HODNOCENÍ REPREZENTAČNÍ AKCE

Mistrovství světa v plavání 2022
Budapešť (Maďarsko)
18. 6. – 25. 6. 2022
Duna Aréna (50m indoor pool)

Plavci:

♀ Kristýna Horská (97), Simona Kubová (91)
♂ Jan Čejka (01)

Realizační tým:

vedoucí trenér:
trenér:
fyzioterapeut:
vedoucí výpravy:
supervisor:

Martin Kratochvíl
Petra Škábová
Jana Minářová
Jakub Tesárek (do 21. 6. 2022)
Jaroslav Strnad (do 21. 6. 2022)

Obecné hodnocení:
Mistrovství světa se mělo letos dle kalendáře FINA původně uskutečnit v květnu v japonské
Fukuoce. Z důvodu pandemie COVID-19 však japonští pořadatelé MS o rok odložili. FINA využila
následné nabídky maďarského svazu a rozhodla se MS uskutečnit i v tomto roce (s měsíčním
posunem z května na červen) v Budapešti.
Plavání probíhalo v moderní Duna Aréně, která zajišťuje tradičně vysoký standard jak pro
sportovce a jejich realizační týmy, tak pro diváky. K dispozici byly tři 50metrové 10dráhové
bazény (1x závodní indoor, 1x tréninkový indoor, 1x tréninkový outdoor).
Opatření COVID-19:
MS neprobíhalo formou sociální bubliny, což bylo pro psychický komfort plavců jistě přínosem.
Na začátku MS museli všichni účastníci ihned po příjezdu absolvovat kontrolní antigenní i PCR
test. Navíc 48 hodin před příjezdem do Maďarska museli všichni účastníci absolvovat covid test
a prokázat se negativním certifikátem v anglickém jazyce. Neočkovaní účastníci pak po 5 dnech
museli v místě dějiště na kontrolní PCR test. Přestože v průběhu šampionátu postupně
evidentně docházelo k nárůstu pozitivních covid testů mezi účastníky akce (ke konci MS byly již
některé rozplavby značně prořídlé), nebyla zpřísněna žádná opatření vyjma sboru rozhodčích,
kteří si poslední závodní dni povinně nasadili respirátory. Plavců a jejich realizačních týmů se
žádná opatření nijak nedotkla.
Průběh celého mistroství probíhal ze strany pořadatelů bez jakýchkoliv zásadních komplikací.
Atmosféra šampionátu byla ozdobena dvěma světovými rekordy v individuálních disciplínách
(Ceccon 100 znak, Milák 200 motýlek) a zároveň vysokým zájmem diváků. Především na
finálové starty současné maďarské jedničky Kristófa Miláka (21. 6. a 24. 6.) bylo v hledišti
vyprodáno. Mocná divácká kulisa tak dodávala celému MS fantastickou a bouřlivou atmosféru.
Česká výprava bydlela společně s našimi akvabelami a dálkovými plavci v hotelu Helia,
spadajících do sítě hotelů Danubius. Doprava mezi hotelem a Duna Arénou byla zajištěna
shuttle busy, které jezdily pravidelně po 20 minutách. Cesta autobusem z hotelu na bazén trvala
10 minut, s výjimkou transferu na odpolední program 21. 6. (finále na 200 metrů motýlek) a
24. 6. (finále na 100 metrů motýlek), kdy se vlivem vyprodané Duna Arény vytvořila dopravní
zácpa a cesta autobusem tak trvala přes 30 minut 😊. Alternativní cesta pěšky podél Dunaje
potom byla příjemným zpestřením pobytu a nezabrala více než 30 minut, toho využívali
pravidelně především členové realizačního týmu.
Kvalita ubytování i stravování byla vynikající. Snídaně, obědy i večeře nabízely relativně slušný
výběr. Jediným nedostatkem ubytování byla katastrofální wifi síť, která buď byla nedostupná,
nebo neustále padala.
Příjezdy:
Kristýna Horská, Petra Škábová a Jana Minářová – 16. 6. 2022 vlakem ČD z Prahy přes Brno a
Bratislavu (2hodinové zpoždění vlivem sesuvu půdy na maďarském území, nefunkční
klimatizace a úmorné vedro cestu značně znepříjemnilo).
Individuální příjezdy do dějiště MS:
▪ Simona Kubová – v Budapešti již od 14. 6. 2022
▪ Jan Čejka, Martin Kratochvíl – přílet do Budapešti ze soustředění v Bulharsku 16. 6. 2022
v nočních hodinách

Odjezdy:
Plánované odjezdy:
▪ Petra Škábová, Jana Minářová – vlakem RegioJet přes Vídeň dne 25. 6. 2022
▪ Simona Kubová – letecky dne 25. 6. 2022
▪ Jan Čejka, Martin Kratochvíl – vlakem RegioJet přes Vídeň dne 26. 6. 2022
Předčasné odjezdy:
▪ Kristýna Horská – ze zdravotních důvodů 23. 6. vlakem RegioJet přes Vídeň
Hodnocení výsledků:
Na MS 2022 bylo kvalifikováno celkem 5 plavců (Čejka, Horská, Kubová, Seemanová, Šefl),
přičemž Barbora Seemanová a Jan Šefl účast na MS odmítli a dali přednost přípravě na blížící se
srpnové ME v Římě.
V průběhu 8 závodních dnů absolvovali 3 naši reprezentanti celkem 11 individuálních startů.
Shrnutí:

11 startů, z toho žádný osobní rekord
MS pro české barvy bez finálové účasti
tři semifinálové účasti
14. místo:
J. Čejka (200 znak)
15. místo:
K. Horská (200 prsa)
16. místo:
S. Kubová (50 znak)

Je potřeba si přiznat, že letošní MS z pohledu celkových výsledků nebylo pro českou výpravu příliš
úspěšné. Na druhou stranu všichni tři čeští reprezentanti, startující v Budapešti, zajistili alespoň našim
barvám každý po jedné účasti v semifinále.
Výpis výsledků:
Jan Čejka

50 Z
100 Z
200 Z
200 Z

25,89
55,22
1:58,65
1:59,28

27. místo
23. místo
13. místo – postup do SF
14. místo

Kristýna Horská

100 P
200 P
200 P
200 O

1:09,39
2:27,84
2:27,87
2:15,04

28. místo
14. místo – postup do SF
15. místo
20. místo

Simona Kubová

50 Z
50 Z
100 Z

28,37
28,35
1:01,19

14. místo – postup do SF
16. místo
18. místo

Kompletní výsledky MS 2022: https://www.fina.org/competitions/2902/19th-fina-worldchampionships-budapest-2022/results?disciplines=

V rámci fyzioterapie a regenerace byly pro naše plavce k dispozici lymfodrenáž, kryošok a
nafukovací ochlazovací bazének.
Do budoucna bych doporučil zvážit účast lékaře v rámci realizačního týmu a příjezd do místa
šampionátu o dva dni dříve (přeci jenom z pohledu plavců, kteří startují hned první závodní den,
může být onen pouhý jeden tréninkový den na seznámení se s prostředím nedostačující).
Závěrem bych rád poděkoval našim třem plavcům za reprezentaci ČR a za jejich příkladný
přístup k MS, kolegyni Petře Škábové a naší skvělé fyzioterapeutce Janě Minářové za spolupráci
a za vytvoření pozitivní atmosféry v českém týmu.
Zvláštní poděkování bych chtěl touto cestou vyjádřit generálnímu sekretáři ČSPS Jakubu
Tesárkovi, jenž zajišťoval všechny administrativní nutnosti a operativně byl schopen na všechny
různě vzniklé podněty v průběhu MS reagovat, čímž se stal nedílnou a důležitou součástí celého
realizačního týmu.
V průběhu MS byli na několik dnů přítomni také předseda ČSPS Petr Ryška a koordinátor RD
seniorů Jaroslav Strnad, kterým bych touto cestou také rád poděkoval za podporu přímo
v hledišti.
Hodnocení vypracoval: Mgr. Martin Kratochvíl

V Pardubicích, 27. 6. 2022

