
ohlédnutí za závodem

V sobotu 16. 1. 2016 hostilo město Brno 
na svém městském plaveckém stadionu 
Lužánky v pořadí již dvacáté první Mist-
rovství ČR v plavání tělesně postižených. 
Závodu se zúčastnilo celkem 121 plavců 
z 21 sportovních klubů z České republiky, 
Slovenska, Maďarská, Litvy, Rakouska 
a Řecka. Závod se konal pod záštitou hejt-
mana Jihomoravského kraje JUDr. Micha-
la Haška a primátora města Brna Ing. Pet-
ra Vokřála a byl zařazen do kalendáře 
Mezinárodního paralympijského výboru 
pro plavání (IPC Swimming).

Závody pořádal klub SK KONTAKT BRNO 
z pověření Českého svazu tělesně postiže-
ných sportovců ve spolupráci s Plaveckou 
akademií bez bariér KONTAKTU bB. Limity 
na letní paralympijské hry do brazilského 
Ria de Janeiro během závodu překonalo 
sedm plavců, z toho pět českých. Na květ-
nové mistrovství v portugalském Funchalu 
splnilo limit 26 plavců. 

Na programu závodu byly k vidění ve dvou 
plaveckých půldnech téměř všechny para-
lympijské disciplíny. Mezi nejzajímavější 
sportovní výkony patřila jistě trat 50 m 
znak, kde Kateřila Klamtová, dříve Liško-
vá, stříbrná medailistka ze Sydney 2000 
a vicemistryně světa z Montrealu 2013, 
zaplavala limit pro paralympiádu. K tomu 
jí fandil její teprve dvouměsíční syn. 
Stupně vítězů však nesly i mladé naděje: 
třináctiletou Anežku Floriánkovou a sedm-
náctiletou Vendy Duškovou, které taktéž 
zaplavaly osobní rekordy. Potvrdily svou 
nominaci pro mistrovství Evropy a budou-
-li nominovány, tak i paralympiádu. Mezi 
další významné plavce, kteří se blýskli 
skvělými výkony, lze jmenovat Arnošta Pe-
tráčka a Bělu Třebínovou nebo slovenskou 
Karinu Petrikovičovou a rakouskou Sabine 
Weber-Treiber.

Náš brněnský tým, nejpočetnější na šam-
pionátu, se mezi velkou konkurencí také 
neztratil. Vedle téměř 30 osobních rekordů 
se plavcům Dominice Míčkové a Jarosla-
vu Mrkosovi podařilo kvalifikovat na již 
zmíněné Mistrovství Evropy. Jaroslav 
Mrkos dodává: „Jde o ocenění práce a let 

tréninku, od úplných plaveckých začátků, 

kdy jsem se snažil vyplavat „od nuly“, až 

dodnes. Možnost zajet se podívat na mist-

bez bariér KONTAKTU bB.  Mezi další 
významné aktivity patří pořádání závodů 
a výjezdů na mezinárodní či tuzemské 
závody. Nejúspěšnější plavkyní v součas-
né době je Dominika Míčková, která byla 
zařazena mezi nejlepší handicapované 
sportovce města Brna pro rok 2015 a která 

představení realizačního týmu

Jan Nevrkla 

supervizor závodu (1)

Předseda KONTAKTU bB a spolu s Marti-

nem Kovářem, čtyřnásobným olympijským 

vítězem, tvůrce programu a originální 

metodické řady výuky plavání tělesně po-

stižených. Člen Mezinárodního paralympij-

ského výboru pro plavání IPC Swimming 

v letech 2000 – 2006. 2002 - 2011 předseda 

Českého svazu tělesně postižených spor-

tovců. Šéf mise Českého paralympijského 

týmu v Aténách 2004. Trenér a vedoucí 

plavecké reprezentace na vrcholných 

soutěžích v letech 1995 - 2006.

Jan Drobný 

ředitel závodu (2)

Předseda sportovního klubu SK KON-

TAKT BRNO, vedoucí organizace a trenér. 

Do programu se zapojil v roce 2012.

Zuzana Lehotská  

koordinátorka závodu (3)

Zástupkyně vedoucího organizace a tre-

nérka SK KONTAKT BRNO. Do programu se 

zapojila jako dobrovolnice v roce 2007.

Štěpán Cagaň 

vedoucí závod. protokolu (4)

Vedoucí sportovně-technické komise při 

ČSTPS. Do programu se zapojil v roce 2006 

jako dobrovolník, od roku 2014 se stal 

zaměstnancem.

děkujeme za pomoc při přípra-
vě a realizaci mistrovství

Spolupracovníci:

Radka Kučírková, Vojta Franěk, 

Vítek Franta, Jana Čevelová, 

Ivana Tesařová a Andy Ječmínková.

Dobrovolníci SK KONTAKT BRNO:

Jiří Albl, Arvika Baňdouchová, Jaromír 

Bečvář, Šárka Beníčková, Daniela Bo-

tíková, Kateřina Cílová, Radim Čejka, 

Bára Frantová, Martina Dörrerová, Irena 

Drobná, Ondra Doruška, Tomáš Fuchs, 

Martin Havlíček, Marek Hellebrant, Lucía 

Hlaváčová, Petr Hrdina, Michal Hrdina, 

Michaela Konečná, Eva Nováčková, Tomáš 

Pazdera, Michaela Philippi, Petr Plíska, 

Jan Pokorný, Eva Pokorná, Karolína Sapá-

ková, Denisa Sedláčková, Lucie Strapáčo-

vá, Luboš Šimovec, Ladislav Šigut, Matyáš 

Turna a Hana Vojířová

Sbor rozhodčích, který pracoval pod vede-
ním rozhodčí Lenky Nowakové, ve složení:

Jana Fialová, Alexandr Mrůzek, Markéta 

Mrůzková, Martin Hansgut, Daniel Himr, 

Ivana Cholková, Martin Soukup, Jana 

Beránková, Monika Košťálová, Kateřina 

Lichá, Zoe Řehůřková, Ivan Cagaň, Marie 

Cagaňová, Katarina Ulbrichtová, Tomáš 

Kovařík, Jakub Jílek, Jan Mohr, Barbora 

Jakubčíková, Jan Zmrzlý a Jan Zmrzlý st. 

Obsluha časomíry: Mirek Nowak

rovství Evropy jako závodník považuji za vr-
chol své kariéry. Ale vím, že mě do května 
čeká ještě hodně dřiny.“

„Splněné limity i osobní rekordy jsou 
dokladem intenzivní přípravy a jsme rádi, 
že se na start odvážily i začínající plavkyně 
ve vloženém závodě, a okusily tak atmo-
sféru startu národního šampionátu. Kdo ví, 
třeba o nich za pár let uslyšíme,“ komen-
tuje ředitel závodů Jan Drobný a trenér 
SK KONTAKT BRNO.

Po plaveckých výkonech následovalo 
slavnostní vyhlášení nejlepších plavců 
v sále Kulturního domu Rubín. Krátce jsme 
si zavzpomínali na paralympijské roky 
staršího data i již uplynulé výkony z mist-
rovství světa i Evropy. Pogratulovali jsme 
také zakladateli brněnského střediska 
KONTAKTU bB i klubu SK KONTAKT BRNO, 
ale především průkopníkovi plavání dětí 
s postižením Romanu Doudymu Vojáčkovi, 
který v letošním roce slaví 50. narozeniny. 
Po vyhlášení následovala společenská 
část, kdy všichni zpečetili své nasazení 
na tanečním parketu, jenž chvílemi taktéž 
připomínal závody v nejlepších piruetách 
na vozíku či nejzajímavější taneční akro-
batické kreaci.

Celý plavecký program pro tělesně postiže-
né se odvinul od spolupráce čtyřnásobné-
ho paralympijského vítěze Martina Kováře 
a jeho trenéra Jana Nevrkly. Jejich meto-
dická řada umožnila rozšíření programu 
do čtyř středisek KONTAKTU bB a do dal-
ších osmi míst v ČR a více než tisícovce 
plavců s handicapem umožnila pocítit 
blahodárné účinky plavání. I brněnské 
mistrovství naplňuje motto „Od rehabilita-
ce k paralympiádám“.

představení organizátora

SK KONTAKT BRNO je sportovním klubem 
pro tělesně postižené plavce. V současné 
době sdružuje přes 80 plavců. Mezi hlavní 
aktivity patří celoroční výuka plavání pro 
tělesně postižené, kterou klub pořádá pod 
odbodným dohledem Plavecké akademie 

se spolu s Jaroslavem Mrkosem kvali-
fikovala na květnové ME ve Funchalu. 
Klub se kromě plaveckých závodů podílí 
na realizaci bowlingové ligy, každoročně 
připravuje tématicky zabarvené plesání, 
výlety a další jednodenní kulturní a soci-
ální akce.
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•	závod	byl	pořádán 
z pověření Českého 
svazu tělesně postiže-
ných sportovců jako 
první závod Českého 
poháru 2016

•	v	průběhu	závodu	jsme	
zaznamenali celkem 
92 osobních rekordů, 
7 plavců splnilo limit 
na PH Rio de Janeiro 
2016 a 26 plavců na 
ME ve Funchalu 2016

•	mistrovství	bylo	otevřeno	
také plavcům se zrakovým 
postižením a zahraničním 
plavcům

•	závodu	se	zúčastnilo	121	
plavců z Čech, Slovenska, 
Rakouska, Maďarska, Litvy 
a Řecka

•	záštitu	převzali	hejtman	
Jihomoravského kraje 
a primátor statutárního 
města Brna

2016

za XXi. mistrovstvím čr 
v plavání tělesně postižených
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e-mail: skkB@sk-kontakt-Brno.cz
tel.:  +420 724 372 773

Partneři

Rodina Nývltova

Velmi významná podpora

Významná podpora

swimming.cz
specializovaný plavecký obchod


