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Hodnocení účasti reprezentantů ČR na MSJ 2008 v Neivě v Kolumbii 2. – 12. 7. 2008 
 
 Velmi přísné limity pro účast na MSJ splnily Barbora Sládečková a Markéta 
Svozilová. Na mistrovství ČR ve Zlíně se k nim na poslední chvíli přidal i Libor Válek. 
Posledním členem výpravy se stal nejmladší účastník výpravy Oldřich Peleška, který sice 
limity nesplnil, ale byl nominován především z důvodů získání zkušeností z vrcholného 
závodu vzhledem k  možným účastem v dalších dvou letech.  
 Příprava probíhala v klubech a dále ve dvou tréninkových kempech v Olomouci 
s dostatečným časovým předstihem před vlastním MSJ, tak aby bylo možné korigovat domácí 
přípravu. Pro vyladění a aklimatizaci před závodem byl zvolen několikadenní pobyt 
v Kolumbii. Příprava byla negativně ovlivněna tím, že nebyla do poslední chvíle známa výše 
finančních prostředků pro výjezd i přípravu.  
 Vedoucím výpravy byl Zdeněk Skružný, trenérem Zbyněk Svozil. Dalšími účastníky 
výpravy byli samoplátci a rodiče a zároveň trenéři Oldřich Peleška starší a Jana Bražinová.  
 Bohužel nedošlo k dohodě vedoucího výpravy a trenéra a výprava se ještě před 
odjezdem rozdělila na dvě části. Zdeněk Skružný s Barborou Sládečkovou zvolili extra 
přípravu v Bogotě (2500m nad mořem) s odjezdem již 25. 7. kdy využili soukromých 
kontaktů v tomto hlavním městě. Zbytek výpravy zvolil kratší, čtyřdenní tréninkový pobyt 
přímo v dějišti mistrovství v Neivě (400m nad mořem) s odletem 28. 7. Výprava se tak 
v podstatě zkompletovala až v místě dění 1. srpna 2008.  
 Závody probíhaly ve městě Neiva cca 300km od Bogoty v provincii DEL HUILA. 
Mistrovství světa byla věnována velká pozornost medií, místní samosprávy a celé sportovní 
veřejnosti. Česká výprava přicestovala jako první, takže pozornost byla namířena přímo na ní. 
Výprava sice neměla jediné zavazadlo (někde se po cestě zpozdily), za to již byly zveřejněny 
první komentáře a rozhovory. V tomto duchu se odehrávaly první i další dny pobytu, když na 
naše poměry navštívil závody nevídaný počet diváků, kteří plně zaplnily tribuny i ve velmi 
horkých dnech a pozdravit českou výpravu byl například i guvernér provincie, který 
obdaroval naší výpravu malými dárky. 
 Otevřený bazén o osmi drahách, doplněný o skokanský i další 25 metrový tréninkový 
bazén se v tréninkových dnech velmi vehementně a na poslední chvíli opravoval, čistil, 
natíral, a to za účasti na naše poměry velkého množství pracovníků a pořadatelů. V tyto dny 
jsme měli možnost poznat něco z místní kuchyně a především z místní nátury obyvatel, kteří 
byli velmi pozorní, dobromyslní, ochotní a veselí i když trochu nespolehliví, především 
v udávání časových údajů předávání spolehlivých informací apod. Obavy z násilí a nebezpečí 
z okradení apod. nám připomínali pouze všudypřítomní policejní a vojenské složky, které 
střežily sportovce nejen na bazéně, ale i v místním kvalitním hotelu, kde byly výpravy 
ubytovány. Svobodný pobyt v podstatě neexistoval a pořadatelé důsledně dbali na ozbrojený 
doprovod kohokoliv a kamkoliv včetně nákupů suvenýrů či při návštěvě místního 
pohostinství, kdy počet doprovodu byl často stejně početný jako počet hlídaných návštěvníků.  
 Obavy z místní neklidné politické situace se bohužel podepsal na množství výprav i na 
množství sportovců v družstev, které se závodu účastnili. Neúčastnili se např. tradiční 
výpravy z Německa a Francie Celkově se závodu zúčastnilo 18 států. Mezi nejúspěšnější 
výpravy se zařadili sportovci z Ukrajiny, Řecka, Itálie, Maďarska a pořadatelské Kolumbie. 
Mezi nejlepšími se neztratila ani naše minivýprava. 
 
Markéta Svozilová 
Markéta se stala nejúspěšnější členkou našeho družstva, když získala dvě bronzové medaile 
(50 a 200 BF) a jedno 4. místo (100BF). Po úvodním rozehřívajícím startu na 50RP se 
olomoucká plavkyně koncentrovala na své disciplíny v krátkých ploutvích tkz. BiFins. Zde 
bylo velmi důležité, že Markéta nepodlehla tíze odpovědnosti a ve všech startech se zlepšila a 
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tím vytvořila nejen své osobní, ale i seniorské rekordy ČR. Zlepšení ve všech disciplínách 
znamená, že příprava i vyladění byly načasovány velmi dobře. Markéta svůj velmi náročný 
program ukončila solidním 7. místem v distančním plavání s ploutvemi na jezeře „Yaguará“.  
 
Libor Válek 
Libor měl velmi náročný program a přesto dokázal podat velmi dobré a vyrovnané výkony. 
Ve všech svých startech postoupil do finále. Na 400PP by mohl dosáhnout jistě lepší čas, ale 
výsledek byl bohužel ovlivněn nelogickým řazením disciplín, když po náročné finálové 
disciplíně na 1500PP musel vzápětí absolvovat i 400PP. Nejlepší umístění (4. místo) 
vylepšené ještě překonáním seniorského rekordu ČR bylo pro Libora 200PP, kde jako první 
Čech pokořil hranici 90 sekund. Na volné vodě se od něho po slibném úvodu (3. místo) 
čekalo více než konečné 9. místo, ale celkové Libor v Kolumbii překonal nejen své osobní 
rekordy ale i splnil očekávání.  
 
Barbora Sládečková 
Barbora absolvovala náročnou sezónu s celou řadou mezinárodních startů. Po celou dobu 
vypadala její sportovní forma velmi dobře. Bohužel s blížícím se mistrovstvím světa došlo u 
Barbory k útlumu, který se projevil již na Mistrovství ČR ve Zlíně a pokračoval i v Kolumbii. 
Riskantní pobyt v hlavním městě Kolumbie Bogotě s nadmořskou výškou 2500m nad mořem 
bezprostředně před závodem nevyšel a pokles formy minimálně nezastavil. Nejlepším 
umístěním bylo 5. místo na 100RP a 6. místo na 200PP. Jako jediná účastnice výpravy 
nezaznamenala Barbora žádná osobní zlepšení. Celkově tedy více než radost zažila Barbora 
zklamání. Zklamán byl i trenér, když dříve domluvený a přihlášený závod na DPP, Barbora 
odřekla až na místě.  
 
Oldřich Peleška 
Nejmladší účastník, který během závodů oslavil teprve 15. narozeniny se určitě neztratil 
a získal při své reprezentační premiéře dvě cenná finálová umístění. Nejlepší umístění získal 
Olda překvapivě v disciplínách pod vodou když na 50RP a 100RP se umístil na 7. místě vždy 
s osobním zlepšením. Vzhledem k svému věku ho snad nejlepší výkony v juniorské kategorii 
teprve čekají a věřím, že dosažené výkony v Kolumbii ho v náročné další práci povzbudí.  
 
Na závěr bych chtěl poděkovat ing. Oldřichovi Peleškovi za bezprostřední podporu a ochotu 
vždy pomoci v nelehkých situacích, které jsme při náročném cestování a pobytu zažívali a 
samozřejmě všem závodníkům, kteří vzorně reprezentovali české plavání s ploutvemi. 
 

Zbyněk Svozil 
reprezentační trenér juniorů pro rok 2008. 
září 2008 
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