
Zprávy ze závodu 
 
Část první 
Ve čtvrtek 9. 8. jsme odletěli reprezentovat na ME do irského Dublinu – celkem třináct plavců 
KONTAKTU bB a Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS). Jsme ubytovaní na 
kolejích dublinské University (DCU), kde se také v místní menze stravujeme. Závodní bazén (National 
Aquatic Centre) je vzdálen cca 9 km. Od pátku 10. 8. 2018 do neděle 12.8. 2018 ladíme formu dvakrát 
denně buď na tréninkovém nebo závodním bazéně společně s 500 plavci ze 40 zemí. Tento vrcholný 
závod World Para Swimming byl svěřen pořadateli  Paralympics Ireland a zatím vše běží hladce dle 
plánů. České plavce celkem čeká 59 startů včetně čtyř štafet od pondělí 13. 8. 2018 do neděle 19. 8. 
2018. Fotky jsou k shlédnutí v albu na Facebooku ČSTPS. Fanděte :) 
 
Zdravíme domů, 
Harahyja harahyja Chvojkovice Brod! 
 
 
Část druhá 
Zdravíme z Irska, 
první závodní den jsme měli na startu devět plavců. Urodila se čtyři finále a řada velmi pěkných 
osobních zlepšení. Naše plavce přišel na bazén podpořit i velvyslanec ČR v Irsku, Jeho Excelence 
Petr Kynštetr, v doprovodu pracovníka ambasády Jakuba Havránka. Zahajovací ceremoniál 
šampionátu se konal před večerním finále. Vlajkonošem české výpravy byl Petr Frýba. 
  
Vendy zaplavala nový český rekord  na dvoustovce polohově o jednu sekundu a splnila limit na MS 
2019. Tadeáš Strašík posunul na prsové stovce své osobní maximum o 0,3 sekundy a ve finále čas 
ještě o 2 sekundy vylepšil. Skvělé šesté místo a čas pouze o 0,4 sekundy za limitem na MS 2019. 
Bravo a poděkování osobnímu trenérovi Petru Garymu Thielovi do Akademie plaveckých sportů do 
Ústí nad Labem. Anežka Floriánková – splnila také limit na MS 2019 na 200m polohový závod. 
Z odpoledního finále i z dalších startů v úterý a ve středu byla odhlášena z důvodu nastupující nemoci. 
Do čtvrtka se pokusíme vykurýrovat a připravit se na hlavní trať 100m znak. Pítrs splnil limit na 200m 
volný způsob na MS 2019 - kvalitní vstup na ME při comebacku po 12 letech na velké 
soutěži. Dominika Míčková zaplavala pěkně a postoupila do finále na 200m volný způsob. Na téže 
tratiIvan Nestával nezaostal příliš za osobním maximem. Zítra (středa) má na pořadu svou hlavní 
disciplínu 50m znak. Své osobní maximum posunul na 200m polohový závod o 8,5 sekundy Adam 
Šimonek. Péťa Flekačová zajela velmi solidní čas pouze jednu sekundu za letošním osobním 
maximem a Agi zaplavala hezký osobní rekord na doplňkové trati 50 m volný způsob. Miroslav 
Smrčka (S11) (ČSZPS) se umístil na 5. místě na 50m volný způsob. 
  
V úterý se představí na 200 m polohový závod Šáša, na 400m volný způsob Petr Frýba a Vendy 
Dušková, na 100m prsa Miroslav Smrčka (ČSZPS), na 50m volný způsob Arnošt Petráček (ČATHS) a 
Domča Míčková, na 50m znak Ivan Nestával, na 100m volný způsob Jonáš Kešnar. Díky dlouholeté 
koncepční práci v KONTAKTU bB budeme moci opět postavit na velké soutěži štafety a první se 
postaví na start zítra. Bude to mix do 20 bodů, čili 2 muži a 2 ženy jejichž součet klasifikačních tříd 
nesmí překročit 20 bodů. Štafeta opět symbolicky spojí i rozdělené organizace, kdy jsme do štafety 
přibrali i Arnošta Petráčka, odchovance KONTAKTU bB. 
  
  
Poděkování za podporu patří též Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, které v loňském roce 
obnovilo financování Českého svazu tělesně postižených sportovců a jeho klubů.  Díky této podpoře 
je celoroční příprava i zajištění účasti na vrcholných soutěžích daleko snazší.  
 
Část třetí 
Úterý – 14. 8. 2018 
Čekalo nás osm startů. Nakonec k jednomu z nich ni nedošlo. Původní startovní listina byla změněna, 
jedna disciplína byla z rozplaveb zúžena na přímé finále, takže došlo k posunu některých disciplín. 
Jonáše jsme vedli na start dle původního rozpisu. Plavec musí být v call roomu 15 min před začátkem 
rozplavby a Jonáše jsme přivedli o tři minuty později. Včasný příchod se přísně hlídá a nemilosrdně 
trestá. O start takto přišlo již dost závodníků a dnes se mezi nimi ocitnul i Jonáš. Přišel o kraulovou 
stovku, ale zítra jsme připraveni vše odčinit na motýlkové stovce a pak na dalších třech Jonyho 



startech. Intenzivní zkušenost pro management, hluboká omluva plavci, společná připravenost vše 
napravit a poučení i pro každého plavce do dalších dní, že je lepší vše jistit i sám za sebe. 
Vendula Dušková - 400m volný způsob, hladký postup do finále ze čtvrtého místa a stejné umístění i 
v odpoledním finále časem na úrovni osobáku. Medaile visela hodně vysoko, protože dánská 
soupeřka se za poslední rok výkonnostně posunula ještě více než Vendy. 
Petr Frýba – nejmladší člen výpravy si zaplaval finále a v rozplavbách posunul o 3 sek svoje osobní 
maximum. K postupu do finále mu pomohl právě pozdní příchod do call roomu jednoho ze soupeřů, 
ale to nijak nedevalvuje výkon nejmladšího člena výpravy při jeho premiéře na vrcholné soutěži. 
Ivan Nestával – výborný osobní rekord na 50m znak před zraky rodičů i prarodičů a k lepšímu 
uměleckému dojmu chyběly pouze 3 setiny, aby místo 50,02 svítilo na tabuli 49,99. 
Dominika Míčková – její disciplína 50m volný způsob byla z rozplaveb posunuta na přímé finále a 
v něm si konečně Domi po dlouhé době udělala osobák a máme z toho radost všichni. Nakonec z toho 
bylo i pěkné sedmé místo. 
Víťa Šašek – v jeho startech a plaveckých konstelacích je obtížné se vyznat, a tak dnes předvedl na 
200m polohový závod čas, který není zázrak a není ani velký propadák. Zítra ho čeká hlavní trať, 
prsová stovka. 
Odchovanec KONTAKTU bB Arnošt Petráček (ČATHS) předvedl výborné osobní zlepšení na 50m 
volný způsob a zcela nečekaně se na své doplňkové trati stal evropským šampionem. Pikantní bylo, 
že v tomto dramatickém závodě dohmátnul na setinu stejně se slovinským plavcem Darko Duričem a 
dělil se s ním o zlato. Blahopřejeme! Miroslav Smrčka (ČSZPS) byl na prsařské stovce bohužel 
diskvalifikován za dvojitý delfínový kop po startu. Inu, v 80, letech, kdy Smrk závodně vrcholově plaval, 
se prsa s delfínovým kopem neplavala, takže je potřeba to teď po padesátce (věkové) lépe zažít. 
Smrk bude mít ještě možnost reparátu. 
Program uzavřela polohová štafeta mix (dvě ženy a dva muži) do dvaceti bodů, která nastoupila 
v sestavě Dominika Míčková, znak, Petr Andrýsek, prsa, Arnošt Petráček, motýl, a Petra Flekačová, 
kraul. Jednalo se spíše o symbolickou účast, štafeta neměla šanci na vysoké umístění, ale šlo o 
symboliku významnou, totiž prezentování schopnosti postavit opět po létech štafetové družstvo. Závod 
se plaval ve skvělé atmosféře, kterou jsme si všichni užili a pro plavce šlo o cennou zkušenost. 
Čerstvý evropský šampion Arnošt Petráček kvitoval svoje zařazení do štafety a to, že si mohl 
premiérově týmový závod na vrcholné soutěži prožít.  
Ve středu se představí na 100m prsa Víťa Šašek, Agáta Koupilová, Petr Andrýsek, Adam Šimonek a 
Vendula Dušková, na 50 m volný způsob Petra Flekačová, na 50m prsa Dominika Míčková a na 100 
m motýlek Jonáš Kešnar. 
Zdravíme domů :) 
 
Část čtvrtá 
Medailová středa 
Středa přinesla velké emoce. Pět finálových startů proměnili plavci KONTAKTU bB ve tři medaile. 
Vše zahájil Petr Andrýsek bronzem na prsařské stovce. Plavec, který do programu KONTAKTU bB 
přišel ještě v 90. letech minulého století jako jedno z prvních pražských plaveckých dětí, reprezentoval 
na paralympiádě v Aténách 2004 v šestnácti letech jako benjamínek výpravy, pak na MS v Durbanu 
2006, v roce 2008 s plaváním seknul, vážil mnoho kilogramů, pak extrémně zhubnul, a pak se znovu 
vrátil, srovnal kila a začal tvrdě trénovat. Šest porcí týdně v posilovně a šest až osm tréninků týdně ve 
vodě. Letos se začal vracet k výkonnosti z mládí a svůj come back na mezinárodní scénu ozdobil 
bronzem. Je to silný příběh plavce a šéftrenéra, kteří spolu ušli už poměrně dlouhou cestu se 
spoustou zákrutů. 
Následovala Dominika Míčková, jedno z brněnských plaveckých dětí Romana Doudyho Vojáčka. Před 
třemi lety přišla na školu do Prahy, zvýšila objem tréninku, potýkala se se zdravotními problémy, ale v 
poslední době se ukáznila, pochopila, že nemůže jít na maximum každý trénink, že méně je někdy 
více a s její křehkou konstitucí je důležitá kontinuita a pravidelnost víc trénovat tři týdny hodně a pak 
vynuceně dlouho odpočívat. Na ME pochopila, jak hospodařit s energií a vrhla ji do klíčové prsařské 
padesátky. Neuvěřitelné vzepětí a obrovský posun osobního maxima ji katapultovaly ke zcela 
nečekanému stříbru. 
Vendy Dušková je jedním z karlovarských plaveckých dětí. Její nasazení, píle a vůle v tréninku i 
v závodě jsou obdivuhodné. Když se k tomu přičtou mimořádné fyziologické parametry, máme před 
očima plavkyni, která je drobná postavou, ale velká srdcem a je schopná utavit v závěrečných metrech 
závodu i fyzicky daleko disponovanější plavkyně. A to předvedla i dnes. Ve finiši zúročila svůj tvrdý 
trénink a odsunula na bronzový post soupeřku která byla ještě na padesátce pro ni prakticky 
v nedohlednu. Připravila našemu týmu STS Chvojkovice Brod nádherný závěr, umožnila nám řádně si 
zakřičet a rozklenout naplno emocionální oblouk dnešního medailového dne. 



Tři medaile, tři životní příběhy, každý docela jiný, ale každý s jedinečnou linií. A spojuje je Dobrý Duch 
KONTAKTU bB, který vládne nad vodami našich bazénu v Praze, Brně, Karlových Varech, Českých 
Budějovicích a přidávají se i další. Harahyja, harahyja, Chvojkovice Brod – zřejmě slušnej oddíl! 
  
Petr Andrýsek – předvedl mimořádně ukázněný a disciplinovaný výkon. V dopoledních rozplavbách 
dodržel order trenéra nezávodit, plavat s rezervou na techniku a postoupil druhým časem do finále. 
V odpoledním finále posunul výkon z rána o dvě sekundy a v dramatickém závěru uhájil bronz před 
mocně finišujícím Španělem Miquelem Luquem o 22 setin sekundy. Pak naplno propukly emoce 
trenéra, objetí a slova díků a dlouhá cesta v mysli obou v krátkém zlomku okamžiku. 
  
Dominika Míčková – výborný ranní výkon, postup ze čtvrtého místa, před ní Italka a dvě Ukrajinky a 
spíše se dalo předpokládat, že obě ukrajinské plavkyně půjdou odpoledne rychleji než ráno. To se 
však nestalo a naopak Dominika posunula svůj už tak vynikající osobák z rána o další čtyři sekundy! A 
doplavala si pro stříbro. Asi nejdrobnější účastnice šampionátu předvedla výkon hodný lvice a 
razantními záběry při skvěle zvládnuté poloze si dohmátla pro stříbro. 
  
Vendy Dušková - z původních rozplaveb se stalo přímé finále, takže Vendy měla dopoledne volno a 
mohla se soustředit na odpolední finále. Na start přišla těsně před devátou hodinou večerní v 
samotném závěru finálového bloku.  První padesátku rozjela optimálně za 49,5, ale Ukrajinka i Britka 
měly velký náskok. Ve druhé padesátce ovšem Vendy předvedla na plno svoje schopnosti. Na 75m se 
k Megan Richter přiblížila, v závěrečných metrech se na ni dotáhla a na dohmatu ji předstihla o 29 
setin sekundy. Fenomenální druhá padesátka za 53,25 rozhodla o stříbru pro Vendy. Třetí vyhlášení 
tohoto dne s českou účastí bylo krásnou tečkou za dlouhým a plným večerem. 
  
Agáta Koupilová – v doplňkové disciplíně 100m prsa si ráno zlepšila osobní maximum o sekundu a 
odpoledne jej ještě o další čtyři sekundy vylepšila. Je výborně připravena na hlavní trať 400m volný 
způsob. 
  
Víťa Šašek – předvedl dvě velmi kvalitní stovky, jak ráno, tak odpoledne ve finále, každou jinak 
pojednanou, ale konečně to bylo závodní pojetí s velkým nasazením a časy těsně za osobním 
rekordem. 
  
Adam Šimonek – výborně dodržel všechny taktické pokyny a zaplaval mimořádně vyrovnanou 
prsařskou stovku s výborným finišem a osobním rekordem o tři sekundy. 
  
Petr Flekačová -  předvedla velmi solidní kraulový sprint a svůj druhý nejrychlejší čas. Chtělo by to 
ještě větší kázeň při dodržování trenérských pokynů, ale to bude moci předvést při zítřejší znakové 
stovce. 
  
Jonáš Kešnar – po včerejšku si spravil chuť, zaplaval si osobák na motýlkové stovce, srdnatě rozjel ve 
velmi rychlém čase 30,6 a při jeho dalších startech se můžeme těšit na další osobáky. Zítra znaková 
stovka, v pátek polohová dvoustovka a v sobotu se bude na kraulové čtyřstovce pokoušet o splnění 
limitu na MS. 
  
Ve čtvrtek startuje na 150 m polohový závod Dominika Míčková, na 100m znak Jonáš Kešnar, Petr 
Frýba, Adam Šimonek, Nicole Habermannová, Petra Flekačová a doufáme, že již bude moci nastoupit 
kurýrující se Anežka Floriánková. 
  
Část pátá 
Čtvrtek 16.8.2018 
Dnes se medaile neočekávaly. Šanci na nejlepší umístění měla Anežka Floriánková, ale jednak jí v 
hlavní disciplíně 100m znak přibyly po klasifikačních změnách soupeřky a konkurence opět vzrostla, 
druhak nastoupila po dvou dnech terapie a kurýrování průdušek, takže značně limitovaná. Přesto se 
ráno zaskvěla vynikajícím osobním rekordem, postupem do finále ze šestého místa, které pak večer 
obhájila. Potvrdila limit na MS do malajského Kuchingu a převedla příkladné závodní srdce. Dalších pět 
znakařů ji doprovodilo na stometrové trati a v odpoledním přímém finále se převedla včerejší stříbrná 
medailistka Dominika Míčková. 
  
Dominika Míčková – potvrdila svůj výkonnostní vzestup, i při polohovce jí opět výborně držely nohy a 
zcela změněná poloha těla vyústila v posun osobního maxima o více než 20 sekund. 



Anežka Floriánková – do rozplavby dostala order jet naplno. Potřebovali jsme vidět jak na tom je, nebylo 
možné po vynuceném výpadku způsobením nemocí taktizovat. Anežka se na start po dvoudenní léčbě 
evidentně těšila a rozjela nejrychlejší pětadvacítkou i padesátkou a stejně tak to dokončila. Nový český 
rekord a postup ze šestého místa. V odpoledním finále umístění potvrdila, čas byl přece jen o něco 
horší, nemoc se podepsala, ale ze strany trenéra za daných okolností maximální spokojenost. 
Petr Frýba – benjamínek si ráno osobák vylepšil o 7 sekund! A postoupil ze šestého místa do finále. 
V něm si ještě osobní maximum posunul, zaplaval poprvé pod 1:20 a dohmátnul opět šestý. Zítra se 
můžeme těšit na rychlou kraulovou stovku. 
Jonáš Kešnar – v tradičně nejvíce nabité třídě S9 bylo finále daleko, ani čas nebyl podle našich 
představ, ale jde o hodnotný výkon na úrovni osobáku. Jonáš je pořád plný energie, ale z pohledu 
trenéra ji vrhá příliš do rozplavání, chce trénovat, neumí odpočívat a to mu ještě chybí k plaveckému 
mistrovství. Výkon v plavání dělá tvrdý celoroční trénink, který je však třeba zužitkovat optimálním 
vyladěním a dobrým odpočinkem před závodem. Trenér se bude snažit plavce přivést k většímu 
odpočinku v následujících dnech. 
Adam Šimonek – splnil trenérské pokyny, roztočil paže do vyšší frekvence, závod výborně rozjel, druhá 
padesátka byla trochu vadnutí, ale výsledkem bylo osobní zlepšení, čas poprvé pod 1:35. 
Nicole Habermannová – snaha byla, roli nemá lehkou, měla první start, za osobním maximem zaostala 
o dvě sekundy, platí daň při premiéře na velké soutěži, je toho na Niku opravdu hodně. Má před sebou 
ještě start na prsařské stovce a ve štafetě. 
Petra Flekačová – za osobním rekordem také zaostala, ale snažila se splnit svědomitě trenérské 
pokyny, ale na víc zřejmě momentálně neměla. Byla to její poslední individuální disciplína, má před 
sebou ještě start ve štafetě. 
V pátek se představí na 50m volný způsob Petr Andrýsek a Ivan Nestával, na 400 m volný způsob Vít 
Šašek a Agáta Koupilová, na 100m volný způsob Petr Frýba, Vendula Dušková a Anežka Floriánková 
a program uzavře tratí 200m polohový závod Jonáš Kešnar. Stejnou disciplínu má na programu i 
Miroslav Smrčka (ČSZPS). 
 
Část šestá 
Pátek – 17. 8. 2018 
Splněný limit Jonáše Kešnara na 200 m polohový závod na MS v malajském Kuchingu 2019. Osobní 
a české rekordy a finálové účasti Vendy Duškové a Petra Frýby na 100 m volný způsob. To jsou 
hlavní charakteristiky čtvrtečního závodního dne. 
  
Vendula Dušková – v dopolední rozplavbě stovky volný způsob zaplavala poprvé pod minutu patnáct, 
postoupila v novém českém rekordu do finále ze šestého místa a v odpoledním finále šesté místo 
obhájila a uzavřela tím svoje velmi úspěšné vystoupení v individuálních startech. Zaslouží plné 
absolutorium, co start to finále, tři osobní a české rekordy ozdobené stříbrem z prsařské stovky. 
Petr Frýba – v dopolední rozplavbě vylepšil své osobní maximum o tři sekundy a v odpoledním finále 
ještě o dvě desetiny sekundy český rekord posunul na 1:07,68. Taktéž tímto uzavřel svoje vystoupení 
na ME v individuálních startech a při své premiéře předčil očekávání, když plaval tři finále a 
zaznamenal v nich tři české rekordy. 
Jonáš Kešnar – postup do finále se pro něj před ME zdál být vzhledem k velké konkurenci ve třídě S9 
téměř nedosažitelný. V dnešní polohové dvoustovce si zcela zhojil předchozí šrámy a posunem 
osobního a českého rekordu o čtyři sekundy se ze šestého místa probojoval do odpoledního finále, o 
dvě desetiny sekundy překonal limit na MS 2019 a v odpoledním finále jenom nepatrně zaostal za 
dopoledním časem. Vynikající výkon a dobrá vzpruha před zítřejší hlavní kraulovou čtyřstovkou. 
Agáta Koupilová – dvě prsařské stovky jí ubraly hodně sil, a tak v dnešní kraulové čtyřstovce začala 
slibně, ale v závěru jí chyběly síly. Přesto zaplavala svůj druhý nejlepší čas nedaleko za osobním 
rekordem. Na ME ji čeká ještě v neděli kraulová stovka a Agi v dalších měsících určitě může usilovat o 
splnění limitu na MS 2019 na kraulové čtyřstovce. 
Vít Šašek – do dnešní kraulové čtyřstovky nastoupil příkladně, na celé distanci držel rovnoměrné 
tempo a spravil si chuť osobním rekordem. Zítra jej čeká motýlková padesátka. 
Anežka Floriánková – vzhledem k nemoci nastoupila spíše symbolicky ve stovce volný způsob, 
v aktuálním stavu ji zvládla solidně a naštěstí těsně nepostoupila do finále. 
Petr Andrýsek – po prsařské stovce má již splněno, kraulové tratě jsou již pouhým doplňkem, trenér je 
s časem 45,0 spokojen, a to je hlavní. 
Ivan Nestával –  konečně udělal tatínkovi radost a na začátku času padesátimetrové distance se 
objevila čtyřka, poprvé pod padesát sekund, to je v Českých Budějovicích událost, jako když Jim 
Montgomery zaplaval v roce 1976 poprvé stovku kraul za 49,99. 
 



Část sedmá 
Sobota – 18. 8. 2018 
Událostí dne se stala mix štafeta 4x50 m volný způsob do mix 20 bodů. Tato tajemná mantra 
znamená, že součet klasifikačních tříd jednotlivých plavců nesmí převýšit 20 bodů a plavou dvě ženy a 
dva muži. Sice jsme byli bez vyhlídek na umístění a bylo jasné, že spolehlivě poženeme všechny 
štafety před sebou, ale přesto jsme si to v rámci STS Chvojkovice Brod všichni užili, a to jak štafetoví 
plavci Dominika Míčková, Petr Andrýsek, Agáta Koupilová, Ivan Nestával, tak i zbytek týmu na tribuně. 
Kotel při štafetě bývá velký a je pěkné si to prožít. Úspěch je, že dokážeme štafetu vůbec sestavit, 
kromě nás se to podařilo pouze dalším šesti zemím. Do cíle jsme skutečně všechny dohnali před 
sebou, ale nakonec přinesla jedinečná atmosféra v týmu své ovoce – španělská štafeta byla 
diskvalifikována (Ivís razí teorii, že se zalekli jeho svalů) a skončili jsme šestí. Inu, kdo umí, umí. 
  
Tadeáš Strašík - na polohové dvoustovce postoupil do finále z osmého místa, dopolední rozplavbu 
krásně zvoral, přepálil úvodní padesátku motýl a to se pak zbytek polohovky plave těžko. Na ME splnil 
limity pouze ve dvou disciplínách, a tak jak byl nadrženej, tak to neudržel a vyrazil jako zběsilej. 
Naštěstí dostal šanci těsným postupme do finále složit reparát. Provedli jsme rozbor, vyklidnili, a hle, 
odpolední finále se od rozplavby lišilo jako den a noc. Druhá půlka trati o pět sekund rychlejší než 
ráno a výsledný čas o 3 sekundy lepší než v dopolední rozplavbě. Osobák a čas pod 2:30. Výborně. 
Jonáš Kešnar – včerejší dvojitá dvěstě polohovka si vybrala daň. Jonáš navíc přepálil první 
padesátku, a to se pak i čtyřstovka plave těžko. Čas je přesto velmi solidní a k B limitu na MS mu 
chyběly 3 sekundy. Celkově zaslouží plné absolutorium, vyrovnal se skvěle s chybou managmentu při 
úvodní kraulové stovce, splnil limit na 200 polohovku na MS, až se více ukázní při rozplavání a při 
šetření energií, vyletí jeho výkony ještě více. 
Dominika Míčková – má zde formu, ukáznila se, učí se poslouchat tělo, hospodaří dobře se silami, a 
tak i na stovce volný způsob z toho byl osobák. 
Petr Andrýsek – při posledním vystoupení v doplňkové kraulové stovce splnil beze zbytku pokyny a 
předčil očekávání. Čas 1:32 už dlouho neplaval, a navíc to dokázal dvěma navlas stejnými 
padesátkami, což je u Pístrse jev zcela nevídaný. 
Víťa Šašek - s Evropou se rozloučil velmi zdařilou padesátkou motýlek, zcela beze zbytku splnil 
pokyny a tak poprvé dojížděl motýlkovou padesátku bez „kotvy“, Výsledkem bylo zlepšení osobního 
maxima o téměř čtyři sekundy. Výborně. 
Miroslav Smrčka (ČSZPS) - postoupil na kraulové stovce do finále ze čtvrtého místa časem, 
odpoledne ho obhájil a předvedl velmi pěkné pojetí této trati. 
V neděli se představí v přímém finále na 100 m prsa Anežka Floriánková a Nicole Habermannová, 
v dopoledních rozplavbách na 100m volný způsob Agáta Koupilová, na 50 m motýlek Ivan Nestával, 
na 50 m znak Arnošt Petráček (ČATHS) a Dominika Míčková, a STS Chvojkovice Brod postaví i dvě 
mužskou i ženskou polohovou štafetu 4 x 100 m 34 bodů 
 
 
Část osmá 
Neděle 19. 8. 2018 
Poslední den se nesl ve znamení štafet. Měly sice také pouze symbolický význam, nejlepším týmům 
zatím nejsme schopní konkurovat, ale je skvělé, že jsme dokázali sestavit jak mužskou, tak i ženskou 
štafetu do 34 bodů, což ze všech zemí dokázalo kromě nás pouze Španělsko. Mužská polohová štafeta 
4 x 100 m do 34 bodů se na start postavila ve složení Petr Frýba, znak, Tadeáš Strašík, prsa, Jonáš 
Kešnar, motýlek, Adam Šimonek, kraul. Ženy plavaly stejnou štafetu ve složení Petra Flekačová, znak, 
Nicole Habermannová, prsa, Anežka Floriánková, motýlek, Vendy Dušková, kraul. Dohmat Vendy 
Duškové za mohutného povzbuzování STS Chvojkovice Brod tak byl úplně posledním dohmatem tohoto 
pro nás úspěšného, ale hlavně v radostném společenství prožívaného, šampionátu. 
  
Anežka Floriánková – plavala přímé finále v doplňkové prsařské stovce. Zaplavala solidní čas, 
v indispozici, v jaké se nacházela na celém mistrovství, jej lze považovat z kvalitní. Ve štafetě plavala 
velmi kvalitně motýlkový úsek. A stalo se něco stěží uvěřitelného. Štafeta byla diskvalifikovaná a 
důvodem bylo, že Anežka plavala motýl jednou paží. ??? Před dvěma lety na ME ve Funchalu byla 
diskvalifikovaná z důvodu, že plavala oběma pažema a jednu paži nepřenášela nad vodou. Marné byly 
tehdy naše protesty, že pravidla takto nejsou napsaná. A hle, na základě našeho tehdejšího protestu a 
fundovaného oficiálního rozboru pravidel letos World Para Swimming změnil znění pravidel a definoval 
je přesně podle našeho návrhu. Anežce už bohužel nikdo tehdejší diskvalifikaci z polohovky a z motýlku 
nevrátí, ani naše peníze vložené do protestu. A letos po změně pravidel ji diskvalifikovali, že pravidla 
přesně dodržela, jenže ouha – klasifikátoři jí nezaznamenali do výjimek č. 1, čili potvrzení výjimky, že 



může plavat jednou paží??? Připomíná vám to Hlavu 22? Tak uvidíme, jaký bude mít ten Anežky román 
další pokračování. Každopádně se to stalo při závodě, který byl jen symbolický, naše štafeta stejně 
doplavala daleko poslední, ale za bouřlivého skandování STS Chvojkovice Brod. Sláva! 
Nicole Habermannová – plavala také přímé finále na 100 m prsa. Výkony odpovídají nováčkovské dani, 
velké míře nervozity, která na Niku na tak velké soutěži doléhá, a tak je těžké výkony hodnotit. Snad 
pro představu postačí, že si Nika před startem finále málem zapomněla sundat kraťasy. Všechno je 
třeba brát trochu odlehčeně, takže i Evropu.  
Dominika Míčková – na 50 m znak postoupila z dopoledních rozplaveb do finále novým osobním 
zlepšením 1:08,38 ze sedmé pozice. Ve finále pak dohmátla na 7. místě. 
Ivan Nestával – na motýlkové padesátce jsme si dali cíl zaplavat pod minutu. Order zněl dýchat na 
každý čtvrtý záběr. Ivís byl z toho tak vydivočenej, že začal dýchat dokonce na každý pátý záběr, ale 
udržel až do konce dobrý rytmus a výsledkem byl pěkný osobák za 58. Cíle splněny. 
Agáta Koupilová - své vystoupení na ME na stovce volný způsob časem na úrovni svého osobního 
maxima. Plán a cíle na další období máme stanoveny. 
Arnošt Petráček (ČATHS) – držitel evropského i světového rekordu se postavil na start své parádní 
disciplíny na 50 m znak, kdy suverénně postoupil do finále časem šest desetin za svým maximem. Ve 
finále zlato i přes nepříliš vydařený start obhájil. 
Mužská štafeta se pochlapila. Hnali jsme dle předpokladů všechny před sebou, ale zdaleka ne 
s takovým odstupem jako se čekal. Peťa Frýba začal v osobáku, pokračoval Tades nejrychlejším 
prsovým rozjezdem pod 35, druhá polovina byl trochu odchod, ale i tak výborný čas za 1:16. Jonys 
zopakoval motýlek za 1:08 a Adam finišoval za 1:20.  Výborný výkon mezi osmi štafetami, bouřlivá 
kulisa a český rekord za 5:03! Holky plavaly v konkurenci dalších 3 štafet, takže trochu skromnější finále. 
Na úvodním úseku Flekýs parádně vysekla znak a byli jsme před Dánkami, ale pak se už vše dostalo 
do očekávaných kolejí. Nika plavala prsa lépe než v individuálním startu, Anežka motýlek v osobním 
rekordu o 2 sekundy, Vendy finišovala své sólo a její dohmat zakončil celé ME. Štafeta okomentována 
výše u Anežky, ta pointa byla tak trochu symbolická k tomu, co se občas ve World Para Swimming děje. 
 


