
 
 

Hodnocení reprezentační akce mladších juniorů 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Budapešť (HUN); 7. – 8. května 2016 
 

 

 Letošní Čtyřutkání ukázalo, že i přes dlouhodobé zlepšování úrovně výkonnosti českých juniorů, 
není toto tempo růstu tak rychlé jako u ostatních států a z toho vyplývá pouze smutné konstatování, 
že se až příliš často díváme na záda svým soupeřům.  
 V meziroční bilanci čeští plavci zaplavali vcelku slušné výkony, což dokazuje přes 50% osobních 

rekordů (50 z 95 startů). Na první pohled se tento údaj může jevit průměrný, ale vzhledem 
k termínu akce (6 resp. 7 týdnů před Mistrovskými soutěžemi – tedy v období náročnější tréninkové 

přípravy) se nedalo úplně očekávat, že by se mohli plavci představit v nejlepší formě. Přesto všichni 
prokázali bojovnost a velmi dobrý přístup, z čehož pramenily přijatelné časy.  
 Každopádně celkovým umístěním se chlubit rozhodně nemůžeme a na mysl se stále dere 
otázka, kde hledat důvody neustálého zaostávání. To je ale na širší debatu. 
 

 
 
 

 

 



 Na letošní Čtyřutkání bylo nominováno celkem 24 mladších juniorů (6 chlapců ročníku 2000, 6 

chlapců ročníku 2001, 6 dívek ročníku 2001 a 6 dívek ročníku 2002).  
 

chlapci:   
 

 roč. 2000:  Dušan Miko (LoBe), Kristián Svoboda (PKPí), 

   Jakub Lahoda (SKS), Roman Kučera (Kopř), 

   Václav Čermák (RPl), Václav Hájek (USK) 

  

 roč. 2001:  Jan Čejka (SCPAP), Radek Grupáč (ÚAPS), 

   Adam Hlobeň (TJZn), Vojtěch Kupka (USK),  

   Daniel Tikovský (USK), David Tomandl (PKKBr) 
 
dívky:  
 

 roč. 2001:  Kateřina Matošková (SPKLi), Tereza Polcarová (SlPl), 

  Josefína Vojtěchová (SKS), Marika Hudcová (KPSOs), 

  Tereza Muselová (Boh), Michaela Svobodová (KSPKl), 
 

 roč. 2002:  Marie Hnízdilová (SKŽat), Lucie Zubalíková (OSPHo), 

  Kristýna Jiránková (PKHK), Kamila Slabihoudová (SlCho), 

  Veronika Tondrová (AŠMB), Zoe Zdražilová (STOst) 
   

realizační tým:  
 Roman Havrlant; Markéta Šilhánová, Jan Šimek, Petra Landová, Jana Panajotovová  
 
   

 Celému průběhu závodů dominovali především maďarští a polští junioři, a maďarské juniorky. 
Naši plavci se za celé závody dostali na medailové pozice v individuálních disciplínách pouze v 17 
případech (4x 1.místo, 8x 2. místo, 5x 3. místo). Statistika výkonů ukazuje větší zlepšení především 

u mladších ročníků. Na medailové pozice se prosadili u chlapců pouze Kristián Svoboda a Jakub 
Lahoda, kteří výkonnostně rostou závod od závodu a u dívek díky posunutým ročníkům jsme na 
stupních vítězů mohli zatleskat Tereze Muselové, Katce Matoškové, Tereze Polcarové, Josefíně 

Vojtěchové a mladičké Veronice Tondrové.  
 Výrazný rozdíl za konkurencí je vidět v rovině vytrvalosti, což je otázka plaveckých objemů, ale i 
výbušnosti - provedení startů, obrátek, výjezdů. Skloubit vše dohromady je zřejmě v našich 
podmínkách dost obtížný problém, ale nelze než přemýšlet nad dalším zefektivněním tréninků a nad 

trpělivou prací v rovině motivace.   
 

 I přes nepříliš lichotivé umístění našeho týmu u mě převládá vcelku dobrý pocit z přístupu 

plavců k závodům. 
 

 Za vyzvednutí určitě stojí výkon Terezy Muselové, které svým výkonem na 200m polohový 
závod splnila limit na letošní Mistrovství Evropy juniorů. 
  

 Nejlepšími závodníci 4utkání podle bodovaných výkonů:  

Milák Kristóf    2000 Hungary 200M    2:01,56 772p 

Berecz Blanka    2002 Hungary 200M    2:15,30 758p 

 
 

Celkové výsledky M4U 2016 
 

  junioři         body   juniorky            body    

 1. Polsko   240  1. Maďarsko 233  

 2. Maďarsko   206  2. Česká republika 182*  

 3. Česká republika 132 3. Polsko 140   

 4. Slovensko    94 4.  Česká republika 128    
         

             * se staršími ročníky 
 

 celkové výsledky   body      

 1. Maďarsko  467   

 2. Polsko  405   

 3. Česká republika 330 *   

 4. Slovensko 223     
 

      * se staršími ročníky dívek 
 
 Kompletní výsledky viz příloha. 



 Maďarští pořadatelé organizaci závodu pojali velmi osobitě. Kulantně řečeno, vše mělo až příliš 

uvolněný průběh. Pikantní bylo, že pořadatelé opomněli upozornit v propozicích na dříve dohodnutou 
změnu v posunu ročníků u děvčat, takže kromě nás povolali ostatní státy u děvčat ročníky 2002 a 
2003 (namísto 2001 a 2002). Bohužel si toho pořadatelé nevšimli ani u přihlášek, takže se, po 

dohodě všech týmů na místě, plavalo, jako by se nic nedělo. Letošní výsledky děvčat a celkové body 
tak nelze považovat za příliš regulérní. Tato skutečnost každopádně nikterak nepoznamenala 
soupeření ani přístup plavců. 
 

 Znovu musím vyzvednout naprosto skvělé podmínky v krásném novém budapešťském bazénu 
situovaném (i s dalšími sportovišti) ve vysokoškolském kampusu na pravém břehu Dunaje. Opět 
můžeme jen tiše závidět maďarským plavcům tréninkové podmínky, které jsou (a budu se opakovat) 
dle mého názoru jedním z klíčových faktorů naší omezené konkurenceschopnosti. 
 
organizační údaje: 

 ubytování:  hotel Danubius Arena (15. minut jízdy autobusem) – velmi dobrá úroveň 
 strava: jídelna v univerzitním kampusu (2 minuty pěšky od bazénu) – dobrá úroveň 
 doprava: autobus (AD Zámek); odjezd 6. 5. 11.00 z Brna; příjezd 8.5. 17.30 do Brna 
 organizace: velmi dobrá (až na hodně laxní přístup pořadatelů ke startujícím týmům…)  

  - museli jsme se složitě probojovávat po příjezdu na bazén 
  - technická porada proběhla na poslední chvíli před začátkem závodů, čímž  
    vzniklo několik chyb v přihláškách, potažmo ve výsledcích 

  - v průběhu závodů jsme neobdrželi ani aktuální rozlosování, ani průběžné  
    výsledky 
  - … a několik dalších nestandardních drobností, které malinko snížili dojem  
     z celých závodů 
 
 Jako příjemnou perličku bych uvedl návštěvu jednoho z místních diváků, který přišel na konci 
závodů k našemu týmu z protější tribuny ocenit práci masérky, která se po celou dobu aktivně 

starala o naše závodníky. Bylo to překvapivé a milé gesto, které jen dokresluje opodstatnění všech 
členů realizačních týmů, kteří se často neviděni v zákulisí velmi pečlivě starají o potřebný servis.      
_______________________________________________________________________________ 
 
 Na závěr reprezentační sezóny bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu – Markétě 

Šilhánové, Honzovi Šimkovi, Petře Landové a Janě Panajotovové za perfektní spolupráci během 

všech akcí sezóny 2015/2016. Všichni přispěli k tomu, že soustředění i vybrané soutěže proběhly bez 
komplikací, a věřím, že ke spokojenosti plavců, trenérů, rodičů a snad i plaveckého svazu a plavecké 
veřejnosti, která juniorské plavání sleduje. 
 
 Za celou sezónu patří velké poděkování především všem osobním trenérům! 
 
 Toto 4 utkání bylo poslední akcí reprezentace mladších juniorů nejen této sezóny, ale celého 

4letého olympijském cyklu, proto bych chtěl popřát našim následovníkům, aby měli z této věkové 
kategorie v dalším období stejně tak dobrý pocit, jako měl současný realizační tým a pokusili se 
v budoucnu skrze výkony nejmladších reprezentantů vytěžit ještě více úspěchů.  
 
 
V Brně, 10. 5. 2016             Roman Havrlant – vedoucí trenér RD mladších juniorů 
       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


