
   
 

 

 

HODNOCENÍ REPREZENTAČNÍ AKCE  
 
 

Akce:    EYOF BAKU 
Termín:   21. 7.  – 28. 7.  2019 
Místo:    Baku (Azerbajdžan) 
Vedoucí výpravy:   Libor Kohut 
Trenéři:   Lukáš Luhový  
Závodníci:  Jakub Bursa, Vojtěch Matula, Tomáš Chocholatý, Kamila Javorková, Terezie 

Kinterová, Jana Přibylová, Natálie Tužilová, Clementina Fraňková   
 

 
 

Obecné hodnocení: 
V sobotu 20. 7. měla celá výprava sraz v 6.00 hod na letišti Praha – Kbely, kde byl sraz celé výpravy na EYOF 
2019. V 9:00 hodin jsme opustili Prahu a za cca 4 hodiny jsme přistáli na letišti v Baku. Celý let proběhl bez 
sebemenších problémů, o všechny sportovce se příkladně staral personál vládního speciálu, kdy jsme byli 
ustavičně zásobování teplým i studeným jídlem, stejně tak tekutinami. Po odbavení se celá výprava přemístila 
do dějiště EYOFu vzdáleného cca 30 minut jízdy autobusem.  
Cesta zpátky se naopak neobešla bez problému, vládní speciál měl poruchu, která zapříčinila zpoždění o téměr 9 
hodin, takže návrat do Prahy proběhl v nedělních večerních hodinách, místo původně plánovaného dopoledne. 

 
Obecné hodnocení EYOF:   
Evropský olympijský festival mládeže 2019 byl, i přes některé nedostaky pořadatelů (viz. níže) relativně povedený. 
Při příjezdu do vesnice jsme byli zaskočeni obrovským nepořádkem, špínou a prachem v ubytovacích prostorech 
(v průběhu her se pak situace výrazně zlepšila), které byly vybudovány u příležitosti 1. Evropských her v roce 2015 
a v roce 2017 ještě jednou využity při Islámských hrách.  Největším problémem celého festivalu pak byla doprava 
na jednotlivá sportoviště. Zde se objevovaly velké zmatky a především organizace dopravy na samotný bazén byla 
velmi špatně koordinována. Pořadatelé, i přes neustálé urgence vedoucích jednotlivých týmů, nebyli schopni 
pochopit, že kyvadlová doprava v intervalu půlhodiny (samotná cesta trvala kolem 30 minut), nebude schopna 



   
 

 

 

včas přepravit všechny plavecké výpravy do dějiště závodů. Obdobná situace panovala při cestě z bazénu do 
vesnice. První dva dny festivalu jsme tak strávili v autobuse, nebo při čekání na něj, i 5 hodin denně, což se v 
panujících vedrech zřejmě podepsalo na výkonnosti některých plavců. V nasledujích dnech se pak sice situace 
zlepšila, přesto problémy s přesunem, především z bazénu do vesnice, přetrvávaly. Co se týče stravování, tak zde 
bych si dovolil říct, že vše již proběhlo bez závažnějších nedostatků, byť se se u některých sportovců objevily 
drobné žaludeční a střevní problémy (zřejmě zelenina mytá místní vodou). Veškeré prostory – autobusy, pokoje, 
jídelna a bazén byly klimatizovány, takže plavci, i přes velmi teplé počasí, nebyli nijak limitováni ve své výkonnosti 
(vyjma výše zmiňované dopravní situace). Co se týče bezpečnostních opatření, zde bych pořadatele opravdu 
pochválil, přestože všude byly zátarasy hlídané policisty a vojáky, tak samotný vstup do vesnice a na sportoviště 
nebyl nijak zdlouhavý. 
Zajištění české výpravy ze strany Českého olympijského výboru bylo na velmi vysoké úrovni. A při sebemenším 
problému nám vedení vyšlo vstříc.  
  
Hodnocení výkonnosti:  
Všech osm reprezentantů je nutno pochválit za předvedené výkony. Po dvou letech plavci navázali na výsledky 
svých předchůdců z EYOFu 2017 a opět rozšířili medailovou sbírku české olympijské výpravy.   
Z celkem 32 startů se dokonce podařilo vybojovat 3 finálová umístění a devět semifinálových umístění. Finálový 
výčet zahrnuje skvělé 3. místo Jakuba Bursy na 400 polohový závod v novém českém dorosteneckém rekordu, 
nádherné 5. místo, stejného závodníka na poloviční trati a celkové 8. místo Jany Přibylové na 100 prsa.  
Až na třetí den (kdy se u děvčat zřejmě projevilo uspokojení z předcházejích výkonů), bych chtěl závodníky 
pochválit za oblast přípravy k samotným startům. U všech byla znát  odhodlanost a touha uspět a probojovat se 
do odpoledních semifinálových a finálových startů, z čehož pramenily i velmi dobré výsledky v ranních 
rozplavbách.  
Přestože bych touto formou chtěl poděkovat všem účastníkům EYOF 2019, dovolil bych si tady zvlášť 
“vypíchnout” čtyři plavce. Mezi juniory se jedná o Jakuba Bursu, který úžasně zvládl tlak, který na něj byl vyvinut, 
Vojtěcha Matulu, jež se nominoval do Baku na poslední chvíli a který vedle Jakuba neskutečně “vyrostl” (ve všech 
startech si zaplaval výrazné OR + 2x se probojoval do SF). Mezi juniorkami to pak je Jana Přibylová, která na těchto 
závodech vyrostla v opravdovou závodnici (výrazné OR + F a SF) a Kamila Javorková, která všechny své starty 
přetavila ve vynikající osobní rekordy!!! 
Na závěr bych chtěl opět zdůraznit význam dvou činitelů - organizované rozcvičky, a řízené vyplavání, které nám 
výraznou měrou pomohly zvládnout náročný program celého festivalu.   
 
Závěr:  
Byl bych strašně rád, aby si všichni účastníci letošního EYOFu přenesli právě nabité zkušenosti do dalších kategorií 
a do svých mateřských oddílů. Právě mladší ročníky zúčastněných plavců (04 junioři a 05 juniorky) – Tomáš 
Chocholatý, Jana Přibylová, Clementina Fraňková a Natálie Tužilová, budou ti, které budeme v RD mladších 
juniorů v následující sezóně 2019/20 využívat k předávání oněch zkušeností svým mladším kolegům (05 junioři a 
06 juniorky), tak aby byly vhodně využity na EYOFu 2021 v Banské Bystrici!!!  
Poděkování patří osobním trenérům závodníků za dlouhodobou přípravu, celému realizačnímu týmu za celoroční 
práci a především pak Evě Blechové, Lukáši Luhovému, Štěpánu Matkovi, kteří se podíleli na závěrečné přípravě!!! 
Děkuji Českému plaveckému svazu - p. Tesárkovi, p. Tippmannovi a p. Kmuníčkovi za zajištění nutných 
administrativních záležitostí, přípravného VT a komunikačního spojení s ČOV.  
 
Odkaz na výsledky: 
https://eyofbaku2019.com/en/page/full-schedule-table 
 
Libor Kohut – reprezentační trenér mladších juniorů 
Ostrava, 27. července 2019 
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