
Mistrovství Evropy v Szegedu 23.-28. 7. 2012 z pohledu P.Zajpta 

 

Souhlasím s hodnocením Lídy Krupkové.  

Akci hodnotím také velmi pozitivně a výsledky kterých bylo dosaženo je třeba hodnotit kladně. Umístění v TOP 

15 v absolutní evropské špičce ukazuje na vysokou kvalitu závodníků s příslibem do budoucna směrem k dalším 

závodům. Potěšující je i fakt, že naši závodníci v TOP 15 mohou v dalších letech své umístění ještě zlepšit a vše 

naznačuje tomu, že se můžeme dočkat i umístění v TOP 10. Do dalších let bude při zachování dosavadní kvalitní 

práce velkou nadějí na medaili Tereza Bohumská.  

 

Krátké hodnocení jednotlivých závodníků z pohledu odevzdaného výkonu, kvality ale i nedostatků:  

 

Matěj Krupka – Matěj stále stoupá, několik let patří do absolutní české špičky, nyní bych si dovolil tvrdit, že 

začíná patřit do špičky evropské. V seniorské evropské konkurenci už má své pevné místo. Odevzdal maximální 

možný výkon. Profesionální příkladný přístup. Ochotně radil a motivoval mladší a méně zkušené v týmu. 

Výsledky v TOP 15 jsou velmi kvalitní hlavně když se podíváme z pohledu jaká jména skončili za ním (namátkou 

F.Rijhnen, F.Spruyt a další)  

Matěj Pravda – na sprintech dosáhl a odevzdal to co se od něj očekávalo. Tisícinka vteřiny ho dělila od finále na 

300m, na 500m měl v rozjížďce tvrdý kontakt se závodníkem v první zatáčce a ztrátu už nedokázal dohnat. 

Přesto však i na trati 500m lze očekávat v dalších letech posun a kvalitní výsledek. V závodě na 1000m podal 

Matěj opět výborný výsledek. Překvapivě kvalitně si počínal i v závodě na dlouhých tratích.  

Richard Kudělásek – odevzdal maximální možný výkon. Nevynechal žádnou z tratí. Ze začátku mistrovství ho 

trochu limitovala natažená třísla. Technická náročnost byla pro Richarda znát v zatáčce, kde je zapotřebí pro 

další léta zapracovat na technice. Co se týká výbušnosti a rychlosti je Richard na dobré úrovni. Měl vyrovnané 

výkony.  

Jaroslav Klícha – Nejlepší náš junior B a společně s Matějem Krupkou a Matějem Pravdou i nejúspěšnější 

závodník výpravy. Potkal se s formou. Jeho výkony nepostrádali potřebnou dávku odvahy a odhodlání. Je 

schopen agresivnějšího pojetí závodu, což někdy může hrát pozitivní, ale i negativní roli. Jaroslav si však velmi 

dobře poradil právě s okamžiky kdy je potřeba přitvrdit a kdy naopak jednat opatrněji směrem k hrozícím 

varování. Jaroslav na mě zanechal dojem pohodově naladěného závodníka, který je ochoten odevzdat 

maximum pro kvalitní výsledek. Jeho výkon v závodě na 15000m E považuji za jeden z vrcholných okamžiků 

našich závodníků v Szegedu.  

Šimon Pravda – Velmi vyrovnané a kvalitní výkony. Technika na vysoké úrovni, vizuálně srovnatelná s nejlepšími 

závodníky v jeho kategorii. Podal kvalitní výsledky. Dvě finálové účasti na dlouhých tratích jsou velký úspěch.  

Lukáš Vevera – Nepotkal se na ME dle mého názoru s TOP formou. Odhodlání a nasazení bylo maximální. První 

velký start za reprezentaci byl pro Lukáše velkou zkušeností a motivací. Je potřeba ještě zapracovat na technice 

a rychlosti. Je otázkou budoucí Lukášova specializace.  

Michal Prokop – Stejně jako Lukáš ani on se nepotkal dle mého názoru s TOP formou. Jeho výkony byli však i 

přesto dobré, byl schopen závodníky nechávat za sebou. I on odevzdal na ME maximum možných sil.  



Katka Novotná – Svůj první velký start pojala statečně, nejvíce šancí a dobrý pohyb měla na dlouhých tratích. 

Rychlostně ještě není na úrovni evropské konkurence. Potkal ji hromadný pád na trati 10000m, který měla 

celkem slušně rozjetý.  

Tereza Bohumská – Závodnice která zaslouží velkou pochvalu, jak si na prvním šampionátu vedla. Tereza možná 

jen velikostí závodu (ME) ale také hlavně především tím že patřila k nejmladším v celém startovním poli, letos 

na výsledek v TOP 10 nedosáhla. Přesto však překvapivě obsadila 15.místo na sprint 300m. Tereza je ze 

současného reprezentačního kádru příslib na medailové umístění v následujících letech. Dle mého názoru bude 

v roce 2014 (2013?) schopna dosáhnout velkých výsledků. Terezu je potřeba maximálně podporovat ze strany 

svazu. Jedná se o jeden z nějvětších talentů našeho sportu u nás.  

Celá výprava na ME Szeged 2012 proběhla bez problémů. Komunikace mezi závodníky a delegáty fungovala na 

výbornou. O všem bylo rozhodováno po společné domluvě (nasazení závodníků do závodu, rozjížděk, taktika, 

přesuny). Děkuji za výbornou spolupráci Lídě Krupkové. Děkuji za výbornou spolupráci Denisovi Krupkovi. 

Děkuji za podporu týmu a support rodině Prokopů. Děkuji Petrovi Lochmanovi za společnou kvalitní nominaci a 

projevenou důvěru. Děkuji Michalovi Hrazdírovi a celému svazu za podporu a zajištění akce. A především děkuji 

závodníkům reprezentace České republiky za vzornou a kvalitní reprezentaci naší země.  

Pavel Zajpt  

 


