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V tomto čísle najdete ...

V létě s uvolňováním pandemie COVID-19 a lidmi, kteří se pomalu vraceli k potápění, se zdálo být zapotřebí přehodnotit naše 
doporučení týkající se dezinfekce potápěčského vybavení. Proto jsme oslovili téměř tucet výrobců ohledně jejich názorů a nej-
novějších doporučení. Co dalšího radí odborníci z DAN?

Více na straně 2

... strana 3 až 8
Co se u nás děje

... strana 2
Dezinfekce potápěčského vybavení

Ahoj přátelé 
potápěči,

je podzim po volbách do Poslanecké 
sněmovny, stále ale pokračuje covi-
dová epidemie. 

Potápěčská komunita se loučí se se-
zónou ponorů v teplé vodě a kdo 
může, mění neopren za sucháč.
Funkcionáři sportovních spolků, tj. 
klubů a svazů, zápasí s administra-
tivou žádostí o dotaci pro rok 2022 od 
Národní sportovní agentury, která 
prosazuje státní politiku přídělu  
peněz nevýhodnou pro potápěčský 
sport: Jako přístrojoví potápěči  
nejsme olympijský sport, nejsme  
kolektivní  sport,  nezávodíme  
o medaile, nepřekonáváme rekordy 
v metrech a vteřinách. 

Z více než čtyř tisíců evidovaných  
potápěčů je jen něco přes tisíc  
v závodních potápěčských disciplí-
nách, jako je ploutvové plavání a dal-
ší. Díky za ně! 

Kritéria podle státní politiky prioriti-
zace sportů totiž přidělují dotace 
především těm, kteří přivážejí me-
daile a překonávají rekordy. Branné 
sporty, a tedy přístrojové potápění, 
mezi ně nepatří. Olympijská charta 
deklaruje, že politika do sportu ne-
patří...  Osobně si myslím, že pohled 
státu na význam a roli potápění jako 
sportu by se měl změnit. Potápění je 
smysluplná tělesná aktivita pro 
zdraví a společnost prospěšná! 

Přeji nám všem, nejenom potápě-
čům, dobrý konec roku ve zdraví 
a v naději lepších časů.

Váš Ing. Jaroslav Hudec,
 viceprezident Svazu českých potápěčů
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Dezinfekce potápěčského vybavení

Samozřejmě je i nadále důležité opláchnout a vy-
čistit potápěčskou výbavu, aby se zabránilo jejímu 
opotřebení a předčasnému stárnutí, jak jsme již 
zmínili v předchozích článcích, například Potápěč-
ská výbava a zdraví. Oplachování a čištění potápěč-
ského vybavení (https://alertdiver.eu/cs_CZ/clanky/
potapecska-vybava-a-zdravi-oplachovani-a-ciste-
ni-potapecskeho-vybaveni)  Jak však každý ví, pan-
demie má za následek další požadavky.

I když po potápění nemusí být nutné dezinfikovat 
kompletní vlastní výbavu, všichni prodejci, se kte-
rými jsme hovořili, souhlasili s tím, že je nezbytné 
dezinfikovat ty součásti potápěčského vybavení, kte-
ré přichází do styku s obličejem, očima a ústy po-
tápěče, než je budete sdílet s ostatními kolegy. To 
zahrnuje hlavně (ale nejen) náústek a vnitřní povr-
chy regulátoru druhého stupně, šnorchl, ústní na-
fukovač BCD a masku. Výrobci rebreatheru rovněž 
zdůrazňovali, že je nezbytné také pravidelně dezin-
fikovat dýchací smyčku, aby se zabránilo množení 
škodlivých bakterií, i když ji používá pouze jeden 
potápěč.

Je třeba zachovat postupy, které minimalizují mož-
nosti přenosu. K tomu patří společenský odstup 
a mytí/dezinfekce rukou před a po dotyku s vlastním 
i cizím vybavením, a to ve většině případů před po-
norem i po něm. Je sice pravda, že pobyt ve vodě 
může snížit riziko přenosu, ale odborníci nejsou 
jednotní v názoru na intenzitu nebo dobu trvání po-
třebnou zejména k deaktivaci COVIDU-19, proto je 
lepší dodržovat spíše konzervativní přístup. Určitě 
se doporučuje upravit zavedenou praxi používanou 
při sdílení plynu tak, aby potápěči nepoužívali re-
gulátor kolegy.

Dezinfekční prostředky

Prodejci doporučují některé běžně používané dez-
infekční prostředky, například Virkon, ale také Rely+ 
On Virkon, Virkon S a Chemgene, které se ukázaly 
být proti viru účinné. K dalším užitečným produk-
tům patří hlavně chlornan sodný, což je účinná lát-
ka v bělícím prostředku, která je levná a snadno 
dostupná. Tento prostředek byl testován v mnoha 
různých koncentracích a jeho účinnost proti virům 
se jednoznačně prokázala.

Díky studii, která konkrétně zkoumala COVID-19, 
bylo zjištěno, že potřebná koncentrace chlornanu 
sodného ve vodě je 0,1% nebo 1 000 ppm tak, aby 
se snížila infekčnost při stříkání na tvrdý neporézní 
povrch. Druhá studie týkající se stejného viru zjis-
tila, že 0,1% chlornanu sodného by virus deaktivo-
valo během jedné minuty. CDC doporučuje roztok 
22 ml bělidla na litr vody s dobou máčení 1-2 mi-
nuty pro tvrdé neporézní povrchy. Tento relativně 
slabý dvouprocentní roztok bělícího prostředku 

a krátká doba kontaktu by neměly způsobit poško-
zení regulátorů dýchání.

Při používání bělidla se velmi doporučuje používat 
rukavice, masku a ochranu očí. Důležité je pečlivě 
si přečíst etiketu výrobku, zkontrolovat procento 
účinné látky a zředit ji ve správném poměru vodou. 
Vodu a bělicí roztok je nutné míchat v dobře větra-
ných prostorách, přičemž použitá voda musí být 
studená, protože horká voda by účinnou látku roz-
ložila.

Předměty dezinfikované bělidlem musí být před po-
užitím důkladně opláchnuty čerstvou vodou a po-
nechány zaschnout, protože jsou korozivní (při po-
užití vyšších koncentracích bělidla) a dráždí 
sliznice, kůži a oči. Bylo také zjištěno, že vysoce 
koncentrované bělicí roztoky jsou škodlivé pro pří-
stroje na záchranu a podporu života. Bělidlo se 
nemá používat v „plících“ rebreatheru a jiných sou-
částech dýchací smyčky, pokud výrobce nedoporu-
čuje jinak. Tyto součásti se musí dezinfikovat podle 
pokynů výrobce.

Prodejci také zmiňují kvartérní sloučeniny čpavku 
nebo kvaty, jako jsou Steramin a Barbicide, které 
se běžně používají k dezinfekci rebreatherů a jsou 
často aktivními složkami v čisticích roztocích. Tato 
činidla jsou hydrofobní a jako taková jsou účinná 
proti obaleným virům; předpokládá se, že reagují 
s virovou obálkou a „dezorganizují ji“, což vede 
k úniku obsahu viru a jeho degradaci. Světová zdra-
votnická organizace (WHO) doporučuje v boji proti 
koronavirovému onemocnění používat přípravky 
obsahující tyto sloučeniny. Kvaty jsou však také 
škodlivé pro životní prostředí, proto je třeba při je-
jich používání a likvidaci postupovat opatrně. Tyto 
chemikálie se musí likvidovat zodpovědně (napří-
klad do kanalizace vedoucí k čistírně odpadních 
vod), protože mohou negativně ovlivnit mořský život, 
zejména řasy a mikroorganismy. V boji proti COVI-
DU-19 lze také použít alkohol. Podle Centra pro 
kontrolu nemocí (CDC) lze k dezinfekci povrchů po-
užít alkoholový roztok nejméně 70% isopropanolu 
nebo ethanolu. Opakované použití alkoholu však 
může poškodit určité typy plastů a pryže tím, že 
způsobí jejich nabytí (otok), ztvrdnutí a popraskání, 
takže alkohol zřejmě není nejlepším dezinfekčním 
prostředkem k použití na potápěčskou výbavu.

V Evropě vydalo Evropské centrum pro prevenci 
a kontrolu nemocí (ECDC) pokyny pro dezinfekci 
proti COVIDU-19 (https://www.ecdc.europa.eu/ 

sites/default/files/documents/Environmental- 
persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for- 
cleaning2020-03-26_0.pdf). V USA zveřejnila Agen-
tura pro ochranu životního prostředí (EPA) seznam 
dezinfekčních prostředků (https://www.epa.gov/
coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavi-
rus-covid-19-0#filter_col1), které jsou účinné pro-
ti COVIDU-19.

Ohleduplnost k životnímu prostředí

Vzhledem k velkému nárůstu potřeby dezinfekce 
zařízení veškerého druhu a zvýšené pozornosti tý-
kající se účinných dezinfekčních prostředků je dů-
ležité vzít v úvahu environmentální aspekty. Dezin-
fekční prostředky ničí mikroorganismy a při 
vypouštění do životního prostředí pokračují v ničení 
nebo poškození, dokonce i ve zředěné formě, dokud 
se nerozpadnou. Proto doporučujeme vzít v úvahu 
následující rady, abyste se ujistili, že dezinfikujete 
svou výbavu způsobem šetrným k životnímu pro-
středí.

•  Zkontrolujte bezpečnostní list (BL) pro prostře-
dek, který používáte, a nikdy nevypouštějte dez-
infekční roztok do životního prostředí. BL obsa-
huje informace, jako je toxicita pro životní 
prostředí a člověka, správná likvidace a další 
důležité informace.

•  Důkladně vydezinfikované potápěčské vybavení 
opláchněte čerstvou vodou a nechte je uschnout. 
V oplachovací vodě zůstane malé množství dez-
infekčního prostředku, což vyžaduje odpovědnou 
likvidaci. Při likvidaci odpadu postupujte podle 
pokynů výrobce.

•  Bezpečné je používání dezinfekčních prostředků 
registrovaných u Agentury pro ochranu životní-
ho prostředí USA (EPA), které jsou účinné proti 
jakýmkoli specifickým nebo místním mikroor-
ganizmům vyvolávajícím obavy. Evropský ekvi-
valent bohužel neexistuje. Abyste zjistili, zda 
můžete nějaký prostředek použít na potápěčské 
vybavení, respirátory nebo jiná dýchací zařízení, 
můžete vyhledat konkrétní dezinfekční prostře-
dek v registraci EPA (v Systému označování pro-
duktů s pesticidy - https://ordspub.epa.gov/
ords/pesticides/f?p=PPLS:1).

I když jsou čisticí prostředky označeny jako ekolo-
gické, nikdy je nevyhazujte přes palubu, ani je ne-
lijte na zem. Zlikvidujte je podle údajů na bezpeč-
nostním listu produktu.

Závěrem lze říci, že dokud bude pandemie přetrvá-
vat, bude neustále velmi důležité řádněvydezinfiko-
vat vaše potápěčské vybavení, pokud má být použí-
váno jinými osobami, a tozpůsobem, který 
nepoškozuje životní prostředí. Seznamte se s obsa-
hem produktů, kterépoužíváte a buďte si vědomi 
možných dopadů jejich nesprávné likvidace. Jako 
potápěči a provozovatelé potápěčských středisek 
máme povinnost pečovat a chránit vodní prostředí, 
které máme rádi. Za to vám patří dík!

Text a foto: DAN Europe

S uvolňováním pandemie COVID-19 a lidmi, kteří se pomalu vraceli k potápění, se zdálo být zapotřebí přehodnotit  
naše doporučení týkající se dezinfekce potápěčského vybavení. Proto jsme oslovili téměř tucet výrobců ohledně  
jejich názorů a nejnovějších doporučení.Upozorňujeme, že společnost DAN USA v březnu 2020 zveřejnila rychlou  
příručku k dezinfekci potápěčského vybavení (https://dan.org/dans-quick-guide-to-properly-disinfecting-dive-gear/), 
která byla později v červnu 2020 aktualizována pod názvem Dezinfekce potápěčského vybavení a COVID-19  
(https://dan.org/safety-prevention/diver-safety/divers-blog/disinfecting-scuba-equipment-covid-19/).
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Historie organizace sportovních potápěčů  
v n. p. Tesla Hloubětín

Historie potápěčského klubu Nautilus  
u Karlových Var

Historie potápěčského klubu PERMON Ostrava

Historie potápěčského klubu REJNOK Opava

Historie potápění v Havlíčkově Brodě

Historie speleopotápění v Hranické propasti

Historie speleopotápění v jeskyňářské skupině  
Pustý žleb

Klub potápačov PLANKTON Trnava

Klub potápěčů Chomutov z. s.

Klub potápěčů Pardubice

Klub sportovního potápění Delfín Šurany

Klub sportovních potápěčů Miřetice-Ležáky

Potápačský klub MANTA Spišská Nová Ves

Potápačský klub Vodnár Poprad

Potápěči na Jablonecké (Mšenské) přehradě

Potápěčský klub dolu Doubrava

Potápěčský klub HASTRMAN Benešov

Potápěčský klub Nemo Zlín

Tato publikace vás provede bohatou sportovní, výcvikovou, pracovní  
a rekreační činností potápěčských klubů, které vznikaly na konci padesátých  
až sedmdesátých letech minulého století, v mnoha případech ovlivněny prvními 
filmy J. Y. Cousteaua a H. Hasse.

První organizované aktivity lze v historii potápění v Československu nalézt již 
kolem roku 1956. Šedesátá léta minulého století pak zaznamenala velký rozmach 
sportovního potápění. 

S rozvojem potápěčské techniky (zejména průmyslové výroby prvního 
československého přístroje REKORD), a také díky nebývalému zájmu ze strany 
prvních nadšenců o sportovní potápění dochází po celém Československu  
k založení mnoha zprvu vodáckých, a následně potápěčských kroužků a klubů 
organizovaných pod Svazem pro spolupráci s armádou (Svazarm). 

Vznikaly ve složitých materiálních podmínkách, kdy na trhu nebyl dostatek 
základní potápěčské výstroje, o přístrojích a oblecích ani nemluvě. Přesto 
se našli někteří nadšenci, kteří si sami vyráběli základní výstroj a dokonce  
i vzduchové či kyslíkové dýchací přístroje, aby mohli nahlédnout do podvodního 
světa.

Ve Svazarmu se organizují kroužky a kluby a pod tlakem potápěčské veřejnosti 
vzniká Ústřední skupina potápění. Krajské výbory organizují první kurzy  
s dýchacími přístroji a vytvářejí se celostátní podmínky k metodické přípravě 
zájemců o potápění. To se záhy stává brannou disciplínou, stejně jako třeba 
střelectví či parašutismus. V roce 1962 se pořádají první soutěže ve sportovním 
potápění, nejprve v bazénech a později i na otevřené vodě.

Velký průlom v historii potápění způsobil rok 1968, kdy byl ustanoven Svaz 
potápěčů Československa. Díky organizačním změnám ve Svazarmu a výrobě 
potápěčské techniky dochází k masivnímu rozvoji sportovního potápění  
a klubové činnosti.  

Jednoznačně lze říci, že kroužky a kluby sportovních potápěčů, jejich úspěchy 
i nezdary tvořily nedílnou součást historie i současnosti našeho potápění. 
Mnohé z nich se mohou právem pyšnit sportovními úspěchy svých členů, jiné 
zase úspěchy ve prospěch národního hospodářství při práci na nejrůznějších 
objektech a činnostech vázaných k vodě.

Kniha je připomínkou úsilí a dovednosti všech nadšenců organizovaných  
v potápěčských klubech, ale také vstupu tohoto odvětví do oblasti rekreační, 
pracovní, výzkumné i badatelské. Bez aktivní klubové činnosti by se historie 
potápění v českých zemích a na Slovensku nekonala. Publikace jistě potěší 
vyznavače potápěčského sportu. A v neposlední řadě i všechny, kteří mají rádi 
vodu, zejména pak ty, kteří tomuto sportu zasvětili kus svého života. Rozhodně 
by ve vaší knihovně neměla chybět…!

Co se u nás děje
Co všechno neodnesl čas…
Společnost pro historii potápění ČR připravuje třetí díl knihy Co všechno ne-
odnesl čas... Na rozdíl od prvních dvou dílů, ve kterých jsou vizitky členů spo-
lečnosti a významných osobností sportovního potápění, třetí díl pojednává 
o historii potápěčských klubů České 
a Slovenské republiky. Vzpomínkami, 
a zejména bohatou obrazovou formou 
v ní ožívají příběhy první generace po-
tápěčů, kteří zasvětili tomuto nádher-
nému sportu kus svého života. 

Provede Vás bohatou sportovní, výcvi-
kovou, pracovní a rekreační činností 
potápěčských klubů, které vznikaly na 
konci padesátých až sedmdesátých 
let minulého století. Publikace je po-
kračováním historie československé-
ho potápění.

Společnost chce touto jedinečnou pu-
blikací obohatit historii potápění 
v Českých zemích a na Slovensku ten-
tokrát prostřednictvím potápěčských 
klubů. 

Kniha bude mít ca 400 stran, vše na křídovém papíru se šitou vazbou a pev-
ným obalem. Návrh obálky knihy s anotací obsahu je v příloze. 
Předpokládány termín vydání je polovina prosince 2021. 

V případě zájmu o knihu nebo o více informací: 
Dušan Šuráni, dusan.surani@seznam.cz 
nebo telefon 774 046 939 

Svaz českých potápěčů opět rozdával  
materiál do klubů, které pracují s dětmi
Ke konci roku se nám podařilo ještě 
získat dotační finanční prostředky, 
které jsou účelově určeny pouze na 
sportování dětí a mládeže v roce 

2021. Vymezení programu bylo orien-
továno na podporu pravidelné spor-
tovní činnosti sportovního klubu. 
Z těchto zdrojů jsme pořídili sportov-
ní materiál. Měli jsme tak příjemnou 
možnost darovat vám do klubů vodo-
těsné vaky a batohy v celkové hodno-
tě 150 000 korun.

Nyní máme všechny nakoupené po-
můcky připravené v kanceláři a bě-
hem prosince a ledna je budeme dis-
tribuovat přímo do klubů. 

Jsme rádi, když můžeme nákupem 
pomůcek a materiálu trochu zlepšit 
přípravu a snad i náladu lidem v klu-
bech, dětem i jejich rodičům a trochu 
tak pomoci začínajícím potápěčům. 
Věříme, že vaky a batohy pro vás bu-
dou příjemným dárkem.

Předseda Sdružení sportovních svazů ocenil také Skružnou, Lukše a Macuru
V prostorách Letenského zámečku na Praze 7 proběhlo ve čtvrtek 4. listopadu setkání zástup-
ců Sdružení sportovních svazů České republiky a jeho členských svazů – spolků. Setkání pro-
běhlo u příležitosti oslav 30 let novodobého působení Sdružení na scéně českého sportu. Je 
třeba dodat, že toto výročí vycházelo už na rok 2020, ale kvůli protipandemickým opatřením 
se loni uskutečnit nemohlo. 

Součástí oslav bylo také ocenění vybraných osobností z řad 
současných i bývalých funkcionářů a sportovců členských sva-
zů nebo Sdružení samotného. Osobnosti na ocenění nomino-
vali zástupci zakládajících členských svazů Sdružení, Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je od roku 2011 
nedílnou součástí Sdružení, a sekretariát Sdružení. Oceněno 
bylo celkem 39 osobností.
Spolu s předsedou Sdružení JUDr. Ing. Zdeňkem Ertlem pře-
dával oceněným medaile i Filip Neusser, předseda Národní 
sportovní agentury. Ten pak v závěru sám ocenil Zdeňka Ertla 
medailí za zásluhy v oblasti sportu. Tu spolu s předsedou Sdru-
žení obdržel i Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, 
který byl hostem na slavnostním setkání.
Je velkou radostí Svazu českých potápěčů, že mezi laureáty 
byli také jeho zástupci, a to hned tři. Medaili si odnesla Ing. 
Hana Skružná – bývalá reprezentantka v orientačním potápě-
ní a ploutvovém plavání, spoluzakladatelka klubu Modrá Hvěz-
da Praha a nyní trenérka národní reprezentace. Také Ing. Ol-
dřich Lukš – průkopník potápění u nás, do roku 2008 prezident 
SČP a také MUDr. Pavel Macura – nominován společně se 
Svazem českých potápěčů, jehož je od roku 2008 prezidentem, 
současně je také místopředseda Sdružení.

Všem oceněným gratulujeme!

Foto: Tomáš Novák
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(Staro)nová prezidentka CMAS
V říjnu se v egyptském resortu Hayat 
Regency ve městě Sharm El Sheikh 
konalo volební zasedání CMAS. Při 
něm se volil nový prezident asociace 
a také výbor na období 2021až 2025. 
Podle stanov může volit pouze fede-
race, která má uhrazený členský po-
platek. I přes momentální složitou 
pandemickou situaci se zúčastnili 
členové 82 federací. Českou republi-
ku zastupovali prezident Svazu Pavel 
Macura a sekretář Iva Kalbáčová. (na 
snímku) Na jednání byl pozván také 
egyptský ministr pro sport Ashraf 
Sobhy.
Do předsednictva se volilo 18 členů, 
z nichž 7 tvoří výkonný výbor a 11 jsou 
řadoví členové výboru. Na funkci pre-
zidenta byli dva kandidáti – dosavad-
ní, osm let vládnoucí Anna Arzhanova 
(Rusko) a Hassa Baccouche, bývalý 

generální sekretář (Tunis).
Svou funkci na další období obhájila 
Anna Arzhanova. „Jsem přesvědčená, 
že dohromady jsme nejsilnější možný 
tým ve vedení, který bude schopen 
vypořádat se s postpandemickými vý-

zvami a pozdvihnout CMAS ne pouhý-
mi slovy, ale skutečnými činy. Covido-
vá krize prokázala, že inovace, 

otevřenost a flexibilita jsou klíčem 
k řešení výzev moderní doby. CMAS si 
v novém tisíciletí rozhodně zaslouží 

silnější pozici,“ řekla staronová pre-
zidentka ve svém projevu.
Kromě voleb se prezentovaly také 
zprávy ze sportovní, technické a vě-
decké komise. Byla přednesena také 
zpráva ohledně financí a rozpočtu.

PAF Tachov 2021 ocenil nejlepší fotografy
„S radostí můžeme konstatovat, že situace v České republice se natolik vy-
lepšila a stabilizovala, že se nám podaří i letos realizovat naše každoroční fes-
tivalové setkání v Tachově. Tentokrát zcela výjimečně v letním období, a to:
V sobotu 14. srpna 2021 ve společenském areálu Mže v Tachově.“ Tak zněla 
zpráva, na kterou čekali všichni milovníci podvodních fotografií. Ani  
pandemická situace nezabránila, aby se letošní 43. ročník uskutečnil.  
Celkové výsledky si můžete prohlédnout zde.

Součástí programu byla i kategorie Humor i dětské kategorie, konkrétně  
Malba, kresba, grafika, 6 až 12 let a 13 až 18 let, a také Keramika, 6 – 12 let 
a 13 až 18 let.

Svaz českých potápěčů podpoří finančními 
prostředky sportovní činnost klubů, které 
splnily svou členskou povinnost v roce 2021
Svaz českých potápěčů podpoří v roce 
2021 pravidelnou sportovní činnost 
potápěčského sportu. Aktivním jed-
náním s NSA se podařilo získat fi-
nanční prostředky z dotačního pro-
gramu „Podpora sportovních svazů 
2021“. Ve snaze podpořit podvodní 
sporty bude klubům evidovaným ve 
Svazu českých potápěčů rozdělen té-
měř třičtvrtě miliónu korun. Prezidi-
um na svém zářijovém zasedání 
schválilo rozdělení těchto finančních 
prostředků.

Podpoříme tak pravidelný potápěčský 
a plavecký výcvik, trénink v bazénech 
a ve vybraných potápěčských lokali-
tách s obsahovým zaměřením na vý-
uku a výcvik zásad a pravidel bezpeč-
ného potápění, záchrany tonoucího 
a ochrany zdraví při plavání a potápě-
ní dle platné metodiky a bezpečnost-
ních pravidel.

Naším cílem je podpořit podvodní 
sporty!

Hokej pod vodou?
Chcete si přijít vyzkoušet zahrát hokej pod vodní hladinou? Lidé z Prahy a oko-
lí tu šanci mají. Každou středu od 19 hodin probíhá v bazénu v Podolí trénink 
týmu Prague Narwhals. A přijít vyzkoušet si to mohou i zájemci z řad veřej-
nosti, první hodina je navíc zdarma. Dorazíte?

http://www.paftachov.cz/domains/paftachov.cz/index.php/cs/135-vysledky-paf-tachov-2021
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Mistrovství světa seniorů 
PP/RP Tomsk 2021
V termínu 3.-9. července 2021 se v ruském Tomsku 
konalo Mistrovství světa seniorů v disciplínách PP/
RP. I přesto, že tato sezona nebyla moc přívětivá, 
co se týká možností tréninků, soustředění a závo-
dů, bylo vysláno šest závodníků spolu se dvěma 
trenérkami. Během přípravy se podařilo uskutečnit 
několik společných soustředění, třeba v italském 
Lignanu nebo v Olomouci, kde se mohli závodníci 
připravovat a zároveň utužovat kolektiv.
Pod vedením hlavní reprezentační trenérky Zuzany 
Svozilové spolu s asistentkou Barborou Kondrovou 
se závodu zúčastnili Matyáš Kubíček (z klubu Aqua 
klub Liberec), Filip Látal (z klubu KSP Olomouc), 
David Musil (z klubu Čochtan Žďár nad Sázavou), 
Alžběta Hnáthová (z klubu KSP Olomouc), Barbora 
Sládečková (z klubu KSP Olomouc) a Adéla Švomo-
vá (z klubu Čochtan Žďár nad Sázavou), kteří repre-
zentovali Českou republiku v celkem 21 startech.
Filip Látal při svých individuálních závodech pře-
konal celkově tři české rekordy, konkrétně na 
200PP, kde posunul čas na 1:22,49, v disciplíně 
400PP vylepšil rekord na čas 3:05,15 a na 800PP 
těsně ukradl rekord svému reprezentačnímu kole-
govi Matyášovi Kubíčkovi a posunul ho na hodnotu 
6:40,11. David Musil potvrdil své cíle a konečně po-
tvrdil, že v disciplíně 400BF nyní nemá v ČR kon-
kurenci a převzal si pod sebe rekord s časem 
3:35,53.
Kromě individuálních startů se představil ve štafe-
tě 4x100BF mix ve složení Švomová, Kubíček, Slá-
dečková, Musil, kde skončili na celkovém 12. mís-
tě, a ve štafetě 4x100PP ženy ve složení 
Sládečková, Hnáthová, Svozilová, Švomová, které 
skončily na 11.místě.
Ostatní závodníci hájili naše barvy také ukázkově 
a na každé své disciplíně nechali vše, co mohli. 

Text a foto: Barbora Kondrová,  
za seniorskou reprezentaci PP/RP

Tři medaile z Mistrovství světa juniorů v Itálii
Česká juniorská reprezentace se po dlouhé pauze 
účastnila Mistrovství světa juniorů v italském Lig-
nanu, které se konalo ve dnech 14. – 18. června 
2021. Celkem se účastnilo pět chlapců a tři dívky 
spolu se dvěma trenéry. Účast v české juniorské 
reprezentaci si vybojovali Daniel Cimburek z KP 

Pardubice, Tomáš Pilný z Modré hvězdy Praha, Ma-
těj Novotný z Delfínu Tábor, Antonín Piňos z Fastfins 
Přerov a Jiří Kubíček z Pulce Praha. Dívky repre-

zentovaly: Nela Dušková z Modré hvězdy Praha, 
Adéla Zapletalová z Fastfins Přerov a Klára Maza-
lová z Delfínu Tábor. Tento výběr byl plný nováčků, 
kromě Tomáše Pilného nikdo další neměl před 
šampionátem na svém kontě účast na světovém či 
kontinentálním mistrovství. Juniorská reprezenta-
ce byla i v letošním roce vedena hlavním trenérem 
Vladimírem Benešem z Aquaklubu Liberec, asis-
toval mu Roman Padalík z Fastfins Přerov. 
Díky několika výjimkám Ministerstva zdravotnictví 
a později také rozvolnění epidemiologických opat-
ření se česká juniorská reprezentace sešla na ně-
kolika soustředěních. Nutno podotknout, že Česko 
bylo jednou ze zemí, která měla v přípravě svých 
sportovců největší hendikep, jelikož zde platila nej-
delší uzavírka bazénů, a tak byly tréninkové mož-
nosti velice omezeny. Navzdory situaci se juniorům 
podařilo dosáhnout skvělých úspěchů.
Reprezentantům se podařilo vybojovat celkem tři 
medaile. Dvě stříbrné medaile a dva tituly vicemi-
stra světa získal Daniel Cimburek na tratích 100RP 
(rychlostní potápění) a 400RP, kdy na trati 400RP 
kromě titulu Dan překonal i juniorský rekord ČR, 
který držel od roku 2018 Jakub Kovařík z klubu La-
guna Nový Jičín. Další medaile, tentokrát bronzová, 
putovala do naší vlasti zásluhou Tomáše Pilného, 
který si na trati 200PP (ploutvové plavání) vylepšil 

osobní rekord o neuvěřitelných 2,5 s a nestačil pou-
ze na hvězdu šampionátu, Maďara Kisse, a Ukra-
jince Palmarchuka.

Text a foto: Anna Cimburková,   
Pro Czech Finswimming
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Sedm českých kovů ve světové konkurenci
Dlouhých dvacet měsíců trvalo, než čeští plavci znovu okusili atmosféru svě-
tového poháru. Toto dlouhé čekání bylo přerušeno až v maďarském Egeru 
o víkendu 8.-9. října 2021. Spolu s nimi se zde sešli plavci z 39 klubů a 11 zemí. 
České barvy hájilo hned sedm klubů – Aquaklub Liberec, pražské kluby Mod-
rá Hvězda a Pulec, KP Pardubice, Tábor a oba kluby z Přerova, Skorpen a Fast 
Fins. V jejich barvách se objevilo 23 závodníků, kteří vyplavali osobní rekordy, 
skvělá umístění a v některých případech i medaile.

medaile se největší měrou postaral juniorský závodník Daniel Cimburek, kte-
rý do Pardubic přivezl hned čtyři. Zlato získal na 100RP a první byl také na 
400RP, kde pouze půl sekundy zaostal za svým juniorským rekordem. Zbylé 
dvě medaile získal na nejkratších sprintech – stříbro z 50 na hladině a bronz 
ze stejné distance pod vodou.
Skvěle mu sekundoval jeho kamarád a tréninkový parťák z Modré Hvězdy Pra-
ha, Tomáš Pilný. Ten potvrdil své místo mezi světovou elitou na trati 200PP, 
kde vybojoval stejně jako na MSJ bronzovou medaili. To nejlepší si ale nechal 
na 400PP, kde většinu závodu vedl, a nakonec nestačil pouze na světového 
rekordmana z Maďarska a vybojoval tak stříbrnou medaili.
Ani mezi juniorkami nezůstaly české barvy bez cenného kovu. O bronzovou 
medaili se postarala Klára Mazalová z Tábora na trati 800PP.
Další umístění do finálové osmičky získali v juniorské kategorii Matěj Novotný 
(5. na 400RP), Adéla Zapletalová (5. na 400BF), Nela Dušková (6. na 100RP), 
Vasilij Ploc (6. na 100RP), Antonín Piňos (6. na 400BF) a Veronika Vašíčková 
(8. na 100RP).
Mezi seniory se nejlépe dařilo Matyáši Kubíčkovi, který si odvezl bramborovou 
medaili ze čtyřstovky na hladině, ke které přidal páté místo na dvojnásobné 
trati. Svého týmového kolegu napodobila i Dominika Benešová, která na čtvr-
té pozici doplavala na 400 metrů pod vodou, k čemuž přidala páté místo na 
podvodní stovce. Těsně pod stupni vítězů skončila i Kateřina Padalíková, kte-
rá skončila čtvrtá na trati 200PP, dvě šestá místa pak získala na tratích 100PP 
a 400PP.

Další kvalitní výkony mezi seniory předvedli Matěj Hruška (5. na 50PP), Kris-
týna Janoušková (6. na 100RP), Jakub Kotulan (7. na 50PP), a René Vašíček 
se Štěpánkou Kolářovou (oba 7. na 100RP).
Po světovém poháru si závodníci dlouho neodpočinou, hned první víkend v lis-
topadu je čeká Mistrovství ČR jednotlivců ve Zlíně.

Text a foto: Josef Cimburek,  
pro Czech Finswimming

Dvě první místa z mistrovství světa  
v dálkovém plavání pro Českou republiku
Odložené první samostatné mistrov-
ství světa v distančním plavání 
s ploutvemi hostila koncem září ko-
lumbijská Santa Marta. Náročný rok 
poznamenaný covidovou krizí 
a mnohde s nemožností trénovat či 
vůbec vycestovat, se podepsal i na 
celkové účasti na tomto vrcholu pla-
vecké sezóny. Do Kolumbie se i tak 
sjeli sportovci z celkem 15 zemí, aby 
porovnali svoji formu v mořských vl-
nách.  Českou republiku reprezento-
valo pět závodníků v kategorii seniorů 

a dva závodníci v kategorii master. 
O medaile se postarali Zbyněk Svozil 
a Peter Majerik právě v kategorii 
master.
Úvodní den mistrovství přinesl radost 
českým barvám. Na svůj první start 
se totiž postavili závodníci kategorie 
master, kde jsme měli hned dvojité 
zastoupení. Trať byla postavena na 
moři nedaleko pláže a vytyčena byla 
jako pravidelný čtverec o stranách 
250 metrů. Odpolední program vždy 
doprovázely vlny, se kterými se mu-
seli všichni závodníci popasovat. 
Úvodní disciplína na 1 kilometr BF 
(dvě ploutve) se povedla Zbyňkovi 
Svozilovi, když ve své věkové katego-
rii zvítězil časem 11:50,91. Druhý čes-
ký plavec Peter Majerik doplaval mezi 
vrstevníky druhý v čase 12:26,26.
Druhý den šampionátu se postavil na 
start již kompletní český tým. V závo-
dě na 5 kilometrů PP (s monoploutví) 
v kategorii mužů vybojoval Filip Látal 

osmé místo. Ve stejném závodě Mar-
tin Děcký z taktických důvodů nedo-
plaval, aby pošetřil síly do odpolední-
ho startu na 3 kilometry BF (bifins). 
V závodě žen se představily Zuzana 
Svozilová a Alžběta Hnáthová, které 
předchozí den trápily zažívací potíže 
a v hlavním závodě tak doplavaly na 
14. resp. 15. příčce. Odpolední pro-
gram zahájili muži na tříkilometrové 
trati, kde si David Musil doplaval pro 
osmé místo a Martin Děcký skončil 
dvanáctý.

V závěrečný den šampionátu čekala 
na českou výpravu kombinace štafe-
tového závodu na 4x 2 kilometry PP 
mix (2 muži + 2 ženy) a individuálního 
závodu na 1 kilometr PP, resp. BF. Do 
štafety nastoupil Martin Děcký, Zuza-
na Svozilová, Alžběta Hnáthová a Filip 
Látal a ve velmi silné konkurenci si 
doplavali pro sedmé místo. Svého 
nejlepšího výkonu dosáhl David Musil 
na trati 1 kilometr BF, který zvládl 
zaplavat v čase těsně nad deset minut 
což znamenalo krásné šesté místo. 
V závodě na 3 kilometry BF v katego-
rii master opět zvítězil ve své katego-
rii Zbyněk Svozil a jeho týmový kolega 
Peter Majerik doplaval na druhém 
místě.
Největší bitva se ovšem rozpoutala 
v závodě na 1 kilometr PP mužů, kde 
se již od samého počátku plavalo vel-
mi ostré tempo a při hromadném 
startu došlo na několik kolizí. Závod 
byl velmi napínavý až do posledních 
metrů, kde se o medaile popral i Filip 
Látal, který se v cíli radoval z bronzo-
vé medaile. Video cílového rozhodčího 
ovšem ukázalo, že se Filip radoval 
předčasně, a i přes opravdu famózní 
finiš, kde je potřeba proplavat virtu-
ální cílovou linii, bohužel zastavil pří-
liš brzy, a třetí místo tak pro sebe zís-
kal jeho soupeř. Filip Látal tak obsadil 
velmi nepopulární čtvrtou příčku. 
Martin Děcký ve stejném závodě ob-
sadil poslední 23. příčku. Alžběta 
Hnáthová v kategorii žen dokončila 
také na poslední 16. pozici.

Text a foto: Reprezentace DPP
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Čeští orientáři vezou z mistrovství Evropy 7 titulů
Po roční odmlce, způsobené pande-
mií, se česká reprezentace orientač-
ního potápění vydala na Mistrovství 
Evropy do Estonska. Na závodníky 
čekalo nevlídné počasí plné deště, 
chladna a prudkého větru. Naštěstí 
s podobnými podmínkami závodníci 
počítali, a tak měli dostatek kvalitního 
oblečení.
Vodní plocha ve Viljandi je charakte-
ristická nevyzpytatelným prouděním 
vody a nízkou viditelností. Ale náš tým 
se s těmito nástrahami vypořádal 
vskutku výtečně! Hned v první disci-
plíně MONK, která se plave ve dvoji-
cích, jsme otevřeli medailové konto, 
a to dokonce dvojnásobně. Muži ve 
složení Jakub Němeček a Ondřej 
Kašpar podlehli pouze maďarské dvo-
jici a získali další společnou medaili. 
Ženy, za které plavaly Zuzana Dvořá-
ková a Kristýna Janoušková, své sou-
peřky doslova rozdrtily a získaly titul 
mistryň Evropy! V juniorech se smí-
šené dvojici Lucii Kopecké a Matěji 
Novotnému tolik nedařilo a závod ne-
dokončili, když nenašli třetí kontrolní 
bod.
V následující disciplíně Hvězdě jsme 
opět ukázali, že patříme ke světové 
špičce, když v mužích získal třetí mís-
to Martin Šmejkal, který tak odstar-
toval svůj neúspěšnější šampionát. 
Další z mužů Jakub Němeček do zá-
věrečné tyče také bojoval o medaili, 
ale nakonec skončil na sedmém mís-
tě. Jakub Valníček doplatil na špatné 
podmínky a doplaval jedenáctý. V ju-
niorech si svou první medaili vyplaval 
Matěj Novotný, kdy nad jeho síly byl 
jen favorit Tamás Szász z Maďarska. 
Těsně pod stupni vítězů skončil To-
máš Pilný, startující trojici doplnil na 
desátém místě Šimon Machát.
Ve stejné disciplíně odpoledne star-
tovaly i ženy a juniorky. Dominika Be-
nešová na svém prvním seniorském 

šampionátu bojovala do závěrečných 
metrů o medaili, bohužel na ni nako-
nec zbyla nepopulární bramborová. 
Svou extratřídu opět předvedla Zuzka 

Dvořáková, která zaplavala perfektní 
závod a všem soupeřkám ukázala 
ploutev a bezpečně zvítězila. V juni-
orské kategorii se podařilo získat 
bronzovou medaili Lucce Kopecké. 
Naše další medailová adeptka Barbo-
ra Svobodová bohužel udělala chybu 
proříznutím vodní hladiny částí 
ploutve a slibně rozjetý závod pro ni 
skončil na třetí tyči. Na jedenáctém 
místě skončila Štěpánka Kolářová, 
která na tomto šampionátu přede-
vším sbírala cenné zkušenosti v těž-
kých podmínkách. Podle programu 
nás ve čtvrtek čekala disciplína Tyče 
a tentokrát dopoledne startovaly ženy 
a juniorky. A dál pokračovala zlatá sé-

rie Zuzky Dvořákové, kdy si poradila 
jak s nebezpečnými soupeřkami, tak 
hlavně s měnícími se podmínkami ve 
vodě. Domča Benešová skončila na 

osmém místě a Kristýna Janoušková 
na místě čtrnáctém. V juniorkách se 
stříbrné medaile dočkala Barča Svo-
bodová, když porazila všechny sou-
peřky kromě ukrajinské závodnice 
Zubko.
Po dvou propršených dnech se poča-
sí trochu polepšilo a na disciplínu M 
kurz už byla jen zima a občasné pře-
háňky. Martin Šmejkal, který obhajo-
val zlato z posledního šampionátu, 
předvedl perfektní závod a nejrych-
lejším časem dne a nulovou odchyl-
kou v cílovém pásmu svůj, dva roky 
starý, titul obhájil! Za sebou nechal 
Petera Balasze a na třetím místě na-
konec klasifikovaného Jakuba Ně-

mečka. O tento bronz jsme museli 
zabojovat protestem, který opravil 
chybu rozhodčích v cílovém pásmu. 
O skvělý výsledek se postaral také 

Matěj Novotný, který závod v junior-
ské kategorii opanoval. A také si užil 
atmosféru, když závodníkovi na vyhlá-
šení hraje česká hymna. Nejrychlej-
šího juniorského času dosáhl Tomáš 
Pilný, ale šestimetrová odchylka v cíli 
stačila jen na páté místo. Matyáši Ku-
bíčkovi se bohužel nepodařilo objet 
otočné boje a skončil na děleném 
dvanáctém místě.
Zuzka Dvořáková v disciplíně M kurz 
přerušila svou zlatou sérii a tentokrát 
brala „pouze“ bronz. Měla sice nej-
rychlejší čas v cíli, ale odchylka šest 
metrů ji odsunula na třetí pozici. Kris-
týna Janoušková se po problémech 
na druhém otočném bodu dostala do 
cíle na osmém místě. Nejrychlejšího 
času ve své kategorii dosáhla také 
Barča Svobodová, avšak čtyři metry 
v cíli posunuly Barču níž ve výsledko-
vé listině. Naštěstí ne o mnoho, a tak 
Barča brala druhé místo za vítěznou 
domácí závodnicí.
Poslední disciplínou bylo týmové sjíž-
dění. V něm nejprve svou soutěž 
ovládly ženy ve složení Zuzana Dvo-
řáková, Barbora Svobodová, Domini-
ka Benešová a Kristýna Janoušková. 
Po ženách předvedli skvělý závod 
i muži Jakub Němeček, Ondřej 
Kašpar, Martin Šmejkal a Jakub Val-
níček a nejrychlejším časem dne zví-
tězili před týmy Maďarska a Němec-
ka.
Pro Ondru Kašpara znamenala zlatá 
medaile ze sjíždění nejlepší možnou 
tečku za jeho dlouhou a úspěšnou re-
prezentační kariérou. 

Text a foto: Reprezentace OP,  
pro www.czechfinswimming.cz
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Třetí místo ve spearfishingu
„Rád bych se podělil se zážitky z pod-
zimního mistrovství Polska ve spear-
fishingu,“ píše v úvodu svého shrnutí 
Karel Hodač. 
Jaké to v Polsku bylo? Pro začátek 
něco o místě konání závodů. „Jezero 
Dabrowa Wielka leží v oblasti Mazur-
ských jezer, přibližně 120 kilometrů 
od Gdaňsku. Vodní plocha je cca osm 
kilometrů dlouhá, v nejširším místě 
cca jeden kilometr široká, maximální 
hloubka je 20 metrů. Teplota vody byla 
19° C a viditelnost 0,75-1,5  metru, 
tedy katastrofa. Největším problé-
mem tohoto jezera byla ale zarybně-
nost. Přelétává nad ním pravidelně 
hejno kormoránů, a ti dokáží vyluxo-
vat všechny ryby, na které narazí. Při 
viditelnosti pod vodou, jaká byla, jsme 
téměř neviděli ani drobný rybí potěr, 
a to vždy znamená, že je někde pro-
blém a velcí dravci typu štika vlastně 
nemají co lovit,“ přibližuje těžké pod-
mínky pro závodníky Hodač a dodává: 
„Břehy jezera dokola jsou zarostlé 
rákosem, který zasahuje kolikrát až 
20 metrů do vody, to znamená, že by 
zde mělo být dokonalé útočiště pro 

rybí potěr. Takže suma sumárum cel-
kem 25 závodníků za dva závodní dny 
naplavalo přibližně 250 kilometrů 
okolo jezera a přinesli celkem tři bo-
dované ryby – dvě štiky a jednoho 
okouna.“
A jak se dařilo Čechům? „Náš tým 

neviděl ani ploutev jakékoliv bodova-
né ryby a tak na tom byli i téměř 
všichni ostatní. Ty dvě štiky přinesli 
místní lovci, kteří jezero znají a moh-
li jít skoro najisto. Takže jsme si pěk-
ně zaplavali, ale neúspěch to rozhod-
ně nebyl – byly vyhlášeny výsledky 

celkového mistrovství Polska za rok 
2021 a v týmové soutěži jsme se 
umístili díky jarnímu výkonu na 3. 
místě,“ uzavírá s radostí vzpomínky 
Karel Hodač.

Text a foto: Karel Hodač

4. místo z mistrovství světa ve freedivingu
Poslední červnový týden se konalo v Srbsku mistrovství 
světa ve freedivingu. V Bělehradu se konaly soutěže v ba-
zénových disciplínách. Celkem 112 nejlepších sportovců 
z 26 zemí se poměřilo své síly v sedmi disciplínách. Kva-
litu závodu dokládá překonání tří světových, 25 národních 
a dvou panamerických rekordů.
Na mistrovství světa ve freedivingu reprezentovala v srb-
ském Bělehradě Českou republiku Kateřina Šuranská. 
Soutěžila v disciplíně statická apnoe, kdy jde o to, aby at-
let vydržel v klidové poloze na hladině se zanořenými dý-
chacími cestami co nejdelší dobu bez dechu. Jako buddy 
potápěč byla Kateřině Šuranské k dispozici Veronika Štěd-

rová. Veronika byla přítomna na tréninkových ponorech 
během přípravy Šuranské a obě holky tvořily sehraný tým.
Statická apnoe přišla na řadu 25. června 2021. Kateřina 
vybojovala výkonem 7:06 čtvrté místo. Vzhledem k restrik-
cím a omezené možnosti tréninku se jedná o fantastický 
výkon.
Z pozice národního trenéra bych chtěl velmi poděkovat 
Katce i Veronice, že reprezentovaly Českou republiku ne-
jen fair play přístupem, obrovským tréninkovým nasaze-
ním ale rovněž skvělým výsledkem.

Text a foto: Radek Dvořák,  
Národní trenér pro Apneu


