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Ohlédnutí 
za XXIII. Mistrovstvím ČR 

v para plavání



Závod byl pořádán z pověření Českého svazu tělesně postižených 
sportovců jako druhý závod Českého poháru 2018.

Mistrovství bylo otevřeno také plavcům se zrakovým 
postižením a zahraničním plavcům.

Akce se zúčastnilo celkem 135 plavců z České republiky, 
Slovenska, Rakouska, Bosny a Hercegoviny a Chorvatska 
a ve dvou půldnech odplavali 545 startů a 19 štafet.

Záštitu nad závodem převzali 
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek 
a primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Zařazením závodu do kalendáře World Para Swimming 
(Mezinárodní paralympijský výbor) umožnilo plavcům 
plnit limity na mistrovství Evropy, které se koná 
v srpnu 2018 v irském Dublinu.
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Ohlédnutí za závodem

V sobotu 2. června 2018 hostil 
brněnský plavecký stadion Za 
Lužánkami již XXIII. Mistrovství 
České republiky v para plavání. 
Mistrovství pořádal sportov-
ní klub SK KONTAKT BRNO 
z pověření Českého svazu 
tělesně postižených sportovců 
a závod byl zařazen do kalendáře 
Mezinárodního paralympijského 
výboru pro plavání (World Para 
Swimming). Pořádající jihomo-
ravský klub letos zvolil heslo pro 
závod „folk(ch)lor“ a celým dnem 
netradičně provázely jihomorav-
ské lidové melodie a krojované 
ženy v kyjovských a vranovických 
krojích.

Nejvíce plavců vyslaly kluby Pla-
vecké akademie bez bariér KON-
TAKTU bB: domácí SK KONTAKT 
BRNO a SK KONTAKT PRAHA, 
oba kluby s 37 plavci, početně je 
následovala výprava Slovenského 
paralympijského výboru s 18 
plavci a SK KONTAKT KARLOVY 
VARY s 16 plavci. Z celkového 
počtu 135 závodníků bylo 49 
plavců do 18 let a dalších 52 

plavců do 26 let. Nejmladší 
plavkyně byla osmiletá, nejstarší 
pětapadesátiletá, věkový průměr 
všech plavců činil 22 let.

Ve dvou závodních půldnech 
se plavalo 24 disciplín a navíc 
štafety týmů. Mistrovské medaile 
a diplomy za jednotlivé disciplíny 
byly plavcům předávány v průbě-
hu celého závodního programu 
v přestávkách mezi disciplínami. 
Mezi nejvíce dekorované plavce 
patřili z mužů Tadeáš Strašík 
z klubu SK KONTAKT PRAHA 
s osmi medailemi, z toho 3 zlaté, 
následován Jonášem Kešnarem 
ze stejného plaveckého klubu 
s celkem pěti medailemi z indivi-
duálních závodů (z toho 3 zlaté) 
a Arnoštem Petráčkem (Plavání 
České Budějovice), který získal 
taktéž 3 zlaté medaile ze všech 
svých tří startů. Z žen si nejvíce 
(celkem pět, z toho dvě zlaté) 
medailí odnesla slovenská plavky-
ně Tatiana Blattnerová, v těsném 
zákrytu s Vendulou Duškovou 
(SK KONTAKT KARLOVY VARY) 
se 4 medailemi, z toho ale všemi 
zlatými.

„Diváci viděli starty mladé 
„Kontaktní“ generace, kterou 
reprezentují především devate-
náctiletá Vendula Dušková a pat-
náctiletá Anežka Floriánková, 
ale i zkušených paralympijských 
matadorů, jako např. Arnošt 
Petráček (zlatý medailista z Rio 
de Janeiro 2016, světový re-
kordman v disciplíně 50 m znak 
ve své plavecké klasifikační třídě). 
Kvalitu závodů zvyšoval i početný 
tým slovenského paralympijského 
výboru, kteří předvedli velmi kva-
litní výkony,“ uvedla k programu 
závodu jeho ředitelka Zuzana Le-
hotská. „Kromě zkušených závod-
níků jsme ale přivítali i nejmladší 
závodníky, a to i v „motivační 
štafetě“ pražského týmu složené 
z nejmladších žáků a žáků, kteří 
předvedli odhodlání, ale i skvělé 
výkony,“ doplňuje Lehotská.

Slavnostní večer zakončilo 
vystoupení kapely Flying Parties, 
které rozpohybovalo plavce, ale 
následně skončilo jako přátel-
ské vzájemné posezení u kytar, 
protože na tanec bylo jednoduše 
příliš velké teplo. Ne nadarmo se 
Josefu Duškovi z kapely Flying 

Parties přezdívá „dobrý duch 
KONAKTU bB“, protože dokázal 
velmi horký večer proměnit 
bezprostředností v přátelské po-
sezení plavců s postižením i jejich 
doprovodů všech pohromadě 
a v dobré pohodě. K tomu všemu 
bylo možné zakousnout skvělé 
dobroty z rautu, který připravily 
společně dobrovolnice pořádají-
cího klubu SK KONTAKT BRNO 
s maminkami plavců. K vidění tak 
bylo mj. 250 domácích cupcakes 
zdobených krojovými motivy 
a logem závodů.

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 středisek KONTAKTU 
bB a do dalších osmi míst v ČR 
a více než tisícovce plavců s han-
dicapem umožnila pocítit blaho-
dárné účinky plavání. I brněnské 
XXII. Mistrovství České republiky 
v plavání tělesně postižených 
naplňuje motto „Od rehabilitace 
k paralympiádám“.



Představení organizátora

SK KONTAKT BRNO je sportov-
ním klubem pro tělesně postižené 
plavce. V současné době sdružuje 
téměř 90 plavců s postižením 
všech věkových kategorií. Mezi 
hlavní aktivity patří celoroční výuka 
plavání pro tělesně postižené. Mezi 
další významné aktivity patří pořá-
dání závodů a výjezdů na meziná-
rodní či tuzemské závody a dopl-
ňují je volnočasové aktivity (ples, 
táborák, bowlingová liga a další). 
Nejúspěšnější plavkyní v současné 
době je Dominika Míčková, která 
spolu s Jaroslavem Mrkosem 
reprezentovala ČR i na mistrovství 
Evropy 2016 v portugalském Fun-
chalu a v současnosti se připravuje 
na výjezd na ME 2018 v irském 
Dublinu. Mladou nadějnou generaci 
reprezentuje Anna Poláková, která 
se pravidelně umísťuje na druhé 
příčce Českého poháru v para 
plavání mezi žáky.

Představení realizačního týmu

Štěpán Cagaň  |  vedoucí závodního protokolu

Vedoucí sportovně technické komise při ČSTPS. Do pro-
gramu se zapojil v roce 2006 jako dobrovolník, od roku 
2014 se stal zaměstnancem.

Jan Sommer  |  koordinátor závodu

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.

Zuzana Lehotská  |  ředitelka závodu

Pověřená předsedkyně SK KONTAKT BRNO, vedoucí 
a trenérka SK KONTAKT BRNO. Do programu se zapo-
jila jako dobrovolnice v roce 2007.



Na realizaci 
mistrovství se podíleli

Spolupracovníci

Fotograf a grafik Vítek Franta; 
Vojta Franěk, který zajišťoval 
výsledkový servis spolu 
s Andreou Kratochvílovou a Lucií 
Hlaváčovou; Jana Švarcová jako 
klasifikátorka; Radka Kučírková 
jako moderátorka a hlasatelka; 
Jan Nevrkla jako profesionální 
zahajovatel a předávající medailí; 
Marta Vojáčková, Roman 
Vojáček, Jana Čevelová.

Dobrovolníci 
SK KONTAKT BRNO

Arvika Banďouchová, 
Jaromír a Karolína Bečvářovi, 
Radim Čejka, Martina Dörrerová, 
Marek Hellebrant, Lucia 
Hlaváčová, Kristýna Homolková,
Petr a Michal Hrdinovi, Mirka 
Jeníková, Veronika Juncová, 
Michaela Konečná, Veronika 
Körnerová, Adéla Kuběnová, 
Miroslava Pavlová, Michaela 
a Terezie Philippi, Jan Pokorný, 
Lenka Rédová, Jakub Rusek, 

Marie Stanislavová, Lucie 
Strapáčová, Luboš Šimovec, 
Simona Tichá, Hana Vojířová, 
Eliška Zemanová a dobrovolníci 
z Bezpečnostně právní akademie, 
s. r. o., střední školy.

Sbor rozhodčích

Vrchní rozhodčí: Ladislav Struhár, 
vrchní cílová rozhodčí: Nowaková 
Lenka, startér: Martin Hansgut, 
rozhodčí plaveckých způsobů: Ivan 
Cagaň, vrchní časoměřič: Štěpán 
Cagaň, časoměřiči: Edita Javorská, 
Jana Nešporová, Martin Sukup, 
Silvie Göghová, Daniel Himr, Monika 
Košťálová, Martina Musilová, 
Marian Fiala, Pavel Koráb. Vrchní 
obrátková rozhodčí: Bohumila 
Černá, obrátkoví rozhodčí: Jiřina 
Sovová, Petr Hašek, Eva Vykypělová 
a Vítězslav Vaněk.

Závod se konal za finanční podpory 
statutárního města Brna, Jihomo-
ravského kraje, nadace ČEZ, měst-
ské části Brno – střed a Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy.
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