
Zprávy ze závodu 
 
Den 1 
Světová série para plavání se přesunula do německého Berlína, kde se již tradičně koná pod názvem 
IDM (Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten) jeden z nejlépe 
obsazených mítinků v para plavání. 
Finálové kolo světové série si nenechali ujít ani naši plavci, kteří závod využili nejen jako příležitost 
získat novou mezinárodní klasifikaci, ale také jako poslední šanci splnit limit na mistrovství 
Evropy. První část klasifikace mají již všichni plavci za sebou a nyní pouze čekáme, jak klasifikátoři 
posoudí jejich počínání během závodu. Po potvrzení budeme informovat, jak klasifikace vlastně 
dopadly, ale rozjeté to máme dobře. 
Ještě před začátkem sportovního zápolení si již stihla česká vlajka užít svých 15 vteřin slávy, když se 
ze svého místa vysoko nad hlavami sportovců uvolnila a prolétla berlínským svatostánkem plaveckých 
sportů přímo doprostřed bazénu. Doufejme, že její křest ve vodách závodní „padesátky“ přinese našim 
plavcům úspěch! 
  
Den 2  
Je to tu, začal nám první závodní den! Ještě před tím, než se plavci mohli pustit do zápolení v bazénu, 
museli se vypořádat s novými bezpečnostními opatřeními: Nepřítel je mezi námi a je třeba jej odhalit. 
Proto u každého vstupu na stadion stojí ochranka vyzbrojená detektory kovu a každý musí podstoupit 
kontrolu, která si nic nezadá s tou na letištích. Bezpečnostní služba prohledává batohy a prohmatává 
kapsy, zdali některý z návštěvníků neukrývá zbraně hromadného či individuálního ničení. Výsledkem 
jsou především dlouhé fronty a tak je třeba počítat s výrazným zdržením. 
  
Naše plavce však nic nerozhodilo a pustili se do boje s časem naplno. Zahraniční premiéru si užil Petr 
Frýba a hned na 200m volným způsobem postoupil do juniorského finále, kde svůj dvacetisekundový 
osobní rekord z rána ještě vylepšil. Následovala ho Agi Koupilová a ve stejné disciplíně také výrazně 
posunula své osobní maximum, finále jí uteklo jen o 2 místa. Petr Andrýsek se na mezinárodním 
mítinku objevil po dlouhých dvanácti letech a také si nenechal ujít finálové představení, které opentlil 
bronzovou medailí, byť jen v doplňkové disciplíně 100m prsa. Víťa Šašek ve stejné disciplíně zaplaval 
pěkný rozjezdový čas a dohmátl si pro nepopulární bramborovou „medaili“. Nicole Habermannová si 
také stanovila nový osobní rekord a vypadá to na pěknou formu, uvidíme, co přinesou další dny 
závodů. Celý den uzavřela svým vystoupením Vendy Dušková. Ve své disciplíně 100m prsa 
postoupila do finále, kde zopakovala velmi kvalitní čas a za svým osobákem z paralympijských her 
zaostala jen o půl sekundy, což stačilo na třetí místo v klasifikační třídě SB7. 
  
Zítra nás čeká 100m znak, 50m volný způsob a v ČR netradiční trať 800m volným způsobem. 
  
Den 3 
Závody jsou v polovině a sbírka našich medailí se rozrostla o další 2 bronzové kusy. Postarali se o to 
naši junioři: 50m znak zaplavali Nicole Habermannová i Petr Frýba v osobním rekordu a Péťa dokonce 
postoupil do juniorského finále. 
Na stejné trati Víťa Šašek posunul své osobní maximum z roku 2015 a to i přes nepovedený a 
bolestivý dohmat. Ruka otlučená o dohmatovou desku naštěstí vyvázla bez následků. O něco hůře na 
tom jsou ramenní pletence Petra Andrýska, ovšem po odborném zásahu našeho maséra Jana 
Sommera svaly o něco povolily a snad budou na zítřejší „čtyřstovce“ fungovat jak mají. 
Agi Koupilová předvedla vyrovnaný výkon na 100m volným způsobem a za svým osobákem z 
minulého víkendu zaostala jen o 10 setin sekundy. Dopolední rozplavby opět zakončila Vendy 
Dušková, která debutovala na trati 800m volným způsobem. Držela výborné tempo a časomíru 
zastavila jednu sekundu a 55 setin pod jedenácti minutami, což stačilo na čtvrté místo. 
 
Poslední den 
Posledním kolem světového poháru v para plavání v německém Berlíně skončila možnost kvalifikace 
na mistrovství Evropy. Českým plavcům se velmi dařilo, a tak může na srpnové mistrovství odcestovat 
početná výprava 14 plavců! 
Závěr závodu se vydařil především „čtyřstovkařům“ Vendy Duškové, Agi Koupilové a Petrovi Frýbovi, 
kteří na své hlavní disciplíně postoupili do finálových bojů a všichni tři vylepšili český rekord na 400m 
VZ. 



Velmi dobře zvládla svůj start na 100m znak i Nicole Habermannová, Petr Andrýsek se dočkal osobního 
zlepšení na 50m prsa a důstojně se popasoval i s netradiční tratí 200m prsa. Víťa Šašek vyrovnal svůj 
osobní rekord na 200m PZ a přidal i „osobák“ na 50m znak. 
  
Berlínská mise tedy splnila svůj úkol na 100% a nyní nám začíná finálová příprava na srpnové 
mistrovství Evropy. 
 
Díky příznivcům za držené palce! 
Štěpán a kol. 
 
 


