
 

Hodnocení reprezentační akce 

Mistrovství Evropy juniorek 2019 
 

Termín akce: 18. – 23. června 2019 
Místo: Praha, Česká republika 
Vedoucí výpravy: Monika Morawitzová 
Trenéři: Soňa Bernardová, Elena Markoch, Monika Morawitzová, Iveta Suková 
Rozhodčí: Renata Kožená 
Závodnice: Marika Brabcová, Debora Dvořáková, Martina Dvořáková, Sofie Renata Fantová, Alex 
Lucie Hrazdirová, Nicole Juráková, Karolína Klusková, Karolína Muchová, Laura Nováková, Michaela 
Provazová, Kristýna Šimo, Eliška Zounková  
 

Juniorské mistrovství Evropy se letos konalo v Praze na Podolí. Pro závodnice byla veliká výhoda 
domácího prostředí, ale také závazek vůči kvalitní reprezentaci České republiky na této akci.   

Soutěž se konala na otevřeném skokanském 33 m bazéně. Závodnice měly k dispozici ještě další 
rozplavbový vnitřní bazén. Před samotným začátkem závodů byly k dispozici 4 tréninkové bloky pro 
všechny zúčastněné státy včetně tréninků na hudbu. 

Soutěž byla zahájena ve úterý 18.6. závodem figur. Nejlépe se umístila Karolína Klusková na 17. místě. 
Soutěž figur byla pravděpodobně na MEJ naposledy, od příštího roku plánuje LEN tuto soutěž zrušit a 
nahradit ji highlight sestavami. 

Ve středu dopoledne pokračoval poslední tréninkový blok a odpoledne již nastoupily závodnice do 
soutěže technických párů. Za Českou republiku nastoupil pár Alex Lucie Hrazdirová a Karolína Klusková. 
Děvčata plavou tuto sestavu nově letošní sezonu a je shodná i pro seniorskou kategorii vyjma 
technických prvků. Choreografie je rychlá a velice náročná. Do budoucna je potřeba zapracovat na 
lepším provedení technických prvků. Za sestavu získaly 74,3710 bodů a obsadily 9. příčku. Oproti 
loňskému MEJ děvčata vylepšila umístění technického páru o jednu příčku. 

Ve čtvrtek ráno se nejprve představila Karolína Klusková v semifinále volných sól, odpoledne pak 
technický tým. 

Karolína svoji volnou sestavu zaplavala hezky a čistě, rozhodčím se nejvíce líbil její umělecký projev. 
Sestava je nová, vytvořená pro tento rok a je vidět, že Karolíně sedí. Do další sezóny je potřeba 
zapracovat na vyšším provedení jednotlivých figur a rukou a také na lepším pokrytí celé plochy bazénu. 
Do finále Karolína postoupila z 10. příčky se ziskem 74,1000 bodu. 

Odpoledne se představil technický tým ve složení: Debora Dvořáková, Sofie Renata Fantová, Alex Lucie 
Hrazdirová, Nicole Juráková, Karolína Klusková, Karolína Muchová, Laura Nováková a Michaela 
Provazová. Technický tým má stejnou choreografii jako loňský rok, avšak s několika většími úpravami. 
Oproti loňsku byl poznat velký posun výkonnosti děvčat, hlavně díky spolupráci s ruskou trenérkou. 
Děvčata předvedla velikou sílu v prvcích, také lepší a přesnější provedení jednotlivých pohybů a zlepšily 



také pokrytí bazénu a menší vzdálenosti v útvarech. Výsledkem bylo 9. místo se ziskem 73,6794 bodu. 
Oproti loňskému roku došlo ke zlepšení o 3 příčky. Po sestavě si děvčata vyslechla spoustu pozitivní 
zpětné vazby o dobré práci, která se zúročila, nejlepší pochvala pro ně byla bezpochyby od hlavní 
trenérky ruského týmu, která je pochválila za krásnou práci a veliké zlepšení oproti loňskému roku. 

V pátek pokračovala soutěž semifinále volných párů a finále technických sól. 

Ve volném páru Česko opět reprezentovaly Alex Lucie Hrazdirová a Karolína Klusková. Děvčata 
předvedla kvalitní výkon, avšak drobnými nepřesnostmi v provedení se zařadila na nepostupovou 13. 
pozici a brány finálové dvanáctky jim utekly několik desetin. Za svoji sestavu obdržely 75,5667 bodu.  

V disciplíně technické sólo nás reprezentovala Karolína Klusková. Svojí sestavou si podmanila 
publikum, kdy krásně dokázala předvést zvolenou skladbu Never Enough. Pro Karolínu to byl šestý start 
v řadě na tomto mistrovství, ale nedala na sobě znát únavu. Odměnou bylo 9. místo a 74,2680 bodu. 
Oproti loňskému MEJ jsme zde opět zaznamenali posun v umístění o 2 příčky. 

Víkend byl ve znamení všech finálových soutěží. Nejprve Karolína Klusková ve volném sóle, kdy si 
udržela 10. pozici ze semifinále a navýšila bodový zisk o téměř jeden bod – ve finále ji rozhodčí odměnili 
75,0333 body. 

Odpoledne přišla na řadu disciplína volného týmu. Děvčata plavala ve složení: Debora Dvořáková, 
Martina Dvořáková, Sofie Renata Fantová, Nicole Juráková, Karolína Muchová, Laura Nováková, 
Michaela Provazová a Kristýna Šimo. Choreografie volného týmu byla pro letošní sezónu nová. Děvčata 
plavala tento tým pouze na soutěži ve Francii a všichni byli zvědaví, co Češky předvedou. Silná, nápaditá 
choreografie, bojovná hudba, přesné a ostré pohyby, co nejpřesnější synchronizace a provedení. To 
vše děvčata předvedla ve volném týmu. Za pomoci publika si vyplavaly 76,0333 bodu a 10.místo. Tento 
bodový zisk byl prozatím nejlepším ziskem české výpravy na MEJ 2019. Ve srovnání s MEJ 2018 si 
děvčata polepšila o 2 místa a necelé 2 body. 

Nedělní dopoledne bylo věnované volným párům s českou účastí jako předplavkyněmi. 

Poslední soutěžní disciplínou byly volné kombinované sestavy. Českou republiku reprezentovaly 
Marika Brabcová, Debora Dvořáková, Martina Dvořáková, Sofie Renata Fantová, Nicole Juráková, 
Karolína Muchová, Laura Nováková, Michaela Provazová, Kristýna Šimo a Eliška Zounková. Tato sestava 
byla také nově vytvořena pro tuto sezónu a určitě se vyplatila. Téma „Alenka v říši divů“ a příběh, který 
se prolíná celou choreografii nadchlo diváky a vtáhlo do děje i rozhodčí. Děvčata zaplavala s velkou 
chutí a odhodláním. Až na pár asynchronů v poslední části byla sestava předvedena čistě a přesně. I 
zde platilo známé „to nejlepší na konec“, kdy děvčata za svoji sestavu získala 77,2667 bodu a výslednou 
8. příčku. Tím se tato sestava zařadila jako nejúspěšněji umístěná sestava s nejvyšším bodovým ziskem 
na MEJ 2019. 

Realizační tým hodnotí MEJ 2019 v Praze jako úspěšné, hlavně je nutno vyzdvihnout celkové zlepšení 
jak v umístění, tak i v získaných bodech. Letošní rok byl pro české juniorské synchro velice důležitý a 
doufáme v budoucí návaznost i v seniorské kategorii. Veliký podíl má na přípravě týmových sestav 
ruská trenérka Elena Markoch ve spolupráci s Monikou Morawitzovou a Ivetou Sukovou. 
 
 
Monika Morawitzová 


