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Hodnocení výsledků reprezentace ČR na ME seniorů 21. – 31. 7. 2008 EGER 
MAĎARSKO 2008 
 
 Reprezentace ČR v plavání s ploutvemi (PP) a distančním plavání s ploutvemi (DPP) 
byla sestavena trenéry Petrem Smolíkem a Zbyňkem Svozilem. Nominační limity nebyly 
stanoveny, a tak se přihlíželo spíše k tomu kdo má šanci se nejlépe umístit. Z tohoto pohledu 
měly nominaci jistou vytrvalkyně na volné vodě Petra Hostinská a Zuzana Svozilová a také 
samoplátce Josef Cimburek. Predikce kvalitního umístění měla i Markéta Svozilová na 
plavání s krátkými ploutvemi (BF) a sprinter Tomáš Mixa, který kombinoval krátké tratě PP 
se sprinty na BF. Dalším nominovaným byl Radek Vodička. Tento bývalý aktivní plavec bez 
ploutví měl za úkol kvalitní umístění na sprintérských tratích 50 a 100 BF. Na poslední chvíli 
se ME zúčastnila i Petra Žižková, která doplnila štafetu žen 4x3000m v DPP. 
Příprava se především odehrávala ve dvou soustředěních v Olomouci odkud také výprava 
vyjela.  
 Závody v Egeru se odehrávaly v krásném bazénu s již tradičně velmi rychlou vodou. 
Bohužel trend „předražených závodů“, kdy startovné dosahuje již astronomických hodnot, se 
zde plně projevil. Na mistrovstvích světa a Evropy v podstatě neexistuje kategorie „středních 
mezinárodních výkonů“. Sportovní národní federace nominují pouze závodníky, kteří mají 
šance se kvalifikovat minimálně do finálových bojů. Tato taktika má za následek, že 
v jednotlivých disciplínách se sice dosahují stále lepší výkony a překonávají se světové, 
kontinentální i národní rekordy, ale radikálně ubývá počet zúčastněných zemí a závodníků. 
Zúžení startovního pole v podstatě ve všech disciplínách má pak zásadně negativní následek 
v tom, že i výborné umístění v národním rekordu není ani v polovině startovního pole. Málo 
zúčastněných závodníků a zemí se projeví v neuznání těchto výkonů a krácení finančních 
dotací a prostředků… Je to začarovaný kruh, kterého si jsou vědomi snad všechny země, ne 
tak představitelé CMASu. Pokud se něco zásadního nestane myslím, že tento krásný sport, 
místo účasti na OH, postupně zmizne v propadlišti dějin. 
 
 Reprezentační družstvo ČR podržela nejlepším výkonem Petra Hostinská. Petra 
prokazovala stále lepšící formu již na MČR ve Zlíně, kde se již plně sžila s novou ploutví, 
která ji výborně „sedla“. Nejlepší výkon dosáhla Petra na závěrečném závodě na 6000m. 
V nedalekém Egerdsalogu na jednokilometrovém okruhu šla Petra zcela koncentrovaně a 
sebevědomě po startu ihned do čela pole. Z první pozice ji po celou dobu nikdo nedokázal ani 
v náznaku konkurovat. Obavy, že tempo nevydrží se ukázaly jako liché. Petra postupně 
zvyšovala náskok a bez větších problémů si dojela pro vítězství a po roce 2004 již druhý titul 
mistryně Evropy! Gratulujeme! Petra, ale zaplavala výborně i v bazénových disciplínách, 
překonala ČR rekord na 200PP (1:39,56), postoupila do finále na 1500PP (14:17,11) kde 
nakonec obsadila krásné sedmé místo (14:18,40). Osobní zlepšení prokázala i na 800PP 
(7:26,40) a 400PP (3:34,32).  
 Zuzana Svozilová se také umístila nejlépe v disciplíně na volné vodě a málem jsme se 
radovali s dvojnásobného medailového umístění na 6000m! Zuzana se postupně ze sedmého 
místa po prvním okruhu dokázala propracovat až na přímý kontakt s třetí v pořadí 
francouzskou Grosjean (mistryně světa 2007). Zdálo se, že má více sil, ale křeče do lýtka ji 
nedovolily jít plně do souboje v cílovém koridoru a tak na ni zbylo to nejméně populární, 
přesto velmi cenné 4. místo. Zuzka také vytvořila ČR rekord na 400PP (3:32,30) a řadu 
osobních rekordů 200PP (1:39,87), 800PP (7:29,71) a 1500PP (14:22,09), kde na ni zbylo 
opět nepopulární 9. nepostupové místo.  
 Další rekord a 7. místo získala Markéta Svozilová na 200BF (1:54,11), 6. místo pak 
překvapivě na 50BF (0:23,97) a 8. místo na 100BF. Markéta měla po úspěchu a zisku třetích 
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míst na MSJ v Kolumbii jen týden času na reaklimatizaci a přípravu na další vrchol. I přes 
veškeré potíže to však dokázala a mohla být spokojena.  
 Rekord ČR získal i Radek Vodička a přes svoji premiéru se novým ČR rekordem 
(0:21,04) probojoval do finále na 50BF kde obsadil 6. místo na 50BF (0:21,14). Velmi solidně 
zaplaval i dvojnásobnou trať 100BF (46,93) kde společně obsadil s Tomášem Mixou 
společné 9. místo. Tomášovo nejlepší umístění bylo překvapivě 7. místo na 50BF (0:21,22). 
Bohužel Tomáš nedokázal přidat další finálová umístění ani osobní rekordy. Na 50 RP 
obsadil místo 10. (0:17,37) a na 100PP ani neodstartoval neboť neměl zkontrolovanou ploutev 
a pořadatelé ho nepustili na start. Tomáš se bude muset více koncentrovat nejen na závody a 
přípravu před nimi, ale i na další věci a povinnosti tak, aby těsně před starty neměnil ploutve, 
nezaměstnával ostatní aby mu dělali na poslední chvíli servis a řešili za něho problémy o 
kterých věděl dlouhou dobu před tím! 
 Josef Cimburek se stává specialistou na extrémní závod na 20km, kde nepatří mezi 
nejrychlejší, ale rozhodně mezi nejvytrvalejší! Po náročném závodě doplaval i v Maďarsku a 
obsadil zde 8. místo a dále, na pro něho sprinterské trati 6km, 10. místo. Tento závod mužů 
nedokázalo, pro přehřátí a další potíže, dojet celá řada vynikajících závodníků. 
 

Dr. Zbyněk Svozil 
reprezentační trenér  
Olomouc; září 2008 
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