XXI. Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených
Překonáno 9 limitů na paralympiádu v Riu a 48 limitů na mistrovství Evropy na Madeiře
Celkem 121 plavců z 21 sportovních klubů z České republiky, Slovenska, Maďarská, Litvy,
Rakouska a Řecka se v sobotu 16. ledna 2016 sešlo na otevřeném plaveckém šampionátu
v Brně Za Lužánkami. Závod se konal se záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala
Haška a primátora města Brna Ing. Petra Vokřála.
Limity na letní paralympijské hry do brazilského Ria de Janeiro během závodu překonalo celkem
sedm plavců, z toho pět českých. Celkem 26 plavců splnilo limit na mistrovství Evropy, které se
koná začátkem května v portugalském Funchalu, na Madeiře.
Na domácím šampionátu padlo celkem 92 osobních rekordů, které v součtu daly 688,71 vteřiny.
Nejvíce plavců vyslal pořádající sportovní klub SK KONTAKT Brno, a to 36 plavců. Početně
následovaly kluby Plavecké akademie bez bariér KONTAKTU bB: SK KONTAKT Praha s 22 plavci a
SK KONTAKT Karlovy Vary s 21 plavci
Stříbrná medailistka z paralympiády v Sydney 2000 a MS v Montrealu 2013 Kateřina Lišková Klamtová,
si dva měsíce po narození syna Vojtěcha „střihla“ svoji parádní disciplínu 50m znak a vzhledem k tomu,
že ještě den před porodem plavala 2,5km a asi měsíc po porodu již opět brázdila bazén, zvládla
zaplavat limit na Paralympiádu v Riu. „Čas je pochopitelně hodně vzdálený mému osobnímu rekordu,
ale splnění limitu znamená umístění ve světovém žebříčku na 11. místě a pravděpodobnost navýšení
kvóty pro účast žen na Paralympiádě v Riu. I kdybych nebyla nominovaná já, může to otevřít cestu
našim plaveckým nadějím jako je Vendy Dušková a Anežka Floriánková,“ hodnotí svůj výkon čerstvá
maminka Kateřina Klamtová.
„Dobrý,“ zhodnotila jeden zaplavaný A limit a jeden B limit třináctiletá Anežka Floriánková z SK
KONTAKT PRAHA a „výborný“ přidala se sedmnáctiletá Vendy Dušková z SK KONTAKT KARLOVY
VARY, po svém vylepšení osobního maxima na 400m kraul na 5:25,88 – Vendy si na svoje konto
připsala dva limity A a jeden B pro Rio.
Další paralympijské limity splnili ještě z domácích plavců Arnošt Petráček a Běla Třebínová, kteří
z Plavecké akademie KONTAKTU bB vzešli. A ze zahraničních plavců slovenská plavkyně Karina
Petrikovičová a rakouská plavkyně Sabine Weber-Treiber.
Plavci domácího klubu Dominika Míčková a Jaroslav Mrkos si splnili limity na květnové mistrovství
Evropy. I když jim v evropských tabulkách nepatří nejvyšší příčky, je pro ně splnění limitů vrcholem
snažení a osobním i klubovým úspěchem, korunujícím tréninkové nasazení.
Jaroslav Mrkos ke svému výkonu 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 mistrovství
Evropy jako plavecký závodník vnímám jako vrchol své kariéry. Ale vím, že mě do května čeká ještě
hodně dřiny.“
Plavkyně domácího klubu SK KONTAKT BRNO Klára Švábová, vozíčkářka, která startovala ve 3
disciplínách a kromě tělesného postižení je i nevidomá, hodnotí své pocity následovně: „Letošní
mistrovství ČR se mi velice líbilo. Bylo skvělé, že se na této akci sešli plavci i z ostatních středisek
Kontaktu bB. Těší mě, že se do naší jihomoravské metropole přijeli utkat v plavání také sportovci ze
Slovenska, Rakouska, Řecka, Maďarska a Litvy, pro které to jistě byl veliký zážitek a možnost poznat i
jinou zemi. Dále oceňuji celkovou atmosféru při závodech.“
„Splněné limity i osobní rekordy jsou dokladem intenzivní přípravy v rámci Plavecké akademie bez
bariér a jsme rádi, že se na start odvážily i domácí začínající plavkyně ve vloženém závodě na 50m
volný způsob a okusily tak atmosféru startu národního šampionátu. Kdo ví, třeba o nich za pár let
uslyšíme“ komentuje ředitel závodů Jan Drobný.
Po závodech v průběhu slavnostního večera v sále Kulturního domu Rubín jsme krátce zavzpomínali
na plavecké začátky a paralympiádu v Atlantě 1996, které se zúčastnili dva plavci, na paralympiádu
v Sydney, kde již startovalo 8 plavců Plavecké akademie bez Bariér a paralympiádu v Aténách kde
startovalo 15 plavců. Celkem 90 medailí ze světových a evropských šampionátů a paralympiád přivezli
plavci KONTAKTU bB od roku 1995, kdy se poprvé objevili dva plavci na mistrovství Evropy. „Byl to
takový krátký exkurz, plný vzpomínek, na který jsem nebyl úplně připraven, ale fotky vyvolaly téměř
přítomnost chvíle a vyplavily jedinečné zážitky s plavci první generace. Krásné je, že v jejich stopách
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jdou mladí, talentovaní a ničím nezatížení sportovci jako Vendy Dušková a Anežka Floriánková. Mají
dnes stále ještě možnost vidět v bazénu i mimo něj v akci plavce, kteří jim rozhrnovali v minulém století
vlny, jako Tomáše Scharfa, Vojtu Fraňka a Kateřinu Klamtovou.“, dodává zakladatel KONTAKTU bB a
šéftrenér programu Jan Nevrkla.
Ocenění si odnesli nejlepší plavci v jednotlivých kategoriích. Za žáky byli oceněni: Anežka Floriánková
(SK KONTAKT PRAHA, 1. místo), Tatiana Blattnerová (PK Dolphins, Slovensko, 2. místo) a Viktor
Verba (PK Humenné, Slovensko, 3. místo). V kategorii junioři skončila na 1. místě Vendula Dušková
(SK KONTAKT KARLOVY VARY), na 2. místě Moscari Bence z Maďarska a na 3. místě Jadranka Marič
(PK Dolphins, Slovensko). V kategorii dospělí 1. místo získal Arnošt Petráček (Plavání České
Budějovice), na 2. místě skončila Karina Petrikovičová (PK Dolphins, Slovensko) a 3. místo zastala
rakouská plavkyně Sabine Weber-Treiber.
Na závěr slavnostního ceremoniálu jsme se opět vrátili k fotkám staršího data, abychom si připomněli
jubileum Romana Doudyho Vojáčka, zakladatele brněnského střediska KONTAKTU bB a průkopníka
plavání dětí s postižením.
Po všech oficialitách nastoupila táborská kapela Flying Parties a účastníci šampionátu tak nastoupili po
dvou plaveckých blocích do třetího tanečního a bylo se na co dívat. „Druhou“ večeři pak v podobě rautu
připravili rodiče a dobrovolníci pořádajícího SK KONTAKT BRNO a také bylo co ochutnávat.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci zdárného průběhu závodů: sboru rozhodčích pod
vedením Lenky Nowakové, rozhodčí FINA; vedoucím týmů a trenérům; dobrovolníkům; asistentům,
rodičům a přátelům; kapele Flying Parties; fotografovi a grafikovi Vítkovi Frantovi; Vojtovi Fraňkovi,
který zajišťoval výsledkový servis; Janě Švarcové a Štěpánovi Cagaňovi za klasifikaci a technické
zajištění akce; a Radce Kučírkové za moderování plaveckých závodů i předávání cen.
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 handicapem
umožnila pocítit blahodárné účinky plavání. I brněnské mistrovství naplňuje motto „Od rehabilitace
k paralympiádám“.
Kontaktní údaje:
Jan Drobný, ředitel závodu
tel:724 372 773
e-mail: drobny@kontaktbb.cz
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