


Každý z nás je individualita… 



Někteří z nás jsou stateční                      
a cílevědomí 



Někteří dokážou inspirovat                     
a motivovat své okolí 



Někteří z nás jsou talentovaní           
a pracovití 



Někteří z nás jsou schopni 
překonávat tělesný handicap                  

a životní překážky 
 



Jen velmi výjimeční lidé dokážou 
všechno uvedené 



Osobní údaje: 

• Narozen:  25.7.1991, Písek 

• Bydliště: Jankov u Českých Budějovic 

• Dětství strávil v Lipně nad Vltavou, kde se i naučil 
plavat 

• Zájmy:  filmy, hudba, počítače, sjezdové lyžování,               
jízda na kole, řízení auta 

• Hendikep: fokomelie horních končetin                                  
(absence pažních kostí), luxace kolenních kloubů 



Studium: 

• Základní školu při centru Arpida, o.p.s. 

• 2013 - Úspěšné absolvování maturitní zkoušky na 
Integrované střední škole stavební v Českých 
Budějovicích, obor finanční služby 

• Od 10/2013 navštěvuji Vysokou školu technickou  a 
ekonomickou v Českých Budějovicích                                 
– obor ekonomika podniku 

• Studium anglického a německého jazyka 



Projekty a zaměstnání 

• Spoluorganizace projektu: „Lipno bez bariér“ -
programy pro handicapované osoby, které mají za cíl 
plně začlenit tuto skupinu obyvatel do aktivit 
cestovního ruchu na Lipensku 

• Plavecké kurzy s občanským sdružení Stroom Dub 

• Rozhodčí II. třídy pro zdravé a handicapované plavání 

• Společnost DfK Group a.s. – marketingový manažer 

 



Největší sportovní úspěchy: 

• Mistrovství Německa, 3. místo, 2015 
• (50m motýlek) 
• Mistrovství Evropy Eindhoven, 1. a 2. místo, 2014 
• Dvojnásobný vicemistr světa z Montrealu,  2013 
• Paralympiáda v Londýně, 5. místo, 2012 
• Mistrovství světa Eindhoven 1. místo, 2010  

(disciplína 50m motýlek)  
• Mistrovství světa Eindhoven, 2. místo, 2010                     

(disciplína 50m znak)  
• 4.-12. místo Paralympionik roku ČR 2009 
• Paralympiáda Peking, 4. místo 2008 (disciplína 50m znak) 
• Vicemistr světa, 2006 (disciplína 50m motýlek) 

 



 Akce 2016 

• Handicap: 

• 02.04.2016   Karlovarský Pohárek 

• 30.04.2016 – 07.05.2016 ME Madeira 

• 09.06.2016 – 12.06.2016 IDM Berlín  

• 07.09.2015 – 18.09.2016 Paralympijské hry Rio  

• Zdravouši:   

• 18.03.2016 – 19.03.2016 Plzeňský vytrvalec 

• 14.05.2016 – 15.05.2016 Západočeský pohár 



Rekordy: 

• 3x světový rekord 50m motýlek, Reykjavík 2009, 
překonán v Berlíně 2010 a opět překonán                             
v Eindhovenu 2010 

• 2x evropský rekord 50m znak Berlín 2012, Londýn 
2012  

• 50m volný způsob – osobní rekord Eindhoven 2010 

• 100m volný způsob – osobní rekord Eindhoven 2010 

 



Bez koho a bez čeho se život 
Arnošta Petráčka neobejde? 



…celoživotní podpory rodičů 



…trpělivosti trenéra Jiřího Filipa                               
z Plavání České Budějovice o.s. 



… trpělivosti trenéra  Jiřího Dvořáka ve       
Fitness centrum Pouzar, a. s. 



…Lipna nad Vltavou 
 (kde to vlastně všechno začalo) 



…českobudějovického bazénu, kde trénuje 



…jízdy na kole 



…lyžování 



…samozřejmě plavání 



…a lidí, pro které je kamarádem, inspirací 
a hnacím motorem 

• „Arny je skromný, společenský, zodpovědný  a velmi 
SPOLEHLIVÝ člověk „          
    (Vlastimil Hybrant, osobní fotograf) 

 

• Neznám cílevědomějšího človíčka, které si jde za svými sny a 
cíli tak, jako Arny…… Těším se na další jeho životní úspěchy.  

(Iveta Glaserová, DfK Group a.s.) 

 

 

 

 



Jen velmi výjimeční lidé                           
dokážou všechno… 

 

Fandíme ti Arny! 














