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SK KONTAKT PRAHA na XX. Strahov Cupu 
 
Plavci pražského sportovního klubu ve finálovém závodě Českého poháru obhájili popáté v řadě 
celkové vítězství v soutěži družstev. 
 
Závodu na domácí půdě se účastnilo 40 plavců, kteří podali celkově 76 výkonů, z toho 21 jich bylo 
premiérových a 29 znamenalo osobní zlepšení. 
 
Systém sout ěže:  
Závod byl koncipován se zaměřením na všestrannost (polohový závod) a vytrvalost (nejdelší 
paralympijská trať). Zařazena byla i trať 50m volný způsob. Byla určena plavcům, kteří nezvládnou 
buď polohový závod nebo vytrvalostní trať a též plavcům z rozvojového programu, kteří nezvládnou 
ani jednu z těchto disciplín. Počet startů v závodě byl pro všechny plavce omezen na nejvýše dvě 
disciplíny. 
Jednotlivé tratě byly určeny klasifikačním třídám dle paralympijských disciplín:  

- 150m polohový závod SM1 – SM4 
- 200m polohový závod SM5 – SM13 
- 200m volný způsob S1 – S5 
- 400m volný způsob S6 – 13 
- 50m volný způsob S1 – S13 
- plavci třídy S14 mohou být přihlášeni do tratí 50VZ, 200PZ a 200VZ. 

 
 
Legenda:  OR – osobní rekord, VZ – volný způsob, Z – znak, P – prsa, M – motýlek, PZ – polohový 
závod (pořadí plaveckých způsobů ve štafetovém závodu: Z, P, M, K) 
 
Kategorie nejmladší žáci 
V této kategorii měl pražský klub silné zastoupení dvou dívek: 
Anežka Floriánková  – vítězka této kategorie, poprvé se představila na vytrvalostní trati 400VZ. Tu 
překonala za 9:08,93. Nervozita z první dlouhé tratě po dohmatu pak spadla především z maminky 
Daniely, která držela palce tak silně, až mravenčilo ☺ 
Adéla Drozdová  – další z nejmladších plavkyň, avšak s velkými závodními zkušenostmi. Na závody 
s ní pravidelně jezdí celý realizační rodinný tým. Taťka Michal v roli osobního fotografa a trenéra, 
bráchové Matyáš s Tadeášem, kteří zajišťují ostatní servis včetně povzbuzení ☺. Adélka také poprvé 
absolvovala vytrvalostní trať 200VZ, kterou překonala plaveckým způsoben znak. 
 
Kategorie žáci 
Všichni plavci této kategorie dokázali posunout hranice svých osobních rekordů a i přes náročný 
program závodů z nich nevyprchala energie, kterou měli na sobotní závod nastřádanou. 
Tadeáš a Matyáš Strašíkovi – prvním rokem v žákovské kategorii se mezi pražskými plavci neztratili. 
Tadeáš vylepšil osobní rekord téměř o minutu a půl na 400VZ. Člen štafety B do 20 bodů na prsovém 
úseku. Matyáš nezůstal pozadu a na obou tratích zaznamenal osobní zlepšení. Gratulujeme kluci! 
Mikuškovicová Monika  – pravidelnou tréninkovou účastí proměnila dva starty ve dvě osobní 
zlepšení, na trati 400VZ o 39 vteřin a na 50VZ poprvé překonala hranici 50 vteřin časem 0:46,16. Jen 
tak dál Mo! 
Josef Zápotocký – s novým plaveckým rokem a s novým účesem se vrhnul po hlavě do tréninku a 
v sobotu ukázal, že doma se plave nejlépe. V obou startech zaznamenal osobní zlepšení a na trati 
400VZ poprvé nahlédl po hranici deseti minut. Člen družstva SK KONTAKT PRAHA B a finišman 
štafety B do 20 bodů. Pěkné Pepo! 
Tereza Dolenská  – měla tradičně oporu v taťkovi Mirkovi, který pomáhá i v zázemí pražského týmu. 
Stala se skokankou své kategorie když na trati 400VZ časem 12:47,26 vylepšila svůj čas o celé 3 
minuty a 18 vteřin! Terezko, pěkný výkon! 
Vojta Frajer  – poprvé se představil na vytrvalostní trati 200VZ a dokázal zlepšit svůj čas na 50VZ na 
3:05,03. Vojtí, je vidět, že pravidelný trénink nese ovoce! 
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Kategorie junio ři 
V této kategorii měl klub nezvykle malé početní zastoupení avšak pět z šesti plavců, kteří se umístili 
v první desítce dokládá dobrou kvalitu výkonů.  
Jana Berušková  – umísťuje se dlouhodobě na stupních vítězů a nejinak tomu bylo i teď. Třetí místo si 
zasloužila dvěmi osobními zlepšeními a ještě pomohla štafetě A do 20 bodů v delfínovém úseku. 
Členka družstva SK KONTAKT PRAHA A. Beruško, jen tak dál! 
Dominik Kurka  – podzim byl pro něj především ve znamení studia na nové škole. Trať 200PZ plaval 
poprvé od roku 2009 a stanovil nové osobní maximum na 4:10,29. Člen družstva SK KONTAKT 
PRAHA A , znakař štafety A do 34 bodů. Dominiku, tak teď plnou parou do tréninku! ☺ 
Anastasja Vištálová  – nejúspěšnější z dlouholetého tréninkového tria pražských plavkyň. 
Zaznamenala osobní zlepšení na oblíbené vytrvalostní trati 200VZ i na krátké 50m trati VZ. Hezká 
práce Nasti! 
Lenka Vodi čková  – zaznamenala osobní zlepšení na trati 50VZ časem 1:12,78. Členka družstva SK 
KONTAKT PRAHA B a znakařka štafety B do 20 bodů. Jen tak dál Leni ☺ 
Tereza Skalická  – podporována přítelem Honzou, který ji na břehu povzbuzoval zaznamenala stejně 
jako její kolegyně Lenka zlepšení na trati 50VZ. Prsařka štafety B do 20 bodů. 
Filip Hlavá ček – se poprvé představil na trati 200VZ a stanovil svůj čas na 9:01,00. Tak Fílo, příště už 
pod devět minut, co ty na to? ☺ 
 
Kategorie dosp ělí 
V tomto závodě byl tradiční blok pražských plavců na prvních pěti příčkách prolomen plavci Českých 
Budějovic.  
Jiří Krňávek  – se s novým plaveckým rokem pustil do tréninku a nechal se strhnout závodní 
atmosférou. Svůj aktuální osobní rekord na trati 200PZ  překonal časem 3:45,92. Člen družstva SK 
KONTAKT PRAHA B a delfínář štafety A do 34 bodů. Pěkné Jirko ☺ 
Jana Novotná  – kromě nakládaných utopenců je mistryní plaveckou. Jana, které by mohl náležet titul 
„Lady plaveckých závodů“  se přiblížila svému nejlepšímu času na trati 50VZ a na delfínovém úsek 
podpořila štafetu B do 34 bodů. Klobouk dolů Jani ☺ 
Karolína Dadejíková  – se v poslední věnuje také terénní cyklistice a vyniká zde, stejně jako v plavání. 
Na trati 400VZ jí jen těsně uniklo prolomení hranice 7:20 vteřin. Premiérově se představila na trati 
200PZ. Finišmanka štafety A do 34 bodů. Kájo jen tak dál ☺ 
Jana Šotová  – je zkušenou plavkyní zastupující plavce třídy S1. Zaznamenala zlepšení na trati 50VZ 
časem 2:32,49. Gratulujeme! 
Jiří Lojkásek  – závodník tělem i duší, premiérově se představil na trati 400VZ v čase 8:15,60. Na trati 
50VZ poprvé prolomil hranici 40 vteřin. Finišman štafety A do 20 bodů. Pěkný výkon! 
Tomáš Hlavinka  – v novém plaveckém roce se vrhnul do pravidelného tréninku a ve 
strahovském bazénu jej můžeme nyní vídat i bez pacek, které dosud jako by měl přirostlé k dlaním ☺ 
Tom podpořil štafetu A do 20 bodů na prsovém úseku.  
Ondřej Adam  – dva starty proměnil ve dvě osobní zlepšení. Na trati 400 VZ dokonce o více jak 10 
vteřin. Podpořil také na prsovém úseku štafetu B do 34 bodů. To to lítá, Ondro ☺ 
Aneta To číková  – za podpory maminky Jany, která je již pevnou součástí pražského realizačního 
týmu, v obou startech vylepšila své osobní rekordy. Výrazněji na trati 400 VZ časem 10:32,92 o více 
než 20 vteřin. Dobrá práce Aneto! 
Petr Štefan  – zpěvák gospelu, akrobat startovního bloku a plavec netušených možností se 
premiérově představil na vytrvalostní trati 400VZ kterou překonal v čase 10:36,54 a osobní rekord na 
50VZ mu o 7 desetin vteřiny unikl. Pěkný koncert Petře ☺ 
Vít Barth  – podobně jako jeho týmový kolega Petr vyrovnal svůj nejlepší čas na trati 50VZ a zlepšení 
mu o oněch 7 magických desetin uniklo. Podpořil také štafetu B do 34 bodů na znakovém úseku. 
Pěkný výkon Vítku! 
Martin Vondrášek  – plavec třídy S2 jehož záběry víří hladinu strahovského bazénu ještě dlouho po 
tom co jej opustí. Dokázal vylepšit osobní rekord na trati 200VZ časem 11:27,19. Jen tak dál Martine! 
Antonín Čech  – plavec, který závodní zkušenosti stále ještě sbírá, vášnivý rybář. Dokázal vylepšit 
svůj čas na 50VZ a premiérově se představil na trati 400VZ. Člen štafety B, kterou podpořil na 
prsovém úseku. Hezké Tony, ještě zapracovat více v tréninku ☺ 
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Jan Vacek  – na trati 50VZ dokázal vyrovnat svůj nejlepší čas, v druhém stratu 150PZ byl však pro 
nesouměrný prsový záběr diskvalifikován. Člen družstva SK KONTAKT PRAHA A, prsař štafety A do 
20 bodů. 
Jindra Buchtová – každý trénink bere velmi poctivě a práce nese své ovoce. To dokázala osobním 
zlepšením na trati 50VZ časem 2:03, 20. Premiérově se představila na trati 200VZ. 
Jakub Klouda  – v posledním období pracoval především na plaveckém způsobu motýl a výkony 
v závodě lehce zaostal za svými nejlepšími časy. Ne vždy se zadaří na sto procent a příště už to bude 
lepší ☺ 
Jan Harapát  – se premiérově představil na vytrvalostní trati 400VZ kterou překonal v čase 16:52,03. 
Tak teď už jen vylepšovat Honzo! 
Šárka Št ěrbová  – plavkyně třídy S1, premiérově se představila na své nejdelší trati 200VZ, kterou 
překonala v čase lehce pod 20 minut.  
Richard Pucholt  – plavec, který i přes bohaté závodní zkušenosti bojuje pokaždé s nervozitou, 
především u prsových disciplín. I nyní svůj boj vyhrál a poprvé zaplaval trať 200VZ v čase 11:19,43. 
Gratulace! 
 
Sout ěž družstev 
Celkové vítězství potvrdilo družstvo SK KONTAKT PRAHA A ve složení Anežka Floriánková, Jana 
Berušková, Dominik Kurka a Jan Vacek. Společně se štafetami získalo konečných 4 259 bodů. 
Štafeta SK KONTAKT PRAHA  A 4x50 polohov ě 20 bodů: 
Jan Vacek (Z), Tomáš Hlavinka (P), Jana Berušková (D), Jiří Lojkásek (K) – získali první místo a 800 
bodů 
Štafeta SK KONTAKT PRAHA  A 4x50 polohov ě 34 bodů: 
Dominik Kurka (Z), Tadeáš Strašík (P), Jiří Krňávek (D), Karolína Dadejíková (K) – získali první místo 
a 800 bodů. 
Družstvo SK KONTAKT PRAHA B ve složení Monika Mikuškovicová, Lenka Vodičková, Josef 
Zápotocký a Jiří Krňávek obsadili 4. místo a společně se štafetami celkových 2 642 bodů 
Štafeta SK KONTAKT PRAHA  B 4x50 polohov ě 20 bodů: 
Lenka Vodičková (Z), Tereza Skalická (P), Kateřina Lišková (D), Josef Zápotocký  obsadila 5. místo 
Štafeta SK KONTAKT PRAHA  B 4x50 polohov ě 34 bodů: 
Vítek Barth (Z), Antonín Čech (P), Jana Novotná (D), Ondřej Adam (K) obsadila 4. místo a získala 200 
bodů. 
 
 
Závodu jsme se mohli ú častnit díky podpo ře: 
 

 


