Bukalovi za 

přenos informací od rozhodčím k týmu . 

 

 

V Praze 24. 8. 2022 

Mgr. Jan Srb, reprezentační trenér ČR DP  



  
 

   


