
 

HODNOCENÍ REPREZENTAČNÍ AKCE  

 
 
 

Akce:     MU mladších juniorů V4 Olympic Hopes – Bratislava  
 
Termín:    13. 5.  – 14. 5. 2017 
Místo:    Bratislava  
Vedoucí výpravy:   Libor Kohut 
Trenéři:    Martin Kratochvíl, Lukáš Luhový, Roman Eckert, Michal Sirůček, Eva Blechová  
Závodníci:  Lýdie Štěpánková, Bára Matošková, Veronika Tondrová, Lucie Zubalíková, Kristýna Nováková, Hana 
Kořínková,  Anna Anderlová,  Tereza  Konšelová,  Kateřina  Laňková,  Tereza Neoralová, Hana Narciánová, Marie 
Hnízdilová,  Roman Procházka,  Vojtěch  Janeček,  Jan  Čejka,  Pavel Ouředník, David  Tomandl, Matyáš Machala, 
Filip Sonnenberg, David Ludvík, Libor Krpálek, Lukáš Hanák, Vojťěch Netrh, Marek Souček  
 
 
 
 



Obecné hodnocení:  
 
Pořadatelem tradičního M4U byla Slovenská Bratislava. Toto MU se průběhem a výsledkem nijak 
nelišilo od předchozích utkání. Celkově jsme skočili na třetím místě, chlapci obsadili 3. a děvčata  
4. místo.  

Sraz  byl  naplánován  na  pátek  12.5  do  Prahy  a  Brna,  kde  se  všichni  nominovaní  dostavili  včas.  Až  na  malé 
zpoždění autobusu na úseku mezi Prahou a Brnem  proběhla doprava bez problémů. Ubytování a stravování 
bylo kvalitní, v hotelu Nivy, nacházející se v blízkosti bazénu Na Pasienkách, cca 10 min chůze. 
Závody samotné proběhly bez větších problémů.  
   

Hodnocení výkonnosti: 

Celkem bylo nominováno 12 juniorů roč. 01-02 a 12 juniorek 02-03. Místo původně jmenovaného 
(a na poslední chvíli omluveného) Adama Hlobeně z TJZn byl povolán Matyáš Machala z KPS 
Ostrava. Všichni reprezentanti předvedli bojovný výkon, k svým startům přistoupili zodpovědně s 
příkladným sportovním zápalem. Až na malé výjimky se všem podařilo zaplavat minimálně jeden 
osobní rekord. Junioři svými výkony navázali na předcházející MU v Athénách, pokračovali 
v plnění, či přiblížení se limitům na EYOF a rozšířili tak řadu „plničů“ na 7 adeptů. Lydii Štěpánkové 
se pak podařil doslova husarský kousek, když ve svých necelých 14ti letech splnila ve dvou 
případech limit na MEJ.  

 
Na stupně vítězů jsme se prosadili celkově 16x v individuálních disciplínách, 4x jsme pak obsadili  
třetí místo ve štafetách. V pěti případech jsme stáli na stupni nejvyšším, dvakrát se o to zasloužila 
Lýdie Štěpánková (50 a 100 prsa), jednou pak Jan Čejka (200 znak), Vojtěch Janeček (50 prsa) a 
David Tomandl (50 motýl).    
 
 
 
Nové splněné limity EYOF: 

Jan Čejka     100Z    58,15   
Pavel Ouředník     50VZ    24,07 
     
Vylepšené limity EYOF: 

Lýdie Štěpánková    100P    1:10,79 
Lýdie Štěpánková    200P    2:36,03  
Roman Procházka     50VZ    23,84 
Barbora Matošková     100Z    1:05,14 
 
Nové splněné limity MEJ: 

Lýdie Štěpánková    100P    1:10,79 
Lýdie Štěpánková    50P       32,60  
 

 
       
 
Poděkování patří sekretariátu ČSPS a panu Janu Novotnému za zajištění této reprezentační akce a především 
pak celému realizačnímu týmu, který se této akce zúčastnil v plné sestavě.  
 
Odkaz na oficiální výsledky: 
https://www.swimrankings.net/services/CalendarFile/17706/live/index_us.html 
 
 
Libor Kohut – reprezentační trenér mladších juniorů 
Ostrava, 17.května 2017 


