
 

 
 

 
Hodnocení reprezentační akce 

 
Multiutkání starších juniorů 2018 
Graz (AUT), 24. – 25. března 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nominovaný tým:  
 
vedoucí týmu: Roman Havrlant – reprezentační trenér  
 
junioři: Jakub Lahoda, Boh (00)   Kristián Svoboda, PKPi (00) 
 Jan Čejka, SCPAP (01)   Roman Procházka, KPSOs (01) 
 Vojtěch Janeček, UAPS (01)  Radek Grupáč, UAPS (01) 
 Josef Kratochvíl, PKNJ (01)  Adam Hlobeň, TJZn (01) 
 Matyáš Machalla, KPSOs (01)  Jakub Štemberk, SLCho (01) 
   
juniorky:  Marika Hudcová, KPSOs (01)  Kateřina Matošková, SPKLi (01) 
 Tereza Polcarová, SlPl (01)  Michaela Gogelová, Zlin (01) 

 Johana Jelínková, KSPKl (01)  Zuzana Volovecká, KPSOs (02) 
 Veronika Tondrová, SlPl (02)  Michaela Svobodová, KSPKl (01) 
 Marika Surová, KomBr (02)  Lucie Zubalíková, KomBr (02) 

 
trenéři:  Petra Landová, Jan Šimek, Patrik Davídek 
fyzio:  Barbora Morávková 



 
 
Přesun do dějiště Multiutkání proběhl přímým vlakem po trase Praha – Brno – Graz v pátek 23.3.  
 
Oficiální zahájení akce bylo proveden přivítáním celého týmu po příjezdu do Grazu.  
Po krátké informativní schůzce, ubytování a obědě jsme se přesunuli na úvodní trénink do krásného 
závodního bazénu Graz – Eggeberg. Následně se na bazénu uskutečnila také technická porada.  
 
Sobotní a nedělní program organizátor zvládl bez jediného problému dle propozic a itineráře. 
Drobnou komplikací v závěru programu pro český tým byla náhlá zdravotní indispozice Lucie 
Zubalíkové, které tak nemohla nastoupit do závodu na 200m PZ, ani už nemohla být v danou chvíli 
nahrazena jinou závodnicí. 
 
Multiutkání se zúčastnilo 11 států s tímto zastoupením juniorek/juniorů:  
 
Bulharsko 1/9; Česká republika 10/10; Kypr 3/3; Polsko 10/10; Rakousko 12/12; 
Řecko 9/9; Slovinsko 10/6; Švýcarsko 9/7; Turecko 9/10; Ukrajina 8/9; Slovensko 10/10 
 
 Naši závodníci zaplavali na Multiutkání vcelku slušné výkony. Z celkem 76 startů dosáhli 33 
osobních rekordů (tj. 43%). Během celého víkendu prokazovali všichni i přes poměrně brzký termín 
závodů na začátku závodní sezóny velmi dobrou připravenost, bojovnost, disciplínu a kompaktnost. 
Největší radostí bylo splnění limitu na Mistrovství Evropy juniorů Vojtěcha Janečka v samém závěru 
programu na trati 50m prsa. Velmi blízko limitům byli i Jan Čejka a Jakub Lahoda. 
 Za zmínku určitě stojí také 100% bilance osobních rekordů u závodníků Jakuba Lahody, Jakuba 
Štemberka a Radka Grupáče. 
 
 V rámci celkového bodování jsme se pohybovali stále za polovinou startovního pole a nakonec to 
bylo v celkovém účtování 6 místo, které nelze považovat ani za výborné, ani za vyloženě špatné. 
Bylo úžasné sledovat obrovskou sílu týmů Řecka, Turecka, juniorek Slovinska i Slovenska a juniorů 
Bulharska. 
 
 Konečnou nominaci českých závodníků v posledních dnech před odjezdem ovlivnily nemoci u 
původně nominovaných závodníků Davida Tomandla, Vojtěcha Maťátka a Izabely Zekuciové, kteří byli 
na poslední chvíli nahrazeni Matyášem Machallou, Kateřinou Matoškovou a Marikou Surovou. Do 
sestavy bohužel nemohla být zařazena ani dlouhodobě zdravotně indisponovaná Tereza Muselová. 
 
  V rámci běžné komunikace pracoval výborně celý realizační tým. Věřím, že komentáře trenérů 
k jednotlivým startům přinesli závodníkům cenné informace ke zlepšení. Také díky novému vybavení 
trenérů potřebnou elektronikou z plaveckého svazu mohla být závodníkům poskytnuta jednoduchá 
plavecká analýza z natočených videí. Po celou dobu závodů byly všem natáčeny startovní úsek do 15m 
a všechny štafetové předávky. Dle zájmu také ostatní části závodů. 
 Nutno opakovaně konstatovat, že na měřené úvodní části závodu (0 - 15 m) ve významně velkém 
procentu ztrácíme na nejlepší v průměru 0,6 – 1,2 sekundy (nepočítaje startovní reakci. V porovnání 
s tím, že na konci honíme každou setinku to určitě není bezvýznamný údaj. A samozřejmě se to netýká 
pouze úvodního úseku po startu, ale všech výjezdů po obrátkách, ve kterých patříme v širší evropské 
konkurenci k nejhorším. 
 Celkovým plaveckým pojetím naši závodníci působili vcelku dobře. Všichni plavali na úrovni svých 
maxim a lze očekávat, vzhledem k termínu Multiutkání, i vzhledem k nedávno ukončenému těžkému 
soustředění reprezentace, že výkonnost bude u všech v následujících týdnech ještě gradovat. Bohužel 
v širší konkurenci není celkové umístění našich juniorů příliš lichotivé. Pouze v 5 případech naši 
závodníci stáli na stupních vítězů (a to pouze junioři), což reálně vypovídá o naši současné 
konkurenceschopnosti. 
 
 Celé závody měly skvělou úroveň i přijatelnou atmosféru. Také veškerá organizace mimo bazén 
fungovala bez problémů. 
 
 Návrat výpravy proběhl v pondělí vlakem přímým vlakem Graz – Brno – Praha. Tuto variantu 
dopravy jsme vyhodnotili jako velmi pohodovou, komfortní a po dohodě s Českými drahami i jako 
finančně přívětivou. 
 
 
Ve vlaku z Grazu do Brna:), 26. 3. 2018                 Roman Havrlant – vedoucí akce 
 
 
PS: Výsledky a statistika výkonů v různých formátech na odkazu: 
       http://www.msecm.at/en/event-details?eventid=1421 
 
 
konečné bodování: viz další strana 



 
 

BODOVÁNÍ MULTIUTKÁNÍ STARŠÍCH JUNIORŮ, GRAZ 24. – 25. 3. 2018 
 

POŘADÍ: JUNIORKY BODY JUNIOŘI BODY CELKEM BODY 
1. TURECKO 186 ŘECKO 183 ŘECKO 334 
2. RAKOUSKO 157 ŠVÝCARSKO 177 TURECKO 317 
3. ŘECKO 151 BULHARSKO 152 ŠVÝCARSKO 295 
4. POLSKO 139 POLSKO 134 POLSKO 273 
5. SLOVENSKO 131 TURECKO 131 RAKOUSKO 235 
6. SLOVINSKO 122 ČESKÁ REPUBLIKA 115 ČESKÁ REPUBLIKA 189 
7. ŠVÝCARSKO 118 UKRAJINA 105 SLOVENSKO 187 
8. UKRAJINA 77 RAKOUSKO 78 SLOVINSKO 182 
9. ČESKÁ REPUBLIKA 74 SLOVINSKO 60 UKRAJINA 182 

10. KYPR 46 SLOVENSKO 56 BULHARSKO 152 
11.   KYPR 19 KYPR 65 

 


