
 

 

HODNOCENÍ AKCE 

Mistrovství Evropy juniorů 2017 

 

 

 

Netanya (ISR); 28. 6. – 2. 7. 2017 

Wingate Institute (50m indoor pool) 
 

 

 

 



Plavci: Ondřej Gemov 99, Filip Chrápavý 99, Tomáš Ludvík 99, Jakub Karl 99 
 Tereza Muselová 01, Barbora Seemanová 00, Klára Šimánová 00, Kristýna Štemberová 00 
 

Realizační tým: vedoucí akce a trenér: Roman Havrlant  
 trenéři: Petra Škábová, Lukáš Luhový 
 fyzioterapeut:  Petra Hulvová 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíl MEJ: 10 finálových účastí a 3 medailová umístění (viz Projekt 2016/2017) 
 

Výsledek: 13 semifinálových účastí  
 

 7 finálových účastí (těsně za branou finále: K. Štemberová 50M, T. Muselová 200PZ,  
 B. Seemanová 50M) 
  

 21 osobních rekordů (všichni kromě O. Gemova z důvodu zranění) 
 

 3 medailová umístění: B. Seemanová - zlato 50K, stříbro 100K, bronz 200K 
  

 Celkem 19x překonaný limit na Mistrovství světa juniorů 2017  
 (F. Chrápavý 100P, 2x 200P;  T. Muselová 3x 200P; K. Štemberová 50M; 
 B. Seemanová 3x 50K, 3x 100K, 3x 200K; T. Ludvík 3x 200Z)   
 

 Celkem 3x překonaný rekord ČR dorostu  
 (F. Chrápavý 200P; T. Ludvík 2x 200Z) 
   

 2x překonaný rekord ČR dospělých  
 (B. Seemanová 50K, 100K) 
 
 … i trocha „smůly“: 
 4. místo T. Ludvíka na 200Z 
 9. místo K. Štemberové na 50M 
 17. místo O. Gemova na 200M 
 0,04s za rekordem MEJ – B. Seemanová, 50K 
 0,06s za českým rekordem dorostu - T. Muselová, 200P 
 0,27s za českým rekordem dospělých – T- Ludvík, 200Z 
 zranění O. Gemova (výron kotníku) 

 a 1x odcizená česká vlajka😊 
  
oficiální stránky MEJ 2017:   http://isr2017ec.org/ 
výsledky MEJ 2017:     http://isr2017ec.microplustiming.com 
videa všech závodů každého jednoho plavce:  https://www.spiideo.net/ 
          user name:  lennetanya2017@spiideo.com 
          password: lennetanya2017 

 

http://isr2017ec.org/
http://isr2017ec.microplustiming.com/
https://www.spiideo.net/
mailto:lennetanya2017@spiideo.com


 Součástí 11denní společné akce byl krátký 3denní pobyt v Praze před samotným odletem do dějiště 
evropského šampionátu (ubytování a strava v hotelu Barcelo naprosto vyhovující potřebám plavců před takto 
významnou soutěží). Tento sraz, kterého se z organizačních důvodů nemohl zúčastnit Jakub Karl (trénující 
v zahraničí), byl využit na poslední organizační a administrativní povinnosti, materiální vybavení plavců od firmy 
Arena, ale hlavně byl určen k potřebnému stmelení a naladění celého týmu na důležitý vrchol sezóny. Od pátku do 
pondělí jsme absolvovali v plaveckém areálu v Praze Podolí několik dolaďovacích tréninků dle pokynů osobních 
trenérů. Celý sraz proběhl podle plánu naprosto bez komplikací.  

V pondělí 26.6. odletěla výprava s krátkým 2 a půl hodinovým zpožděním z ruzyňského letiště s přistáním 
v Tel Avivu do místa konání – izraelského přímořského letoviska Netanya. Nepříliš vlídné teplé vlhké klima do jisté 
míry zpříjemňovaly pobyty v klimatizovaných zařízeních. Samotná plavecká hala ale klimatizací nedisponovala, pouze 
byl vzduch vířen velkými stropními větráky (snad i lepší řešení než ledová klimatizace), ale průvan také nebyl vždy 
(dle intenzity otáček) pro sedící úplně příjemný. Každopádně v zázemí závodního i vyplavávacího bazénu bylo ovzduší 
příšerné, takže maséři a fyzioterapeuté si prošli doslova peklem. Pobyt a stravování v hotelu Residence byly na 
standardní úrovni. Přestože byl hotel nabízen jako oficiální možnost ubytování pro účastníky MEJ, očekávanou 
klidnou závodní atmosféru pobytu narušoval běžný turistický chod převažujících „neplaveckých“ hotelových hostů 
různého ražení. 

Doprava účastníků mezi hotely a bazénem v zásadě fungovala dle daných rozpisů, kterých se ale pořadatelé 
drželi až příliš striktně, což do značné míry narušovalo plynulost přesunů (naplněné autobusy zbytečně čekaly na 
dané odjezdové časy i několik desítek minut a postupně se hromadící dav komplikoval další nástup). Přesuny trvaly 
dle aktuální hustoty dopravy 15 – 60minut. 

Organizace a úroveň závodů byla ale jinak velmi dobrá. Letošního MEJ se vůbec nezúčastnila výprava 
Německa, která nakonec z výkonnostních důvodů neposlala do soutěže plánovaný B-tým (A-tým se připravuje 
výhradně na MSJ). Výprava Velké Británie zvolila podobný postup, ale „B-tým“ na MEJ vyslala.  

Návrat do ČR v pondělí 3.7. proběhl opět s krátkým 2 hodinovým zpožděním také bez problémů. 
 

Hodnocení vystoupení plavců:      
 

Mohu s velkým potěšením konstatovat, že všem zúčastněným plavcům a jejich osobním trenérům se 
povedlo vyladění na toto MEJ výborně, čemuž odpovídaly zaplavané časy, vysoké procento osobních rekordů, 
příjemná umístění, splněné limity na Mistrovství světa juniorů i překonané rekordy ČR (viz příloha výpis výsledků).  

 

Naprosto všichni čeští plavci vytvořili skvělou partu, podali výborné výkony a právem si zaslouží obrovskou 
gratulaci. Jsem rád, že se téměř do puntíku splnily naše letošní cíle a zúročila se dlouhodobá příprava na klubové i 
reprezentační úrovni. Škoda jen náhodného zranění kotníku Ondry Gemova, který se i přes evidentní bolesti s touto 
situací statečně popral, a byť byl tímto handicapem výrazně ovlivněn, nebyly jeho výkony vůbec špatné. 

 

Chtěl bych věřit tomu, že i přes stále se zvyšující úroveň evropského a světového plavání, bude tento trend 
českých plavců pokračovat, a že dostatek kvalitních a úspěšných českých juniorů bude příslibem a pomocí pro více 
než dostatečnou konkurenceschopnost v kategorii dospělých. 

 

Zvláštní poděkování a gratulaci bych chtěl vyjádřit Barboře Seemanové a její trenérce Petře Škábové, kterým 
se podařilo získat na tomto evropském mistrovství 3 cenné kovy všech barev v nabité konkurenci kraulových 
disciplín, a přestože již Bára vloni naplno ukázala jaké jsou její možnosti, přesvědčila letos všechny nejen o svých 
plaveckých, ale i morálních a lidských kvalitách, stejně tak jako Petra Škábová, která dokázala procedit a nastimulovat 
své vlastní plavecké i trenérské zkušenosti přesně tam, kde bylo potřeba a naprosto zaslouženě si obě vydobyly obdiv 
náš i mnoha zahraničních výprav.   

 

 



Již na začátku sezóny 2017/2018 jsem v nové pozici reprezentačního trenéra vstupoval do práce 
s reprezentací s velkým respektem, ale i odvážnými cíli, kterým jsem se snažil podřídit maximum. Věděl jsem, jak 
výborně vedl reprezentaci můj předchůdce Boris Neuwirt, a jak kvalitní plavci se letos v kategorii starších juniorů 
sešli. Tušil jsem, že se naskýtá jedinečná možnost přetavit kvalitu mnoha výborných plavců do úspěchů na 
mezinárodní úrovni. Jsem nesmírně rád za to, že výsledek letošního MEJ (ale také třeba výborný týmový výkon na 
jarním Multiutkání) do značné míry ukázaly dobré navázání na předešlou práci, smysluplnost a načasování všech 
akcí, které se v rámci reprezentace v této sezóně uskutečnily a smysluplnost úzké spolupráce trenérů a řady 
kvalitních odborníků, kteří přinesli do přípravy našich nejlepších plavců další přidanou hodnotu. Na základě všech 
těchto zkušeností bych chtěl i v následujícím období pokračovat v reprezentační přípravě ve stejném duchu. Velké 
množství možná neviditelné práce se událo na poli metodiky v rámci spolupráce reprezentačních trenérů, TMK, 
sekce plavání i nejvyššího vedení ČSPS.  

Považuji za nutné nesnižovat do budoucna naše nároky, i přesto, že ne každý rok budeme mít dostatečný 
potenciál plavců, kteří by se prali o evropské medaile.  

Považuji za nutné se navzájem dělit o své zkušenosti, konzultovat, ptát se a nebát se aplikovat v tréninku 
nové věci.  

Považuji za nutné držet se dlouhodobě zvolené koncepce a věřit tomu, že české plavání má na co navazovat, 
a že společně dokážeme nasměrovat cestu k úspěchu. 

Považuji za přínosné navazovat kontakty se zahraničím. Hledat vhodné trenérské partnery a plavecké 
sparingpartnery, abychom nezjišťovali úroveň našeho potenciálu až na soutěžích, ale už v samotné přípravě.  

 
 

Jsem si vědom toho, že všechny tyto „nutnosti“ není mnohdy vůbec jednoduché sladit, prosadit a důsledně 
dodržovat, obzvláště u školou povinných a kyberneticky vytížených teenagerů, přesto bych chtěl i na základě 
letošního dílčího úspěchu vyjádřit přesvědčení, že nám bude v nejbližších letech české plavání přinášet víc radosti 
než starostí. Nechť k tomu přispěje i letošní úspěch našich juniorů na MEJ, tj. celkové 10. místo v hodnocení států.  

 
Chtěl bych na závěr poděkovat jak za letošní MEJ, tak za celou sezónu vedení ČSPS, realizačnímu týmu 

reprezentace starších juniorů, osobním trenérům i kolegům z reprezentace za podporu a spolupráci. 
 
Na konci srpna, za necelých 8 týdnů čeká naše nejlepší juniory Mistrovství světa, na které s budeme snažit 

zodpovědně připravit a navázat na úspěchy z letošního juniorského Mistrovství Evropy.   
 
 

 
Hodnocení vypracoval: Mgr. Roman Havrlant                                Netanya, 3. 7. 2017 

 

 


