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Yvetta launching her second book
Personal Website

Yvetta Hlaváčová set the all-time fastest female English Channel time in 2006 at 7 hours and
25 minutes 15 seconds. This broke the 28-year old record held by IMSHOF Honoree Penny Lee Dean.
As of 2020 only 9 male times are faster. She completed two other crossings one also under 8 hours.
Yvetta completed two epic Vlata River stage swims for charity: downstream in 2007 138.7 km in 7
consecutive days and upstream in 2008 142.4 km in 35 hours and 2 minutes in 7 consecutive days with
water temperatures down to 8.3 C.
She also competed successfully for 9 years in the FINA World Cup. In 25 events she stood on the
podium for about one-third of the races. In the 2002 FINA World Cup 10 km in Egypt she won beating
IMSHOF Honorees Britta Kamrau and Angela Maurer. Altogether she swam marathons in 20 countries.
Yvetta earned other medals: 2002 and 2004 FINA World Championships (25 km Team swim) – bronze
and 1991 European Championship 5km silver. She was a champion pool swimmer as well: 82 Czech
titles, 9 medals in FINA Swimming World Cup (free, fly and medley in Brazil 1998) and 3 European
masters records. After 1996 most of Yvette's travel and all training were self-funded and self-organized.
Expanded Biography (Openwaterpedia)
Long Swims Database (Marathon Swimmers Federation)
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Czech Translation

Yvetta Hlaváčová zaplavala v roce 2006 historicky nejrychlejší ženský čas přes kanál La
Manche (the English Channel) za 7 hodin, 25 minut a 15 sekund. Tím překonala 28 let starý rekord
držitelky vyznamenání síně slávy IMSHOF, Penny Lee Dean. Až do roku 2020 bylo pouze 9 mužských
časů rychlejších. Yvetta absolvovala celkem tři přeplavby kanálu La Manche. Dvě z nich byly pod 8
hodin. Yvetta úspěšně absolvovala dvě legendární charitativní plavby po řece Vltavě: po proudu v roce
2007, 138,7 km za 7dní po sobě, a proti proudu v roce 2008, 142,4 km za 35 hodin a 2 minuty za 7 dní
po sobě s teplotou vody až 8,3° C.
Úspěšně také 9 let soutěžila ve světovém poháru FINA. V 25 závodech stála ve cca. třetině závodů na
stupních vítězů. Na Světovém poháru FINA 2002 v Egyptě na 10 km zvítězila nad držitelkami
vyznamenání síně slávy IMSHOF Brittou Kamrau a Angelou Maurer. Plavala maratony celkem ve 20
zemích.
Yvetta získala další medaile: 2002 a 2004 (plavání týmů na 25 km) - bronz a mistrovství Evropy 1991
na 5 km - stříbro. Byla také úspěšná v bazénovém plavání: 82 českých titulů, 9 medailí ve světovém
poháru FINA (volný způsob, motýl a polohový závod v Brazílii 1998) a 3 rekordy European Masters. Po
roce 1996 si Yvette většinu cestování a veškeré treningy financovala a organizovala sama.
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