
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání 
ČSPS konané dne 24.8.2019 v Račicích 

  

Přítomni:  M. Štěrba, R. Táborský, T. Prokop, P. Bukal, P. Hubal, J. Kozubek, T. Kocánek,  

  J. Kuřina, M. Pohořelý, J. Srb, J. Nalezený 

Omluveni: - 

Zapsal:   M. Pohořelý 

Schválil:  M. Štěrba 

  

1. KONTROLA ÚKOLŮ ZE SCHŮZE VS DZP DNE 9.6.2019 

Předseda výboru sekce DZP M. Štěrba poděkoval členům výboru sekce za setkání v plném 

počtu a zahájil schůzi 

1.1. J. Srb informoval o pokračujících jednáních s kandidáty na členy komise TMK. 

Konečné složení komise bude známo do termínu příští schůze VS. 

1.5. T. Prokop a M. Pohořelý informovali o potvrzení výměny termínu soutěží v Sázavě a 

MČR v Brně: 8.2.2020 se koná soutěž v Sázavě a 15.2.2020 se koná MČR VZ v Brně. 

Výměna je zanesena v termínové listině v STD 

1.6. J. Kuřina informoval o článku hodnotící sezónu 2018/2019 zimního plavání, úkol 

trvá, článek bude zveřejněn nejpozději dva týdny před začátkem zimní sezóny 

1.7. STK ZP potvrzuje, že změna SŘ ohledně koeficientu MČR prsa je zanesena v STD 

2.6. VS bere na vědomí informaci P. Bukala o školení rozhodčích, které se z důvodu 

nedostatku účastníků nekonalo a odkládá se na příští rok. Doporučený počet účastníků je 

6 – 12 rozhodčích 

7.0 T. Prokop informoval o dokončení STD ZP 2019/20. STD jsou aktualizované a budou 

vystaveny na webu zimního plavání do 31.8.2019 

 

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1. VS souhlasí s vyplacením dotace za pořádání MČR DP žactva Opava a MČR DP Račice 

2.2. VS vyslechl informaci P. Hubala o způsobu využívání a možnostech nové časomíry.   

P. Hubal vytvoří evidenci použití časomíry, z níž bude patrné, kdo a kdy s časomírou 

pracoval, v jakém stavu ji přebíral a v jakém stavu ji předával. Pojištění časomíry 

v současnosti řeší sekretariát ČSPS. 

2.3. VS se zabýval návrhem pořádat v budoucnu jediné letní MČR DP – všechny 3 

soutěžní tratě plus štafety na jednom místě během 4 dní – podobně jako např. ve 

Francii. Návrh po diskuzi nebyl přijat. 

2.4. VS se zabýval návrhem změny systému a bodování soutěží ČP DP. Maximálně dvě 

tratě na jedné soutěži, z toho jedna „hlavní“ a jedna „doplňující“. Bodování hlavních 

tratí stejné bez ohledu na jejich dálku – podobně jako např. EP. Návrh směřuje 

k větší konkurenci na jednotlivých tratích a k zatraktivnění a zjednodušení systému 

hodnocení. VS se k návrhu vrátí po jeho posouzení v rámci podvýboru DP.  

  



3. REPREZENTACE 

3.1. VS vyslechl souhrnné informace reprezentačního trenéra J. Srba o MS v Koreji a MEJ 

v Račicích. Podrobné hodnotící zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.  

3.2. J. Srb jmenovitě poděkoval Tomáši Roztočilovi a dále Josefu Zavadilovi a Adamu 

Kavříkovi za několikatýdenní vedení VT před MEJ DP. 

3.3. J. Srb informoval o účasti na SP Balaton, EP Barcelona a EP Ohrid. 

3.4. Účast v nadcházejících MZ do konce roku 2019: EP Kodaň (Kozubek, Ingeduld, 

Štěrba), SP Taiwan (Kozubek) a Beach Games Doha (Kozubek, Ingeduld, Benešová) 

3.5. J. Srb předložil prvotní návrh projektu reprezentace 2020. Nejpozději do 30.9.2019 je 

třeba odsouhlasit jmenovitý návrh seniorských i juniorských reprezentantů a 

předložit ke schválení VV ČSPS. 

 

4. MEJ RAČICE 2019 

VS vyslechl zprávu předsedy OV J. Kozubka o uskutečněném MEJ. Hodnotící zpráva bude 

předložena VV ČSPS. MEJ proběhlo bez větších zádrhelů a bylo delegátem LEN a dalšími 

zahraničními činovníky hodnoceno jako jedno z nejlépe uspořádaných v historii DP. 

 

5. SCM DP 

VS vyslechl informace J. Nalezeného o posledním letošním VT ve Strakonicích. Hodnoceno 

pozitivně, výborná, tradiční destinace. 

 

6. HOSPODAŘENÍ 

VS bere na vědomí, že hospodář VS DZP R. Táborský bude parafovat veškeré výdaje sekce DP 

 

7. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

7.1. VS schvaluje delegáty pro první část ZP sezóny (Punkva - Hradec Králové)Blansko 

(Punkva) - M. Pohořelý, Slavkov - J. Kuřina, Jičín - T. Kocánek, Horní Cerekev - J. 

Kuřina, Blansko - T. Prokop, Červený Kostelec - T. Kocánek, Plumlov - M. Pohořelý, 

Plzeň - T. Prokop, Hradec Králové - M. Pohořelý 

7.2. Místopředseda VS pro ZP T. Prokop informovat, že podvýbor ZP obnovuje psaní 

zpráv delegátů soutěží jako nástroj zpětné vazby pro pořadatele soutěží. Mustr 

předloží T. Prokop do začátku zimní sezóny. 

 

8. RŮZNÉ 

8.1. VS gratuluje Michalu Slaninovi a Markétě Pechové (doplněno dodatečně po skončení 

schůze) k přeplavbě kanálu La Manche  

8.2. J. Srb a M. Štěrba informovali o jednáních s MUDr. Karlem Svatoňem ohledně 

zastřešení zdravotní problematiky v rámci sekce DZP. 

8.3. Setkání pořadatelů soutěží ČP a dalších aktivních členů ZP proběhne pod patronací 

podvýboru ZP dne 8.9.2019 v Mělicích: Sdílení zkušeností a doporučení do 

nadcházející sezóny. 

8.4. Příští schůze VS se uskuteční po soutěži v Horní Cerekvi dne 26.10.2019 



 

 

 

 

PŘÍLOHY 
Hodnocení MS 2019 – Gwangju (Jan Srb) 

Hodnocení MEJ 2019 – Račice (Jan Srb) 

Hodnocení VT JUN MEJ – Strakonice I. (Tomáš Roztočil) 

Hodnocení VT JUN MEJ – Děčín (Tomáš Roztočil) 

Hodnocení VT JUN MEJ – Strakonice II. (Tomáš Roztočil) 

Hodnocení VT JUN MEJ – Praha (Jan Srb) 



HodﾐoIeﾐí akIe 
 

 

 

Akce:   Mistrovství světa  DP 

Terﾏíﾐ:  1.- 20. 7. 2019 

Místo:  Yeosu KOR 

Doprovod: Jan Srb (vedouIí + treﾐérぶ , Josef Nalezeﾐý (treﾐérぶ, Eliška Novotﾐá  
(fyzioterapeutka, ﾏasérkaぶ  

Nominace: dle splﾐěﾐýIh liﾏitů  

Účast:  Alena Beﾐešová, Vít Iﾐgeduld, Matěj KozuHek , Lenka ŠtěrHová  

OHeIﾐé hodﾐoIeﾐí :  

Mistrovství světa v  Koreji H┞lo vrIholﾐou akIí pro dospělý reprezeﾐtačﾐí 
výHěr. MS orgaﾐizačﾐě zvládﾐuté, ale ve srovﾐáﾐí s  ﾏiﾐulýﾏ H┞lo slaHší.     

UHytováﾐí: v doIházkové vzdáleﾐosti od závodﾐího ﾏísta v  hotelu Venezia 

Strava: v hotelu Venezia, výHorﾐá kuIh┞ﾐě, Hohatý Hufet  předevšíﾏ ﾐa r┞H┞  

Tréﾐiﾐkové podﾏíﾐky : 

Před odjezdeﾏ ﾐa MS jsﾏe aHsolvovali soustředěﾐí v  Praze v Podolí  (10 

tréﾐiﾐkůぶ  ﾐeHo ve StrakoﾐiIíIh ふヱヰ tréﾐiﾐkůぶ , které všiIhﾐi aHsolvovali  
dle své prefereﾐIe .  

Do dějiště MS jsme letěli z  důvodu akliﾏatizaIe s  týdeﾐﾐíﾏ předstiheﾏ 
v sobotu 6. 7.. Na ﾏístě jsﾏe ﾏěli ヲ┝ deﾐﾐě tréﾐiﾐk ふvětšiﾐou oHa v  50 

ﾏetrovéﾏ Hazéﾐuぶ. ン┝ jsﾏe druhou fázi ﾐahradili tréﾐiﾐkeﾏ v  ﾏoři. 
Tréﾐiﾐk┞ proHíhal┞ i v  závodﾐí deﾐ až do pátku ヱΒ. Tréﾐiﾐků se účastnili 

vžd┞ všiIhﾐi přítoﾏﾐí. V  deﾐ závodu ﾏěli závodﾐíIi zařazeﾐý v┞plavávaIí 
tréﾐiﾐk.  



Závodiště: )ávod (5 a 10 km) se konal na 1,67 km okruhu v zátoIe za velkýﾏi 
vlnolamy. Vše H┞lo připraveﾐé po vzoru ﾏiﾐulého MS. Vstup do 

v┞hrazeﾐého sektoru  byl pouze na akreditačﾐí kart┞ se svou fotkou skrz 
Hezpečﾐostﾐí ráﾏ┞ . Koﾐtrola to H┞l┞ ale víIeﾏéﾐě forﾏálﾐí a zavazadla 
se ﾐekoﾐtrolovala vůHeI. Pro závodﾐík┞ H┞l oHrovský kliﾏatizovaﾐý staﾐ, 

kde jsme si s  předstiheﾏ v┞hradili ﾏísto, které ovšeﾏ pořadatelé v  den 

ヱ. závodu všeﾏ zrušili. K dispoziIi H┞lo velké ﾏﾐožství toalet a sprIh. 
Startovﾐí plošiﾐa H┞la větší ﾐež ﾏiﾐule a ﾏěla Βヰ ﾏetrů. OHčerstvovači 
ﾏuseli stát ﾐa číslovaﾐýIh ﾏísteIh podle závodﾐíků, Iož H┞lo důsledﾐě 
koﾐtrolováﾐo. Trať H┞la oHdélﾐíkového tvaru se 4 Hójeﾏi. Trať ﾐa ヲヵ kﾏ 
byla dlouhá ヲ,ヵ kﾏ a tvaru liIhoHěžﾐíku. ヱ proplavávaIí časoﾏěrﾐá 
Hráﾐa, ヲ sﾏěrové ふorieﾐtačﾐíぶ časoﾏěrﾐé  ﾏísta. Pro divák┞ 2x 80 m 

tribuna, 1 obrovská LED tabule. Všude ﾐeoﾏezeﾐé ﾏﾐožství Haleﾐé vod┞.  

HodﾐoIeﾐí:  HodﾐoIeﾐí jedﾐotlivýIh závodů H┞lo k  dispoziIi každý deﾐ ﾐa faIeHooku 
DP a dále pak i s  video hodﾐoIeﾐíﾏi ﾐa ┘eHu DP.  

Letošﾐí MS H┞lo prvﾐíﾏ ﾐoﾏiﾐačﾐíﾏ závodeﾏ ﾐa OH ふヱヰ kﾏぶ a tomu i 

odpovídala hvězdﾐá jﾏéﾐa ve startovﾐí listiﾐě. )ávodﾐíIi ﾐa ヵ kﾏ 
Hojovali o ﾐoﾏiﾐaIi ﾐa BeaIh gaﾏes. Maratóﾐská trať ﾐa ヲヵ kﾏ H┞la opět 
oHsazeﾐa ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ závodﾐíků ふač ﾐa kratší tratě startovalo 9ヴ žeﾐ 
a 99 ﾏužůぶ. Nastupují ﾐa ﾐi již jeﾐ ﾐejs ilﾐější a ﾐejzkušeﾐější plavIi. 
ÚspěIh ﾐa jakékoliv trati zﾐaﾏeﾐá udržet koﾐtakt s  Halíkeﾏ a ﾏít přehled 
o svéﾏ postaveﾐí, dále pak pevﾐou vůli a také psychickou pohodu. Opět 
se ukázalo, že rozhodčí ふač se jistě sﾐažíぶ ﾐeﾏohou uhlídat hrubost 

soupeřů. My j i ted┞ ﾏusíﾏe uﾏět  přijíﾏat  a v souladu s pravidly se s  ﾐí i 
v┞pořádat. B┞lo H┞ doHré se věﾐovat i štafetáﾏ a pokud v┞jde její 
zařazeﾐí ﾐa OH do Paříže, Hude to k  zaﾏ┞šleﾐí. 

HodﾐoIeﾐí jedﾐotlivýIh závodů ihﾐed po doplaváﾐí:  

5 km ﾏuži: 

FaﾐtastiIký úspěIh pro Matěje Kozubka! Čtvrté ﾏísto  ﾐa světě, jeﾐ 
1,2s od ﾏedailového uﾏístěﾐí  (ztráta +ヱヱ,ヵsぶ. Skvěle taktiIk┞ zvládlý 
závod. Vít Iﾐgeduld ンヰ. ﾏísto, ztráta jeﾐ +ヲヴ,ヰs. Připlaval v  hlavﾐíﾏ 
Halíku.  Matěj si v┞plaval ﾏísto ﾐa BG.  

10 kﾏ žeﾐy:  

ヶヴ žeﾐ se postavilo na start OH disciplíﾐ┞. Aleﾐa Beﾐešová ン4. (+3:01,4) 

a Leﾐka ŠtěrHová 40. (+6:28,3). Alena se 3 kola ze ヴ držela Halíku, pak 

Hohužel došl┞ síl┞. Leﾐka držela ヲ kola.  

1ヰ kﾏ ﾏuži: 

Matěj KozuHek 16. ﾐa světě (+23,2s), jen 6 ﾏíst a ヱヴs za jistýﾏ postupem 

na OH. Vít Iﾐgeduld ヴ1. (+2:29,2) ze 74 závodﾐíků. Uﾏístěﾐí Matěje je 

přísliHeﾏ pro příští rok ﾐa dodatečﾐou kvalifikaIi ﾐa OH. Víťa proti 

ﾏiﾐuléﾏu MS zkrátil ztrátu o víIe  ﾐež poloviﾐu, v hlavﾐíﾏ Halíku H┞l 
poloviﾐu závodu.  



ヵ kﾏ žeﾐ┞:  

Aleﾐa Beﾐešová 25. (+21,8s) a Leﾐka ŠtěrHová 36. ふ+ン:ヴン,ヱぶ závod opět 
velﾏi r┞Ihlý. Na startu ﾐeIh┞Hěla žádﾐá světová soupeřka. Celkeﾏ 
nastoupilo 54 závodﾐiI.  Alena si vyplavala ﾏísto ﾐa BG.  

Štafeta ヴ┝ 1ヲ5ヰ ﾏ:  

Teﾐtokrát Hez ﾐaši účasti. Startovalo ヲヱ štafet. Mi┝ové pojetí ﾏůže Hýt 
Iestou, jak dostat ﾐa OH další disIiplíﾐu. Tíﾏ H┞ se rozšířilo i startovﾐí 
pole jedﾐotlivIů. Většiﾐa výprav staví ﾐa prvﾐí dva úsek┞ žeﾐ┞. DokoﾐIe 
18 z ヲヱ ﾏělo žeﾐu ﾐa prvﾐíﾏ  úseku. Prvﾐí NěﾏIi a druzí Italové ふžžﾏﾏぶ, 
třetí Aﾏeričaﾐi ふžﾏžﾏぶ.  

25 km: 

Velké aHsolutoriuﾏ všeﾏ plavIůﾏ! Paﾐoval┞ ﾐeskutečﾐé kliﾏatiIké 
podﾏíﾐk┞. B┞lo před tajfuﾐeﾏ, kd┞ hrozila evakuaIe . Liják, vlﾐ┞, 
zatažeﾐá oHloha, lehký deštík… OHa oHčerstvovači jsﾏe si to užili. 
Protože hrozilo předčasﾐé ukoﾐčeﾐí, taktika H┞la projíždět koﾐtrolﾐí 
časoﾏírou ﾐa Io ﾐejlepšíﾏ ﾏístě. PrůHěh závodů H┞l opět odlišﾐý.  Muži 
začali volﾐě, Iož zkusil┞ v┞užit žeﾐ┞ a prvﾐí kolo stáhl┞ ﾐa ﾏuže přes  
ヱ ﾏiﾐutu. Protože u ﾏužů ﾐeIhtěl ﾐikdo pořádﾐě tahat, v  poloviﾐě 
závodu šel do čela Matěj, kde v┞držel až do úﾐiku Maďara, který pole 
roztrhal a doﾐutil tvrdě závodit. Lenka bojovala. V průHěhu uvažovala i o 
předčasﾐéﾏ ukoﾐčeﾐí. ン kola plavala ﾐa ﾏoři zIela saﾏa Hez asisteﾐIe 
lodí či kajaků! Liják, vlﾐ┞ a ﾏiﾐiaturﾐí Hóje, to ﾐeH┞la doHrá koﾏHiﾐaIe.  

Uﾏístěﾐí v  Iíli je pěkﾐé. Matěj je ヱヱ. ﾐa světě, Leﾐka ヱヵ. ﾐa světě,  

Celkově tak hodﾐotíﾏ MS dík┞ ン uﾏístěﾐíﾏ „v seﾏifiﾐále“ (4., 11., 16.) 

Matěje jako velﾏi povedené. Dále pak z pohledu odstupů proti ﾏiﾐuléﾏu 
MS sice jako průﾏěrﾐé, ale v┞kazujíIí zlepšeﾐí . Pěkﾐé je i uﾏístěﾐí Lenky 

ŠtěrHové ﾐa ﾐejdelší trati  - 15. ﾏísto světě. Z Koreje jsme přivezli 4., 11., 

15., 16., 25., 30., 34., 36., 40., 41.  uﾏístěﾐí  a ve 3 starteIh přivezli ﾐaši 
plavci ztrátu jeﾐ do ンヰs!  

   Běheﾏ MS jsﾏe ﾐeﾏuseli řešit žádﾐé zdravotﾐí koﾏplikaIe.  

PlavIi deﾐﾐě v┞užívali služeH f┞zioterapeutk┞ v  ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé ﾏíře  

dle svýIh přáﾐí .  

Každý deﾐ jsﾏe prováděli hodﾐoIeﾐí v  ráﾏIi týﾏ. Po doplaváﾐí 
ﾐásledovalo ﾐatáčeﾐí iﾐdividuálﾐíIh hodﾐoIeﾐí pro dálkoplaveIký ┘eH 
www.openwater.cz  

Poděkováﾐí:  Děkuji kolegovi treﾐérovi Josefovi Nalezeﾐéﾏu za spolupráIi, ElišIe  
   Novotﾐé za výHorﾐou péči o plavIe, panu Jakubovi Tesárkovi za  

   HezIh┞Hﾐé zajištěﾐí akIe z Prah┞  a panu Petru Hubalovi za zpravodajství  
   na DP webu. 
 

V Praze 25. 7. 2019 

Mgr. Jaﾐ SrH, reprezeﾐtačﾐí treﾐér ČR DP  



HodﾐoIeﾐí akIe 
 

 

 

Akce:   Mistrovství Evrop┞ juﾐiorů DP 

Terﾏíﾐ:  2.- 4. 8. 2019 

Místo:  RačiIe  (CZE) 

Doprovod: Jan Srb (vedouIí + treﾐér), Adaﾏ Kavřík (treﾐér), Josef Nalezeﾐý (treﾐér),  

Toﾏáš Roztočil (treﾐér), Pavel ŠeHesta (asistent), Leﾐka ŠtěrHová 
(asistentka), Josef Zavadil (ﾏasér) 

Nominace: dle projektu reprezentace  

Účast: Deﾐisa Bartošová ふSKSぶ, Kateřiﾐa Červeﾐková ふPKPříぶ, Toﾏáš ChoIholatý 
ふSlPlぶ, JakuH Kačerovský ふUSKぶ, David Ludvík ふLoBeぶ, Tadeáš NeliHa 
ふLoBeぶ, Veroﾐika Petřeková ふKPSOsぶ, Julie Pleskotová ふBohぶ, Toﾏáš 
Reissﾏüller ふPKPříぶ, Veroﾐika Seidlová ふBohぶ, Pavlíﾐa Soukupová ふSlPlぶ, 
Martiﾐ Straka ふDuPぶ, Ma┝iﾏ Suk ふSOPKoぶ, LuIie ŠeHestová ふSlPlぶ, Vojislav 

ŠtěrHa ふBohぶ, LuIie )uHalíková ふKoﾏBrぶ  

OHeIﾐé hodﾐoIeﾐí :  

Mistrovství  Evrop┞ juﾐiorů v DP se poprvé koﾐalo ﾐa úzeﾏí ČR a tak jak 
je zvykem v Hazéﾐovéﾏ plaváﾐí, v┞užili jsﾏe doﾏáIího prostředí a 
oHsadili téﾏěř všeIhﾐ┞ kategorie v  plﾐéﾏ počtu závodﾐíků. MEJ se 
koﾐalo ve veslařskéﾏ kaﾐálů v  RačiIíIh. Již od uděleﾐí pořadatelství se 
utvořilo „SCMヲDP“, které ﾏělo za úkol připravit závodﾐík┞ ﾐa Io ﾐejlepší 
výsledek. V  posledﾐíﾏ roIe pak H┞la soustředěﾐí téﾏěř každý ﾏěsíI a vše 



zastřešoval po dohodě s  reprezeﾐtačﾐíﾏ treﾐéreﾏ a VS D)P vedouIí SCM 
DP. 

UHytováﾐí: v Praze v hotelu Olšaﾐka, od přestěhováﾐí do RačiI v  hotelu Skif  

Strava: výHěr z ﾏeﾐu , vžd┞ ヴIhodové ﾏeﾐu  v ﾏístě uH┞továﾐí  

Tréﾐiﾐkové podﾏíﾐky : 

VšiIhﾐi závodﾐíIi ﾏěli zajištěﾐé společﾐé ヴtýdeﾐﾐí  soustředěﾐí. Oﾏluveﾐ 
předeﾏ H┞l Toﾏáš ChoIholatý, protože se Ih┞stal souHěžﾐě i ﾐa soutěž 
EYOF v Hazéﾐovéﾏ plaváﾐí. V  prvﾐíﾏ týdﾐu Ih┞Hěli příHraﾏští plavIi, 
kteří si udělali po dohodě s  oddílovýﾏ treﾐéreﾏ dovoleﾐou. ふviz 
saﾏostatﾐá hodﾐoIeﾐí VT StrakoﾐiIe, Děčíﾐ, StrakoﾐiIe, Prahaぶ.  

Před odjezdeﾏ ﾐa MEJ do RačiI se Ielý týﾏ setkal v  Praze ﾐa OlšaﾐIe již 
v poﾐdělí v  podvečer. Měli jsﾏe ﾏožﾐost tréﾐiﾐku ヲ┝ deﾐﾐě v  hotelové 
pětadvaIítIe. Tréﾐiﾐk H┞l zaﾏěřeﾐ již jeﾐ ﾐa závěrečﾐé v┞laděﾐí před 
MEJ.  

Ve čtvrtek po oHědě jsﾏe se přeﾏístili do RačiI, kde jsﾏe jako doﾏáIí 
zůstali ﾐa hotelu Skif. Odpoledﾐe H┞l tréﾐiﾐk v  kaﾐále a ﾐáIvik 
oHčerstvováﾐí a ﾏožﾐýIh koﾐfliktﾐíIh situaIí u oHčerstvovačů.  

Závodiště: )ávodiště H┞lo veslařský areál. )ávod  každé kategorie se koﾐal ﾐa růzﾐě 
dlouhýIh okruzíIh, kd┞ž vžd┞ prvﾐí kolo H┞lo kratší, protože se startovalo 

z vod┞ před věží. Voda kolem 24 stupňů Celsia, vzduIh jak který deﾐ +- 

25. B┞lo povoleﾐé oHčerstvováﾐí i ﾐa Α,ヵ kﾏ.   

  DiváI i ﾏěli k  dispoziIi velkou triHuﾐu a další prostor┞ koleﾏ kaﾐálu 
s výjiﾏkou v┞hražeﾐýIh ﾏíst jeﾐ pro závodﾐík┞. Předevšíﾏ při desítIe a 
štafetáIh diváIi, treﾐéři a zH┞lí závodﾐíIi Ihodili po Iestě podél kaﾐálu. 
Ozvučeﾐí -, H┞lo sl┞šet jeﾐ příﾏo u věže a ﾐahoře ﾐa triHuﾐě,  výsledková 
tabule 0. Ch┞HějíIí zvuk a průHěžﾐý čas v prostorech pro plavce. Výsledk┞ 
pouze na internetu LEN a ﾐa ﾐástěﾐIe pro ﾐoviﾐáře . Stream live 1*. 

 Plavalo se koleﾏ ヵ Hójí po pravé ruIe ふtvar oHd élﾐíkぶ. Cíl odHočeﾐ do 
středu kaﾐálu.  VšeIhﾐ┞ stejﾐé velké žluté.  Cílové oraﾐžové Halóﾐ┞. Velmi 

doHré byly červeﾐé „ﾐudle“ před Hójeﾏi.  

 OHčerstvovači ﾏěli k  dispozici dlouhé molo, kde si každý v┞Hral ﾏísto 
podle r┞Ihlosti ﾐástupu ﾐa ﾏolo.  

HodﾐoIeﾐí:  PrůHěžﾐý popis závodu jseﾏ psal pro všeIhﾐ┞ zájeﾏIe na facebook. 

5 km junorky1: 

Poprvé v  historii jsme obsadili tuto kategorii a bylo  to předevšíﾏ pro 
HudouIﾐost tohoto odvětví v  ČR. Bohužel ﾐaši plavIi Jヱ ﾐejsou 
v┞závoděﾐí se starší kategorií a v  ČR plavou do ヱン let „jeﾐ u Hřehu“.  

Na startu H┞lo ンン plavk┞ň. Děvčata, stejﾐě jako Ielý týﾏ jsﾏe opakovaﾐě 
připravovali ﾐa ﾐutﾐost zahájit závod ve v┞sokéﾏ teﾏpu, ale speIiálﾐě u 
ﾐejﾏladšíIh se ﾐáﾏ to ﾐepodařilo. NakoﾐeI Deﾐisa Bartošová ﾐa ヲヶ. 



ﾏístě ふ+ヴ:ヲヶ,ヴ za vítězkouぶ , ヲΑ. Kateřiﾐa Červeﾐková ふ+ヶ:ヰヴ,ヱぶ a ンヲ. 
Veroﾐika Seidlová ふ+9:ヲΒ,Βぶ. Jedﾐa závodﾐiIe H┞la diskvalifikováﾐa, kd┞ž 
Hěheﾏ Βヰ ﾏetrů dostala ヲ┝ žlutou kartu.  

5 km juﾐoři1: 

OHdoHﾐé hodﾐoIeﾐí jako u juﾐiorekヱ. Málo zkušeﾐostí a koﾐkureﾐIe 
ﾐeskutečﾐě r┞Ihlá. Na startu H┞lo ンヶ plavIů. Slušﾐě v┞startoval Toﾏáš 
ChoIholatý a ač odpadl po ヲ/ン doplaval ﾐa ヲヰ. ﾏístě se ztrátou +ヲ:ヱヰ,Β. 
Jen 2 ﾏísta za ﾐíﾏ skoﾐčil ﾐa ヲヲ. ﾏístě Toﾏáš Reissﾏüller ふ+ヲ:ンヴ,ヵぶ.  

 

7,5 km junorky2: 

ンΒ startujíIíIh juﾐiorek v  prostředﾐí kategorii potvrdilo, že se jedﾐá o 
ﾐejﾐaHitější kategorii. Opět r┞Ihléﾏ teﾏpo, které zaIh┞tila LuIie 
)uHalíková. Do Iíle doplavala ﾐa pěkﾐéﾏ ヱヴ. ﾏístě ふ+ヲ:ンヲ,ヲぶ. Na ヲヱ. ﾏístě 
doplavala Julie Pleskotová ふ+ヴ:ヲヱ,ヱぶ.  

7,5 km junioři2: 

Kategorie juﾐiorů ヲ ﾐáﾏ ﾐakoﾐeI udělala ﾐejvětší radost a ﾐejlepší 
iﾐdividuálﾐí výsledek. Od začátku H┞l v  čelﾐí skupiﾐě David Ludvík, 
kteréﾏu droHﾐě došl┞ síl┞ až v  posledﾐíﾏ kole. Na preﾏiéru velﾏi 
podařeﾐý výsledek a ヱヱ. ﾏísto se ztrátou ふ+ヱ:ンヶ,ンぶ. Dalšíﾏ ČeIheﾏ H┞l 
Ma┝iﾏ Suk, který skoﾐčil ンヱ. ze ヴヰ závodﾐíků se ztrátou +Α:ヰヴ,ヰ. VíI jak 
poloviﾐu závodu jel koleﾏ půlk┞ pole Tadeáš NeliHa, ﾐáš třetí závodﾐík, 

který se ﾐakoﾐeI propadl až ﾐa ンヶ. ﾏísto se ztrátou 9:ン9,ヵ, ale od začátku 
zkoušel Hojovat.  

 

10 km junioky3: 

NejstaršíIh juﾐiorek Hývá již ﾐejﾏéﾐě. Buď již ﾐezávodí ﾐeHo postoupil┞ 
do dospělé kategorii. Že se dají zvládﾐout oHě soutěže, předvedli opět 
FraﾐIouzi. Vítězﾐá Cassigﾐol H┞la ﾐa MS. Naše Veroﾐika Petřeková v  sólo 
závodě, kde plavala většiﾐu saﾏa v┞plavala Ieﾐﾐé ヱヵ. ﾏísto se ztrátou 
+ヶ:ヴΑ,Α. ヲヰ. po Hojovﾐéﾏ výkoﾐu skoﾐčila Pavlíﾐa Soukupová ふ+Α:ヵヶ,Βぶ a 
ヲン. LuIie ŠeHestová ふ+Β:ヲΑ,ヱぶ.  

10 km juﾐioři3: 

Posledﾐí ﾐaděje jsﾏe pak vkládali do kategorie Jン ﾏužů. Na startu bylo 

38 plavIů včetﾐě ﾐašiIh ン. Velﾏi doHře plavali Vojislav ŠtěrHa a Martiﾐ 
Straka a v prvﾐíﾏ kole i JakuH Kačerovský. Vojislav se ﾐeHál praIovat 
v Halíku, ale to ﾏu ﾐakoﾐeI  H┞lo osudﾐé. Skvěle rozjetý závod pro ﾐěj 
skoﾐčil špatﾐě. Opakovaﾐé úder┞ do hlav┞ a do hrudﾐíku ho přiﾐutili 
vzdát z desátého ﾏísta a skoﾐčil v  péči lékařů, odkud se ﾐaštěstí připojil 
k týﾏu. NakoﾐeI je ted┞ ﾐejlepší Martiﾐ Straka ﾐa ヲン. ﾏístě ふ+ヵ:ヱヶ,9ぶ.  Na 

ヲ9. ﾏístě skoﾐčil JakuH Kačerovský ふ+9:ンヲ,ヴぶ.  

 



5 kﾏ štafety U16: 

Preﾏiérově jsme oHsadili i štafetu pro ﾏladší. Na startu H┞lo ale jeﾐ 9 
štafet a ﾏ┞ oHsadili Β. ﾏísto ふ+ヴ:ヱΑ,ヰぶ. Nasadili jsﾏe ﾐejﾏladší týﾏ a teﾐ 
Hojoval. Bohužel plavali s  o ヲ rok┞ staršíﾏi plavIi.  

5 km Štafety U19:  

Starší kategorie ﾐáﾏ ﾐakoﾐeI udělala radost z  ﾐejlepšího českého 
výsledku. Krásﾐý týﾏový výsledek. Každý úsek jsﾏe se zlepšovali. 
Rozjížděla LuIka )uHalíková. O ﾏístečko ﾐahoru poskočil Martiﾐ Straka, 
o další pak Veroﾐika Petřeková ve svéﾏ ﾐejlepšíﾏ DP výkoﾐu a ﾐa osﾏé 
ﾏísto dovezl štafetu David Ludvík ふ+ン:ヰヴ,ヲぶ . 

)e zdravotﾐího hlediska letošﾐí MEJ proHěhlo v  ﾐašiIh řadáIh v  pořádku  

s výjiﾏkou Vojka ŠtěrH┞ . 

Každý deﾐ jsﾏe prováděli tradičﾐí hodﾐoIeﾐí v  ráﾏIi týﾏu. 

Celkově pak MEJ ﾏusíﾏe hodﾐotit jako průﾏěrﾐé ﾐeHo spíše ﾏírﾐě 
podprůﾏěrﾐé s  výjiﾏkou ン seﾏifiﾐálovýIh ﾏíst, dalšího ﾏísta do ヲヰ. a 
oHou Β. ﾏíst štafet. Máﾏe ﾐa čeﾏ praIovat a věříﾏ, že výsledk┞ Hudou 
plavce motivovat k další, ještě kvalitﾐější práIi.  

 

Poděkováﾐí:  

Děkuji předevšíﾏ treﾐérovi Toﾏášovi Roztočilovi za výHorﾐou Ielo 
červeﾐIovou přípravu  ふﾐa Hazéﾐu i ﾐa suIhuぶ a oHětováﾐí se týﾏu MEJ 
DP. Treﾐérovi Josefovi Nalezeﾐéﾏu, že se o staral o SCMヲ upl┞ﾐulé ヲ 
roky. Treﾐérovi Adaﾏovi Kavříkovi, že se připojil ﾐa ン týdﾐ┞ k  Toﾏášovi. 
Masérovi Josefovi )avadilovi za všeIh ヵ týdﾐů. LeﾐIe ŠtěrHo vé ﾏl. a 
Pavlovi ŠeHestovi za oHčerstvováﾐí. A v  ﾐeposledﾐí řadě osoHﾐíﾏ 
treﾐérůﾏ za Ieloročﾐí přípravu.  Dále děkuji za zajištěﾐí akIe z  Prahy 

JakuHovi Tesárkovi a Ieléﾏu OV MEJ za zvládﾐutou akIi a v┞tvořeﾐí 
podﾏíﾐek pro český týﾏ.  

Rád H┞Ih i poděkoval Ieléﾏu týﾏu juﾐiorů za týﾏovost. Máﾏ z  Vás 
radost a věříﾏ, že v  HudouIﾐu Hude o ﾐěkterýIh ještě sl┞šet.  

 

V Praze 8. 8. 2019 

Mgr. Jaﾐ SrH, reprezeﾐtačﾐí treﾐér ČR DP  

  



Zpráva z VT  JUN. REPRE. v DP ČR Strakonice 1.7. – 6.7.2019 

Místo a termín: Strakonice, Plavecký stadion Na Křemelce (3 dráhy 9,00-10,00 a 3 dráhy  

17,00 -19,00,) Ubytovna a restaurace PALERMO, 1.7. – 6.7.2019 

Zúčastnili (15 x):                    

Příprava na MEJ: Bartošová Denisa (SlP), Petřeková Veronika (KPSOs), Pleskotová Julie   , 

Seidlová Veronika (Boh), Soukupová Pavlína(SlPl), Šebestová Lucie(SlPl), Zubalíková Lucie 

(KomBr),              

Kačerovský Jakub (USK), Ludvík David (LoBe), Neliba Tadeáš (LoBe), Straka Martin (DuP), Suk 

Maxim (PkKo), Štěrba Vojislav (Boh),                             

Příprava na MS - Korea:   A. Benešová (KomBr), M. Kozubek (Boh),    

Nepřítomni (3 x): T. Chocholatý (SlPl) - nominace a příprava na EOF, Reissmüller Tomáš 

(PkPří)   , Červenková Kateřina(PkKo),  = ,,omluveni“ 

Vedení VT (4 x): Josef Nalezený - trenér (příprava na MS v Korei), Roztočil Tomáš -  vedoucí 

VT a trenér (příprava na MEJ), Kavřík Adam – trenér, Zavadil Josef - regenerační specialista. 

Průběh VT:  

- Materiální podmínky pro pobyt a trénink ve strakonickém areálu Na Křemelce byly tradičně 

výborné, ubytování a stravování na velice dobré úrovni, požadavky na pronájem bazénu byly 

uspokojeny nadstandardně. Sestava plavců a plavkyň byla rozdělena na tři družstva (1. 

Příprava na MS Korea/ 2.+ 3. Příprava na MEJ), (trenéři u týmu v přípravě na MEJ tradičně 

rotovali), u tohoto týmu se trénovalo podle jednotného tréninkového plánu upravovaného 

nejvýš v režimech startů a odpočinků podle výkonnosti.              -

- S týmem nominovaným na MEJ byl probrán průběh přípravy v horizontu 4 týdnů a se 

zaměřením mikrocyklů v plavecké a kondiční přípravě. První týden byl v plavecké přípravě 

zaměřen na nastartování obnovy aerobní kapacity po bazénovém vrcholu sezóny a 

simulátory závodního tempa a spec. závodních dovedností. V kondiční – suché přípravě 

převážně na základní kondici (2 x kondiční cvičení vlastním tělem – kruhový provoz, 2 x 

speciální síla – expandery), rozcvičení před tréninkem a kompenzace po tréninku probíhaly 

organizovaně společně. Regenerace probíhala díky J. Zavadilovi průběžně a pravidelně ve 3 – 

4 formách. Souhra vedení VT byla pohodová, žádné organizační potíže, zdravotní omezení a 

tréninkové absence nás netrápily.  

Závěr : Soustředění splnilo své zadání po všech stránkách, absolvovaná tréninková práce by 

měla být impulsem k vystupňování přípravy na MS a MEJ . 

 

Z Pardubic 20.7. 2019 

T. Roztočil 



Zpráva z VT  JUN. REPRE. v DP ČR Děčín 8.7. – 13.7.2019 

Místo a termín:  

a) plavecký areál Děčínská sportovní p.o. Aquapark Děčín, 2 dráhy 9,00-10,00 a 2 dráhy  

17,00 -19,00, (první 2 dny problémy s teplotou vody, která byla 24°C a méně)  

b) ubytování – ubytovna přímo v Aquaparku Děčín, spokojenost,  

c) stravování – snídaně restaurace Aquaparku Děčín, spokojenost, - obědy a večeře 

restaurace KOCANDA, spokojenost. 

Zúčastnili (15 x):                    

Bartošová Denisa (SlP), Petřeková Veronika (KPSOs), Pleskotová Julie, Seidlová Veronika (Boh)   

, Soukupová Pavlína(SlPl), Šebestová Lucie(SlPl), Zubalíková Lucie (KomBr), Červenková 

Kateřina (PkKo),    Kačerovský Jakub (USK), Ludvík David (LoBe), Neliba Tadeáš (LoBe), Straka 

Martin (DuP), Suk Maxim (PkKo), Štěrba Vojislav (Boh), Reissmüller Tomáš (PkPří) 

        Nepřítomni (1 x): T. Chocholatý (SlPl) - nominace a příprava na EOF,    

Vedení VT (3 x): Roztočil Tomáš -  vedoucí VT a trenér, Kavřík Adam – trenér, Zavadil Josef - 

regenerační specialista. 

Průběh VT:  

- Podmínky pro pobyt a trénink v Aquaparku Děčín byly dobře zajištěné, ubytování a 

stravování na velice dobré úrovni. Požadavky na pronájem bazénu byly uspokojeny dle 

požadavků. Problémy s teplotou vody (24°C) jsme inzerovali a řešily od začátku pobytu, po 

změně přístupu vedení a vytápění přes noc došlo třetí den k obratu k lepšímu a voda dosáhla 

26,6°C. Sestava plavců a plavkyň byla rozdělena na 2 družstva (1. plavkyně/ 2.plavci). Trenéři 

u družstev tradičně rotovali. Trénovalo se podle jednotného tréninkového plánu 

upravovaného nejvýš v režimech startů a odpočinků podle výkonnosti.                                      

- Druhý týden byl v plavecké přípravě zaměřen na rozvoj tempové vytrvalosti, v kondiční – 

suché přípravě převážně na základní kondici (2 x kondiční cvičení vlastním tělem – kruhový 

provoz, 1 x speciální síla – expandery), rozcvičení před tréninkem a kompenzace po tréninku 

probíhaly organizovaně společně. Regenerace probíhala díky J. Zavadilovi průběžně a 

pravidelně ve 3 procedůrách.          

 Spolupráce vedení VT byla pohodová, žádné organizační potíže, zdravotní omezení a 

tréninkové absence se objevily ke konci týdne ve formě zažívacích potíží u 4 závodníků. U 

třech problémy ustoupily během jednoho dne, u J. Pleskotové problémy pominuly o víkendu.  

Závěr : Soustředění splnilo své zadání, efekt absolvované tréninkové práce byl po překonání 

zmíněných problémů přínosný.    

Z Pardubic 20.7. 2019 

T. Roztočil 



 Zpráva z VT  JUN. REPRE. v DP ČR Strakonice 15.7. – 19.7.2019 

Místo a termín: Strakonice, Plavecký stadion Na Křemelce (2 dráhy 9,00-10,00 a 2 dráhy  

17,00 -19,00,) Hotel a restaurace Bílá růže, 15.7. – 19.7.2019 

Zúčastnili (15 x):                    

Příprava na MEJ: Bartošová Denisa (SlP), Petřeková Veronika (KPSOs), Pleskotová Julie, 

Seidlová Veronika (Boh), Soukupová Pavlína(SlPl), Šebestová Lucie(SlPl), Zubalíková Lucie 

(KomBr), Červenková Kateřina (PkKo),           

Kačerovský Jakub (USK), Ludvík David (LoBe), Neliba Tadeáš (LoBe), Straka Martin (DuP), Suk 

Maxim (PkKo), Štěrba Vojislav (Boh), Reissmüller Tomáš (PkPří),      

          

Nepřítomni (1 x): T. Chocholatý (SlPl) - nominace a příprava na EOF,   

Vedení VT (2 x): Roztočil Tomáš -  vedoucí VT a trenér (příprava na MEJ), Zavadil Josef – 

tentokrát trenér a regenerační specialista. 

Průběh VT:  

- Materiální podmínky pro pobyt a trénink ve strakonickém areálu Na Křemelce byly tradičně 

výborné, ubytování a stravování na velice dobré úrovni, požadavky na pronájem bazénu byly 

uspokojeny nadstandardně. Sestava plavců a plavkyň byla rozdělena na 2 družstva (1. 

plavkyně/ 2.plavci). Trenéři u družstev tradičně rotovali. Trénovalo se podle jednotného 

tréninkového plánu upravovaného nejvýš v režimech startů a odpočinků podle výkonnosti.    

-Třetí týden byl v plavecké přípravě zaměřen na další navýšení aerobní kapacity, simulátory 

závodního tempa a spec. závodních dovedností. V kondiční – suché přípravě především na 

speciální sílu a kompenzaci (2 x speciální síla – expandery, 2 x dlouhý strečink), rozcvičení 

před tréninkem a kompenzace po tréninku probíhaly organizovaně společně. Regenerace 

probíhala díky J. Zavadilovi průběžně a pravidelně ve 3 formách. Souhra vedení VT byla 

pohodová, žádné organizační potíže, podstatná zdravotní omezení a tréninkové absence nás 

nepostihly. U týmu byl ke konci soustředění zřejmý nárůst únavy. Ze soustředění plavci 

v pátek po obědě prakticky plynule odjížděli do Opavy na přípravné závody.  

Závěr : Soustředění splnilo své zadání po všech stránkách, absolvovaná tréninková práce by 

měla být dalším impulsem k vystupňování přípravy na MEJ v Račicích. 

 

Z Pardubic 20.7. 2019 

T. Roztočil 



HodﾐoIeﾐí akIe 
 

Akce:   soustředěﾐí „4“ před MEJ DP ヲヰヱ9  

Terﾏíﾐ:  22.- 26. 7. 2019 

Místo:  Praha - Podolí  

Doprovod: Jan Srb (vedouIí + treﾐérぶ , Toﾏáš Roztočil  (treﾐérぶ, Josef Zavadil   (ﾏasér)  

Nominace: koﾏpletﾐí reprezeﾐtačﾐí týﾏ MEJ2019.  

Účast: Deﾐisa Bartošová ふSKSぶ, Kateřiﾐa Červeﾐková ふPKPříぶ, JakuH Kačerovský   
ふUSKぶ, David Ludvík ふLoBeぶ, Tadeáš NeliHa ふLoBeぶ, Veroﾐika Petřeko vá 
ふKPSOsぶ, Julie Pleskotová ふBohぶ, Toﾏáš Reissﾏüller ふPKPříぶ, Veroﾐika 
Seidlová ふBohぶ, Pavlíﾐa Soukupová ふSlPlぶ, Martiﾐ Straka ふDuPぶ, Ma┝iﾏ Suk 
ふSOPKoぶ, LuIie ŠeHestová ふSlPlぶ, Vojislav ŠtěrHa ふBohぶ, LuIie )uHalíková 
(KomBr)  

Neúčast:  omluven Toﾏáš ChoIholatý –  účast ﾐa Hazéﾐovém EYOF. Kateřiﾐa  
Červeﾐková již tradičﾐě vyﾐeIhala opět poﾐdělí (ﾐávštěva lékařeぶ  

OHeIﾐé hodﾐoIeﾐí :  

Soustředěﾐí se konalo dle pláﾐu teﾐtokrát v  Praze. Toto ヴ týdeﾐﾐí 
soustředěﾐí ﾐavazovalo tréﾐiﾐkovýﾏ hodﾐoIeﾐí ﾐa předIhozí tři.  

UHytováﾐí: hotel Bohemians v loděﾐiIi Podolí.  

Strava: Pivovarská restauraIe  

Tréﾐiﾐkové podﾏíﾐky : 

Zcela dle ﾐašiIh požadavků. Kroﾏě otevřeﾐé padesátk┞ ふン dráh┞ぶ jsme 

jednou tréﾐovali ve Vltavě včetﾐě použití Hójí .  

HodﾐoIeﾐí:  Plavci byli rozděleni 3 dráh┞. U skupin jsme se jako treﾐéři střídali. 
Intervalov┞ H┞l┞ upravováﾐ┞ odděleﾐě pro juﾐior┞ a juﾐ iorky. Na ﾐěkolik 
tréﾐiﾐků se přidal po MS Matěj KozuHek. V┞užili jsﾏe jeho přítoﾏﾐosti 
pro předáváﾐí zkušeﾐostí ﾐa otevřeﾐé vodě.  V průHěhu týdne proHěhlo 
fasováﾐí ﾐa MEJ.  

PlavIi deﾐﾐě v┞užívali služeH ﾏaséra dle svého přáﾐí.  

Na pitﾐý režiﾏ , vzhledem k v┞sokýﾏ teplotáﾏ, dohlížel ﾏasér týﾏu.  

PlavIi ﾏěli k  dispoziIi ideálﾐí podﾏíﾐk┞. Většiﾐa plnila Io ﾏěla.  

Poděkováﾐí:  

Děkuji kolegovi treﾐérovi Toﾏášovi Roztočilovi za výHorﾐou spolupráIi, 
Josefu Zavadilovi za výHorﾐou péči o plavIe. A v ﾐeposledﾐí řadě všeﾏ 
plavIůﾏ za ﾐasazeﾐí a přístup po Ielé VT.  

 

V Praze 29. 7. 2019 

Mgr. Jaﾐ SrH, reprezeﾐtačﾐí treﾐér ČR DP  


