
Hodnocení Mistrovství Evropy v para plavání Dublin 2018 

 

- Formuje se tým pro Tokio s perspektivou i pro další paralympiády 

- Zisk pěti medailí je vynikajícím úspěchem týmu, v němž převládají teenageři 

- Šest splněných limitů plavců ČSTPS na mistrovství světa 2019 

- Široká nominace umožnila sestavit čtyři štafety 

- Koncepční práce KONTAKTU bB a STK plavání se projevila ve složení výpravy, kdy z 15 plavců bylo 

13 z ČSTPS a dvojnásobný mistr Evropy je odchovancem KONTAKTNÍHO programu 

 

Systematická práce s mládeží a vytvoření plnohodnotné STK na svazu spolu s podporou státní 

reprezentace z MŠMT umožnily vyslat na evropský šampionát všechny plavce, kteří splnili limity. Bylo 

tedy jasné, že někteří budou tým pouze doplňovat, ale momentálně chceme jít cestou co nejširšího 

otevření reprezentace a postupného formování jádra, které je skutečně schopné tvrdého tréninku a 

odpovídající přípravy směřující k paralympijskému vrcholu. Tato šíře ovšem přinesla své ovoce 

v podobě medailí, které by ještě před pár měsíci nikdo netipoval a v podobě motivovaných plavců, kteří 

dosud pro plavání až tak silně nehořeli. 

Reprezentace ČR se v konkurenci 500 plavců ze 38 zemí umístila v hodnocení zemí na 14. místě, a to 

hlavně díky dvěma zlatým odchovance KONTAKTU bB Arnošta Petráčka na padesátce volný způsob a 

stejně dlouhé znakové trati. Stříbro přidala Vendy Dušková na prsařské stovce. Letošní přeřazení do 

třídy S4 katapultovalo Dominiku Míčkovou z role outsidera do role medailistky a Domi to v této roli 

evidentně svědčí, ostatně komu taky ne. Bronz přidal Petr Andrýsek a jeho come back s medailí je 

vpravdě románový příběh, kterému také napomohlo letošní přeřazení Pítrse do nižší klasifikační třídy. 

Přední místa v hodnocení zemí obsadily plavecké velmoci Ukrajina, Itálie, Velká Británie, Španělsko, 

Nizozemsko a Německo. Hodně plavcům z těchto zemí nelze upřít plavecký um, ale u řady z nich je 

možné za úspěchem vidět z větší části „vydařenou“ klasifikaci. 

Vendula Dušková – vynikající výkony, tradičně příkladná příprava nejen celoroční, ale i během závodu, 

enormní nasazení pře všech startech. Plné absolutorium, svoje úsilí korunovala stříbrem na prsařské 

stovce. 

Dominika Míčková – letos konečně spravedlivě převedena do třídy S4 a SB3, začíná chápat podstatu 

tréninku a přípravy na závod, práce na technice v posledním období přinesla ovoce v podobě stříbra a 

mnoha osobních zlepšení. 

Petr Andrýsek – románový come back s bronzovou ozdobou. Ukáznil se, dostál trenérským pokynům 

zodpovědně trénoval celoročně a v závěrečné přípravě, bronz je obrovskou odměnou za vůli setrvat 

tam, kde začal, vrátit se k rozdělané práci a vést ji k dokonalejšímu tvaru. 

Anežka Floriánková – nemoc významně proměnila původní předpoklady. Přesto Anežka předvedla 

několik pozoruhodných výkonů. Ve své klasifikační třídě je značně znevýhodněná, přesto se stále drží 

na vysoké úrovni. Pokud by chtěla aspirovat na mety nejvyšší, musel by trénink vypadat jinak, ale to je 

jiné téma. ME přineslo jak plavkyni, tak trenérovi mnoho námětů k přemýšlení. 



Jonáš Kešnar – splnil limit na MS na 200 polohovku, má velký potenciál, šanci splnit limit i v dalších 

disciplínách, hlavně na kraulové čtyřstovce, podmínky k tréninku, je velkým příslibem do budoucna i 

svojí odevzdaností plavání a potenciálem na roli lídra. Díky jeho trenérovi z Plaveckého klubu Jindřichův 

Hradec Honzovi Šimkovi. 

Tadeáš Strašík – skvělé finále a český rekord na 100 m prsa, čas těsně za limitem na MS, výborná 

polohovka ve finále, i Tadeáš je vzhledem k tréninkovému nasazení z poslední doby velkým příslibem 

do budoucna. Díky trenérovi a mému spoluplavci z minulého století Petru Garymu Thielovi a Akademii 

plaveckých sportů Ústí nad Labem. 

Petr Frýba – benjamínek zaslouží plné absolutorium. Nejen za své plavecké výkony, které byly 

vynikající, co start to osobák, postupy do finále, může se stát dalším kandidátem na splněný limit na 

MS. Ale především i díky tomu, jak si vybojoval místo v týmu a jak se stal jeho součástí. Bravo Pjéťa! 

Poděkování míří do TJ Delfín Náchod k trenérovi Romanu Haklovi. 

Agáta Koupilová -  disciplíny neměla v ideálním pořadí, přesto odvedla výborné výkony, k limitu na MS 

se může propracovat. 

Víťa Šašek – lepšil se závod od závodu, a nakonec zakončil dvěma pěknými osobáky. Víťa je nejvíc 

poškozen klasifikací, nemá vůbec žádnou šanci ve třídě S6 a SB5 plavat ve špičce, přesto má 

neutuchající tréninkové nasazení, a proto je jedinečnou součástí týmu. 

Adam Šimonek – plavání bral zatím jako doplněk. Na ME předvedl příkladné nasazení, dobrou 

taktickou přípravu a prokázal orientaci ve sportovní problematice. Předvedl velmi pěkné výkony a pokud 

by ho plavání více chytilo, má šanci se výrazně lepšit. 

Ivan Nestával – také spíše doplňkový plavec, ale na ME se dokázal výborně připravit na svoje starty, 

zaplaval si štafetu a pár velmi pěkných a motivačních osobáků. Při větším tréninkovém nasazení má 

také velké předpoklady výkonnostního růstu. 

Petra Flekačová – na starty se připravovala zodpovědně, podala solidní výkony, je také znevýhodněna 

klasifikací, ale pokud by chtěla plavat rychleji, musela by též zvýšit tréninkové nasazení. Je 

nezaměnitelnou složkou týmu. 

Nika Habermannová – ME je zatím nad její síly. Je to soutěž jiného kalibru, na Niku padá velká 

nervozita. Měla pouze dva starty (každý plavec mohl plavat pouze disciplíny, v nichž splnil limity). Nika 

každopádně hodně chtěla, snažila se, výkony příliš nezaostala za osobním maximem. 

V průběhu šampionátu se konala schůzka trenérů se zástupci World Para Swimming, které se zúčastnili 

Štěpán Cagaň, předseda STK plavání a manažer reprezentace ČSTPS, Jan Nevrkla, šéftrenér ČSTPS 

a Radka Kučírková, předsedkyně ČSTPS. Jan Nevrkla na otevřeném fóru představil model program, 

díky kterému má ČR širokou plaveckou základnu a upozornil na některé aktuální problémy klasifikací, 

které mohou vést k demotivaci plavců. Po schůzce vedení týmů se konala poradní skupina sportovců, 

kde zastupoval ČR Víťa Šašek, a také on prezentoval pohled sportovců na klasifikační problematiku.   

Dvojnásobným mistrem Evropy se stal v Dublinu odchovanec KONTAKTU bB Arnošt Petráček 

(ČATHS). Vyhrál padesátku volný způsob a padesátku znak. Jeho hlavní konkurenti ve světovém 

měřítku jsou v zámoří, takže Arnošt dostál roli favorita. Zapojil se také do polohové mixové štafety do 

20 bodů. 



Nejstarší člen výpravy Miroslav Smrčka (ČSZPS), v 80. letech československý reprezentant mezi 

nepostiženými a spoluplavec šéftrenéra Jana Nevrkly ze Střediska vrcholového sportu, si ze šampionátů 

odváží dvě čtvrtá místa a další finálové starty.   

„Škoda, že Český paralympijský výbor nevzal v roce 2004 racionálně iniciativu na svoji transformaci, 

kterou předložil ČSTPS, jmenovitě Jan Nevrkla. Místo toho reagoval ČPV agresivně, Jana Nevrklu a 

celý svaz ČSTPS odstavil od vlivu a vyřadil ze struktury a zastavil financování ČSTPS. Plavce a další 

sportovce ČSTPS nasměroval podmínkou nemožnosti účasti na paralympiádě pod hlavičkou ČSTPS 

do nově založené ČATHS, do které nalil finance oprávněně patřící ČSTPS. Sportovcům ČSTPS 

nepovoloval start na vrcholných soutěží dlouhých osm let. Rozvoj sportů nastartovaný v ČSTPS tím byl 

zcela zmražen a dnes máme na stole iniciativu změny od týchž sportovců, kteří tenkrát byli členy ČSTPS 

a přešli do ČATHS. Celá plavecká generace byla kvůli těmto nesportovním krokům ČPV o vrcholné 

soutěže ochuzena. Dost možná jsme nyní mohli konkurovat světovým plaveckým velmocem, ale i tak 

jsme se nenechali odradit, pracovali jsme stále na našem dobrém programu a dnes jsme tu s týmem 

nové generace. Paralympijský sport již sice není naše hlavní mise v KONTAKTU bB, ale i tak jsme byli 

schopni přivést na scénu 13 plavců s perspektivou dalšího růstu výkonnosti, komentuje šampionát 

šéftrenér a bývalý dlouholetý předseda ČSTPS a bývalý člen exekutivy Mezinárodního paralympijského 

výboru pro plavání Jan Nevrkla. 

Šampionát byl ze strany Paralympics Ireland a World Para Swimming výborně připraven. Díky všem 

plavcům a členům realizačního týmu za vzornou reprezentaci a strhující, pohlcující a jedinečnou 

atmosféru, která v týmu vládla. Zásadní pro vyslání tak velkého týmu byla letošní podpora státní 

reprezentace ze strany MŠMT. 

Jan Nevrkla, šéftrenér reprezentace ČSTPS a Radka Kučírková, předsedkyně ČSTPS 

 


