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6 medailí  přivezl juniorský národní tým z Mistrovství Evropy juniorů v plavání s 
ploutvemi a distančním plavání s ploutvemi v Maďarsku.  
2 stříbrné medaile vybojoval  v podvodních disciplínách (50,100 RP) Jakub Jarolím,   
2 bronzové kovy vyplaval na hladině  (400,800 PP ) Petr Španihel,  bronz ve sprintu na 50 
PP přidal Martin Mazáč.  Bronzovou medaili ve  štafetě na 4x100 PP získali  representanti 
Jan Bartek, Martin Mazáč, Jakub Jarolím a Petr Španihel. 
V bojích o medaile a další umístění vylepšili ploutvaři celkem 17x český rekord ,z toho 
rekord seniorů (4x), juniorů (11x) a žáků (2x). 
 

    



 
Třináctého Mistrovství Evropy juniorů  se zúčastnilo  8 sportovců ,kteří splnili nominační 
limity|.  Mimo jmenované medailisty  Jakuba Jarolíma, Petra Španihela, Martina Mazáče, 
Jana Bartka to byli finalisté  Jan Tesař, David Cerman, Klára Křepelková a Beáta 
Polišenská.   Tým pod vedením trenérky Simona Klapcové, Petra Polišenského a členky 
realizačního týmu Majky Polišenské zahájil akci nedělním representačním srazem a o den 
později, přesně 11 července 2011  vyrazil do dějiště letošního juniorského šampionátu, 
maďarského Miskolce. Místo ubytování  bylo pořadateli zvoleno s ohledem na sportovce,  
v nově rekonstruovaných kolejích, uprostřed parku University Miskolc   
 
 

        
 

      
 
Uni-hotel se nachází  mimo střed města, přesto nedaleko centra i rekreačního areálu Miskolc 
Tapolca, a je stejně jako universitní jídelna a plavecký bazén Denesa Keményho součástí 
největšího školním areálu v zemi.   
 

            
 
Zde se po úvodním dni oficialit (slavnostní zahájení s ukázkou akvabel)  a tréninků  česká 
výprava, společně se sportovci sedmnácti evropských zemí,  zapojila do rozplaveb a 
finálových soutěží MEJ.  V nich ploutvaři  tři dny bojovali  ve všech bazénových disciplínách 
PP, RP i BF a další dva dny v Nyklékládháze v disciplínách DPP. 



         
 

Po třech letech fungování representace, máme tři jistoty - počasí, rozhodčí a tým. 
Po celou dobu  šampionátu panuje opět neskutečné horko, naštěstí se program odehrává  
mimo přímé slunce, v krytém padesátimetrovém bazénu s  fungujícím občerstvením pro 
výpravy i diváky. Všudy přítomný  kameraman i fotograf zachycuje atmosféru soutěže a 
zpříjemňuje  pobyt ,obrazovky promítají přímý přenos ze soutěží  i nádherné fotografie ze 
šampionátu.  
 

Rozhodčí Zdeněk Skružný opět hájí české barvy. V roli komisaře velí  nadšencům 
maďarského rozhodcovského sboru, po počátečních obavách z fungování týmu omegy i 
přísné kontroly dodržování zákazů, příkazů i pravidel  dostane soutěž řád i rychlý průběh a 
všichni jsou spokojeni. 

    
 

Třetí jistotou je náš vybraný tým. Tým závodníků ochotných na sobě celý rok tvrdě pracovat 
a pro úspěch se vydat ze všech sil…  
  
Prvním z nich je závodník Martin Mazáč, který hned ve své úvodní disciplíně 100 BF  
vyplave postup do odpoledního finále a v novém osobním rekordu 45.39 končí pátý.  O 
první českou medaili se Martin Mazáč postaral ve finále na 50 PP, v němž zrychleným 
závěrem a dobrým dohmatem získal bronzový kov. Zlepšit  svůj dopolední juniorský rekord 
16,92 se již nepodaří, plaval se boj o pořadí. Další výborné páté místo přidá  Martin  na 50 
RP.   

      



Dvojnásobný vícemistr Evropy  Jakub Jarolím zúročil právě v Maďarsku svoji mnohaletou 
sportovní přípravu. Třemi medailemi.  Ta první přišla po velkém souboji navíc se  štěstím. 
Ve finále na 100 RP výborný francouzský závodník Noir na sousední dráze „ulije start“, 
naštěstí se Jakub nenechá vyvézt z koncentrace a plave svůj závod start-cíl, v novém 
rekordním čase 35,72 a  vyloví první českou stříbrnou medaili.  
Druhá přichází  o den později.  Ve finále na 50 RP, vylepší svůj ranní juniorský rekord  z 
15,67 na 15,45 a šestnáct setin za vítězným řekem Tzanetakosem dohmátne pro další stříbrný 
kov. Třetí medaili přidává ve štafetě a stává se nejlepším českým juniorem 2011. 
 

    
 

Třetím medailistou  evropského šampionátu juniorů je Petr Španihel, jenž na tratích 400 a 
800 PP,4x100 PP vyplaval 3 bronzové kovy.   
Podařilo se mu prodat svoji formu, navíc v nových českých rekordech juniorů i mužů . 400 
PP zvládl za 3:11,74 a 800 PP za 6:43,43.  Na krátkých hladinách 100 (setinku za rekordem 
38,55)  a 200 PP (rekord juniorů 1:28,53) skončil šestý.   Svoji třetí medaili přidává jako 
finišman české štafety.  
 

      
 
 
Česká výprava se  pyšnila nejen medailemi, ale i dalšími 17 !!! finálovými místy   
(do 8.místa). 

 



Zklamaným finalistou byl Jan Tesař, talent dlouhých tratích, jenž od loňska na sobě velmi 
zapracoval a potěšil pátým místem na 1500 PP a šestým na 400 PP v juniorských rekordech  
13:22,50 a 3:13.17) . O ten čtyřstovkový rekord jej hned v odpoledním dramatickém finále 
připravil medailista Španihel,z čehož byl Honza malinko zklamán, jelikož si řada závodníků 
nasadila na dlouhé tratě finálové časy, které odpoledne nezaplavali a Honza startující 
dopoledne přišel o možnost bojovat s nimi v přímé soutěži. Páté, šesté i desáté místo na 800 
PP jsou přesto velmi pěkným umístěním českého representanta, stejně tak umístění sprintéra 
Davida Cermana, který skončil pátý na 100 RP v čase 37,14. K vynikajícímu finále přidal i 
sedmý čas na  400 RP 3:15,92 a desátou příčku na 50 BF. 

 

       
 
Jan  Bartek je týmovým hráčem. V silné evropské konkurenci vyplaval individuálně  nejlépe 
8.místo na 200 PP v novém osobním rekordu 1:30,95,  ve štafetových závodech  je pro tým  
jistotou, která podrží a přispěje  k výbornému výsledku. 
 
První a třetí soutěžní den juniorů končí štafetovými soutěžemi a právě štafety poskytují 
divákům ty nejatraktivnější  zážitky. Letos přispěly i obě české štafety,které navíc překonaly 
národní rekordy juniorů i mužů.  Na 4x200 PP na český tým ve složení  Jan Bartek, Jan Tesař,  
Martin Mazáč a Petr Španihel zbyla pěkná bramborová medaile (6:06,44),  ale na 4x100 PP 
štafeta dosáhla na bronzový kov.  Ve složení Jan Bartek, Martin Mazáč, Jakub Jarolím a 
Petr Španihel  dohmátla za rekordní řeckou a ruskou štafetou na medaili  (2:33,27). 
 

 
 

 



Mezi nejlepšími juniorkami se neztratily ani dvě české dívky.  
Bifinářka Beáta Polišenská si finálovou účast vyplavala  hned dvakrát,  na 100 i 50 metrů 
bifins. V její nejsilnější závěrečné disciplíně 200 BF se finále nepořádalo, plavalo se přímo  
na čas. Beáta ve všech kraulových disciplínách skončila shodně osmá. 
 

              
 
Nejmladší účastnice týmu Klárka Křepelková předvedla vynikající výkony zejména na trati 
100 RP v níž zaostala za českým juniorem o 2 setinky (41,73)  a skončila sedmá.  Osmou 
příčku přivezla z disciplíny 200 PP, v níž časem 1:41,58 překonala žákovský rekord. 
Vzhledem k věku talentované závodnice, její čas na medaile ještě může přijít. 
 
V disciplíně DPP na trati 6 km  Česko representoval zástupce Čochtanklubu Žďár nad 
Sázavou Jan Tesař pod dohledem svého trenéra Martina Trnky. 
Kroužilo se na štěrkovišti v Nyklékládháze, osadě nedaleko Miskolce.  Po šesti kolech si  
Honza doplaval pro velmi pěkné 8. místo a zakončil tak úspěšné vystoupení České 
representace na tomto šampionátu. 
 
Mladí junioři ukázali,že Evropa nám není až tolik vzdálená. 
 
Trenéři vyjádřili spokojenost s vystoupením juniorského týmu na vrcholné akci a děkuji 
klubům – Laguně Nový Jičín,Čochtan klubu Žďár nad Sázavou,  AquaclubuLiberec, Nemo 
Zlín a za  celoroční přípravu  sportovců a Petru Polišenskému za uspořádání juniorského 
soustředění. 
 
Ještě jedna věc na šampionátu potěšila, český tým obdržel od pořadatelů cenu Fair play za 
pomoc ruskému závodníkovi.  Mistr Evropy Molotkov měl na startu 100 RP problém 
s dýchací automatikou a tlakovou lahví a tak mu jeho soupeř Jakub Jarolím „hodil“ z tribuny 
nejprve svoji automatiku a poté i vlastní láhev.   Souboj v duchu Fai play… 
 
 

     


