
 

 

 

Hodnocení vystoupení české reprezentace na Mistrovství Evropy v Szegedu 

23.-28. 7. 2012 

 

Předpoklady a cíle: 

Letošního ME se za Českou republiku zúčastnilo 9 závodníků, z toho 3 senioři, 4 junioři B, 1 juniorka B 

a 1 kadetka. Na ME jsme jeli s cílem vylepšit pozici našich závodníků v konkurenci ostatních 

evropských zemí, posunout se blíž k polovině startovního pole u juniorů B, kadetka T. Bohumská 

neměla žádná konkrétní zadání, neboť byla teprve postaršenou kadetkou a v této kategorii bude 

závodit ještě dva roky, senior M. Krupka měl potvrdit svá stabilní umístění na delších tratích v první 

polovině evropského žebříčku, M. Pravda – prvním rokem v kategorii seniorů potvrdit své sprinterské 

kvality a pokusit se dostat do top 15, R. Kudělásek jel na své první ME, měl se pokusit držet krok 

s hlavní skupinou zejména na krátkých tratích, pomoci měl hlavně ve štafetě.  

 

Obecné shrnutí výsledků: 

Na letošním ME dominovali Italové, kterým vyhovovalo to, že ME se letos jelo pouze na dráze, nikoli 

na silnici – na kratších drahách jsou vždy lepší než jejich soupeři. Své postavení potvrdili ziskem 63 

medailí. 

 

Dráha byla dlouhá 180 m a široká 5,5 m, takže šlo o velmi náročnou trať. Na ní si ovšem naši 

závodníci vedli nad očekávání dobře. O výsledku české výpravy se může hovořit jako o nejlepším 

výsledku v historii, i když samozřejmě loňská medaile z maratonu juniorů B nepadla. Dráhové závody 

jsou velmi náročné na techniku bruslení, orientaci v balíku, i taktiku, a v tomto světle lze právě 

hovořit o velmi dobrém vystoupení našich. Oproti minulým letům, kdy jsme získávali spíš dílčí 

úspěchy, a to ještě spíš na silniční části, zaznamenali čeští reprezentanti mnohem větší posun 

směrem nahoru jako celek. Nikdy v historii jsme nezískali tolik umístění do první dvacítky. Letos jsme 

takových umístění měli celkem 12, z toho 10 v individuálních závodech. 

 



Velmi dobrý dojem zanechalo celé české družstvo právě kvůli stabilnímu umisťování se v první 

dvacítce, absolutorium pak zaslouží M. Krupka, M. Pravda, J. Klícha, Š. Pravda a T. Bohumská (ta navíc 

byla jednou z nejmladších účastnic ME). 

V kuloárech se o našem týmu hovořilo s respektem právě pro vyrovnanost výsledků, které svědčí o 

koncepční práci. Naši závodníci se svými výkony zařadili na špičku druhého sledu zemí (v tom prvním 

jsou velmoci typu Itálie, Německa, Francie, Belgie, Holandska), v námi obsazených kategoriích jsme 

předčili své soupeře z Polska, Maďarska, Dánska, ale i Portugalska, v juniorech B jsme nyní na úrovni 

Švýcarska a Rakouska – zemí, které nás v minulých letech jasně předjížděly. 

 

Naši senioři se již zabydleli v první patnáctce, což je výsledek opravdu vynikající. Na této úrovni již 

bojují a často předčí závodníky vyspělých zemí Belgie, Německa, Portugalska, Holandska ad. 

Poprvé v historii se podařilo postavit dvě štafety – juniorů B a seniorů. Obě štafety si v rozjížďkách 

vedly dobře, naši muži v celkovém pořadí obsadili 8. místo (4. v rozjížďce), junioři B bohužel v závěru 

udělali přestupek proti pravidlům a byli ze 4. místa v rozjížďce diskvalifikováni.  

 

Umístění našich reprezentantů: 

 

Senioři - sprinty: 

300 m (celkem závodilo 29 závodníků, vítěz N. Pelloquin – FRA – 25,6084s): M. Pravda – 13. místo (26,3344s), 

R. Kudělásek 23. (27,5927s), M. Krupka – 25. (27,6353s) 

 

500 m (celkem závodilo 32 závodníků, vítěz B. Swings – BEL – 41,523 s): M. Pravda – 23. (42,929 s), M. Krupka – 

24. (43,112 s), R. Kudělásek – 25. (43,844 s) 

 

1000 m (celkem závodilo 34 závodníků, vítěz L. Cassioli – ITA – 1:25,202): M. Pravda – 14. (1:28, 928 min), M. 

Krupka – 25. (1:29,542min), R. Kudělásek – 32. (1:32,704) (dle pravidel je celkové pořadí na této dáno nikoli 

časem, ale podle umístění v rozjížďkách, pokud by bylo řazeno dle časů jako na trati 500 m, pak by pořadí bylo – 

M. Pravda – 14., M. Krupka 20. a R. Kudělásek 29.) 

 

Senioři – dlouhé tratě: 

15000 m Eliminace (celkem závodilo 34 závodníků, vítěz F. Francolini – ITA - měl čas 23:20,645): M. Krupka – 

14. místo, M. Pravda 22.-23., R. Kudělásek 28.-29. 

 

10000 m Bodovací/Eliminace (celkem závodilo 32 závodníků, vítěz F. Francolini – ITA - měl čas 15:16.369): M. 

Krupka – 13. místo, M. Pravda – 21.-22., R. Kudělásek – 27.-28.) 

 

 



Juniorky B - sprinty: 

300 m (celkem závodilo 26 závodnic, vítězka D. Tiberto – ITA - 27,7477s): K. Novotná – 24. (32,1336) 

 

500 m (celkem závodilo 32 závodnic, vítězka S. Tas – BEL – 44,995 s): K. Novotná – 29. (49,727 s) 

 

1000 m (celkem závodilo 32 závodnic, vítězka J. Hofmann – GER – 1:35,844 min): K. Novotná – 31. (1:44,003) 

(dle pravidel je celkové pořadí na této dáno nikoli časem, ale podle umístění v rozjížďkách, pokud by bylo 

řazeno dle časů jako na trati 500 m, pak by K. Novotná skončila na 29. Místě) 

 

Juniorky B – dlouhé tratě: 

10000 m Eliminace (celkem závodilo 30 závodnic, vítězka S. Tas – BEL – čas 16:47,198 min): K. Novotná – pád, 

skončila 23. 

 

10000 m Bodovací/Eliminace (celkem závodilo 27 závodnic, vítězka F. Condina – ITA 16:40,440): K. Novotná – 

23. 

 

 

Junioři B - sprinty: 

300 m (celkem závodilo 35 závodníků, vítěz S. Albrecht – GER – 26,2101s): J. Klícha – 21. (28,3498), Š. Pravda – 

25. (28,5152 s), L. Vevera – 29. (28,8792 s) 

 

500 m (celkem závodilo 32 závodníků, vítěz M. Diamanti – ITA – 42,927 s): J. Klícha – 25. (45,021 s), Š. Pravda – 

27. (45,127 s), M. Prokop – 28. (45,386 s) 

 

1000 m (celkem závodilo 39 závodníků, vítěz S. Albrecht – GER – 1:29,616): J. Klícha – 20. (1:32,503), M. Prokop 

– 28. (1:33,712 s), L. Vevera – 32. (1:34,395 s) 

 (dle pravidel je celkové pořadí na této dáno nikoli časem, ale podle umístění v rozjížďkách, pokud by bylo 

řazeno dle časů jako na trati 500 m, pak by pořadí bylo – J. Klícha – 16. , M. Prokop – 26., L. Vevera -31.) 

 

Junioři B – dlouhé tratě: 

15000 m Eliminace (celkem závodilo 38 závodníků, vítěz A. Putignano – ITA - měl čas 23:40,108): J. Klícha – 11., 

Š. Pravda – 19., M. Prokop – 29. 

 

10000 m Bodovací/Eliminace (celkem závodilo 38 závodníků, vítěz S. Mareschi – ITA 15:30,962): Š. Pravda – 

18., J. Klícha – 21.-22., M. Prokop – 25.-26. 

 

Kadetky - sprinty: 

300 m (celkem závodilo 29 závodnic, vítězka L. Rossi – ITA – 28,3444s): T.Bohumská – 15. (30,5677 s) 



 

500 m (celkem závodilo 28 závodnic, vítězka G. Bormida -ITA – 45,594s): T.Bohumská – 20. (48,172 s) 

 

 

Kadetky – dlouhé tratě: 

5000 m Eliminace (celkem závodilo 32 závodnic, vítězka G. Bonechi - ITA – čas 8:39,361 min): T. Bohumská – 

24. 

 

3000 m Bodovací (celkem závodilo 31 závodnic, vítězka M. Zanini – ITA 5:00,049 min): T. Bohumská – 25. 

 

 

 

Hodnocení: 

Celé vystoupení české reprezentace lze hodnotit velmi kladně. Je zapotřebí poděkovat novému 

předsednictvu ČSKB, které připravilo pro tým velmi dobré podmínky (hrazení ubytování na velmi 

kvalitní úrovni, dopravy a vybavení). I to závodníci vnímali velmi silně a tato podpora zvyšovala jejich 

sebevědomí a i pocit odpovědnosti za jejich výkony. V týmu vládla naprosto uvolněná, vzájemně se 

podporující nálada, tým byl složen velmi dobře co do výkonnosti, tak i morálních kvalit. Všichni 

závodníci se vzájemně podporovali, radost jednoho se přenášela na celý tým a celý tým také výsledky 

všech velmi žil. 

  

Technické zázemí týmu fungovalo bezchybně (organizační a lékařské zajišťování – Denis Krupka, 

Ludmila Krupková), rychlé a kvalitní bylo díky Pavlovi Zajptovi fotografické a videozpravodajství z  ME, 

poděkování patří i rodině Prokopových, kteří sice nebyli součástí oficiální delegace, ale kteří přispěli 

zajišťováním drobných pomocí ke kvalitním výkonům (odvoz na sportoviště, samostatné zajišťování 

občerstvení na závodech apod.), silná podpora byla cítit i mezi našimi fanoušky (rodiny závodníků).  

 

Výkony závodníků na ME je potřeba hodnotit zejména s vědomím, že zde závodí již jen ti nejlepší ze 

svých zemí. Proto naše pravidelné postupy z rozjížděk do 20členného finále na dlouhých tratích jsou 

výsledky vynikajícími, a pokud se pak v samotném finále podařilo „uhrát“ ještě další výsledek, což se 

podařilo zejména J.Klíchovi (11.), M. Krupkovi (13.+14.), ale i Š. Pravdovi (18.), pak toto snese velkou 

pochvalu. U M. Krupky navíc došlo k výraznému posunu vpřed i na krátkých tratích, kde časově držel 

krok s první dvacítkou. Oba junioři B – Klícha a Pravda mají již dobré závodnické zkušenosti z mnoha 

zahraničních závodů a začínají je uplatňovat právě i v takto důležitých závodech. 

Nelze opominout ani naše nevídané výsledky (oproti minulým letům) ve sprinterské části: zatímco o 

sprinterských kvalitách M. Pravdy není třeba již diskutovat i vzhledem k tomu, že je teprve prvním 



rokem v kategorii seniorů (13. + 14., kvalitní výsledky ale i na delších tratích), u naší nejmladší 

účastnice, teprve 12leté T. Bohumské, jde o veliké překvapení pro veřejnost (nikoli však pro trenéry, 

ti tyto kvality Terezy znají již z předchozích závodů). Tereza na trati 300 m porazila až o téměř tři roky 

starší, mnohem zkušenější závodnice (např. celou polskou a švýcarskou reprezentaci, většinu 

maďarských závodnic) a jen 2 desetiny vteřiny ji dělily od postupu do 12členného finále. Na 500 m si 

vedla podobně a je naší velkou nadějí do budoucna. Vždyť v kategorii kadetek bude startovat ještě 

dva další následující roky. 

Ostatní závodníci jeli na svých maximech a podle předpokladů jejich oddílových trenérů. M. Prokop 

se stačil po nemoci dostat do formy velmi rychle, jeho předností jsou dlouhé tratě, na nichž mu 

uniklo finále spíš kvůli menším závodním zkušenostem než kvůli fyzičce. Překvapil ale oproti 

loňskému ME zlepšením na krátkých tratích. Od L. Vevery jsem neočekávala více, než co podal. 

V přípravných závodech jezdil obdobně, přesto si i on zlepšil na 300 m svůj čas na stzejné dráze ze 

začátku sezóny (EC v dubnu). R. Kudělásek je závodník dávající přednost kratším tratím a na nich zajel 

dobré výsledky i vzhledem k tomu, že nemá zdaleka tolik zkušeností, jako jeho týmoví kolegové. K. 

Novotná zajela na úrovni loňských českých výsledků z ME v této kategorii, bohužel ji na její hlavní 

trati 10000 m E potkal pád, což poznamenalo výsledek. Udržela se však v kontaktu s hlavním balíkem 

závodnic. 

  Rozhodně nikdo nezklamal, všichni podali výkony odpovídající jejich současné výkonnosti a mnohdy 

i nad ní. 

 

ME ukázalo, jak důležitá je koncepční práce s mládeží, ale i se závodníky v seniorské kategorii, 

zejména se zaměřením na kvalitní přípravu v technice, fyzické připravenosti i dostatečné závodnické 

zkušenosti. Je dobře, že se nastoupená cesta ukazuje již i na výsledcích jako ta, po které by bylo 

dobré jít i dál: maximální důraz na výuku techniky již v raném věku, maximální možná podpora 

závodníků při účasti na kvalitně obsazených zahraničních závodech v přípravě s důrazem na dráhové 

závody, kde navíc závodníci mohou „natrénovat“ i náročné taktické dovednosti. 

Poděkování patří celému organizačnímu týmu, předsednictvu ČSKB za poskytnutí maximální možné 

podpory a především samotným závodníkům. 

 

Ludmila Krupková, vedoucí reprezentační výpravy na ME 2012 

 

 

 

 


