HODNOCENÍ REPREZENTAČNÍ AKCE

Mistrovství světa v krátkém bazénu 2021
Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)
16. 12. – 21. 12. 2021
Etihad Aréna (25m indoor pool)

Plavci:

♀ Kristýna Horská (97), Simona Kubová (91), Barbora Seemanová (00)
♂ Jan Čejka (01), Tomáš Franta (98), Ondřej Gemov (99), Sebastian Luňák (02),
Jan Micka (95), Jan Šefl (90), Matěj Zábojník (00)

Realizační tým:

vedoucí trenér:
trenéři:
fyzioterapeuti:
vedoucí výpravy:

Martin Kratochvíl
Petra Škábová, Jiří Vlček, Jan Kreník
Martina Čápová, Kateřina Bošková
Jakub Tesárek

Obecné hodnocení:
Mistrovství světa v krátkém bazénu bylo z důvodu celosvětové pandemie COVID-19 přeloženo
z prosince 2020 na letošní rok. Dějištěm akce bylo hlavní město Spojených arabských emirátů –
Abú Dhabí. Ve slavné Etihad Aréně byly po dobu šampionátu postaveny dva mobilní plavecké
bazény od Myrtha Pools, generálního partnera FINA. Jeden z těchto bazénů byl závodní (25x25
metrů, 10 drah), druhý byl určen pro rozplavání a vyplavání (25x20 metrů, 8 drah).
Oproti předešlým vrcholným akcím konaných v době pandemie (OH, ME25 v Kazani, ME50
v Budapešti či MEJ v Římě) nebyla na tomto šampionátu vytvořena žádná striktní bublina.
Přesto se akce neobešla bez částečně nutných opatření – nošení roušek, nainstalovaná
interaktivní aplikace Alhosn pro kontrolu bezinfekčnosti v mobilním telefonu, rozestupy
v hledišti, kontrolní dva PCR testy v průběhu MS atd.
Bohužel při prvních kontrolních PCR testech bylo odhaleno 11 pozitivních účastníků napříč 8
federacemi. Ačkoliv se nejednalo o nijak vysoké procento nakažených z celkového počtu všech
účastníků, bylo zřejmé, že další pozitivní budou při opakovaných testech přibývat. Následně byl
tedy pořadateli v Etihad Aréně zásadně upraven provoz.
Zatímco začátek MS byl ze strany pořadatelů „mírně“ podceněn – v zázemí arény byl vyčleněn
nedostatečný prostor pro fyzioterapeuty, kde byly všechny výpravy pohromadě s minimálními
rozestupy (v jedné místnosti se nacházeli jak fyzioterapeuti, tak téměř všichni závodníci, trenéři,
dokonce zde bylo i občerstvení pro plavce a realizační týmy), stejně tak nebyl nijak korigován
provoz na bazénu během tréninkových dnů před samotným konáním MS. Téměř všechny
výpravy se zpravidla nahrnuly trénovat v optimálních časech vzhledem k dennímu rytmu
sportovců, tj. dopoledne 9–11, odpoledne 16–18. V bazénech nebylo v tyto časy doslova
k hnutí, což i nás donutilo následně hledat jiné tréninkové časy.
Vyplavávací bazén byl pouze 25metrový a 8dráhový, což bylo zcela nedostatečné i pro samotný
průběh šampionátu, bazén tak byl neustále narvaný k prasknutí jak závodníky ve vodě, tak
trenéry na břehu. Výpravy v hledišti rotovaly dle předem stanoveného zasedacího pořádku.
První závodní den byly výpravy vtěsnány do dvou sektorů, ačkoliv Etihad Aréna nabízela
nepřeberné množství míst k sezení v hledišti. Teprve od druhého dne začali pořadatelé
vymáhat, aby se v hledišti důsledně nosily roušky a aby se sedělo ob sedadlo. Naše výprava
nalezla od druhého závodního dne potom místo na balkóně, kde jsme měli dostatek
„bezpečného“ prostoru a nemuseli jsme se mačkat s cizími výpravami. Snažili jsme se tímto
mimo jiné snížit riziko sociálního kontaktu kvůli nákaze koronaviru.
Od třetího dne potom pořadatelé zpřísnili hygienická opatření – do společné místnosti všech
výprav a do bazénu mohli dopoledne v průběhu závodů pouze plavci, kteří ten den startovali.
Odpoledne pak mohli na bazén pouze (semi)finalisté. Závodníci, kteří ten den neplavali, mohli
jít trénovat ráno od 7 před zahájením rozplavání nebo v polední pauze po skončení dopoledního
závodního bloku a před zahájením rozplavání na odpolední finálový závodní blok. Tím bylo
smysluplně docíleno toho, že se závodníci a realizační týmy nekumulovali ve společné místnosti
a na bazénech. Tento režim bez problémů fungoval až do konce šampionátu.
Při vstupu na stravování v hotelu a při každém vstupu na bazén byla kontrolována bezinfekčnost
všech účastníků skrz aplikaci Alhosn, kam byly nahrávány výsledky PCR testů. Naše výprava
musela absolvovat nejprve povinný PCR test před odletem, druhý po přistání v Abú Dhabí na
letišti, následně jsme absolvovali další dva kontrolní PCR testy v průběhu šampionátu. Naštěstí
jsme všichni měli vždy negativní výsledky, což se o jiných výpravách říci nedalo. S přibýváním
pozitivně testovaných v ostatních výpravách sílila nejen naše nervozita a zároveň postupně
značně prořídla startovní listina.

Cesta do dějiště šampionátu proběhla v pořádku a bez komplikací, včetně transferu autobusem
z letiště na hotel. Odlétali jsme 13. 12. z Prahy (sraz v 5:00 na letišti), s jedním přestupem ve
Frankfurtu. Do Abú Dhabí jsme dorazili v nočních hodinách (časový posun + 3 hodiny). Simona
Kubová cestovala 13. 12. po vlastní ose do Abú Dhabí z Dubaje, kde byla před MS na VT se svým
trenérem z ISL.
Česká výprava bydlela ve 4hvězdičkovém hotelu Radisson Blue, v 15minutové dochozí
vzdálenosti do Etihad Areny. Shuttle busy jezdily v pravidelných časech po 30 minutách zcela
bez problémů. Cesta autobusem mezi hotelem a Etihad Arenou trvala 5 minut. Plavci i trenéři
však často volili cestu pěšky, což bylo příjemným zpestřením pobytu.
Kvalita ubytování i stravování byla vynikající. Snídaně, obědy i večeře nabízely pestrý výběr jídel
(s výjimkou vepřového 😊 ). Ve všech prostorech hotelu bylo nutné nosit roušku, s výjimkou
pobytu na pokoji a při konzumaci jídla v restauraci.
Oproti předešlým vrcholným akcím v letošním roce byl na bazén umožněn přístup i divákům.
Závodníci se však s diváky nesetkávali, snad jen s výjimkou hlavního vstupu. Pro diváky byly
vyčleněny samostatné sektory na protilehlé straně Etihad arény. Zároveň bylo patrné, že
plavání v arabských zemích není příliš populární a divácká kulisa tak byla spíše symbolická.
Zázemí Etihad Arény bylo na vysoké společenské úrovni. Moderně vybavené 3patrové hlediště,
včetně eskalátorů, světelného digitálního prstence, obří televizní kostky nad bazénem, zázemí
pro novináře, sky boxů pro VIP hosty, MIX zóny atd. Nádherně byla propracována digitální
grafika při nástupech na (semi)finálové rozplavby s profilovými fotografiemi plavců, doplněná
laserovou show.
Cesta zpět do ČR byla hektická vlivem několika nešťastných náhod, které se na sebe nabalovaly
jako sněhová koule. Nejprve se brzy ráno (6:00) o 20 minut zpozdil odjezd našeho autobusu
z hotelu na letiště, následně kvůli rekonstrukci letiště jsme hledali vstup na terminál č. 3, ze
kterého naše letadlo mělo letět, museli jsme projít celým letištěm, abychom následně zjistili, že
odbavení pro terminál č. 3 zajištuje personál terminálu č. 1, kde nastal problém u odbavení
zavazadel – jednak nám pracovníci přepážek nebyli schopni všem natisknout letenky druhého
letu z Frankfurtu do Prahy, jednak složitě a časově dlouho řešili naše QR kódy a příjezdové
formuláře při výstupu v Praze a odbavení masážních lehátek. Jakub Tesárek potom na palubě
letadla z Abú Dhabí do Frankfurtu musel online zajistit check-in letenek z Frankfurtu do Prahy,
protože naše letadlo z Abú Dhabí nabralo zpoždění a ve Frankfurtu jsme měli pouze 35 minut na
přestup, kdy jsme museli projít pasovou kontrolou a kontrolou příručních zavazadel při vstupu
do schengenského prostoru. Celá výprava si tak dala dostihový závod napříč celým
frankfurtským letištěm, abychom vůbec stihli přestup. Zavazadla dorazila za námi s denním
zpožděním, kdy nám je pracovníci Letiště Václava Havla rozvezli dle adres domů.
Předčasné odjezdy: Barbora Seemanová – ze zdravotních důvodů 17. 12. odjezd z Abú Dhabí do
Dubaje a odtamtud letecky do ČR.

Hodnocení výsledků:
Letošní sezóna byla extrémně náročná co do počtu vrcholů na mezinárodní scéně (ME, OH, ME25,
MS25, Simona Kubová a Bára Seemanová startovaly i v ISL). Po velmi vydařeném listopadovém
ME25 v Kazani bylo pro některé plavce náročné udržet kvalitní formu, přesto se s tím většina
dokázala popasovat velmi dobře.

V průběhu 6 závodních dnů absolvovalo 10 našich reprezentantů celkem 31 individuálních startů.
Shrnutí:

31 startů, z toho 9 osobních rekordů (29 %), z toho 7 ČR rekordů!

3 finálové účasti
5. místo:
J. Čejka (200 znak)
7. místo:
S. Kubová (100 znak)
8. místo:
K. Horská (200 prsa)
+ 9 (semifinálových) umístění do 16. místa
9. místo:
B. Seemanová (200 kraul), M. Zábojník (200 prsa)
12. místo:
T. Franta (100 znak), M. Zábojník (100 prsa)
S. Kubová (50 znak), J. Čejka (50 znak)
15. místo:
S. Luňák (200 motýlek)
16. místo:
K. Horská (200 polohový závod), J. Micka (1500 kraul)
7x překonaný rekord ČR
J. Čejka:
2x na 50 znak, 2x na 200 znak
M. Zábojník: 2x na 100 prsa
T. Franta:
1x na 100 znak
… i trocha „smůly“:
9. místo Barbory Seemanové na 200 kraul – 5 setin od posledního postupového času,
následně ze zdravotních důvodů odhlášena z dalších startů (skřípnutý nerv na zádech
pod lopatkou)
9. místo Matěje Zábojníka na 200 prsa – opět 5 setin od posledního postupového času

Kompletní výsledky MS25 2021: https://www.omegatiming.com/2021/15th-fina-world-swimmingchampionships-25m-live-results?fbclid=IwAR0LrkM-oiVjrJjgmhSd3AQh3lwfYipaNFPD18mYG7DMJ2UlniWMsrr_nQ

Celý reprezentační tým fungoval po celou dobu šampionátu koherentně, všichni se vzájemně
podporovali, udržovali pozitivní týmovou atmosféru a nebylo třeba řešit žádných kázeňských
prohřešků. Všichni plavci přistoupili k MS svědomitě a zodpovědně, byť některé výkony zůstaly
za očekáváním.
Skvěle fungovala dvojice fyzioterapeutek, která se soustavně starala dle potřeb plavců o jejich
unavená těla. Jedno masérské lehátko jsme měli přítomno na bazénu ve společné místnosti,
kde probíhala akutní a předstartovní fyzioterapie, druhé lehátko jsme měli na hotelu a dle
potřeby pendlovalo mezi hotelem a bazénem. Plavci využívaná byla relativně hodně také
lymfodrenáž. Oběma našim fyzioterapeutkám bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat.
Poděkování patří také všem osobním trenérům zúčastněných plavců, jmenovitě Petře Škábové,
Jiřímu Vlčkovi, Tomáši Baumrtovi, Dominiku Vavrečkovi a Janu Kreníkovi.
Zvláštní poděkování bych chtěl touto cestou vyjádřit Jakubu Tesárkovi, který zajišťoval všechny
administrativní nutnosti, kterých nebylo vzhledem ke covidové situaci zrovna málo. Operativně
byl schopen na vše reagovat a stal se nedílnou a důležitou součástí celého realizačního týmu.
V průběhu MS byl na několik dnů přítomen také předseda ČSPS pan Petr Ryška, jemuž též děkuji
za podporu reprezentačního výběru přímo v dějišti šampionátu.
Děkuji také reprezentačnímu koordinátorovi Jaroslavu Strnadovi, který s námi dennodenně na
dálku komunikoval a také nás patřičně podporoval a motivoval.

Hodnocení vypracoval: Mgr. Martin Kratochvíl

V Pardubicích, 27. 12. 2021

