
 

 

 

Otevřené mistrovství Evropy World Para Swimming, Funchal, 16. - 22. května 2021  

Evropského šampionátu se účastnilo na 400 plavců ze 47 zemí světa. Českou republiku reprezento-
valo celkem jedenáct plavců (devět Český PARA sport, jeden Český svaz mentálně postižených spor-
tovců a jeden Český svaz zrakově postižených sportovců). Díky stříbrné medaili Arnošta Petráčka se 
ČR umístila na 26. místě v celkovém hodnocení zemí. Svazový tým se představil pod vedením nového 
reprezentačního trenéra Jana „Hanyse“ Šimka. Těsně před odletem zastoupila trenérku Arnošta Pe-
tráčka a asistentku reprezentačního trenéra Alžbětu Řehořkovou předsedkyně SK KONTAKT KARLOVY 
VARY, předsedkyně Sportovně technické komise para plavání ČPS a trenérka Vendy Duškové, Ště-
pánka Řehořková. O plavkyně ze sportovního klubu SK KONTAKT BRNO se staral Jan Sommer, vedoucí 
a trenér klubu. Realizační tým doplnili také osobní trenér Tadeáše Strašíka, Petr „Gary“ Thiel, se Sta-
nislavou a Jiřím Kratochvílovými ve funkci tapperů a asistentů nejmladšího účastníka výpravy i ce-
lého šampionátu, Davida Kratochvíla. Miroslav Smrčka ze svazu zrakově postižených se šampionátu 
zúčastnil pod vedením trenéra, asistenta a tappera Petra Budínského a Vladimíry Budínské. Vladimír 
Hlaváč (Český svaz mentálně postižených sportovců) plaval pod vedením trenérky Alexandry Müller. 
Vedoucí celé výpravy byla předsedkyně svazu (Česky PARA sport, z.s.) Radka Kučírková.  

IPC Kompletní výsledky Madeira 2020 Schedule & Results | International Paralympic Committee 
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IPC Oficiální foto dokumentace International Paralympic Committee’s albums | Flickr 

ČPS FB ČESKÝ PARA SPORT | Facebook 

ČPS web https://ceskyparasport.cz/  

 

Arnošt Petráček (1991), S4, klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA, trenérka Alž-
běta Řehořková  

50m znak - 42,63 rozplavby/ 42,93 finále, 2. místo  

50m volný způsob - 42,03 rozplavby/ 42,05 finále, 5. místo  

Arny předvedl výkony, se kterými byli spokojeni trenéři i Arnošt 
sám. Přípravu na ME přitom prováděla celá řada komplikací – rege-
nerace po závodech Světové série v Lignanu, komplikace s vozem 
při cestách na tréninky a odlet na šampionát nakonec bez tre-
nérky. Arny prokázal, že ho jen tak něco nerozhází, a pod vedením 
náhradní trenérky Štěpánky Řehořkové vylovil stříbro v disciplíně 
50m znak. 

 

 

 

 

https://www.paralympic.org/madeira-2020/schedule-results/info-live-results/swfu21/eng/zz/ZZS158A_SWFU21SW@@@@@@@ENG.htm
https://www.facebook.com/paraswimming
https://www.flickr.com/photos/paralympic/albums/
https://www.facebook.com/ceskyparasport
https://ceskyparasport.cz/


 

 

 

 

Vendula Dušková (1998), S8/SB7/SM8, klub SK KONTAKT Karlovy 
Vary, trenérka Štěpánka Řehořková, kondiční trenér Gustav Čer-
vený 

400m volný způsob - 05:21,46, 5. místo  

100m prsa - 01:44,60, 4. místo (o pouhých 5 setin) 

100m volný způsob - 01:15,34, 8. místo  

200m polohový závod - 03:11,56, 6. místo 

Vendy předvedla skvělé výkony a bojovného ducha. Po všem, co 
ME předcházelo (zdravotní komplikace s ramenem a výpadek 
formy), překvapila i sama sebe a potvrdila, že patří do evropské 
špičky. Spolupráce s novým reprezentačním trenérem v průběhu 
šampionátu dopomohla ke kvalitním výkonům na úrovni osobních 
rekordů. 

 

 

 

 

 

Jonáš Kešnar (2001), S9/SB9/SM9, klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA a PK 
Jindřichův Hradec, trenér Jan Šimek 

100m volný způsob - 01:02,44, 17. místo (tréninkové plavky) 

100m znak - 01:08,97 rozplavby (OR)/ 01:09,49 finále, 8. místo 

100m motýlek - 01:06,41 (na setinu vyrovnaný OR), 14. místo 

200m polohový závod - 02:27,13, 8. místo 

50m volný způsob - 28,04 (OR), 15. místo  

Přípravu Jonáš směřuje až k paralympijským hrám. A to především 
s ohledem na zavřený bazén v Jindřichově Hradci. Suchá příprava, 
dojíždění na tréninky do Prahy, příprava na maturitu, prasklé 
plavky před startem – to vše Jonáš zvládl a doplňkové disciplíny 
plaval v osobních rekordech.   

 

 



 

 

 

Dominika Míčková (1995), S4/SB3/SM4, klub SK KONTAKT BRNO, 
trenér Jan Sommer 

50m prsa - 01:12,64, 7. místo 

150m polohový závod - 04:56,29, 9. místo 

50m znak - 01:11,08, 7. místo 

50m volný způsob (plaváno plaveckým způsobem prsa) - 
01:09,94 , 11. místo 

Domča ve svých výkonech předvedla vzestupnou tendenci. Po 
nevydařené disciplíně na 50m prsa si spravila chuť na 50m 
volný způsob, kdy plaveckým způsobem prsa dohmátla v kvalit-
ním čase pod minutu deset.  

 

 

 

 

 

 

Tadeáš Strašík (2000), S10/SB9/SM10, klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA 
a Ústecká akademie plaveckých sportů, trenér Petr Thiel 

100m motýlek - 01:01,17 (MET a OR), 8.místo 

100m prsa - 01:11,38 (potvrzené MQS a OR), 5. místo 

100 m volný způsob - 00:58,47 (OR), 10. místo 

200m polohový závod - 2:26,02, diskvalifikace za nesouměrný 
dohmat u prsou 

Tadeáš byl na šampionát kvalitně připraven a vyladěn. Domácí 
Ústecká akademie plaveckých sportů zajistila odpovídající tré-
ninkové podmínky, které se odrazily ve výsledných časech. Ke 
splněnému limitu A (MQS) na 100m prsa přidal B (MET) limit v 
disciplíně 100m motýlek a osobní rekord v disciplíně 100m volný 
způsob. 

 

 

 



 

 

 

David Kratochvíl (2007), S11/SB11/SM11, KLUB PK Tachov, trenér 
Ruda Hutta, tappeři Stanislava a Jiří Kratochvílovi  

50m volný způsob - 00:30,22, 10. místo 

100m volný způsob - 01:07,26, 11. místo 

400m volný způsob - 05:04,26 (MQS), 6. místo 

100m znak - 01:16,79 (MQS), 8. místo 

100m prsa - 01:27,78 (MET), 6. místo 

100m motýlek - 01:19,32 (MQS), 5. místo 

200m polohový závod - 02:46,78 (MQS), 5. místo 

David, nejmladší účastník celého šampionátu, předvedl závody 
ve stylu „co disciplína, to osobák“ a čtyři splněné áčkové limity a 
jeden béčkový limit na paralympiádu. Vyrostl, zesílil a těšil se na 

závody. To vše se projevilo na zaplavaných časech. U Davida je vi-
dět obrovský posun, jeho chuť a nadšení do závodění je nabíjející. 
David se ve třinácti letech v konkurenci dospělých rozhodně ne-
ztratil. 

 

 

 

Petr Frýba (2003), S8/SB7/SM8, klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA a TJ 
Delfín Náchod, trenér Martin Cöger 

100m volný způsob - 01:06,23, 9. místo 

400m volný způsob - 05:21,76, 7. místo 

100m znak - 01:19,35, 7. místo 

100m motýlek - 01:18,15, 10. místo 

Kdyby měl Peťa možnost trénovat, pravděpodobně by zaplaval 
samé osobní rekordy. Takhle z toho byl „jenom“ osobák na 100m 
motýlek a časy blízké osobním rekordům v disciplínách 100m 
znak a 100m volný způsob. Na 400m je potřeba četnější, pravi-
delný a intenzivnější trénink.  

 

 

 



 

 

 

Agáta Koupilová (1999), S6/SB5/SM6, klub SK KONTAKT BRNO, tre-
nér Jan Sommer 

100m volný způsob - 01:37,55, 8. místo 

400m volný způsob - 07:04,15, 6. místo 

100m prsa - 02:03,32, 5. místo 

50m volný způsob - 00:47,28, 7. místo 

Agi na šampionátu absolvovala klasifikaci, od které jsme očeká-
vali posun do nižší třídy vzhledem ke zhoršení jejího zdravotního 
stavu souvisejícího se změnou záběrové plochy. Klasifikátoři bo-
hužel potvrdili stávající třídy, ve kterých je splnění paralympij-
ských limitů vzdálené. I přes tyto klasifikační nesrovnalosti před-
vedla Agi stabilní výkony a pokračuje v přípravě na další meziná-
rodní závody. 

 

Petr Andrýsek (1987), S5/SB5/SM5, klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA, tre-
nér Jan Nevrkla 

100m volný způsob - 1:43,24, 20. místo (zaplaváno ve třídě S6, po 
pozorování v závodě byl klasifikátory překlasifikován do třídy S5) 

100m prsa - 2:03,32, 10. místo  

„Covidová“ opatření a nemožnost chodit do bazénu a posilovny 
Pítrsovi na formě nepřispěla. Rozhodnutí klasifikátorů posunout 
ho do vyšší třídy mu znemožnilo zasáhnout do finálových bojů. 
Limit do Tokia je ve vyšší klasifikační třídě vzdálený. Pítrs se i 
přes klasifikační posuny připravuje na další reprezentační starty.  

 

 
 
 

 
Miroslav Smrčka (S11/SB11/SM11), Český svaz zrakově postižených sportovců, trenér Petr Budínský, 
tapper Vladimíra Budínská 

100m znak - 01:20,44, 10. místo 

100m prsa - 01:30,50 rozplavby / 01:32,50 finále, 8. místo 

Vladimír Hlaváč (S14), Český svaz mentálně postižených sportovců, trenérka Alexandra Müller 

100m prsa - 01:17,27, 14. místo 

 



 

 

V současné době má ČR přidělená dvě ženská a tři mužská místa do Tokia (místa přiděluje Meziná-
rodní paralympijský výbor, a to na základě umístění na mistrovství světa, kdy první dva získají místo 
pro příslušný stát a další místa byla přidělena dle splněných limitů do 31. 1. 2020). V ženské části vý-
pravy situaci zjednodušila Anežka Floriánková, která se vzdala reprezentace v Tokiu kvůli přípravě na 
maturitu. Splněné limity tak mají přesně dvě plavkyně – Vendula Dušková a Dominika Míčková. 
V mužské části mají v současné době limity splněné Arnošt Petráček, Jonáš Kešnar, Tadeáš Strašík, 
David Kratochvíl a Miroslav Smrčka (ČSZPS). ČR požádala o divokou kartu pro Tadeáše Strašíka. No-
minace bude tedy uzavřena až po rozhodnutí Mezinárodního paralympijského výboru o přidělení či 
nepřidělení divoké karty.  

Mistrovství Evropy probíhalo v covidové bublině, která plavcům a realizačnímu týmu umožňovala 
pouze pohyb mezi hotelem a závodním plaveckým komplexem. Hotelová zahrada umožnila relaxaci 
a cvičení na trávě s výhledem na oceán. Testování, pravidelné měření teploty a roušky byly základní 
podmínky účasti na tomto šampionátu. I přes tato omezení jsme zažili skvělou závodní atmosféru. 
Nový realizační tým přinesl novou energii, týmového ducha, otevřenost a komunikační volnost. Dě-
kujeme realizačnímu týmu za skvělou spolupráci, která se odrazila na výsledcích – Jan Hanys Šimek 
Štěpánka Řehořková, Petr Gary Thiel, Jan Sommer, Stáňa a Jiří Kratochvílovi. 

 

 

Díky všem za podporu!   

Radka Kučírková, předsedkyně ČPS a vedoucí týmu na ME  

 

 



 

 

 

Limity na LPH Tokio 2020 

MQS - A limit, jehož překonání otevírá cestu k možné účasti na paralympijských hrách v Tokiu; 

MET - B limit, překonání tohoto limitu umožňuje plavci plavat v Tokiu další disciplínu, pokud má spl-
něný A limit v jedné disciplíně; 

Klasifikační třídy 

S1 – S10 – plavci s tělesným omezením (S1 = plavci s nejtěžším typem postižení a S10 = plavci s nej-
lehčím typem postižení) 

S11 - S13 – plavci se zrakovým postižením (S11 = nevidomí a S13 = plavci se zbytky zraku) 

S14 – plavci s mentálním postižením 

Plavecké třídy 

Třídy S = pro volný způsob a znak 

Třídy SB = pro prsařské disciplíny 

Třídy SM = pro polohový závod 

Plavecké způsoby: VZ - volný způsob, P – prsa, M – motýlek, Z - znak 

 


