
V lete dostal facku, teraz chce medzi elitu. 
Začínajú sa plavecké MS 
Pred dvomi rokmi sa na šampionáte nikomu zo slovenských plavcov nepodarilo postúpiť z rozplavieb. Teraz majú viacerí vyššie 
ambície. 
 

 
Tomáš Klobučník. 
 
BRATISLAVA. Pred rokom sa z majstrovstiev Európy v krátkom bazéne vracal z našich plavcov najspokojnejší Tomáš 
Klobučník. Vystrelil medzi špičku a bol k mediale najbližšie. Na prsiarskej stovke mu k nej chýbalo iba pol sekundy. Skončil 
senzačne štvrtý. 
Po roku však odchádza na svetový šampionát do katarskej Dauhy (3. - 7. decembra) s cieľom vrátiť sa medzi najlepších. 
„Sú to pre mňa veľmi dôležité preteky. Chcem sa tu pokúsiť o comeback medzi špičku. V lete som mal dlhší výpadok v tréningu 
pre vojenské povinnosti. Odzrkadlilo sa to na mojej forme,“ hovoril Klobučník. 

 
Trénuje s najlepšími 
 
Letný európsky šampionát v dlhom bazéne sa mu nevydaril. Z rozplavieb postúpil iba raz. „Bola to silná facka,“ priznáva. Kým 
pred rokom v krátkom bazéne bol už blízko k medaile, v dlhom bazéne sa nedokázal prebojovať ani do finále. 
„Vyrovnal som sa s tým a verím, že budem psychicky odolnejší.“ 
 
Na zimnú sezónu sa pripravoval s väčšou motiváciou. Verí, že oproti minulému roku zrýchli. 
 
Prsiarske disciplíny však prežívajú boom. Konkurencia v nich rastie, súperi sú rýchlejší. 
 
Klobučník v porovnaní so súpermi má jednu výhodu. V tréningovej skupine má viacero skvelých prsiarov – Taliana Scozzoliho 
či Brita Jamiesona. Najslávnejším je však olympijský víťaz a svetový rekordér Cameron van der Burgh. 
 
Klobučník i Juhoafričan majú na MS rovnaký súťažný program. „Môžem použiť všetky zbrane, ktoré som od neho na tréningoch 
odpozeral. No rovnako on odo mňa,“ vraví. 
 
„Aj on sa zaujíma o to, čo trénujem. Je to dobrý pocit, keď si nájdem od neho správu a pýta sa, ako som šiel tréningový set, 
ktorý sme mali spoločný. Hoci on ho plával v Afrike a ja v Grazi.“ 
 
Vo svetových tabuľkách je v tomto roku najvyššie na stovke – 33. miesto (58,78 s). Jeho slovenský rekord spred roka je 57,75 
s. 

 
 



Medaila je ďaleko 
 
Najvyššie zo slovenských plavcov je v renkingu vytrvalec Richard Nagy. Na tisícpäťstovke je aktuálne šiesty na svete. Pred pár 
týždňami zlepšil slovenský rekord o senzačných 17 sekúnd. 
 
„Na medailu však nemyslím. Tá je pre mňa stále veľmi ďaleko. Hoci na tieto majstrovstvá sveta nikdy nechodí kompletná 
špička, ja som v dlhom bazéne až okolo 25. priečky. Najlepší sú stále ďaleko predo mnou,“ vraví Nagy. 
 

 
Richard Nagy. 
 
Dvadsaťjedenročný plavec sa preslávil stávkami s kamarátmi. Práve nimi si zvyčajne spestruje významné podujatia. V auguste 
na ME v Berlíne po osobnom rekorde si vyskúšal bungee jumping. 
 
Tentoraz je jeho motivácia iná. „Ak si zlepším osobný rekord, tak jeden známy bude musieť ísť na bicykli k moru do Chorvátska 
a späť. Najlepšie by bolo, ak by to vyšlo o jednu stotinu.“ 

 
Zmýlil sa a šprintoval do cieľa skôr 
 
Napriek dlhej sezóne sa cíti silnejší. „Dodnes neviem pochopiť, ako sa mi v Plzni podarilo zaplávať taký výborný čas. Teraz sa 
však cítim lepšie. Ak nepokazím obrátky a vydrží mi forma, dokážem to.“ 
 
Na MS ho čakajú tri štarty. V jeho tromfovej disciplíne  1500 m voľný spôsob  sa však nepláva finále. Konečné poradie sa 
zostaví podľa časov z rozplavieb. Výnimočnú atmosféru má posledná rozplavba. Sú v nej nasadení najsilnejší plavci a je 
súčasťou finálového bloku. Práve v nej Nagy túži byť. 
 
„Bolo by to úžasné. Mal by som väčšiu šancu potiahnuť sa za súpermi a atmosféra ma vždy poriadne vyburcuje.“ 
O nasadených plavcoch rozhodujú najlepšie časy z aktuálnej a minulej sezóny. Podľa aktuálnej by Nagy v osmičke nemal 
chýbať, vlani však tak vysoko nebol. 
 
V krátkom bazéne pri takej dlhej disciplíne absolvuje plavec obrovské množstvo obrátok – až 58. Nagy si zvykne vzdialenosť 
rátať sám. Pred dvoma týždňami sa mu stalo, že sa pomýlil a šprintoval do cieľa už sto metrov pred cieľom. 
 

„Dohmatol som, ale zdalo sa mi čudné, že nepočujem píšťalku. Pozrel som sa na tabuľu a videl som, že mám ešte sto metrov 
do cieľa. Záver bol potom o to náročnejší,“ dodal. 

 


