
 

 
 

 

 

Hodnocení reprezentační akce 

 
Mezinárodní mistrovství Rakouska 
Graz (AUT), 7. – 10. prosince 2017 

 

Nominovaný tým:  

 

junioři: Kristián Svoboda (00), PKPi  Jakub Lahoda (00), Boh 

 Vojtěch Maťátko (01), UnOl  Jan Dvořák (00), USK 

 Matyáš Machalla (01), KPSOs  Roman Procházka (01), KPSOs 

  

juniorky:  Tereza Polcarová (01), SlPl  Michaela Gogelová (01), Zlin 

 Marika Hudcová (01), KPSOs  Johana Jelínková (01), KSPKl 

 Marika Surová (02), PŠRBr  Veronika Tondravá (02), SlPl 

 Zuzana Volovecká (02), KPSOp  Izabela Zekuciová (01), SlPl 

 Lucie Zubalíková (02), KomBr   

 

senioři: Ondřej Gemov (99), SlPl   Jiří Landsmann (98), USK 

 

vedoucí týmu: Roman Havrlant – reprezentační trenér  

trenéři:  Dušan Viktorjeník, Zdeněk Kasálek 

fyzioterapeut: Barbora Morávková 

 



 2 týdny po domácím vrcholu zimní sezóny dorostu a dospělých jsme se s výběrem reprezentace 
starších juniorů a seniorů zúčastnili velmi povedeného otevřeného rakouského Mistrovství. 
 Závody byly velmi přívětivé svou organizací, plynulostí i rozložením disciplín do 4 dnů (7 půldnů). 

 
 Díky koncepci odpoledního bloku na finále A i B si mohli naši závodníci zaplavat většinu 
přihlášených disciplín dvakrát. 
 Velká pochvala patří plavcům za to, že nikdo žádný start nevypustil a všichni plavali naplno jak 

ve finále, tak i v ranních rozplavbách.  
 Z celkem 138 startů si starší junioři vyplavali 36 osobních rekordů, což považuji za velmi pozitivní. 
Krátce po českém Mistrovství je to určitě pěkná (možná i nečekaná) bilance.  
 Jsem rád, že si zúčastnění plavci vybrali tuto akci jako možnost nanečisto si vyzkoušet model 
dvou důležitých závodů v krátkém časovém úseku. Myslím, že si z toho plavci i jejich osobní trenéři 
mohou odnést do budoucna důležité poznatky při dalším plánování (např. pro vylaďování). 

 
 Finálové bloky měly velmi kvalitní úroveň. Se zahraniční konkurence se zúčastnila kromě českých 
plavců také hrstka závodníků za Slovenska, Maďarska, Itálie, Švýcarska, Německa, Slovinska a Finska. 
Řada rakouských závodníků si zde, týden před ME na krátkém bazénu, zaplavala limity na MS 2018 
na krátkém bazénu.  

 
 Na stupně vítězů se z našeho výběru prosadili Ondra Gemov (1x), Jiří Landsmann (2x), Tereza 

Polcarová (1x) a Izabela Zekuciová (2x). 
 
 Nejvíce osobních rekordů zaznamenali Jan Dvořák (6x), Roman Procházka (5x), Jakub Lahoda 
(4x), Veronika Tondrová (4x) 
 
 Výpis výsledků českých plavců viz příloha. 
 

 Tato reprezentační akce byla v projektu koncipována jako dobrovolná s částečnou spoluúčastí 
závodníků. Je potěšitelné, že se akce zúčastnilo celkem 17 reprezentantů.  
 
 Celý tým vytvořil příjemnou přátelskou soutěžní náladu. 
 

 Trenéři i fyzioterapeutka byli po celou dobu závodů dostatečně vytížení. Mimo jiné se také všichni 

z realizačního týmu střídali v natáčení jednotlivých startů a podle potřeby a zájmu je pak se závodníky 
analyzovali. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 Ubytování se snídaněmi bylo zajištěno v příjemném hostelu A&O Hauptbahnhof vzdáleném cca 10 
minut chůzí od bazénu. Obědy a večeře byly objednány v klasické restauraci cca 100m od bazénu. 
Upřímně řečeno, jídlo nijak nenadchlo kvalitou, pestrostí ani množstvím.  
 Základ pitného režimu byl zajištěn zakoupením balených vod (minimálně 2x 1,5l na osobu). 
K dispozici byl iontový nápoj. 
 Deficit nasycenosti a další tekutiny si všichni řešili individuálně dokoupením potravin. 
 

 
 Doprava tam (z Brna) i zpět (po trase přes Brno do Prahy) proběhla bez nejmenšího problému. 
 
 Akci bych celkově hodnotil jako velmi příjemnou, zajímavou a na výkony povedenou. 
 
 Děkuji celému závodníkům a celému realizačnímu týmu za velmi dobré představení českého 

plavání.  
 
 Děkuji vedení ČSPS za schválení finančního pokrytí akce v rozsahu větším, než bylo původně 
plánováno a pracovníkům svazu (p. Tesárkovi, p. Kmuníčkovi, p. Tippmannovi a pí. Kőnigsmarkové) 
za vyřízení veškerých nutných administrativních náležitostí. 
 
 

V Brně, 11. 12. 2017                    Roman Havrlant – vedoucí akce 
 

 

PS: Výsledky a statistika výkonů: https://www.myresults.eu/en-US/Meets/Recent/1321/Results 
 
 

 

https://www.myresults.eu/en-US/Meets/Recent/1321/Results

