
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hodnocení reprezentační akce 

 

Multiutkání mladších juniorů 
Poznaň (POL); 6. – 7. dubna 2013 

 

 Na toto multiutkání bylo nominováno celkem 10 nejúspěšnějších reprezentantů - mladších 
juniorů (5 chlapců z ročníků 97,98 a 5 dívek z ročníků 99,00) na základě výsledků ze zimní sezóny 
s cílem efektivního pokrytí všech vypsaných disciplín.  
Z původní nominace vypadla Anna-Marie Benešová, která po zimní sezóně přerušila (???) 
tréninkovou činnost.  
 

Konečná nominace: 
chlapci:  M: Jiří Twardzik (97); Z: Tomáš Franta (98); P: Antonín Svěcený (97);  
              K,PZ: Martin Šimáček (97); K dl.: Marek Pígl (98) 
dívky:  M,PZ: Michaela Štěrbová (99); Z,PZ: Nikol Paulová (99); P: Edita Chrápavá (99);  
  K: Michaela Mikysková (99); K dl.: Pavlína Butalová (99) 
trenéři: Roman Havrlant, Lukáš Luhový 
 
 Přesun do Poznaně proběhl v pátek 5. 4. dvěma auty (1 z Brna 8.30, 1 z Plzně 8.00). Nástup 
závodníků „po trase“ dle pokynů reprezentačního trenéra. Vše proběhlo podle plánu bez nejmenších 
problémů (od Hradce Králové pokračovaly obě auta společně). Tato varianta dopravy byla zvolena 
z důvodu maximální úspory financí a času cestování všech účastníků. Příjezd do Poznaně v 17.15 do 
hotelu Novotel, ve kterém byly ubytovány všechny výpravy. V 18.00 měla proběhnout technická 
porada. Ta však proběhla bez účasti českých zástupců asi o 2 hodiny dříve, takže jsme dostávali 
organizační pokyny dodatečně od pověřených průvodkyň. Po 18 hodině jsme se všichni odebrali na 
bazén, kde proběhl individuální vyplavávací trénink.   
 

 Ubytování a strava v hotelu Novotel byly na optimální úrovni. Jediný zádrhel byl se stále 
přetíženým hotelovým internetem, takže nebylo možno zasílat „horké“ informace o průběhu závodů.   
 

 Závody proběhly v krásném olympijském bazénovém komplexu vzdáleném asi 200m od hotelu.  
 

 Utkání se zúčastnily týmy Brazílie, České republiky, Finska, Izraele, Kypru, Portugalska, 
Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a pořádajícího Polska. Nezúčastnili se Řecko a Bulharsko.  
 
 8 z 10 nominovaných reprezentantů si vyplavalo osobní rekordy (mnohdy velmi výrazné) a 
zaslouží za své výkony na tomto multiutkání pochvalu. V konkurenci ostatních, ve většině případů 
daleko početnějších týmů, nebylo snadné se prosadit na medailové pozice. Absolutorium zaslouží 
především Tonda Svěcený, který překvapil i sám sebe a na obou prsařských tratích si vyplaval limit 
na EYOF (v případě dvoustovky dokonce pokořil rekord mítinku), dále pak Edita Chrápavá, ač bez 
osobáku, ale se splněným limitem na EYOF na trati 100m prsa. Limitům se významně přiblížil i 
Tomáš Franta ve znakových disciplínách. Výborných časů dosáhl i Martin Šimáček, který podstoupil 
velkou porci disciplín vč. štafet a se všemi se příkladně vypořádal. Nikol Paulová se blýskla 
sympatickým výkonem na krátké polohovce i ve štafetách a zastala velmi slušně roli „náhradní“ 
znakařky. Míša Mikysková se statečně porvala s kratšími kraulovými disciplínami. Míša Štěrbová 
dokázala zabojovat i přesto, že odjížděla krátce po prodělané viróze. Jirka Twardzik velmi potěšil na 
motýlkových tratích s výraznými osobáky. Budějovičtí dlouhotraťaři Pája Butalová a Marek Pígl se tak 
trochu prali sami se sebou. Přestože jsou oba velcí bojovníci, jejich plavecký projev bych ohodnotil 
jako nepříliš uspokojivý. 
  

 Po odplavání celého programu se český tým loučil na celkovém 6. místě. Toto umístění možná 
nepůsobí příliš sympaticky, ale vzhledem ke dvěma diskvalifikacím ve štafetách lze považovat za 
uspokojivé. Velmi pozitivně je nutno hodnotit velký počet osobních rekordů, což sice u této kategorie 
nebývá příliš překvapivé, ale většina zlepšení bylo velmi výrazných (viz výsledky českých plavců).  
 

 Parta, která se zde sešla, byla pospolitá a měla takříkajíc slušný tah na branku. Celý pobyt byl 
velmi pohodový a bojovný. Všem zúčastněným nelze než poděkovat a popřát úspěchy do dalšího 
závodění.  
 

Poznámka k diskvalifikacím štafet: je určitým paradoxem, že jsme byli jedním z mála týmů, který si 
štafetové předávky zkoušel, a to již od prvního společného tréninku. V obou případech lze větší část 
viny přiřknout dohmatávajícím (v jednom případě to byla nedostatečná energie při motýlkového 
dohmatu, v druhém případě špatně načasovaný kraulový dohmat, resp. zbytečný záběr navíc).  



Celkové výsledky 
 
 juniorky  body  junioři body    
1. Polsko (více 1. míst) 146  (15 závodnic) 1. Brazílie 174 (10 závodníků) 
1. Brazílie  146 (8 závodnic) 2. Polsko 153 (14 závodníků)  
3. Finsko  139 (10 závodnic) 3.  Israel 132 (7 závodníků)   
4. Turecko  136 (8 závodnic) 4.  Turecko 128 (8 závodníků) 
5.  Izrael  123 (6 závodnic) 5. Česká republika 124 (5 závodníků) 
6. Ukrajina  119 (5 závodnic) 6. Švýcarsko 120 (7 závodníků) 
7. Portugalsko  117 (5 závodnic) 7. Portugalsko 118 (8 závodníků) 
8. Česká republika 109 (5 závodnic) 8. Ukrajina   84 (5 závodníků) 
9. Švýcarsko    94 (5 závodnic) 9. Finsko   78 (10 závodníků) 
                               10. Kypr    15 (2 závodníci) 
 

 
 juniorky+junioři body      
 1. Brazílie  320  (18 závodníků)  
 2. Polsko 299 (29 závodníků)   
 3. Turecko 264 (16 závodníků)    
 4. Izrael 255 (13 závodníků)  
 5.  Portugalsko 235 (13 závodníků)  
 6. Česká republika 233 (10 závodníků)  

 7. Finsko 217 (20 závodníků)  
 8. Švýcarsko 214 (12 závodníků)  
 9. Ukrajina 203 (10 závodníků) 
 10. Kypr   15 (2 závodníci) 
 
   

 Rád bych poděkoval Lukáši Luhovému za perfektní spolupráci při zajištění a organizaci 
mulltiutkání. Samozřejmě děkuji i trenérům v klubech za přípravu závodníků na toto multiutkání.  
  

 Poděkování patří také p. Novotnému a p. Tippmannovi - pracovníkům sekretariátu ČSPS za 
přípravu celé reprezentační akce. 
 

 Chtěl bych podotknout, že tato akce beze zbytku splnila to, co jsem od ní očekával. Nominovaní 
závodníci měli ve své kariéře poprvé možnost se utkat v takto nadstandardních podmínkách 
s mezinárodní konkurencí, která přibližuje obraz závodů typu EYOF a MEJ. Pro všechny závodníky je 
to mimořádná zkušenost, kterou, jak doufám, v budoucnu přetaví ke svému prospěchu. 
 Všichni si vyzkoušeli, jak probíhá celá předstartovní procedura na závodech mezinárodní úrovně, 
všichni se seznámili s povinnostmi, které souvisí s pořádáním větších akcí (akreditace, plán 
organizace pohybu po bazéně, načasování předstartovní přípravy, ceremoniály atd. atd. – jen to 
nezapomenout). 
 
 Návrat domů vzhledem k pozdně odpolednímu ukončení proběhl až v pondělí a byl organizován 
podobně jako cesta do místa závodů. 
 
V Brně, 8. 4. 2013                      Roman Havrlant – vedoucí akce 
 
 
 

 Na závěr bych ještě zmínil dvě věci, které mi dlouhodobě u českých plavců vadí. Jedna se týká 
celkového projevu našich závodníků při pobytu na bazéně během mezinárodních akcí. Často mám 
pocit, že je pro české plavce typické, že nedokážou projevit dostatečné sebevědomí, hrdost a 
odhodlání a s přiměřenou dávkou drzosti si neumí vytvořit respekt před ostatními závodníky. Že 
nemají odvahu si vybojovat dobré místo na sezení, na rozcvičování; často uhýbají ostatním při 
rozplavání. Jako by se styděli dát najevo své dovednosti, emoce a pospolitost. Závodníci před 
rozplaváním často stojí u bazénu jak hromádky neštěstí bez „špetky jiskry“ a čekají v horším případě 
na důraznou výzvu trenéra k zahájení rozplavání… 
 

… a to je další kámen úrazu! – rozplavání!!! Kdykoli se závodníků zeptám na strukturu jejich 
rozplavání, nestačím se divit, jak nepřipravená, zmatená a bez hlavy a paty je jejich příprava na 
závod. Bohužel se tento problém vyskytuje i u mnoha starších závodníků. 
  

Rozplavání je rituál, který musí mít závodník zažitý (již dávno promyšlený a naučený). 
Rituál, který nemůže závodníkovi překazit ani studená voda, ani větší množství 

rozplavávajících se závodníků, ani méně příjemné prostředí bazénu, ani blbá nálada!!! 



Multiutkání 10 států (BRA, CYP, CZE, FIN, ISR, POL, POR, SUI, TUR, UKR); Poznaň, Polsko, 6. - 7. 4. 2013   

               
výsledky českých plavců + porovnání s medailisty 

               disciplína příjmení jméno ročník os.rek.   zaplavaný čas rozdíl umístění body   čas vítěze 1. 2. 3. 

100 kraul Mikysková Michaela 1999 1:01,18   1:00,71 -0,47 4. 8   0:58,10 FIN UKR BRA 

100 kraul Šimáček Martin 1997 0:54,74   0:54,09 -0,65 4. 8   0:51,70 BRA ISR UKR 

200 znak Paulová Nikol 1999 x   2:34,44 x 8. 4   2:23,14 POL POR ISR 

200 znak Franta Tomáš  1998 2:11,40   2:09,40 -2,00 3. 9   2:06,62 ISR POR CZE 

400 p.z. Štěrbová Michaela 1999 5:14,21   5:16,34 +2,13 7. 5   5:09,16 POL POR SUI 

400 p.z. Šimáček Martin 1997 4:58,48   4:50,33 -8,15 7. 5   4:29,65 BRA SUI TUR 

4x100 p.z. Paulová, Chrápavá, Štěrbová, Mikysková 99,99,99,99 x   (4:34,88) (-0,07) x (5.) disk. 0   4:29,69 BRA FIN POL 

    Paulová (I. úsek štafety)   1:12,20 
 

(1:12,49) (+0,29)     
 

        

4x100 p.z. Franta, Svěcený, Twardzik, Šimáček 98,97,97,97 x   3:57,09 x 2. 20   4:29,65 BRA CZE POL 

  
 

Franta (I. úsek štafety) 
 

1:00,25 
 

1:00,01 -0,24     
 

        

  
     

        
 

        

disciplína příjmení jméno ročník os.rek.   zaplavaný čas rozdíl umístění body   čas vítěze 1. 2. 3. 

400 kraul Butalová Pavlína 1999 4:42,85   4:37,67 -5,18 4. 8   4:31,16 POL POR BRA 

400 kraul Šimáček Martin 1997 4:10,48   4:04,23 -6,25 3. 9   4:00,05 BRA ISR CZE 

400 kraul Pígl Marek 1998 4:10,66   4:13,82 +3,16 MS x           

100 prsa Chrápavá Edita 1999 1:12,13   1:13,61 (EYOF) +1,48 1. 11   1:13,61 CZE SUI FIN 

100 prsa Svěcený Antonín 1997 1:06,54   1:05,03 (EYOF) -1,51 1. 11   1:05,03 CZE SUI POR 

100 motýl Štěrbová Michaela 1999 1:07,06   1:06,81 -0,25 7. 5   1:04,54 BRA FIN UKR 

100 motýl Twardzik Jiří 1997 1:00,39   0:59,36 -1,03 6. 6   0:55,57 BRA TUR POL 

4x200 kraul Mikysková,Butalová,Paulová,Štěrbová 99,99,99,99 x   8:55,19 x 4. 16   8:47,64 UKR TUR ISR 

  
 

Mikysková (I. úsek štafety) 
 

2:14,23 
 

2:15,28 +1,05     
 

        

4x200 kraul Franta, Pígl, Twardzik, Šimáček 98,98,97,97 x   (8:05,55) (-0,14) x (5.) disk. 0   7:48,94 BRA POL ISR 

  
 

Franta (I. úsek štafety) 
 

2:01,55 
 

(2:00,29) (-1,26)     
 

        

  
     

        
 

        

disciplína příjmení jméno ročník os.rek.   zaplavaný čas rozdíl umístění body   čas vítěze 1. 2. 3. 

800 kraul Butalová Pavlína 1999 9:39,25   9:36,02 -3,76 6. 6   9:18,70 POR POL TUR 

200 prsa Svěcený Antonín 1997 2:23,74   2:19,98 (EYOF) -3,76 1. (MR) 11   2:19,98 CZE TUR SUI 

200 prsa Chrápavá Edita 1999 2:40,39   2:46,76 +6,37 5. 7   9:18,70 POR POL TUR 

100 znak Franta Tomáš 1998 1:00,01   0:58,90 -1,11 3. 9   0:58,21 UKR POL CZE 

100 znak Paulová Nikol 1999 1:12,20   1:12,15 -0,05 8. 4   1:05,70 POL TUR ISR 

1500 kraul Pígl Marek 1998 16:13,80   16:37,35 +23,55 4. 8   15:55,42 BRA ISR POL 

  
     

        
 

        

disciplína příjmení jméno ročník os.rek.   zaplavaný čas rozdíl umístění body   čas vítěze 1. 2. 3. 

200 kraul Mikysková Michaela 1999 2:14,23   2:14,22 -0,01 7. 5   2:06,95 UKR FIN BRA 

200 kraul Šimáček Martin 1997 1:58,01   1:55,61 -2,40 2. 10   1:53,66 BRA CZE POL 

200 motýl Štěrbová Michaela 1999 2:26,09   2:25,30 -0,79 3. 9   2:24,72 TUR BRA CZE 

200 motýl Twardzik Jiří 1997 2:18,43   2:13,81 -4,62 8. 4   2:05,68 TUR BRA POL 

200 p.z. Paulová Nikol 1999 2:27,59   2:25,37 -2,22 1. 11   2:25,37 CZE POL BRA 

200 p.z. Šimáček Martin 1997 2:17,06   2:08,66 -4,19 6. 6   2:08,66 BRA SUI POL 

4x100 kraul Mikysková,Butalová,Štěrbová,Paulová 99,99,99,99 x   4:08,92 x 7. 10   4:00,07 FIN BRA POL 

    Mikysková (I. úsek štafety)   1:00,71 
 

1:00,68 -0,03     
 

        

4x100 kraul Franta, Pígl, Twardzik, Šimáček 98,98,97,97 x   3:41,88 x 8. 8   3:28,54 BRA ISR POL 

  
Franta (I. úsek štafety) 

 
0:54,76 

 
0:54,26 -0,50 

       

 


