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Amálka chce do Londýna! 

 

Amálka Švábíková – studentka, atletka, tyčkařka, rekordmanka, medailistka. 

Takhle stručně můžeme charakterizovat bronzovou medailistku z ME do 17 let 

2016 v gruzínském Tbilisi, pětinásobnou českou dorosteneckou rekordmanku a 

novopečenou českou juniorskou halovou rekordmanku ve skoku o tyči, členku 

našeho atletického oddílu, se kterou jsme udělali na začátku jarního 

přípravného období krátký rozhovor a který uveřejňujeme na úvod sezóny 

2017. 

 

Kdy a jak jsi se skokem o tyči začínala? 

Nejdříve jsem jezdila na snowboardu, začínala jsem s vícebojem, ale pak jsem 

dostala nabídku zkusit skákat o tyči… Oba sporty jsou dost adrenalinové, ale 

prkno asi víc a je to zimní sport… Zkoušela jsem zvládnout oba sporty. Ještě 

předloni jsem oba sporty kombinovala, ale teď už jsem 100% tyčkařka. 

 

Jak hodnotíš halovou sezónu? 

Jsem absolutně spokojená. Povedlo se mi skoro vše, co jsem si předsevzala. 

Vyhrála jsem juniorské HMČR v Ostravě, když jsem vytvořila český rekord, který 

jsem zlepšila ještě na Pražské tyčce a následně i na HMČR dospělých, kde jsem 

obsadila stříbrnou pozici za Romanou Maláčovou. 

 

Jaké máš hlavní cíle pro letošní sezónu? 

Vrcholem by mělo být mistrovství Evropy juniorek a juniorů v italském Grossetu, 

kde bych chtěla zaútočit na stupně nejvyšší a tajně věřím, že splním i limit na MS 

v Londýně, kde byly před pěti lety olympijské hry. Chtěla bych si zazávodit na 

olympijském stadionu. To by byla pecka! 
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A v dalších letech? 

Chtěla bych se nominovat na olympijské hry do Tokia v roce 2020… 

 

V tyčkařském sektoru je v Čechách ale pořádně nabito a do Londýna mohou jet 

jen tři závodnice z každého státu… 

No právě! Jiřina Ptáčníková byla sice v halové sezóně zraněná a nezávodila, ale na 

léto se jistě dobře připraví. Je zkušená, a pokud bude zdravá, tak limit pro Londýn 

jistě zvládne. Romana Maláčová už má také hodně za sebou a příprava v Polsku jí 

jde k duhu. No a pak ještě Rebeka Šihanová, která teď taky trénuje na Strahově, 

já a velký výkonnostní skok udělala v hale Nikol Jiroutová. Dost slušná 

konkurence… 

 

A co volný čas? 

Mám ráda všechny sporty, hodně cestujeme, mám spoustu kamarádů. Moc 

volného času nemám… 

 

 

Amálka má skvělé plány a my jí budeme držet palce, aby se všechna její přání 

splnila. 
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