
 
 

HODNOCENÍ AKCE 
 
Akce:     Mare Nostrum - Gran Premio Barcelona 2015 
 
Termín:    10.-11.6.2015 
 

Místo:    Barcelona, Španělsko 
 
Vedoucí výpravy:   Vlastimír Perna 
 
Trenéři:  reprezentační trenér Vlastimír Perna, Markéta Kaplanová 
 

Fyzioterapeut:  Roman Karpíšek 
 
Reprezentanti: Petr Bartůněk, Tomáš Havránek, David Kunčar, Martina Elhenická, Martin Verner, 
Tomáš Novoveský, Ján Kútnik, Lucie Svěcená, Petra Chocová, Anna Kolářová, Monika Štěpánová, 
Vojtěch Simbartl 
 
 
Hodnocení 
 
Začátek: 
Výprava odcestovala 9.6.2015 z letiště Václava Havla v Praze. Po příletu nás pořadatelé mile 
překvapili zajištěním odvozu z letiště speciálním busem do hotelu. Ihned po ubytování jsme 
absolvovali lehké rozplavání v místě soutěže. 
 
Ubytování: 
Hotel IBIS Meridiana, ubytování dostatečné kvality se snídaní, v dochozí vzdálenosti na soutěžní 
bazén (cca 10 minut). 
 
Stravování: 
Snídaně v hotelu, oběd a večeře individuálně. Účastníci obdrželi finanční příspěvek na stravu. 
 
Sportoviště: 
Tradiční bazén Sant Andrew, kde se tato soutěž pořádá každoročně. Otevřený padesátimetrový 
bazén se zatahovací střechou, k vyplavání sloužil 25m bazén v těsném sousedství. 
 
Průběh soutěže: 
Účast české výpravy byla plánována zejména jako možnost plnit limity pro účast na MS v Kazani a 
absolvovat soutěž s kvalitní mezinárodní konkurencí. Na mítink v Barceloně navazovalo dvoutýdenní 
soustředění v Calelle. Vzhledem k tomu, že část reprezentačního týmu již měla limity pro MS splněny, 



nebyla účast české reprezentace v plné síle. Přesto byly očekávány kvalitní výkony a boj o účast v 
odpoledních finálových blocích. 
 
Organizace soutěže byla ve dvou dnech. Dopoledne rozplavby se zvláštní strukturou, nejdříve byly 
plavány rychlejší rozplavby (v každé disciplíně různý počet), poté rozplavby pomalejší. Došlo tak ke 
vcelku paradoxním situacím, že v rychlejším bloku se plavalo 5 rozplaveb, v pomalejším jen 1. 
Odpoledne byly na pořadu finále, nejdříve finále B všech disciplín, poté byl prostor k dalšímu 
rozplavání a následovaly finále A. 
 
Nejlepší výkony z českých reprezentantů předvedla Lucie Svěcená. V disciplíně 100M postoupila do 
finále B, kde zaplavala svůj nejlepší letošní výkon 1:00,19 a obsadila 11. místo. V motýlovém sprintu 
na 50m postoupila do finále A, kde překonala svůj rekord ČR a časem 26,61 obsadila 6. místo. 
Nejlepší umístění dosáhla Petra Chocová, která v disciplíně 50P obsadila ve finále A 5. místo časem 
32,02, ve dvojnásobné disciplíně 100P postoupila do finále B, kde plavala čas 1:09,78, který stačil na 
celkové 10. místo. 
Do finále B postoupila již jen Anna Kolářová (50VZ - 26,02 - 16. místo). Připočteme-li 2 další umístění 
do 16. místa u delších disciplín (Elhenická 800VZ - 9. místo, Kútnik 800VZ - 13. místo), dosáhli čeští 
reprezentanti na 2 umístění do 8. místa a 4 umístění do 16. místa. A to z celkem 36 startů. Otevřeně 
je nutno konstatovat, že tento výsledek, umocněný mnoha slabšími výkony v dalších disciplínách, 
není dobrou vizitkou připravenosti našich plavců na tento kvalitní mítink. 
 
Regenerační a zdravotní péče: 
Po celou dobu soutěže byl závodníkům k dispozici fyzioterapeut Roman Karpíšek. Nebylo potřeba 
řešit žádné zásadní zdravotní problémy. 
 
Odjezd: 
Část výpravy odcestovala 11.6. odpoledne do místa soustředění, města Calella. Druhá část výpravy se 
vrátila zpět do ČR následující den, 12.6.2015. 
 
Další informace: 
Gratulace za předvedené výkony na Gran Premio Barcelona patří Lucii Svěcené a jejímu trenérovi.  
Dobré výkony, byť za svými představami, podala i Petra Chocová na obou prsařských tratích, Anna 
Kolářová, Martina Elhenická a Ján Kútnik v některých disciplínách. Ostatním reprezentantů se bohužel 
i přes snahu nepodařilo v žádné disciplíně postoupit mezi nejlepších 16. V několika disciplínách byl 
dosažený čas až příliš za nejlepším osobním výkonem. Atakování limitů pro Mistrovství světa bylo 
zřejmé pouze u Martina Vernera, ostatní potencionální adepti se limitům ani nepřiblížili. Z tohoto 
pohledu nelze hodnotit celkové vystoupení české reprezentace uspokojivě. 
 
Poděkování:  
Rád bych poděkoval zejména Janu Novotnému, generálnímu sekretáři ČSPS, který dokázal zajistit vše 
potřebné navzdory neustálým změnám a odhláškám. Bylo velmi složité zorganizovat účast české re-
prezentace na tomto mítinku a návazně soustředění v Calelle pro 5 skupin s různými přílety, odlety a 
pobytovými podmínkami. 
Rovněž děkuji kolegům Markétě Kaplanové a Romanu Karpíškovi za pomoc a péči o výpravu v Barce-
loně. 
 
Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna – reprezentační trenér 
Calella, 15.6.2015 

 


