
 
 

HODNOCENÍ AKCE 
 

Akce:    Mistrovství Evropy 2021 
 
Termín:  2.-7.11.2021 
 
Místo:   Kazaň, Rusko 
 
Vedoucí výpravy:  Petra Škábová 
 
Trenéři: Petra Škábová, Tomáš Baumrt, Jiří Vlček Jan Kreník,  
                                   Jakub Tesárek (generální sekretář) 
 
Zdravotní zabezpečení: Jana Minářová, Kateřina Bošková (fyzioterapeutky) 
 
Videoanalýza: Jakub Březina 
 
Závodníci:  Simona Kubová, Barbora Seemanová, Kristýna Horská, Tomáš Franta, Vojtěch 

Netrh, Jan Šefl, Ondřej Gemov, Matěj Zábojník, Sebastián Luňák 
 
Obecné hodnocení:  

Mistrovství Evropy v Kazani neproběhlo v řádném termínu, bylo zhruba o měsíc posunuté 
oproti běžnému termínu, aby se do sezony ještě vešlo MS přeložené z roku 2020 z důvodu 
celosvětové pandemie covidu. Vzhledem ke stále přetrvávajícím omezením byli organizátoři 
nuceni vytvořit částečně uzavřenou „bublinu“ pro všechny účastníky šampionátu. Netýkalo se to 
pouze sportovců a realizačních týmů, ale také rozhodčích, zástupců médií, volunteers, personálu … 
všech, kteří se vyskytovali ve vzájemném kontaktu. 

Cesta proběhla v pořádku, oba lety a následné vyzvednutí výpravy na letišti a dopravení na 
hotel. Na hotelu již byly pokoje připravené, výprava bydlela na single pokojích, kromě 3 pokojů. 
Ubytování bylo v hotelu Korston Club Hotel. Kvalita ubytování byla výborná, bohužel stravování 
bylo na nižší úrovni. K dispozici byla i malá hotelová posilovna a malý spa bazének. Ve všech 
prostorách hotelu byla povinnost nosit roušku nebo respirátor, s výjimkou konzumování potravy. 

Dopravu mezi hotelem a bazénem zajišťovaly shuttle busy v pravidelných časech po 30 
minutách, absolutně bez problémů. Cesta v jednom směru trvala necelých 10 minut. 

Evropský šampionát se konal v Kazaňské Areně, která je vynikající plaveckou stavbou. 
Soutěž probíhala v deseti dráhové padesátce, přepažené na pětadvacítku, když k rozplavbám bylo 
využito všech 10 drah, pro semifinále a finále pouze drah 8. Pro rozplavání a vyplavání byl 
využíván druhý deseti dráhový padesátimetrový bazén v areálu. Další bazén k použití byl 
skokanský, který plavci mohli využívat pouze pokud měli pauzu mezi semifinále či finále kratší 
než 30 minut a bylo třeba se vyplavat a připravit na další start právě ve skokanském bazéně.  



Stejně jako u mnoha jiných sportovních akcí podobného významu, ani na tento šampionát 
nebyl možný přístup diváků. Všichni účastníci byli povinni mít v prostorách Kazaňské Arény 
ochranu dýchacích cest. V případě potřeby byly roušky volně k dispozici.  

Dalším omezením byl rozestup na tribuně, kdy mezi sedícími musela zůstat 1 sedačka 
volná, místa, kde týmy seděly se po jednotlivých dnech měnily a místa byla organizátorem předem 
stanovená a neměnná. Týmy měly k dispozici tzv. „průvodkyni“ z řad dobrovolníků, která se 
starala o tým, doplňovala nutné informace, řešila jakékoliv problémy a dohlížela na hladký průběh. 

Každý tým měl pro zajištění regenerace vyčleněno místo formou pásek na zemi, kde jsme 
umístili 1 masérský stůl a druhý jsme vozili na hotel a zpět, dle potřeby plavců. Zde měli plavci 
takový „útulek“, kde nejen probíhala fyzioterapie, ale vzájemně se povzbuzovali, nabuzovali a 
případně pochválili. 

 
Hodnocení výsledků: 

V první řadě je nutné zmínit, že LEN poprvé v historii zavedl semifinále i na dvěstěmetrové 
tratě a dále zařadili 800 VZ muži a 1500 VZ ženy. Šampionát se tím natáhl o den, na dobu šesti 
dnů a plavci měli možnost prodat svůj um i v semifinálových bojích. 

 V průběhu 6 soutěžních dní absolvovalo 9 reprezentantů celkem 27 individuálních startů a 
žádné štafetové závody.  

Z nominovaných 11 plavců bylo 8 členů TOP týmu bez povinnosti plnění limitů (top tým 
byl zformován na základě zaplavaných 860 FINA bodů v sezoně jaro 2021 na dlouhém bazénu), 
bohužel dva plavci ze zdravotních důvodů neodcestovali. Další 2 reprezentanti splnili vypsaný A 
limit, a 1 reprezentant splnil snazší limit B pro mladší ročníky. U těch, kteří měli splněn tvrdší limit 
bylo možno očekávat, že se pokusí o semifinálovou a finálovou účast, což se nakonec povedlo 
VŠEM reprezentantům.  

 
Stručné statistické údaje: 

11 účastí ve finále 
 Barbora Seemanová – 200 VZ – 2.místo, 100 VZ – 4. místo 
 Kristýna Horská         400 PZ – 7.místo, 200 Prsa – 4.místo, 200 PZ – 5.místo  
 Ondřej Gemov            400 VZ – 8.místo, 200 Motýl – 6.místo 
 Simona Kubová          100 Znak – 6.místo 
 Matěj Zábojník           200 Prsa – 7.místo 
 Sebastian Luňák         200 Motýl – 8.místo 
 Tomáš Franta             200 Znak – 7.místo 

 
- 7 dalších účastí v semifinále 

 Tomáš Franta  100 Znak – 9. místo, 50 Znak – 9.místo 
 Simona Kubová  50 Znak – 9. místo 
 Matěj Zábojník           100 Prsa – 11.místo, 50 Prsa – 16.místo  
 Vojtěch Netrh             200 Prsa – 15.místo 
 Jan Šefl   100 Motýl – 12. místo, 100 PZ – 12.místo 

 
Z tohoto pohledu lze konstatovat, že téměř všichni plavci, se splněným A limitem byli ve 
finále (s výjimkou Jana Šefla) a 1 závodník s B limitem vybojoval semifinálovou účast.  
 

- zlepšených bylo 10 národních rekordů ČR v 7 disciplínách: 
 Barbora Seemanová  100 VZ  
 Jan Šefl  100 Motýl, 100 PZ   
 Matěj Zábojník 200 Prsa 2x, 100 Prsa 1x 
 Tomáš Franta  50 Znak 
 Vojtěch Netrh             100 Prsa 
 Sebastian Luňák         200 Motýl 
 Ondřej Gemov            200 Motýl 



 
 

- zlepšený byl nejlepší osobní výkon 20x ve 12 disciplínách 
 Barbora Seemanová  100 VZ, 50 VZ 
 Jan Šefl              100 Motýl, 100 PZ, 50 Motýl   
 Matěj Zábojník             200 Prsa 2x, 100 Prsa, (50 prsa ve stovce) 
 Tomáš Franta  50 Znak 
 Vojtěch Netrh                   100 Prsa, 200 Prsa 
 Sebastian Luňák               200 Motýl, 50 Motýl, 400 PZ 
 Ondřej Gemov                  200 Motýl 2x, 400 VZ (200 VZ ve čtyřstovce) 
 Kristýna Horská                200 PZ 

 
 

Zlepšení českých plavců bylo viditelné a výsledky jsou velmi dobré, i když ne vždy úplně 
uspokojující a chybí nám stále ten pocit, když zacinkají medaile (více než jedna). I přesto ale 
považuji toto mistrovství Evropy za velmi slušné vystoupení, zejména u mužů, někdy až 
překvapující. Počet finálových umístění vzrostl markantně, získali jsme po dlouhých 8 letech 
medaili a věříme v další úspěchy českého plavání. 
 
  
V tabulce najdeme srovnání postupů do finále a semifinále z ME Glasgow 2019 a ME Kazaň 2021 
 
 

     

disciplína  Semi/ 
Glasgow 
2019 

Kazaň 
 2021 

změna 
abs   

400 PZ ženy 
             

finále  04:37,32  04:37,59  00:00,27 

400 VZ muži 
semifinále          

finále  03:41,64  03:42,61  00:00,97   

50 VZ ženy 
semifinále  00:24,95  00:24,75  00:00,20   

finále  00:24,14  00:24,32  00:00,18   

50 Z muži 
semifinále  00:23,82  00:24,19  00:00,37   

finále  00:23,42  00:23,50  00:00,08   

100 M ženy 
semifinále  00:58,82  01:00,02  00:00,20   

finále  00:57,37  00:57,55  00:00,18   

100 P muži 
semifinále  00:58,79  00:58,09  00:00,01   

finále  00:57,35  00:57,38  00:00,03   

800 VZ ženy 
             

finále  08:21,89  08:32,05  00:10,16   

100 VZ muži 
semifinále  00:47,58  00:48,13  00:00,55   

finále  00:46,83  00:46,66  00:00,17   

100 P ženy 
semifinále  01:06,28  01:06,52  00:00,24   

finále  01:05,37  01:05,25  00:00,12   

200 M muži 
semifinále    01:59,84     

finále  01:53,79  01:53,60  00:00,19   

50 Z ženy 
semifinále  00:27,50  00:27,19  00:00,31   

finále  00:26,60  00:26,55  00:00,05   

1500 VZ 
muži 

semifinále            

finále  14:43,43  14:43,51  00:00,08   

200 PZ muži 
semifinále    02:02,43  00:01,37   

finále  01:55,01  01:55,87  00:01,38   



200 M ženy 
semifinále    02:14,67     

finále  02:07,59  02:08,14  00:00,55   

100 Z muži 
semifinále  00:51,24  00:52,50  00:01,26   

finále  00:50,66  00:50,75  00:00,09   

200 VZ ženy 
semifinále    01:59,65     

finále  01:55,89  01:56,63  00:00,74   

200 P muži 
semifinále    02:07,47     

finále  02:05,15  02:05,14  00:00,01   

200 VZ muži 
semifinále    01:46,19     

finále  01:43,61  01:44,20  00:00,59   

200 P ženy 
semifinále    02:24,10     

finále  02:22,70  02:21,99  00:00,71   

50 M muži 
semifinále  00:23,10  00:23,03  00:00,07   

finále  00:22,77  00:22,56  00:00,21   

100 Z ženy  semifinále  00:59,38  01:01,11  00:00,07   

Finále  00:57,84  00:57,64  00:00,20   

100 VZ ženy 
semifinále  00:53,99  00:54,48  00:00,49   

finále  00:52,96  00:53,17  00:00,21   

50 P muži 
semifinále  00:26,97  00:27,22  00:00,25   

finále  00:26,28  00:26,20  00:00,08   

200 PZ ženy 
semifinále    02:12,36     

finále  02:10,78  02:10,37  00:00, 41   

200 Z muži 
semifinále    01:58,17     

finále  01:52,02  01:53,01  00:00,99 

800 VZ muži 
    ‐       

finále  ‐  07:53,07     

200 Z ženy 
semifinále    02:10,78     

finále  02:06,39  02:06,59  00:00,20   

50 VZ muži 
semifinále  00:21,59  00:21,73  00:00,14   

finále  00:21,23  00:21,33  00:00,10   

50 M ženy 
semifinále  00:26,60  00:26,78  00:00,18   

finále  00:25,69  00:25,61  00:00,08   

100 M muži 
semifinále  00:51,35  00:51,48  00:00,08   

finále  00:50,42  00:50,13  00:00,29   

50 P ženy 
semifinále  00:30,68  00:30,80  00:00,12   

finále  00:30,31  00:30,07  00:00,24   

400 PZ muži 
             

finále  04:07,52  04:15,58  00:02,19   

400 VZ ženy 
             

finále  04:04,37  04:14,19  00:09,82   

1500 VZ 
ženy 

           

finále  ‐  16:18,81  00:00,00 

 
 červeně zlepšený postupový výkon 
 

 
 

 



V celkovém bodovém pořadí zemí dosáhla Česká republika na 10. pozici ze 37 hodnocených. 
V medailovém umístění nám patří díky stříbru Barbory Seemanové 14. příčka.  
 

Po celou dobu ME fungoval podpůrný tým pro videoanalýzu. Protože LEN ukončil spolupráci 
se společností Spiideo, byl prováděn videozáznam všech plaveckých drah a všech disciplín 
pořadateli. Tento bylo možno sdílet a zpracovávat, nastaly i problémy s připojením a například 
první den nebyly všechny analýzy k dispozici. V Kazani působil ve funkci videoanalytika Jakub 
Březina, částečně spolupracoval s Janem Kreníkem. 
Rehabilitační tým měl k dispozici poměrně malý prostor a pečoval velmi pozorně o unavená těla 
plavců. K tomu měl k dispozici: 

 2 masérské stoly (1 na bazéně, 1 v hotelu, který nárazově cestoval na bazén) 
 1 přístroj lymfodrenáže 
 elektroléčbu 
 masážní baňky 
 masážní pistoli 
 a především šikovné ruce a zkušenosti obou fyzioterapeutek 

  
Návrat výpravy do ČR proběhl v pondělí 8.11.2021 letecky. 
 
Závěr: 

Organizační zajištění bylo velmi dobré. Velké poděkování za zajištění veškerých formalit 
ve složité době patří generálnímu sekretáři ČSPS Jakubu Tesárkovi. Mistrovství Evropy probíhalo 
bez problémů. Byly překonány 2 světové rekordy ve štafetách a vyrovnány 2 světové rekordy a to 
50 Motýl muži a 50 Prsa muži. 

 
Velkým úspěchem je zisk medaile z krátké Evropy po 8 letech. Velká gratulace patří 

vicemistryni Evropy Barboře Seemanové, a celému týmu, který se stará o její přípravu a 
rodičům, kteří ji podporují. 

Blahopřání by mělo směřovat také těm, kteří dosáhli na výborná umístění, probojovali se do 
finále a semifinále, zlepšili české rekordy nebo svá osobní maxima. U nich je vidět stabilita nebo 
progrese dobré výkonnosti, kterou je ovšem potřeba dlouhodobě opakovat a navázat na sympatické 
představení českého plavání na tomto šampionátu. 

Chtěla bych poděkovat všem plavcům za zodpovědné vystoupení na ME, ať už se jim 
dařilo podle představ nebo se nezadařilo vše, pro co si na šampionát přijeli. Držíme palce všem 
plavcům v další přípravě na nadcházející MS a budeme se opět těšit na jejich vystoupení. 

Děkuji celému realizačnímu týmu za servis a podporu reprezentantů. Pro tým byla velice 
výhodná účast 2 fyzioterapeutů. Plavci měli maximální servis a rehabilitační služby mohli bez 
problémů kdykoli využívat. Děkuji také sekretariátu a vedení ČSPS za organizaci a zajištění účasti 
celé výpravy na Mistrovství Evropy v Kazani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnocení vypracovala: Petra Škábová – vedoucí výpravy, Kazaň, 8.11.2021, Jaroslav Strnad – 
reprezentační trenér 



 


