
Hodnocení akce 
 

 

 

Akce:   Mistrovství světa DP  

Termín:  26.- 30. 6. 2022 

Místo:  Budapešť (HUN)  

Doprovod: Jan Srb (vedoucí + trenér) , Jan Kozubek (občerstvovač), Barbora 

Morávková   (fyzioterapeutka, masérka)  

Nominace: podle splněných limitů dle schváleného projektu  

Účast:   Matěj Kozubek, Lenka Štěrbová, Ondřej Zach  

Obecné hodnocení:  

Mistrovství světa proběhlo v  náhradním MS v  Budapešti, když původní 

Fukuoka 2021 přesunuta na 2022 je nakonec přesunuta na 2023. Konalo 

se v nám již známém od loňského ME v  jezeru Lupa u Budapeště.  

Ubytování:  v hotelu Danubius Hotel Helia na nábřeží Dunaje  

Strava: v hotelu velké švédské stoly , výborné, pestré  

Tréninkové podmínky : 

V místě MS jsme měli možnost trénovat na jezeru (cca 15 -20 minut 

dojezd) nebo v otevřeném 50 m bazénu (dojezd cca 10 minut) 

sportovního komplexu Császár-Komjádi Sportuszoda . Tréninky jsme volili 

dle osobního přání  plavců. Mohli jsme na akreditaci též do Duna Areny. 

Závodiště: Závod se konal na stejném místě blízko Budapeště , jako loni ME. Na 

jezeru Lupa. Okruhy byly podle trati. 5 km (3x 1670 m), 10 km ( 6x 1670 

m), štafeta 1500 m, 25 km (10x 2500 m). Závody se konaly opět pro 



diváky. Prostředí jezera hezké, zázemí letos nově ve velkoprostorném 

stanu se sprchami ve sportovním centrum jako loni.  

Startovní plošina pokryta potištěnými koberci. 60 cm pro jednoho plavce. Při 

občerstvování bylo každé zemi přiděleno místo, což bylo kontrolováno . 

K dispozici velké LED tabule. Samozřejmostí bylo neomezené množství 

balené vody  a nápojů od sponzorů . 

Hodnocení:  Letošní MS hodnotím jako návrat k  normálu. Před příjezdem se musel 

doložit negativní test Covid, stejně jako bylo nutné se po příjezdu nechat 

přetestovat. Účast států pestrá. TOP závodníci všichni.  

 

5 km muži: 

Startovalo 61 plavců.  

24. Ondřej Zach  +3:40,1,   

32. Matěj Kozubek +5:32,2. 

 

5 km ženy:  

Startovalo 55 plavkyň.  

19. Lenka Štěrbová +3:04,2. 

  

10 km muži: 

Startovalo 62 plavců.  

15. Ondřej Zach +3:31,0, 

DNF Matěj Kozubek.  

 

10 km ženy:  

Startovalo 61 plavkyň.  

27. Lenka Štěrbová +4:24,8. 

 

Štafeta 4x 1500 m: 

Startovalo 23 štafet.  

Bez českého zastoupení.  

 

25 km: 

Startovalo 25 plavců.  

Startovalo 15 plavkyň.  

 

Bez českého zastoupení.  

 



Celkově hodnotím MS jako mírně nadprůměrné. V průběhu akce jsme 

zjistili kvalifikační kritéria na Beach games 2023 (FINA je ovšem ani na 

technické poradě neprezentovala) a Lenka si na ně svým umístěním 

kvalifikovala a Ondra bude zřejmě šťastný m doplněným.  

Vzhledem k původně brzkému termínu MS2022 (ve Fukuoce) bylo 

jediným letošním kvalifikačním kritériem splnění času v  bazénu na 5 km. 

Plnit ovšem mohli jen dospělí reprezentanti, což znamená, že mohlo plnit 

9 plavců a plavkyň (loňští účastníci ME a medailisté MČR 10 km 2021).  

Nyní pokračuje u reprezentantů příprava na Mistrovství Evropy v Říme . 

Plavci plně využívali služeb fyzioterapeutky.   

Každý den jsme prováděli hodnocení a diskutovali v  rámci týmu.  

Poděkování:  

Děkuji Barboře Morávkové za výbornou péči o plavce a Jakubovi 

Tesárkovi za bezchybnou přípravu celého MS. 

 

V Praze 1. 7. 2022 

Mgr. Jan Srb, reprezentační trenér ČR DP  

 

 

       

 


