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Závod byl pořádán z pověření Českého svazu tělesně
postižených sportovců jako druhý
závod Českého poháru 2017
Mistrovství bylo otevřeno také plavcům se zrakovým
postižením a zahraničním plavcům
Akce se zúčastnilo 124 plavců z 18 klubů z Česka,
Slovenska, Rakouska, Ruska a Polska a ve dvou
půl dnech odplavali 502 startů a 21 štafet a bylo
zaznamenáno celkem 155 osobních rekordů.
Záštitu převzali hejtman Jihomoravského kraje
a primátor statutárního města Brna
Zařazením závodu do kalendáře World Para Swimming
(Mezinárodní paralympijský výbor) umožnilo plavcům
plnit limity na mistrovství světa, které se koná v říjnu
2017 v Mexico City.

www.mcr‑brno.cz

Významná podpora

Ohlédnutí za závodem
V sobotu dne 3. června 2017 hostil brněnský plavecký stadion Za Lužánkami již XXII.
Mistrovství České republiky v plavání tělesně
postižených, kterého se zúčastnilo celkem
124 plavců z České republiky, Slovenska, Ruska, Polska a Rakouska. Záštitu nad mistrovstvím převzali hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumil Šimek a primátor statutárního
města Brna Ing. Petr Vokřál. Mistrovství
pořádal sportovní klub SK KONTAKT BRNO ve
spolupráci s Plaveckou akademií bez bariér
KONTAKTU bB a z pověření Českého svazu
tělesně postižených sportovců. Závod byl
zařazen do kalendáře Mezinárodního paralympijského výboru pro plavání (World Para
Swimming), což jej činilo jednou z možností
pro plavce zaplavat limit pro mistrovství světa, konaného v září 2017 v Mexico City.
Nejvíce plavců vyslal plavecký klub Plavecké
akademie bez bariér KONTAKTU bB SK KONTAKT PRAHA s 32 plavci, těsně následovaný
přádajícím SK KONTAKT BRNO s 28 plavci

valo slavnostní vyhlášení v kongresovém sále

na ME 2016 ve Funchalu. Klub se kromě

hotelu AVANTI. Zde byli vyhlášeni nejlepší

plaveckých závodů podílí na realizaci bowlin-

plavci ve dvojboji, tj. součtu dvou nejlepších

gové ligy, každoročně připravuje ples, Zimní

výsledků individuálních disciplín dle bodové-

posezení a další společenské akce.

ho přepočtu. V kategorii nejmladší žáci (tj. do
11 let) si cenu odnesli slovenská plavkyně
Alžběta Kubová, Tomáš Gary Matějič a Alyssa

Představení realizačního týmu

Melvin, oba z SK KONTAKT PRAHA. V katego-
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rii žáci (12–15 let) byli oceněni: rakouská plav-

TAKT BRNO). V kategorii junioři (16–19 let) byli
oceněni: Anežka Floriánková (SK KONTAKT
PRAHA), Jonáš Kešnar (PK Jindřichův
Hradec) a slovenská Tatiana Blattnerová.
Kategorii Open, tj. všechny věkové kategorie
dohromady, vyhrál zlatý paralympijský plavec
Arnošt Petráček (Plavání České Budějovice),
druhá se umístila ruská reprezentantka Anna
Krivshina a třetí Anežka Floriánková (SK
KONTAKT PRAHA).
Večer zakončilo vystoupení kapely Roura,
které dokázalo znovu rozpohybovat plavce,

Jan Nevrkla – supervizor závodu (1)

Zuzana Lehotská – ředitelka závodu (2)

Předseda KONTAKTU bB a spolu

Pověřená předsedkyně SK KONTAKT BRNO, vedoucí

s Martinem Kovářem, čtyřnásob-

a trenérka SK KONTAKT BRNO. Do programu se zapo-

ným olympijským vítězem tvůrce

jila jako dobrovolnice v roce 2007.

programu a originální metodické
řady výuky plavání tělesně postižených. Člen Mezinárodního para-

Ve dvou závodních půldnech se plavalo 23

akrobatické výkony. „Druhou“ večeři pak

lympijského výboru pro plavání IPC

disciplín, a navíc štafety týmů. Mezi nejvíce

v podobě bohatého rautu připravili rodiče

Swimming v letech 2000 – 2006.

úspěšné plavce patřili z mužů Jonáš Kešnar

a dobrovolnice pořádajícího SK KONTAKT

2002 -2011 předseda Českého

z plaveckého klubu PK Jindřichův Hradec

BRNO a také bylo co ochutnávat.

svazu tělesně postižených sportov-

závodů, následován Tadeášem Strašíkem
z klubu SK KONTAKT PRAHA se čtyřmi medailemi. Z žen si nejvíce (celkem pět) medailí
odnesla slovenská plavkyně Tatiana Blattnerová, v těsném zákrytu s Vendulou Duškovou
(SK KONTAKT KARLOVY VARY), Anežkou Floriánkovou (SK KONTAKT PRAHA) a rakouskou
reprezentantkou Janina Falk, které všechny
získaly po čtyřech medailích.

Celý plavecký program pro tělesně postižené
se odvinul od spolupráce čtyřnásobného
paralympijského vítěze Martina Kováře a jeho
trenéra Jana Nevrkly. Jejich metodická
řada umožnila rozšíření programu do čtyř

ců. Šéf mise Českého paralympijského týmu v Aténách 2004. Trenér
a vedoucí plavecké reprezentace
na vrcholných soutěžích v letech
1995-2006.

Jan Sommer – koordinátor závodu (3)
Zástupce vedoucí a trenér SK KONTAKT BRNO,
vedoucí výpravy domácího klubu při závodě. Do programu se zapojil v prosinci 2016, na pozici nastoupil
v lednu 2017.
Štěpán Cagaň – vedoucí záv. protokolu (4)
Vedoucí sportovně technické komise při ČSTPS. Do
programu se zapojil v roce 2006 jako dobrovolník, od
roku 2014 se stal zaměstnancem.

středisek KONTAKTU bB a do dalších osmi
míst v ČR a více než tisícovce plavců s handicapem umožnila pocítit blahodárné účinky

Děkujeme za pomoc při přípravě a realizaci mistrovství

plavání. I brněnské XXII. Mistrovství České

Spolupracovníkům: Radce Kučírkové, Vojtovi Fraňkovi, Vítkovi Frantovi, Janě Čevelové, Ivě

republiky v plavání tělesně postižených

Tesařové, Janě Švarcové Martě Vojáčkové, Janě Tomčíkové, Janu Drobnému a Andy Krato-

„Diváci viděli starty mladé „Kontaktní“ gene-

naplňuje motto „Od rehabilitace k paralym-

chvílové

race, kterou reprezentují především osmnác-

piádám“.

tiletá Vendula Dušková a čtrnáctiletá Anežka
Floriánková, ale i zkušených paralympijských
matadorů, jako např. Tomáš Scharf, Sabine
Weber - Treiber (z Rakouska) a Arnošt Petráček (zlatý medailista z Rio de Janeiro 2016),“
uvedla k programu závodu jeho ředitelka
Zuzana Lehotská. „Kromě zkušených závodníků jsme ale přivítali i nejmladší závodníky, pro
některé z nich byly závody premiérou. Jsem
taky pyšná na výkony tří plavců, kteří se představili ve vloženém závodě a spolu s asistenty
se pokusili samostatně překonat 50metrový
bazén,“ doplňuje Lehotská.
Po celodenním závodním programu následo-
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a domácí plavkyně Anna Poláková (SK KON-

byly mezinárodní taneční kreace a téměř

s celkem sedmi medailemi z individuálních
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kyně Janina Falk, slovenská Katarína Chudá

tentokrát po tanečním parketu. K vidění tak

a SK KONTAKT KARLOVY VARY s 17 plavci.
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Představení organizátora

Dobrovolníkům SK KONTAKT BRNO: Arvika Banďouchová, Martina Babinská, Jaromír Bečvář,
Michaela Bobrová, Šárka Beníčková, Radim Čejka, Jakub Diblík, Marek Hellebrant, Katarína
Hermanová, Lucía Hlaváčová, Kriystýna Homolková, Petr Hrdina, Eva Hrdinová, Michal Hrdina,

SK KONTAKT BRNO je sportovním klubem

Michaela Konečná, Veronika Körnerová, Jiří Kyzlink, Michaela Philippi, Terezie Philippi, Petr

pro tělesně postižené plavce. V současné

Plíska, Jan Pokorný, Lenka Rédová, Barbora Rišová, Karolína Sapáková, Marie Stanislavová,

době sdružuje přes 80 plavců s postižením

Lucie Strapáčová, Luboš Šimovec, Jiří Urbánek, Hana Vojířová a Tereza Zemanová a dobrovol-

všech věkových kategorií. Mezi hlavní aktivity

níkům Bezpečnostně právní akademie, s. r. o., střední školy

patří celoroční výuka plavání pro tělesně
postižené, kterou klub pořádá ve spolupráci
s Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bB. Mezi další významné aktivity patří

Sbor rozhodčích: Vrchní rozhodčí: Lenka Nowaková a Ladislav Struhár, startér: Martin Hansgut, rozhodčí plaveckých způsobů: Štěpán Cagaň, Ivan Cagaň, Jana Švarcová a Alena Ženíšková, vrchní časoměřič: Vojtěch Franěk, obsluha Časomíry: Miroslav Nowak.

pořádání závodů a výjezdů na mezinárodní

Časoměřiči: Jan Novák, Daniel Himr, Martin Sukup, Silvie Göghová, Renata Vráblíková, Hana

či tuzemské závody. Nejúspěšnější plavkyní

Netrefová, Bohumila Černá, Kateřina Vágnerová. Cílová rozhodčí: Jana Kubalová. Obrátkoví

v současné době je Dominika Míčková, která

rozhodčí: Karel König, Vítězslav Vaněk, Rostislav Doubek, Klára Bábalová, Josef Kubek, Jimmy

se spolu Jaroslavem Mrkosem kvalifikovala

Hansgut, Maja Hodovská, Martina Musilová, Edita Javorská a Klára Bábalová

E‑mail: skkb@sk‑kontakt‑brno.cz
Tel.: +420 724 372 773

