Mistrovství světa v paraplavání 2022, Funchal, 12. – 18. 6. 2022
Světový šampionát v paraplavání 2022 se konal v portugalském Funchalu. Reprezentační tým odjel ve
složení: Vendula Dušková, Anežka Floriánková, Dominika Míčková, Petr Frýba, Jonáš Kešnar, David
Kratochvíl, Arnošt Petráček a Tadeáš Strašík.
O plavce se starali Jan „Hanys“ Šimek – reprezentační trenér, Alžběta Řehořková - asistentka
reprezentačního trenéra, Gustav Červený – fyzioterapeut a kondiční trenér, tappeři Stanislava a Jiří
Kratochvílovi a Radka Kučírková, manažerka týmu.
Světového šampionátu se účastnilo 509 sportovců z 60 zemí. Závod probíhal v bazénu Complexo de
Piscinas Olímpicas do Funchal. Ranní rozplavby se plavali na deseti drahách, do odpoledního finálového bloku postupovalo osm nejrychlejších plavců.
Ubytování bylo zajištěno v hotelech Pestana, kde bylo vše potřebné. Doprava fungovala dle rozpisů
bezproblémově.
Statistika české para plavecké reprezentace:
- 1 zlatá medaile, pět čtvrtých, dvě pátá, čtyři šestá a jedno sedmé místo.
- 8 osobních zlepšení.
- 25. místo (1-0-0) v celkovém hodnocení zemí - první tři příčky obsadily reprezentační týmy
Itálie (27-24-13), USA (24-9-7) a Brazílie (19-10-24).
Odkazy:
Kompletní výsledky: https://www.paralympic.org/madeira-2022/schedule-results
World Para Swimming FB: https://www.facebook.com/paraswimming
World Para Swimming IG: https://www.instagram.com/paraswimming/
WEB ČPS: https://ceskyparasport.cz/
FB ČPS: https://www.facebook.com/ceskyparasport
Arnošt Petráček (1991), S4, klub PLAVÁNÍ České Budějovice, trenér Jan Šimek
50m znak: 42,59 rozplavby/ finále 41,94 - 1. místo
50m volný způsob: 44,44 – 9. místo
Pro Arnyho to byl letos již pátý světový šampionát. První medaili
vyplaval v roce 2006 v Durbanu, a to stříbrnou v disciplíně 50m
motýlek.
Ke dvěma zlatým a čtyřem stříbrným medailím ze světových
šampionátů přidal Arnošt ve Funchalu zlato v disciplíně 50m
znak. Z rozplaveb postoupil z druhého místa, pouze 0,18 setin za
novozélandským Leslie Cameronem. Ve finále Arny potvrdil roli
favorita a dohmátl ve výborném čase 41,94, o 0,60 s před Novozélanďanem.
Disciplína 50 m volný způsob je pro Arnyho doplňková. Zaplavaný čas 44,44 je odpovídající
poparalympijské sezóně.

Vendula Dušková (1998), S8/SB7/SM8, klub SK KONTAKT KARLOVY VARY a Slavia VŠ Plzeň, trenér Jan
Šimek, kondiční trenér Gustav Červený
400m volný způsob: DNS
100m znak: 1:29,69 rozplavby/ finále 1:31,41 – 8. místo
100m prsa: přímé finále 1:42,47; 4. místo
200m polohový závod: 3:08,20 rozpl./finále 3:05,53; 4. místo

radost!“.

Vendy si letos naložila náročnou kombinaci Mistrovství světa,
státnice a přijímací zkoušky na pokračující studium na VŠ.
Start světového šampionátu byl ne úplně povedený, pozdní
příchod do callroomu o 1 min a 30 s znamenal nevpuštění na
start v disciplíně 400m volný způsob. Znaková stovka byla
hlavně testem nových závodních plavek. Následujícími dvěma
starty si Vendy spravila chuť. Zaplavala výborné osobní
rekordy v disciplínách 100m prsa a 200m polohový závod a
dohmátla na 4. místech. Jak řekla Vendy: „máme s trenérem

Jonáš Kešnar (2001), S9/SB9/SM9, klub PK Jindřichův Hradec, trenér Jan Šimek
200m polohový závod: 2:25,93 rozpl./ finále 2:26,12 - 6. místo
400m volný způsob: 4:39,41 - 11. místo
100m znak: 1:10,51 - 9. místo
Jonáš plaval ve Funchalu tři disciplíny. V disciplíně 200m
polohový závod zaplaval letošní nejrychlejší čas a umístil se
na pěkném šestém místě stejně jako na Mistrovství světa
v roce 2019 v Londýně. V disciplínách 400m volný způsob a
100m znak zaplaval časy, se kterými není spokojen.
S trenérem si závody rozebrali a budou hledat jiné tréninkové cesty, aby byla příště spokojenost
s výkony větší.
Dominika Míčková (1995), S4/SB3/SM4, klub SK KONTAKT BRNO, trenér Jan Sommer
50m prsa: 1:15,72; 9. místo
50m znak: 1:09,74; 6. místo
Domči výkony na MS byly odpovídající náročnému kloubení
studia na VŠ v Praze, zaměstnání ve sportovním klubu SK
KONTAKT BRNO a plaveckých tréninků. Na prsovou padesátku
by to chtělo ještě trochu času v posilovně a myšlenkový klid
před startem. S časem disciplíny 50m znak byla Domi
spokojena.

Tadeáš Strašík (2000), S10/SB9/SM10, Ústecká akademie plaveckých sportů, trenér Petr Thiel a klub
PARA PLAVÁNÍ PRAHA
100m prsa: 1:12,29 rozplavby/ 1:11,56 finále; 4. místo
200m polohový závod: 2:25,36 – 12. místo
100m motýlek: 1:01,57 – 10. místo
Tadeáš zahájil svůj první světový šampionát hned hlavní
disciplínou 100m prsa. Ranní čas 1:12,29 mu zajistil postup do
odpoledního finále. Ve večerním finále zlepšil svůj ranní
výkon, zaplaval čas jen dvě desetiny za osobním rekordem a
dohmátl na skvělém 4. místě. V dalších disciplínách 200m
polohový závod a 100m motýlek byla již znát únava, ale
přesto Tades zaplaval nejlepší letošní výkony.
David Kratochvíl (2007), S11/SB11/SM11, klub PK Tachov, trenér Rudolf Hutta, tappeři Stanislava a Jiří
Kratochvílovi
50m volný způsob: 28,32 - 10. místo
100m motýlek: 1:14,61 – 9.místo
100m prsa: přímé finále 1:23,85 – 5. místo
200m polohový závod: přímé finále 2:35,81 – 4. místo
100m volný způsob: 1:03,71 rozplavby/ finále 1:02,36 – 7. místo
100m znak: 1:13,75 rozplavby/ finále 1:10,90 - 4. místo
400m volný způsob: 4:58,43 rozpl./ finále 4:57,26 – 6. místo
David byl jeden z nejmladších účastníků světového šampionátu. Ve svých čtrnácti letech skvěle konkuroval svým dospělým soupeřům. Davča se představil na startu v sedmi individuálních disciplínách, plaval dvě přímá finále, probojoval se do třech odpoledních finále a zaplaval
čtyři osobní rekordy. Vynikající výkon předvedl v disciplíně 100m znak, kde zaplaval osobní rekord a
umístil se na hodnotném čtvrtém místě, pouze 0,5 s za bronzovou medailí. Gratulujeme k zaplavaným
výkonům trenérovi, ale také tapperům Jirkovi a Stáně, kteří s Davidem absolvují všechny tréninky, závody a soustředění.
Petr Frýba (2003), S8/SB7/SM8, TJ Delfín Náchod, trenér Martin Cöger a klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA
400m volný způsob: 5:02,16 – 9. místo
100m znak: 1:15,25 – 10. místo
100m volný způsob: 1:03,90 – 12. místo
I Peťa letos absolvoval Mistrovství světa v kombinaci
s maturitní zkouškou a přijímacími zkouškami na vysokou
školu. Z důvodu úrazu, který se mu stal kvůli vyčerpání po
maturitě, se Péťa nezúčastnil Mistrovství ČR v Plzni. Na
světový šampionát už ale odjel připraven. Zaplaval si osobní rekordy v disciplínách 100m znak a
100m volný způsob. Čtyřstovku rozjel bojovně, ale v druhé půlce se projevil maturitní tréninkový
výpadek, čas 5:02,16 byl lehce za osobním rekordem, ale Peťa byl s výkonem spokojen.

Anežka Floriánková (2002), S8/SB8/SM8, klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA, trenér Jan Nevrkla
100m znak: 1:26,89 rozplavby/ finále 1:25,54 – 5. místo
200m polohový závod: 3:15,39 rozpl./ finále 3:16,85 – 6. místo
Anežka se téměř po třech letech vrátila na světovou akci.
Plavala dvě disciplíny a v obou postoupila do finále. Na
znakové stovce zaplavala čas 1:25,54 a dohmátla na pěkném
5.místě. Do polohové dvoustovky šla bojovně, únava s
přibývajícími metry stoupala, ale i přesto zaplavala ve finále
čas 3:16,58, což stačilo na hezké šesté místo.
Děkujeme za nasazení a spolupráci celému realizačnímu týmu, jmenovitě: Janu Šimkovi, Alžbětě
Řehořkové, Gustovi Červenému, Stáně a Jirkovi Kratochvílovým a Radce Kučírkové.
Díky patří také trenérům, pracovníkům a dobrovolníkům, kteří připravují plavce v domovských
klubech po celý rok a samozřejmě velké díky všem fanouškům!
V příštím roce se koná 11. Mistrovství světa v paraplavání v Manchesteru od 31. července do 6. srpna
2023. Velká Británie bude hostit světový šampionát již potřetí (2015 Glasgow a 2019 Londýn).

Klasifikační třídy
S1 – S10 – plavci s tělesným omezením (S1 = plavci s nejtěžším typem postižení a S10 = plavci s nejlehčím 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

