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Jako ryba ve vodě - tam se 
cítí doma. Voda je odmalička 
součástí celého jejího života. 
To říká 17letá reprezentantka 
v ploutvovém plavání Adéla 
Švomová ze Žďáru n. S.
� Lenka Kopčáková

Dlouhovlasá vysoká slečna přišla do 
redakce s maminkou, s níž si ve výšce 
nezadá. Vydala se také v rodinných šlé-
pějích. Ploutvovému plavání se věnovali 
maminka Iva (závodila jako Ferdusová), 
strýc i dědeček Erich Ferdus. Ten v roce 
1968 patřil k zakladatelům Čochtan klu-
bu. Kuriozitou je, že klub nese jméno 
českého vodníka ze Zlaté stoky, a sám 
Jan Werich učinil první zápis do žďárské 
klubové kroniky.

Její parketou je sprint
“Mám ráda ten pocit pod vodou, kde 

není nic slyšet, jsem jen sama se sebou a 
musím se překonat,“ říká na úvod něko-
likanásobná držitelka zlatých medailí 
z národních soutěží po Evropě a dvou 
bronzů ze světových pohárů. Jen při 
letošním Mistrovství ČR se jí blýsklo na 
krku devět zlatých z celkem 13 medailí.

Jak Adéla na úvod vysvětluje, existují 
dva styly ploutvového plavání. „Styl del-
fín se plave s jednou velkou ploutví a styl 
bi-fins se dvěmi gumovými ploutvemi. Je 
to takový obohacený kraul se šnorchlem a 
ploutvemi,“ připodobňuje. 

Sama závodí s jednou ploutví. Ta také 
něco váží a při cestování je pro dívku 
nutnou zátěží. „Mám ploutev z karbo-
nu, takže je hrozně křehká na přepravu a 
balím ji do různých krytů,“ říká závodni-
ce. Ploutev stála 15 tisíc Kč.

Adélinou oblíbenou disciplínou je 
sprint na 50 metrů. „Plave se na jeden 
nádech bez šnorchlu,“ vysvětluje dívka. 
Dlouhé tratě lze plavat také pod vodou 
s lahví stlačeného vzduchu. „Nejdelší 
distance je 400 metrů, tedy osm 50metro-
vých bazénů. Láhev si držíme před sebou,“ 
popisuje.

 
Zadržet dech

není pro každého
Pro rychlost závodníka je velmi 

důležitý aerodynamický tvar těla, aby jej 
voda snadno obtékala. Plavec má tedy 
paže vytažené vpřed, dlaň přes dlaň a 
hlavu maximálně skrytou mezi pažemi, 
aby profil těla byl co nejmenší. Šnorchl 
je připevněn zepředu na hlavě, aby 
nepřekážel.

V této poloze závodník pluje vlněním 
těla, což je pořádný nápor na břišní a 
stehenní svaly. Takže dívka problémy 
se špíčky nemá, spíš se jí na břiše rýsu-
je želvička. 

„To jo,“ směje se. „Ještě hraji volejbal. 
Na plavání je fajn, že se zapojují všechny 
svaly komplexně. Mohu relativně jíst, co 
chci,“ vítá.

Náročná u ploutvového plavání je prá-
ce s dechem, tedy spíš jeho zadržování. 
„Ne každý to úplně zvládá. Zadržet dech 
ve velké fyzické námaze je opravdu nároč-
né, ale postupně se dá zvyknout,“ říká 
závodnice. 

V ploutvovém sportu existují i závody 
na volné vodě. Nejdelší oficiální distan-
cí při MS a ME je šest kilometrů. Adél-
ka Švomová již při MS plavala ve štafetě 
na 4 x 2 km v moři.

„To bylo letos v létě při MS v Egyptě. 
Byla tam hodně teplá voda a orientova-
li jsme se podle velkých, špatně viditelných 
bójek,“ vzpomíná. Prý to bylo krátce po 

všech těch zprávách o útocích žraloků. 
„Ale viděla jsem všeho všudy pár medúz a 
jednoho malého rejnočka,“ směje se dív-
ka. K Egyptu však později...

Když ploutvička
zůstala na bloku

S ploutvovým plaváním Adélka začí-
nala v útlém věku. Předtím chodila do 
Plaváčka. „Od plavání kojenců jsme pak 
plynule přešly na ploutve. První závod 
absolvovala v pěti letech,“ vzpomíná 
maminka. Dcera potvrzuje, že dodnes si 
živě pamatuje to nádherné štěstí ze své 
první medaile. Soupeřila se závodníky 
nejméně o pět let staršími. 

„Při startu jsem však vyskočila z plout-
vičky,“ směje se dnes nad začátečnickou 
chybou. „Protože se do ploutví obtížně 
dostává, musejí se mydlit nohy. Jenže já si 
mýdlo nevymyla dobře a při skoku z blo-
ku jsem tam jednu ploutvičku nechala,“ 
vzpomíná. 

Ale malá bojovnice to tehdy nevzdala 
a závodila jen s jednou ploutví. Samo-
zřejmě z výsledku byla smutná. 

Ale mamka šla tajně za pořadateli, jest-
li nemají medaili navíc. A měli. Dokon-
ce statečnou dívku vyhlásili a ocenili.

„Z medaile jsem měla takovou radost, 
že jsem s ní ještě dva dny spala,“ ohlíží se 
smíchy. Jak vidno, ocenění ve správnou 
chvíli nastartovalo dívčinu vůli vítězit. 
Se sebezapřením se postavila náročným 
tréninkům. 

Dnešní studentka třetího ročníku 
gymnázia většinu dní v týdnu vstává 
v pět a za hodinu už skáče do vody. Po 
tréninku běží do školy. Pak následuje 
další „suché“ posilování ve volejbale.  

„Pro mě je nejhorší ráno vyskočit z poste-
le, ale ty ranní tréninky v bazénu mám 
raději, protože jsem čerstvá. Při mých 
odpoledních výkonech je už hodně poznat 
únava z celého dne,“ vysvětluje mladá 
závodnice.

Na otázku, jak při tak náročných akti-
vitách zvládá studovat, Adélka vysvětlu-
je, že důležité je tzv. zajet režim. „Z volej-
balu se vracím kolem půl sedmé a začnu se 
učit. Ne, že bych se musela nějak strašně 

drtit, ale určitě se učím víc než na základ-
ce. 

Pak musím jít brzy spát, protože ráno 
opět brzy vstávám,“ nastiňuje svůj den. 

Bude rodinná rozplavba?
To by asi každý nezvládl. Áďa se ale 

směje: „Sport mi pomáhá okysličovat 
mozek a učení mi večer leze dobře do hla-
vy.“ 

Z útlého dětství si plavkyně vybavu-
je rodinné chvilky pod hladinou, kdy 
ploutve nasadili maminka i děda. Tu a 
tam padla dobrá rada... 

„Já jsem však zastáncem toho, že ofici-
álně své děti nemáme učit,“ vstupuje do 
povídání maminka. Sama v Čochtanu 
učila cizí děti a Adélku naučila s plout-
vičkami druhá trenérka. 

„Ani dnes nemám ráda, když mi mamka 
měří čas,“ mrkne na ni dívka spiklenecky. 
„Ale prozradím jeden náš plán. Mamka si 
zde ve Žďáře opět po čase zazávodí. A moc 
bych chtěla, abychom byly spolu v rozplav-
bě,“ směje se. Maminka se na oko čertí...

Adélinou parketou jsou sprinty. První 
velký zahraniční závod absolvovala ve 
svých 15 letech, Světový pohár v maďar-
ském Egeru. Tehdy medaili nezískala, o 
rok později však splnila A-limit do juni-
orského národního týmu a kvalifikovala 
se tím na nastávající Mistrovství Evropy.

Medaile pro jedinou Češku
„Od malička bylo mým snem dostat se 

do reprezentace a bojovat za svoji zemi,“ 
říká dívka. A loni v Egeru zažila první 
velký úspěch. Se svým oblíbeným sprin-
tem na 50 m při SP vybojovala bron-
zovou medaili. „Byla jsem jediná z čes-
kých dívek, která získala medaili. Šťastně 
jsem mámě slzela do telefonu,“ vzpomíná. 
Následovalo Mistrovství Evropy v turec-
kém Istanbulu. Tam Áďa plavala relativ-
ně dobře, umístila se devátá, těsně pod 
finálem. 

Zato na letošní únorový SP v Maďar-
sku Adélka odjížděla ve špatném roz-
položení. „Zrovna jsem prožívala moje 
osobní těžké období. Zamilování a roz-

chod, znáte to...,“ říká.
Ale hned první den zaplavala B-limit 

ve sprintu. K tomu získala bronzovou 
medaili na dvojnásobnou trať (100 m) 
pod vodou s lahví. „Když jsem dojela tře-
tí, byla to úplná euforie. Vše špatné ze mě 
odpadlo,“ vzpomíná. 

A placky na krku z těch nejvzácněj-
ších kovů jí letos až do prázdnin přibý-
valy. Na dubnovém Mistrovství Sloven-
ska v Bratislavě překonala A-limit o tři 
desetiny. O měsíc déle na Mistrovství 
Rakouska v Linci vyhrála všechny čtyři 
tratě a ještě dosáhla nejlepšího výkonu 
své kategorie B. 

Na Mistrovství ČR, které se konalo 
letos na přelomu května a června, zís-
kala 13 medailí, a devět z toho bylo zla-
tých - třikrát v kategorii žen, kde jsou na 
závodnice daleko vyšší nároky.

No a pak, uprostřed letních prázdnin 
přišlo Mistrovství světa v Egyptě. Čes-
ká juniorská desítka (pět kluků a pět 
dívek) si předtím vyzkoušela podobné 
podmínky při soustředění v Chorvat-
sku. „Ale horko v Egyptě nás zaskočilo. 
Závodíme v celotělových plavkách, ty ani 
nešly navléknout, jak jsme byli zpocení,“ 
vzpomíná dívka. 

Tak už mě snad
žralok nesežere

Celkem čtyřikrát se dostala do finále 
a na „stovce 100PP“ zajela český juni-
orský rekord. „Byla jsem první juniorkou, 
co to zvládla pod 42 vteřin. Wow! To jsem 
fakt nečekala,“ raduje se ještě dnes.

Druhý den Adéle při závodu pod 
vodou vypadla automatika z pusy, takže 
dojela se ztrátou. Třetí den MS se jela 
Adélina „padesátka“. Jenže ve finále zaú-
řadovala smůla. 

Závodnice kvůli přesnosti časů startují 
z měřicích desek. Ta Adélina byla uvol-
něná a závodnice si o ni roztrhla plavky. 
Při sprintu je nutné být zcela koncent-
rovaný, ale příhoda dívku rozhodila. „Ty 
plavky stály 10 tisíc. Začala jsem brečet do 
brejliček, ale plavala jsem...“ uvádí. Nako-
nec dívčin čas nebyl tak zlý, ale zůstal 
sedm setin pod jejím osobním rekor-
dem. „Měla jsem natrénováno na víc,“ 
lituje závodnice. 

V předposlední den SP se Žďáračce 
ve finále podařila padesátka pod vodou. 
Radovala se. „Podle videí jsem byla kolem 
pátého místa,“ vzpomíná. Jenže startova-
cí desky kvůli poruše nezměřily časy a 
tak rozhodčí určili pořadí dle předcho-
zího postupu. 

„Když jsme poslední den jeli 4 x 2 km 
na volném moři, říkala jsem si, že už se 
mi staly tři věci, tak mě snad ten žralok 
nesežere,“ vzpomíná Áďa na tehdejší sar-
kasmus. 

Češi nakonec skončili šestí, což byl 
úspěch. Ale Adélka bez medaile byla 
zklamaná.

Jeden velký sen...
Dnes již hledí dál. „Rok 2019 byl můj 

poslední v juniorce, od ledna začínám seni-
orský věk a jdu do áčka,“ říká. Má vel-
ký sen dostat se do národní seniorské 
reprezentace. 

„V roce 2020 se jede mistrovství světa 
v ruském Tomsku a moc bych tam chtěla,“ 
určuje si dívka další milník. 

„Příští rok mne také čeká maturita. To 
se bojím,“ přiznává. O svém povolání 
zatím Adéla Švomová nemá bližší před-
stavu. „Určitě vím, že to nebude medicína. 
Velmi ráda komunikuji s lidmi a tak se asi 
vydám cestou managementu, podnikání či 
personalistiky,“ naznačuje studentka. 

Plavkyni se letos blýsklo devět zlatých

PLOUTVOVÉ plavání jako rodinná tradice. Závodila i maminka Iva (vlevo). 
Áďa ukazuje své nejvzácnější medaile.  Foto: Lenka Kopčáková


