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Hodnocení účasti na Hrách XXXII. letní olympiády v Tokiu 

 
1. Hodnocení přípravné fáze na OH: 

 
Kvalifikační podmínku, limit A, pro účast splnilo 6 plavců, částečně v roce 2019 na MS 
v Gwangju, částečně v roce 2021 na kvalifikačních soutěžích. Další 2 dívky byly nominovány 
pouze pro štafetu 4x100 volný způsob, která se kvalifikovala 11. místem na MS v roce 2019.  
 
 

2. Proces akreditace a nominace sportovců na OH, složení družstva:  
 
Vzhledem k omezeným podmínkám pro sport, přípravě i soutěžení, byl průběh nominace velmi 
náročný. Kromě hledání možností pro kontinuální trénink byl problém najít soutěže, které by byly 
vhodné pro plnění OH limitů.  
Akreditaci sportovců za ČSPS zpracovával generální sekretář Jakub Tesárek ve spolupráci 
s činovníky ČOV. Před odletem bylo nutné vyplnit velké množství dokumentů, plánů, seznamů. 
Vše schvalovali úředníci japonské vlády, kteří každému účastníkovi OH udělili souhlas se 
vstupem do Japonska zasláním prevalidační akreditační karty. 
Nutno podotknout, že mnoho z dokumentů, které musely být s předstihem zpracovány nebo 
které jsme museli vyplnit v letadle do Tokia, v průběhu 3 týdnů po nás nikdo nechtěl. 
Nominace pro OH skončila dne 27.6.2021. 
 
Pro OH byli nominováni: 
Simona Kubová – 100Z, 200Z 
Barbora Seemanová – 50VZ, 100VZ, 200VZ 
Kristýna Horská – 200P, 200PZ 
Jan Micka – 800VZ, 1500VZ 
Jan Čejka – 100Z, 200Z 
Jan Šefl – 100M 
štafeta žen 4x100VZ – Seemanová, Horská, Janíčková, Apostalon 
 
Vlastimír Perna – reprezentační trenér 
Petra Škábová – trenérka 
Tomáš Baumrt – trenér 
Martin Kratochvíl – trenér 
Jana Minářová - fyzioterapeutka 
 
 

3. Úplný přehled výsledků všech sportovců: 
 

Barbora Seemanová     50 VZ    0:24,91 21. místo / 81 startujících 
     100 VZ   0:53,98 21. místo / 51 startujících 
     200 VZ   1:55,45   6. místo / 29 startujících 
 
Kristýna Horská    200 P    2:25,03 19. místo / 31 startujících 
     200 PZ    2:12,85 16. místo / 27 startujících 
   v rozplavbách   2:12,21 
 
Simona Kubová      100 Z    1:01,35 27. místo / 41 startujících 
     200 Z    2:15,81 25. místo / 27 startujících 
 
Jan Čejka    100 Z    0:54,69 30. místo / 41 startujících 
     200 Z    1:58,02 18. místo / 29 startujících 
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Jan Micka    800 VZ   3:49,97 29. místo / 50 startujících 
   1500 VZ 14:58,69  12. místo / 45 startujících 
 
Jan Šefl       100 M    0:52,52 37. místo / 56 startujících 
 
 
štafeta žen   4x100 VZ 3:42,40  14. místo / 15 startujících 
- úseky: 
Barbora Seemanová     0:53,86 
Kristýna Horská      0:56,72 
Barbora Janíčková     0:55,89 
Anika Apostalon     0:55,93 

 
 

4. Hodnocení výsledků reprezentantů – komentář: 
 

Barbora Seemanová     50 VZ    0:24,91 21. místo / 81 startujících 
     100 VZ   0:53,98 21. místo / 51 startujících 
     200 VZ   1:55,45   6. místo / 29 startujících 
 
Finálové umístění a 6. příčka v disciplíně 200 VZ, úžasný úspěch umocněný dvojnásobným zlepšením 
českého rekordu v semifinále a také ve finále. Pro české plavání finále po 21 letech. Svým vynikajícím 
výkonem udělala Barča velkou radost všem odborným i laickým fanouškům. To, že nevyšlo ještě 
aspoň jedno semifinále je škoda, chyběla troška štěstí, odstup nebyl velký (0,15/50VZ a 0,27/100VZ). 
Nelze pominout také její skvělý čas na prvním úseku kraulové štafety. 
 
 
Kristýna Horská    200 P    2:25,03 19. místo / 31 startujících 
     200 PZ    2:12,85 16. místo / 27 startujících 
   v rozplavbách   2:12,21 
 
Kristýna se kvalifikovala na OH přes disciplínu 200 prsa s velmi napínavým příběhem. Krátkou 
polohovku si dohlásila s B limitem. Proto bylo obrovsky příjemné překvapení, že v dohlašované 
disciplíně postoupila do semifinále. Potřebovala k tomu zaplavat nejlepší osobní výkon, což je na 
vrcholné soutěži vždy skvělé. V prsové dvoustovce dokázala Kíťa zaplavat nový český rekord a dala 
tak odpověď všem pochybovačným hlasům v souvislosti s jejím olympijským limitem. 
 
 
Simona Kubová    100 Z    1:01,35 27. místo / 41 startujících 
     200 Z    2:15,81 25. místo / 27 startujících 
 
Simona se kvalifikovala výkonem z roku 2019 do disciplíny 100 Z. Dvojnásobná trať byla dohlášena. 
Celá příprava tedy směřovala z 99% na kratší disciplínu. Výkon, kterého dosáhla neodpovídá 
očekáváním. Je horší než čas zaplavaný na květnovém ME. Po první disciplíně se Simona svěřila se 
zdravotním omezením, které ji postihlo před odletem do Japonska, což mohlo mít vliv na její 
tréninkové i závodní možnosti. 
 
 
Jan Čejka    100 Z    0:54,69 30. místo / 41 startujících 
     200 Z    1:58,02 18. místo / 29 startujících 
 
Nejmladší člen výpravy. Na OH se nominoval disciplínou 200 Z, poloviční trať byla dohlášena. Honza 
zaostal za svými nejlepšími osobními výkony. U stometrové disciplíny nebyl cílem útok na postup do 
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semifinále. Vzhledem ke konkurenci by šlo o malý zázrak. Doufali jsme však, že se mu podaří co 
nejvíce přiblížit k osobnímu maximu v disciplíně 200 Z. Nebylo vyloučené, že by jeho osobní 
maximum mohlo stačit na semifinále, což by pro něj byl obrovský úspěch. Svým výkonem však zaostal 
za svým osobákem o 1,36 vteřiny. To, že by jeho nejlepší životní výkon opravdu stačil nejen na postup 
do semifinále, ale dokonce i do finále, dává, byť slušnému umístění na 18. příčce, poněkud hořkou 
příchuť. 
 
 
Jan Micka    800 VZ   7:59,04 28. místo / 33 startujících 
   1500 VZ 15:17,71  23. místo / 28 startujících 
 
Honza se celou sezónu potýkal s nižší výkonností. V jeho sportovním i osobním životě se udála 
spousta věcí, která jistě nepřispěla k jeho plnohodnotné přípravě. V minulosti byli on i jeho okolí 
zvyklí na lepší výsledky, než se mu dařilo podávat v letošním roce. Přestože na OH obsadil příčky 
v závěru výsledkové listiny, je nutno zmínit, že se mu podařilo dosáhnout lepších výkonů než na ME 
v Budapešti. Dává to snad alespoň malou naději, že má ještě potenciál vrátit se na svou výkonnost z 
roku 2019. 
 
 
Jan Šefl       100 M    0:52,52 37. místo / 56 startujících 
 
Honza Šefl se dočkal ve svých 31 letech a dokázal se nominovat na Olympijské hry. Již toto 
konstatování je velkým oceněním jeho nezdolnosti. Nominoval se do jediné disciplíny, která byla 
v programu až 6. den plaveckých soutěží. Honza vsadil vše na jednu kartu, závod zahájil velmi rychle, 
to se však odrazilo na posledních 15 metrech, kdy již neměl energii udržet dobrou techniku a sílu 
záběru. Zaostal za svým nejlepším výkonem, kterým se na OH kvalifikoval, avšak jako špatný výkon 
jeho vystoupení hodnotit nelze. 
 
 
Štafeta žen   4x100 VZ 3:42,40  14. místo / 15 startujících 
- úseky: 
Barbora Seemanová     0:53,86 
Kristýna Horská      0:56,72 
Barbora Janíčková     0:55,89 
Anika Apostalon     0:55,93 
 
Barbora Seemanová podala výborný výkon, těsně za svým českým rekordem. Kristýna Horská 
zaplavala výborně, vzhledem ke svému nejlepšímu osobnímu výkonu 57,40. Barbora Janíčková svým 
červnovým výkonem v Římě dávala oprávněné naděje, že se pokusí o výkon co nejblíže 55 vteřinám. 
Alespoň půl vteřiny dolů by jejímu výkonu slušelo. Od Aniky Apostalon byl očekáván výkon hluboko 
pod 55 vteřin, když na Mistrovství ČR dokázala plavat 55,23. Avšak krátce před soutěží si namohla 
záda. I přes intenzivní péči fyzioterapeutky ji však toto zranění limitovalo v jejím výkonu. Cílem štafety 
bylo útočit na český rekord. Vzhledem k uvedenému se nepodařilo tento cíl naplnit. 14. místo 
odpovídá našim možnostem, třinácté Němky dosáhly výkonu o více než 3 vteřiny lepšího. I zaplavání 
očekávaných individuálních výkonů by na posun v pořadí zřejmě nestačilo. 
 
 
Hlavním cílem bylo získat pro české plavání po 21 letech finálovou účast. Zásluhou Barbory 
Seemanové se to v disciplíně 200 VZ podařilo. Navíc Bára v semifinále i finále dvakrát zlepšila 
hodnotu českého rekordu. Kristýně Horské se podařilo v nejlepším osobním výkonu postoupit 
do semifinále 200 PZ a zlepšit český rekord na 200 P. Za trošku smolná vystoupení lze 
považovat 50 VZ a 100 VZ Barbory Seemanové a 200 Z Jana Čejky, kde zůstali těsně za 
postupem do semifinále.  
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Olympijských her se zúčastnilo 8 reprezentantů, 6 z nich startovalo ve 12 individuálních disciplínách, 
2 ve štafetě. Ze 12 individuálních disciplín lze výkony ve 3 považovat za vynikající, 3 za velmi dobrá, 3 
za mírná zklamání a 3 za špatná. Nespokojenost je i s účastí štafety, byť její výkon byl ovlivněn 
zdravotní indispozicí finišmanky. 
 
Celkově lze účast českých plavců na XXXII. Hrách letní olympiády za úspěšné, podařilo splnit 
hlavní předsevzetí, s nimž reprezentace do olympijského roku vstupovala. 

 
Za skvělé výkony patří gratulace, Barboře Seemanové, Kristýně Horské. Jejich trenérce Petře Škábové 
obrovské blahopřání za perfektní načasování sportovní formy. 
 
 
5. Organizační zajištění výpravy ze strany ČOV: 
 
Zajištění účasti na OH ze strany ČOV bylo na velmi dobré úrovni. Zejména v souvislosti s extrémní 
složitostí veškerých přípravných procedur, vyplňování mnoha formulářů a tabulek, neustálého 
doplňování informací požadovaných japonskou stranou, bylo obdivuhodné, že se v tom funkcionáři 
stále orientovali. 
Rovněž servis a podpora v Olympijské vesnici byla dostatečná, ačkoliv jsme se vzhledem 
k okolnostem s infekcí v části české výpravy snažili omezit kontakty mimo plaveckou komunitu pouze 
na nezbytnou míru. 
 
 
6. Medicínské zajištění: 
 
Při OH jsme měli k dispozici fyzioterapeutku Janu Minářovou, která s reprezentačním týmem 
spolupracuje dlouhodobě a má podrobné poznatky o zdravotních specifikách všech reprezentantů. 
Protože nebylo možné mít ve výpravě mentálního kouče, byl k dispozici 24/7 na telefonu. Ostatní 
zajištění lékařským personálem ze strany ČOV bylo dostatečné, byť personálně omezené z důvodu 
karantény některých členů týmu. 
 
 
7. Doprava na OH a transport na soutěže v místě: 

  
Odlet do Japonska proběhl 11.7. přes Amsterdam. Po příletu do Tokia Haneda jsme absolvovali 
4hodinovou zdravotní a imigrační proceduru. Předcházela jí instalace aplikace do mobilního telefonu a 
2 předodletové PCR testy. O samotném procesu kontroly na tokijském letišti a přísných opatřeních 
(např. odpírání možnosti jít na toaletu, vyhodit odpadky do koše, udržování dvojstupu při přemísťování 
se letištní halou) by mohlo být popsáno mnoho řádků. Po ukončení všeho nutného jsme z letiště 
Narita odletěli do Kochi, kde jsme měli aklimatizační kemp. 
22.7. jsme se vrátili z Kochi zpět do Tokia a již bez průtahů jsme byli přepraveni do Olympijské 
vesnice. Po akreditaci jsme se nechali dopravit do budovy č.6, kde byla ubytována česká výprava. 
Doprava mezi Olympijskou vesnicí a Tokyo Aquatics Centre bylo zajišťováno pravidelnými shuttle 
busy. Cesta trvala cca 20 min. 
Vzhledem k podmínce japonské vlády a organizátorů, odcestovat do 48 hodin po ukončení disciplíny 
z Japonska, probíhal odjezd z Tokia po částech. Největší skupina našeho týmu odletěla 1.8. a 
v pořádku dorazila do České republiky. 
 
 
8. Společné oblečení výpravy: 

 
Oproti předchozí olympiádě v Rio de Janeiro bylo tentokrát vybavení sportovců a realizačních týmu 
více umírněné. Jako obvykle mírně vyčnívala nástupní kolekce. Protože byla veřejností často 
hodnocena, jak pozitivně, tak negativně, zřejmě velice zaujala. Ostatní vybavení bylo velmi vkusné a 
především funkční, většinou přizpůsobeno regionu a podnebí, kde se OH odehrávaly. 
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9. Organizace ze strany pořadatele: 

  
Olympijské hry v Tokiu byly o rok odloženy a konaly se v období trvání celosvětových problémů 
způsobených koronavirovou epidemií. Všichni zaznamenali úvahy, zda hry uspořádat nebo zrušit, 
další odložení již nepřicházelo v úvahu. Média rovněž prezentovala odpor japonských občanů proti 
uspořádání olympiády. Za 3 týdny našeho pobytu v Kochi a Tokiu jsme nezaznamenali sebemenší 
negativní náznak ze strany obyvatel. Naopak, neuvěřitelná srdečnost a podpora nás provázela 
doslova na každém kroku. 
V Kochi při aklimatizačním kempu nás neustále doprovázelo několik dobrovolníků. Zčásti nás 
samozřejmě hlídali, abychom se nemísili s místními lidmi, ale zčásti se nám snažili s úsměvem a 
radostí plnit naše přání a žádosti. Upřímně – protože v našich končinách nejsme na takovou úslužnost 
zvyklí a potrpíme si na určité soukromí a samostatnost (tlačítko výtahu si opravdu umíme zmáčknout 
sami), působilo to pro nás někdy komicky, ba trošku obtěžujícím způsobem. 
V Tokiu vše fungovalo perfektně. Bylo ohromující masivní nasazení dobrovolníků, kteří vše 
organizovali a pomáhali sportovcům a doprovodu. I přes náročnou práci však byli všichni stále 
příjemní, usměvaví a ochotni kdykoliv pomoci. Často i tehdy, když pomoci nebylo třeba. Zajištění 
plaveckých soutěží bylo perfektní, až na naprosté drobnosti vše fungovalo perfektně. Na rozdíl od 
mnoha jiných sportů, kde museli soutěžit ve skutečně komorních podmínkách a každé škytnutí bylo 
slyšet, plavci měli aspoň nějakou „diváckou“ kulisu. Sice ze svých trenérů, kolegyň a kolegů, kteří 
v ten den nezávodili. Pro české plavce, zvyklé na absenci diváků a povzbuzování pouze od trenérů a 
kamarádů, to byla mírná výhoda. 
 
 
10. Ubytování výpravy a stravování účastníků: 
 
Ubytování v olympijské vesnici bylo jednoduché. Apartmány se 4 ložnicemi a 2 malými sociálními 
zařízeními. Velmi zajímavé byly postele složené z lepenky. Ovšem díky kvalitním matracím si nikdo na 
nepohodlí nestěžoval. 
Stravování probíhalo ve dvoupatrové jídelně, kde si každý mohl vybrat z nepřeberného množství 
variant pokrmů. Velmi zajímavé bylo, že u vstupu stálo vždy několik dobrovolníků, kteří kontrolovali na 
akreditačních kartách oprávnění ke vstupu do jídelny, vyzvali nás k dezinfekci rukou, každý si musel 
obléct jednorázové igelitové rukavice (uni size!) a stoly byly opatřeny plexisklovými stěnami do U, 
takže každý seděl sám v minikóji. 
 
 
11. Ostatní připomínky k účasti na OH: 
 
Celý tým byl spolu 3 týdny. Před odletem se někteří obávali, jak tak dlouhou dobu v očekávaných 
omezujících podmínkách zvládneme. S radostí mohu konstatovat, že tým fungoval výborně po celou 
dobu. Dle vyjádření všech, vnitřní nálada v týmu byla perfektní a přispěla k dosažení výborných 
výsledků. Všichni byli součástí týmu a každý druhého podporoval. Velmi ceněná byla podpora i 
v okamžicích, kdy se nedaří. 
Reprezentanti vyslovili poděkování za organizaci kempu v Kochi, které ač nákladné a ve speciální 
bublině, svými skvělými tréninkovými, ubytovacími a stravovacími podmínkami přispělo ke kvalitní 
přípravě na soutěž. Rovněž bylo vyjádřeno přání, aby v budoucnu byl, pokud možno, přítomen každý 
osobní trenér reprezentanta. Všichni reprezentanti to považují za velmi důležité. 
Z pozice reprezentačního trenéra bych chtěl dodat, že kvalita týmu roste s vnitřním nastavením a 
motivací jejich členů. A to nejen po sportovní stránce, ale v interpersonálních a sociálních vazbách. 
Pokud jsou všichni zaměřeni stejným směrem, podat co nejlepší výkon, nejen se zúčastnit, je to vždy 
významná podmínka pro výborné fungování týmu. A pokud se dostaví i odměna v podobě úspěchu, je 
to obrovský benefit i pro ostatní. 
 
Samotná olympijská soutěž byla organizována v převráceném časovém režimu. Rozplavby začínaly 
v 19 hodin, semifinále a finále v 10:30 hod. Pro všechny plavce to bylo nezvyklé a tento rozvrh 
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vyžadoval poněkud jiný přístup. Po rozplavbách se plavci dostali do Olympijské vesnice často až 
v pozdních večerních hodinách (kolem 21 hodiny i později), absolvovali večeři, příp. i nějaké 
regenerační procedury. Ráno bylo důležité vstát brzy a naplánovat příjezd na bazén mezi 8-9 hodinou. 
Již první soutěžní den ukázal, že jiný časový program může mít vliv na výkony v semifinále a finále. 
Podle analýzy soutěžních výkonů lze konstatovat, že zejména semifinálové souboje tímto trpěly více, 
než na předchozích olympiádách (viz tab. 1). Z uvedené tabulky lze rovněž odvodit následující 
zajímavosti: 

- dosažení lepšího času v semifinále oproti rozplavbám významně zvyšuje šanci na postup do 
finále, často je zásadní podmínkou pro postup 

- přibližně polovina semifinálových výkonů byla horších než v rozplavbách 
- i ve finále nedosáhnou 3-4 plavci lepšího výkonu oproti semifinále 
- zejména v prsařských disciplínách jsou dlouhodobě plavány horší semifinálové časy proti těm 

z rozplaveb, v disciplíně 100P žen plavalo horší semifinále 14 děvčat, v disciplíně 200 PZ se 
totéž „podařilo“ 13 mužům 

- pouze ve finále 200 Z ženy se podařilo všem finalistkám zaplavat lepší výkon než v semifinále. 
Ve všech ostatních semifinále i finále byly dosaženy některé výkony horší než v rozplavbě či 
semifinále 

 
Z čisté zvědavosti, jak se vyvíjeli výkony potřebné pro postup do semifinále, do finále a k zisku 
medaile, zpracoval jsem přehled pro jednotlivé disciplíny za předchozí 3 OH (viz tab. 2). Dovoluji si 
vyslovit několik názoru: 

- domněnku, že obrácený časový pořad rozplaveb, semifinále a finále přispěl k horším 
výkonům, částečně potvrzuje vývoj počtu horších výkonů v semifinále v posledních třech OH. 
Zatímco v Londýně 2012 to bylo průměrně 6.2/4.7 (ženy/muži) plavců s horším výkonem 
v semifinále oproti rozplavbám, v Riu 2016 to bylo 7.2/7.4 a v Tokiu 2020 ještě o něco více, 
8.3/7.9. Jinými slovy – V Tokiu průměrně polovina semifinalistů plavala v dopoledním 
semifinále hůř než o den dříve ve večerních rozplavbách. O malinko lepší poměr byl u finalistů 
a srovnání jejich výkonů se semifinále. Tam plavali horší čas v průměru 3 (a něco :- ) ) plavci. 

- na první pohled nepřehledná tabulka výkonů potřebných pro postup do semifinále, finále a 
zisku medaile může v budoucnu napovědět, k jakým časům je potřeba směrovat přípravu, 
pokud chceme na následující olympiádě uspět. Při podrobnějším prostudování by zřejmě bylo 
možné částečně i predikovat některé výkony s mírnou chybovou tolerancí. 
 

12. Návrh doporučení na další olympijský cyklus 
 
Pro následující 3 roky doporučuji vytipovat užší okruh reprezentantů s reálnými možnostmi uspět na 
OH 2024 postupem do semifinále, na základě odborného odhadu výkonu v jednotlivých disciplínách. 
Bez ohledu na hodnotu FINA bodů těchto časů. Těmto reprezentantům vytvořit vysoce nadstandardní 
podmínky pro přípravu. Ve spolupráci s podpůrným realizačním týmem pracovat na takové mentální 
odolnosti, ale i kondiční připravenosti, aby byli naši reprezentanti schopni podat opakovaně lepší 
výkon. A dokázali i při podání maximálního výkonu v rozplavbě využít atmosféru semifinále k podání 
ještě lepšího výkonu. Zdá se, že jde o důležitý předpoklad uspět na extrémní vrcholné akci. 
Samozřejmou podmínkou je, že tito reprezentanti musí mít výkonnost opravňující řešit tuto nástavbu 
soutěžního výkonu. 

Domnívám se, že spolupráce vytvořená v posledních letech v oblasti zdravotní a fyzioterapeutické 
péče, psychologické přípravy, technické a taktické analýzy závodních výkonů, analýzy techniky 
individuálního provedení plaveckých způsobů, rychlostních parametrů, je dobrým základem 
všestranné podpory těm nejlepším. Velmi doporučuji pokračovat v této cestě a doplňovat o nové 
impulsy, které reprezentantům dále pomohou využít jejich sportovní potenciál. 
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Tabulka 1 
 
Přehled zhoršení v semifinále a finále oproti výkonům v rozplavbách a semifinále na OH 2012-2020: 
 

  Ž E N Y  M U Ž I 

 
 semifinále finále  semifinále finále 

  
zhoršení 

zhoršení a 
nepostup zhoršení 

zhoršení a 
medaile 

 zhoršení 
zhoršení a 
nepostup zhoršení 

zhoršení a 
medaile 

50 VZ 
London 2012 6 6 2 0   2 2 4 1 

Rio 2016 8 5 1 0   6 6 6 2 

Tokyo 2020 4 3 6 1   6 4 5 1 

100 VZ 
London 2012 6 3 2 0   4 4 1 0 

Rio 2016 5 5 2 0   5 3 4 1 

Tokyo 2020 7 5 4 1   5 4 5 1 

200 VZ 
London 2012 2 2 4 0   5 4 2 0 

Rio 2016 9 7 1 0   7 2 4 1 

Tokyo 2020 10 7 4 1   10 6 2 0 

400 VZ 
London 2012     3 0       4 0 

Rio 2016     4 0       5 0 

Tokyo 2020     4 0       4 0 

800 VZ 
London 2012     2 0           

Rio 2016     2 0           

Tokyo 2020     6 1       4 1 

1500 VZ 
London 2012               2 0 

Rio 2016               3 0 

Tokyo 2020     2 0       4 0 

100 Z 
London 2012 9 7 2 1   4 3 3 0 

Rio 2016 6 4 1 0   7 7 2 0 

Tokyo 2020 7 6 6 1   6 3 1 0 

200 Z 
London 2012 7 6 6 1   7 7 3 0 

Rio 2016 5 5 5 2   7 6 3 0 

Tokyo 2020 7 6 0 0   6 5 2 0 

100 P 
London 2012 12 8 5 0   5 4 4 0 

Rio 2016 10 8 4 0   11 7 2 0 

Tokyo 2020 14 7 4 2   10 5 3 1 

200 P 
London 2012 5 5 2 1   4 4 3 0 

Rio 2016 2 2 4 0   6 5 3 0 

Tokyo 2020 10 7 3 0   7 6 3 0 

100 M 
London 2012 6 4 4 1   5 4 7 2 

Rio 2016 11 6 1 0   8 5 2 0 

Tokyo 2020 8 3 2 0   8 5 1 0 

200 M 
London 2012 2 2 2 0   6 4 3 0 

Rio 2016 8 6 4 0   9 8 3 0 

Tokyo 2020 7 6 2 0   8 6 3 0 

200 PZ 
London 2012 7 5 6 0   5 5 3 0 

Rio 2016 8 6 4 0   8 7 3 0 

Tokyo 2020 9 6 3 0   13 8 4 0 

400 PZ 
London 2012     1 0       4 0 

Rio 2016     3 0       4 1 

Tokyo 2020     3 0       7 2 
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Průměrné počty horších výkonů:        
průměr London 2012 6,20   3,15     4,70   3,15   

průměr Rio 2016 7,20   2,77     7,40   3,15   

průměr Tokyo 2020 8,30   3,50     7,90   3,43   

průměr  celkem 7,23   3,15     6,67   3,38   

           
Průměrný podíl vyřazených z plavců se zhoršením:      
průměr London 2012 77,42%         87,23%       

průměr Rio 2016 75,00%         75,68%       

průměr Tokyo 2020 67,47%         65,82%       

průměr  celkem 72,81%         74,50%       
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Tabulka 2 
 
Přehled výkonů potřebných pro postup do semifinále – finále – medaili na OH 2012-2020: 
 

  Ž E N Y  M U Ž I 

  London 2012 Rio 2016 Tokyo 2020  London 2012 Rio 2016 Tokyo 2020 

50 VZ 

semifinále 00:25,23 00:24,82 00:24,77   00:22,27 00:22,10 00:21,97 
finále 00:24,71 00:24,53 00:24,29   00:21,88 00:21,80 00:21,78 

medaile 00:24,39 00:24,11 00:24,21   00:21,59 00:21,49 00:21,57 

100 VZ 

semifinále 00:54,43 00:54,50 00:53,67   00:48,99 00:48,58 00:48,44 
finále 00:53,86 00:53,53 00:53,11   00:48,38 00:48,23 00:47,82 

medaile 00:53,38 00:52,99 00:52,52   00:47,80 00:47,85 00:47,44 

200 VZ 

semifinále 01:58,96 01:57,74 01:58,33   01:47,97 01:47,15 01:46,67 
finále 01:57,57 01:56,63 01:56,58   01:46,80 01:46,23 01:45,71 

medaile 01:55,81 01:54,92 01:54,70   01:44,93 01:45,23 01:44,66 

400 VZ 

semifinále 04:09,08 04:08,34 04:08,27   03:50,44 03:47,43 03:47,14 
finále 04:05,75 04:04,34 04:04,07   03:47,25 03:45,43 03:45,68 

medaile 04:03,01 04:01,92 04:01,08   03:44,69 03:43,49 03:43,94 

800 VZ 

semifinále 08:33,97 08:33,73 08:28,90       07:52,76 
finále 08:27,15 08:25,55 08:20,58       07:47,73 

medaile 08:23,84 08:16,37 08:18,35       07:42,33 

1500 VZ 

semifinále     16:12,55   15:14,77 15:01,97 15:04,65 
finále     15:58,96   14:57,59 14:55,40 14:52,66 

medaile     15:42,91   14:40,31 14:40,86 14:40,91 

100 Z 

semifinále 01:00,25 01:00,89 01:00,04   00:54,52 00:53,99 00:53,77 
finále 00:59,82 00:59,35 00:59,30   00:53,74 00:53,34 00:53,20 

medaile 00:58,83 00:58,76 00:58,05   00:52,97 00:52,40 00:52,19 

200 Z 

semifinále 02:10,60 02:10,68 02:11,24   01:58,22 01:57,58 01:57,85 
finále 02:08,76 02:08,84 02:08,76   01:57,33 01:56,37 01:56,69 

medaile 02:06,55 02:07,54 02:06,17   01:53,94 01:53,97 01:54,72 

100 P 

semifinále 01:07,85 01:07,22 01:06,96   01:00,57 01:00,13 00:59,68 
finále 01:07,10 01:06,73 01:06,59   00:59,78 00:59,45 00:59,18 

medaile 01:06,46 01:05,69 01:05,54   00:59,49 00:58,87 00:58,33 

200 P 

semifinále 02:26,94 02:26,58 02:24,27   02:11,66 02:11,26 02:09,95 
finále 02:24,46 02:22,87 02:23,73   02:09,31 02:08,20 02:08,76 

medaile 02:20,92 02:22,28 02:20,84   02:08,29 02:07,70 02:07,13 

100 M 

semifinále 00:58,74 00:58,17 00:58,08   00:52,23 00:52,08 00:51,74 
finále 00:57,79 00:57,54 00:57,19   00:51,85 00:51,73 00:51,30 

medaile 00:56,94 00:56,63 00:55,72   00:51,44 00:51,14 00:50,74 

200 M 

semifinále 02:09,33 02:09,21 02:15,36   01:56,97 01:56,72 01:55,96 
finále 02:07,37 02:07,22 02:09,07   01:55,13 01:56,03 01:55,31 

medaile 02:05,48 02:05,20 02:05,65   01:53,21 01:53,62 01:54,45 

200 PZ 

semifinále 02:14,26 02:13,01 02:12,21   02:00,28 01:59,77 01:58,15 
finále 02:10,93 02:10,87 02:10,59   01:58,49 01:58,85 01:57,64 

medaile 02:08,95 02:08,79 02:09,04   01:56,22 01:57,05 01:56,17 

400 PZ 

semifinále 04:43,46 04:38,91 04:54,54   04:16,71 04:17,88 04:15,76 
finále 04:36,09 04:36,54 04:37,37   04:13,33 04:13,55 04:10,20 

medaile 04:32,91 04:32,39 04:34,90   04:08,94 04:09,71 04:10,38 
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13. Několik závěrečných slov: 

Vzhledem k okolnostem, které 18 měsíců provázely veškerou lidskou činnost a znesnadňovaly také 
sportování, jsem rád, že se hry mohly i přes mnohé obtíže a nepohodlí všech účastníků uskutečnit.  
A o to více jsem rád, že i české plavání hrálo důstojnou roli a odjíždělo z Tokia s velmi dobrým 
výsledkem. 
 
Sluší se zcela upřímně poblahopřát všem českým reprezentantům, kteří se na OH kvalifikovali, 
protože již to svědčí o jejich vysoké sportovní úrovni. A velmi gratuluji těm, kterým se podařilo 
dosáhnout výborných výsledků, ke spokojenosti vlastní, ke spokojenosti trenérů a realizačních týmů, 
rodiny, přátel a fanoušků. 
 
Velice děkuji za velké úsilí, které jak sportovci, tak jejich trenéři a podpůrné týmy věnovali přípravě. 
Děkuji všem, kteří pomohli našim nejlepším plavcům obstát ve světové konkurenci. 
 
Velké díky také pracovníkům a funkcionářům ČSPS za organizaci veškerých formalit, a že jich 
tentokrát nebylo zrovna málo. A konečně také děkuji ČOV za podporu a servis, jehož se nám dostalo 
před OH i v jejich průběhu. 
 
Věřím, že tyto „jiné“ Olympijské hry, odložené Hry XXXII. Olympiády budou velkou motivací pro 
všechny. Minimálně ukázaly, že překonávání obtíží a překážek vede k touze dokázat sílu osobnosti a 
vůle. Že neplatí automatická přímá úměra mezi skvělými podmínkami a skvělými výkony. Ale že tomu 
může být i naopak. Kéž by nám to zůstalo v paměti i v dobách příznivějších. 


