
Arnošt Petráček
Závěrečná zpráva pro rok 2022



Na následujících stránkách se dozvíte, jak Arny trávil 

uplynulý rok.

Byl ve vodě i na suchu, ale vždy v plném nasazení 

a s úžasnými výsledky!

No, posuďte sami…



LEDEN + ÚNOR

Suchá příprava v Livignu 

(15. - 22.1.)

Soustředění Domažlice

(4. - 6.2.)



BŘEZEN

Soustředění Lignano

7. - 11.3.

Světová série Lignano

(11. - 13.3.)

3. místo 50m znak

Vyhlášení Nejlepšího 

handicapovaného 

sportovce roku 2021

(24.3.)

3. místo



DUBEN

IDM Berlín

(31.3 - 3.4.)

1. místo100m znak

2. místo 50m znak



KVĚTEN

Para swimming Prague

(7.5.)

1. místo 50m znak

1. místo 100m znak

Velká cena 

Ústí nad Labem

(8.5.) Soustředění 

Bulharsko

(10. - 18.5.)

Mistrovství ČR 

Plzeň

(28.5.)

1. místo 50m motýl

1. místo 50m znak

1. místo 100m znak

3. místo 100m VZ



ČERVEN

Mistrovství světa 

Madeira

(12. - 18.6.)

1. místo 50m znak



ČERVENEC

Soustředění Bulharsko 

(1. - 12. 8.)



Červencovým soustředěním v Bulharsku, Arnymu 

skončila plavecká sezona. 

To ale rozhodně neznamená, že zahálel! 

Naopak… účastnil se mnoha akcí, na které kvůli 

plavání neměl moc času. 

Jezdil za dětmi do škol, kde si s nimi povídal nejen o 

plavání, ale i osobním životě. Absolvoval akce 

sportovní i benefiční a dá se říct, že byť to bylo 

někdy časově náročně, Arny si to náramně užíval.





Děkujeme všem sponzorům a 

partnerům za podporu.

Bez vás by to nešlo!

Váš Arny a spol.
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