
 

HODNOCENÍ MZ Essen 2014 
reprezentační výběr mladších juniorů 

Termín akce:  přípravný sraz:  Plzeň; 13. 7. – 16. 7. 2014  
 závody:  Essen (GER); 17. – 20. 7. 2014   

Vedoucí akce:  Mgr. Roman Havrlant 

Závodníci:  Tomáš Franta (98)*, Marek Osina (98), Dominik Špaček (98), Jan Prokop (98), 

  Tomáš Ludvík (99), Filip Ospalý (99) 

  Barbora Seemanová (00), Tereza Duchoslavová (00) 

 *z důvodu přetrvávajících střevních potíží do Essenu neodcestoval   

Trenéři:  Mgr. Roman Havrlant; Bc. Lukáš Luhový 

Hodnocení:  
Na MZ do Essenu byla dle nominačních kritérií schválena účast osmi výše uvedených 

plavců.  
 

Celý tým se sešel v Plzni na krátkém přípravném srazu v neděli 13. 7. večer, kam se 
všichni přesunuli bezprostředně po skončení Mistrovství republiky, které proběhlo v Praze. 

 

Veškerá strava až do odjezdu na závody byla zařízena v bazénové restauraci, 
ubytování pak v areálu bazénu v přilehlém ubytovacím zařízení Slavie Plzeň. Jak strava, tak 
ubytování byly spíše průměrné, ale dostačující. 
    

Krátký třídenní sraz v Plzni čítal celkem 5 plaveckých tréninkových jednotek, které byly 
částečně určeny pro vyplavání po LMČR, částečně pro individuální přípravu na nadcházející 
závody. Plavecká příprava probíhala na vnitřním 50m bazénu. Za velký klad považuji 
možnost instalace závodní odskokové plošiny i dohmatové, resp. odskokové desky OMEGA, 
kterých všichni využili na procvičení startů.  

Plavecký trénink byl doplněn čtyřmi jednotkami v tělocvičně zaměřenými na aktivační, 
protahovací, relaxační a koncentrační cvičení.  

 

Určitou komplikací během přípravného srazu byl neutěšený zdravotní stav Tomáše 
Franty, který již na tento sraz přicestoval se střevními problémy. Jeho neduhy se, i přes 
nasazení léků a klidový režim, nepodařilo odstranit a po zvážení situace a konzultaci 
s trenérem (lékařem) T. Baumrtem nakonec Tomáš s výpravou na závody do Essenu 
neodcestoval.    

 

Ve středu 16. 7. po ranním tréninku se devítičlenný tým přesunul dvěma osobními 
auty trenérů do dějiště mezinárodních závodů. Po 7 hodinové cestě, ihned po příjezdu do 
Essenu, následoval individuální plavecký trénink.  

 

Ubytování a strava (snídaně a večeře) v Essenu byly zajištěny ve skromně vybaveném, 
ale sympatickém  ubytovacím zařízení házenkářského centra, vzdáleného 6 km od bazénu. 
Přesuny byly sice na delší vzdálenost, ale vzhledem k časovému rozložení závodů nepůsobily 
v denním režimu žádné komplikace. Pro obědy jsme využili nabídky menu přímo v bazénové 
restauraci.   
 

Obecné hodnocení závodů:   
MZ v Essenu byly schváleny v projektu reprezentace mladších juniorů v této sezóně 

jako náhrada za EYOF, který se koná „pouze“ jednou za dva roky. 
Plaveckých závodů se zúčastnilo téměř 350 závodníků, včetně asi 40 zahraničních. 

Tempo závodů bylo přiměřené. Velkou výhodou byl předem daný časový rozpis veškerých 
rozplaveb i odpoledních finále. Závodníci tak mohli lépe načasovat rozplavání, k čemuž hojně 
využívali vedlejší tréninkový 25m bazén. 

Model těchto závodů nakonec nebyl shodný s programem EYOF, neboť původní záměr 
pořadatelů vytvořit jeho plnohodnotnou náhradu zhatil téměř nulový zájem evropských států 
o tuto akci. Naši nominovaní plavci ale měli možnost si na konec sezóny pod hlavičkou 
reprezentace poměřit síly s širokou německou plaveckou špičkou. Nutno dodat, že kromě 
disciplín 800VZ, 1500VZ a 400PZ, které se plavali v kategorii open, byly všechny ostatní 
disciplíny hodnoceny podle věku, včetně kategorie ročníků EYOF, která měla i své vlastní 
finále. Vzhledem k tomu, že účast reprezentačních výběrů v EYOF kategorii měli pouze Češi a 



Němci, měli naši závodníci velkou šanci se dostat do odpoledních finálových bojů. To se také  
ve většině případů stalo. 

         

 Jsem rád, že se reprezentační výběr mladších juniorů mohl těchto závodů zúčastnit. 
Považuji to pro všechny jako výbornou zkušenost. Závodníci mohli „ochutnat“ atmosféru 
větších zahraničních závodů s výbornou konkurencí, na druhou stranu ale nebyli svázaní 
větším tlakem, který se dostavuje při účasti velkého množství zúčastněných států. Všichni 
závodili s chutí a s odhodláním se pokusit ještě vylepšit svá letošní maxima.  
 

Velice si cením toho, že všichni osobní trenéři nominovaných plavců opravdu tyto 
závody přijali jako vrchol sezóny a směřovali k této akci letní přípravu. 

 
Hodnocení výkonů plavců:  

Všech sedm závodníků bych chtěl maximálně pochválit za celkový přístup k závodům. 
Je vidět, že z domácích podmínek mají již velmi dobře naučené závodní návyky. Nebylo tak 
nutné nikoho speciálně hlídat nebo k něčemu přemlouvat. Naopak se všichni snažili 
dostatečně komunikovat, z čehož plynula i uvolněná a bojovná nálada. 

Zaplavané výkony a stručná statistika je součástí přílohy k tomuto hodnocení. Ve 
stručnosti: závodníci měli přihlášeno celkem 40 startů, dále se probojovali 33 krát do finále, 
ze kterých vybojovali 5 zlatých, 8 stříbrných a 4 bronzové medaile. Z celkem 73 startů si 
přivezli 21 osobních rekordů. 

Na konci sezóny, po dvou Mistrovstvích republiky, považuji výkony českých závodníků 
na těchto závodech za velice dobré. 

Z výsledků u jednotlivých plavců lze vypozorovat, že v podstatě u všech během 
závodů kolísala úroveň jednotlivých startů. Každý si v některé z disciplín vybral svou slabou 
chvilku, ať už z únavy nebo z jiných důvodů, které se vždy na výkonu podílí. 

Celkově ale bylo jasně pozorovatelné, že nikdo žádný start nevypustil, ani 
netaktizoval, což považuji za nejdůležitější přenositelnou zkušenost pro další podobné 
závody. 

Kvalitu české výpravy ocenil i ředitel závodu Bernhard Gemlau. 

Závěr:  
Věřím, že stejně jako já, budou mít i všichni trenéři závodníků radost z výsledků svých 

svěřenců. Poděkování za dlouhodobou přípravu konkrétně patří osobním trenérům 

závodníků: Petře Škábové a Petru Lédlovi, Pavlu Baierovi, Lukáši Javorkovi, Simoně Pokorné 

a p. Seemanovi, Evě Kalužíkové a Rostislavu Vítkovi, Jirkovi Vlčkovi i Jaroslavu Jezberovi a 

Tomáši Baumrtovi, byť jejich svěřenec nakonec neodcestoval. 

Velký dík za aktivní spolupráci nejen při zajištění této akce patří Lukáši Luhovému. 

Děkuji Českému plaveckému svazu  - p. Novotnému, p. Tippmannovi, pí. 
Kőnigsmarkové a Honzovi Bažilovi za zajištění nutných administrativních záležitostí a 
činovníkům plaveckého klubu Slávia Plzeň za zajištění přípravného srazu.  

Ještě jednou bych na závěr ocenil příkladnou reprezentaci všech sedmi závodníků a 
poděkoval jejich rodičům za podporu. 

Hodnocení vypracoval: Mgr. Roman Havrlant    V Essenu, 20. 7. 2014 

 

 

 


