
   
 

 

 

  
 

HODNOCENÍ REPREZENTAČNÍ AKCE  
 

 
 

Akce:    MU mladších juniorů Graz 
Termín:  12. 4.  – 14. 4. 2019 
Místo:   Graz 
Vedoucí výpravy:  Libor Kohut 
Trenéři:  Roman Eckert, Lukáš Luhový, Adam Kolek, Gabriela Soukupová, Jiří Karas,  Jaroslava 

Nýčová 
Závodníci: Kamila Javorková, Terezie Kinterová, Bešíková Lenka, Tužilová Natálie, Přibylová Jana, 

Dominika Poláková, Fraňková Clementina, Řezáč David, Matula Vojtěch, Chocholatý 
Tomáš, Čajka Filip, Balón Kristián, Moc Albert, Míka Tomáš, Koutný David a Jakub 
Bursa 

 
Obecné hodnocení:  
 

Pořadatelem MU byl rakouský Graz, mítinku se zúčastnilo třináct zemí -  Česká republika, Slovensko, 
Slovinsko, Izrael, Polsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Rakousko, Finsko, Bulharsko, Řecko a Kypr.  
Blízkost konání tohoto utkání nám dovolila cestovat vlakem, což se nakonec ukázalo jako velmi dobré řešení, 
protože se jednalo o velmi komfortní a příjemnou cestu, která proběhla bez sebemenších problémů.  Díky 
ušetřeným financím za cestování bylo na MU pozváno 16 plavců, celý realizační tým RD a nabídku zúčastnit 
se utkání využili i 3 osobní trenéři plavců. V důsledku kolize termínu utkání s přijímacím řízením na SŠ, se 
některé plavkyně ze závodů omluvily (B. Lelková a K. Červenková), jiné to vyřešily individuálním příjezdem 
(K. Javorková, T. Kinterová, D. Poláková), čímž poukázaly na svou chuť reprezentovat Českou republiku. 
Nástupním místem byla Praha, ale plavci měli možnost nastupovat i v jiných místech (Pardubice, Brno, 
Břeclav), čehož využili plavci z moravských klubů.  
 
 
Ubytování bylo v hotelu Hostel A&O, nacházející se cca 15 minut  chůze od plaveckého stadionu a 5 minut 
tramvají. Všichni účastníci obdrželi jízdenku na městkou dopravu, kterou využívali během celého konání 
závodů. Bohužel musím podotknout, že kvalita stravy byla absolutně nevyhovující a zlepšila se až po sérii 
stížnosti z řad vedoucích výprav.  
 
Závody samotné probíhaly na vzdušném, moderně zařízeném krytém bazénu (kéž bychom v ČR měli aspoň 
jeden takový). Samotný průběh závodů probíhal bez jakýchkoliv problémů, od výsledků až po vyhlašovaní.   



   
 

 

 

  
Hodnocení výkonnosti: 

Nominace těchto sedmi juniorek a devíti juniorů vycházela z výsledku zimní sezóny 2018, tak aby co nejlépe 
vyhovovala obsazení do jednotlivých disciplín, ale také abychom se co umístili v soutěži družstev co nejvýše. 
Nominovaní měli ideální podmínky pro srovnání své výkonnosti se zahraniční konkurencí a splnění limitů pro 
EYOF. Bohužel, až na jednu vyjímku (Jakub Bursa viz. níže), se nikomu nepodařilo limit překonat, nebo se k 
němu aspoň výrazněji přiblížit. Svými výkony za očekáváním zůstaly především juniorky, které ve většině 
případů nedokázaly překonat své osobní rekordy z letní sezóny 2018. U mladšího ročníku 05 se dá takový 
výpadek omluvit, ale u staršího roč. 04 se předpokládalo, že budou výsledkově hlavními tahouny týmu, což se 
bohužel nestalo. Junioři svými výkony velmi mile překvapili, protože na rozdíl od děvčat v drtivé míře své OR 
překonávali. I přes tyto osobní rekordy se však výsledkově nacházeli, stejně jako juniorky, hluboko v poli 
poražených a obsazovali 7. – 13. místa, což  můžeme označit jen jediným slovem -  NEÚSPĚCH.  
 
Naopak absolutorium a velkou pochvalu zaslouží Jakub Bursa, který jako jediný dokázal konkurovat nejlepším, 
kdy se 3 x prosadil mezi medailisty MU a  jednou dokonce vystoupal na stupeň nejvyšší.  Za zmínku stojí fakt, 
že nejlepší výkon zaznamenal v náročném programu prvního půldne (3 starty během jedné hodiny), kdy dokázal 
zaplavat nejen pěkné osobní rekordy, ale v případě 400 PZ take výrazně překonal limit na EYOF. V tomto 
případě je vidět, že se Jakubovi, společně s trenérem Š. Matkem, podařilo na MU připravit parádní formu, které 
dozajisté předcházela velmi náročná příprava. 
   
Oba týmy se umístily na devátém místě a stejné místo patřilo výpravě i v konečné klasifikaci. Což lze považovat 
jako velký neúspěch!!! Celkovými vítězi se stali plavci z Turecka, kteří by se některými svými výkony prosadili 
na MU st. junior ve Švýcarsku!!! 
Věřím, že tyto nelichotivé výsledky, jsou jen souhrou mnoha faktorů (nemoci, špatné vyladění apod.), které na 
další společné akci M4U v polské Osvětimi budou zapomenuty!!!! 
 
 
 

Splněné limity EYOF: 
Jakub Bursa  400PZ  4:27,64 
   200PZ  2:07,56 
 

Poděkování patří sekretariátu ČSPS a panu Jakubu Tesárkovi za zajištění této reprezentační akce. 
Rovněž děkuji kolegům trenérům z realizačního družstva R. Eckertovi, L. Luhovému, A. Kolkovi, 
E. Blechové a všem osobním trenérům G. Soukupové, J. Karasovi,  J. Nýčové, kteří se akce 
zúčastnili, za jejich přínos a spolupráci při tomto MU. 
 
 
 

Odkaz na oficiální výsledky celkově: 
http://www.msecm.at/events/multinations19/protokoll.pdf  
 
Odkaz na oficiální výsledky jmenovitě: 
http://www.msecm.at/events/multinations19/pdfresults/czech%20republic.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
Libor Kohut – reprezentační trenér mladších juniorů 
Ostrava, 17. dubna 2019 


