
     

      

 

 

Tisková zpráva 

 

DALŠÍ CENNÉ KOVY PRO ČESKÉ REPREZENTANTY - TENTOKRÁT 

Z INDIVIDUÁLNÍHO HLOUBKOVÉHO MISTROVSTVÍ SVĚTA  

VE FREEDIVINGU  

 

Antalya Kas (Turecko), 9. října 2016  

 

Mistrovství světa v hloubkových disciplínách freedivingu (CMAS 2nd Apnea World 

Championship Outdoor), který pořádá organizace CMAS (Confédération Mondiale des 

Activités Subaquatiques - založená v roce 1959 v Monaku, jejímž prvním a dlouholetým 

prezidentem byl J-Y. Cousteau), se letos konalo v Turecku. Na začátku října 2016 Českou 

republiku reprezentovali tři závodníci v potápění na nádech: Alena Konečná, Michal Rišian a 

Michal Švadlenka, všichni z týmu Apneaman. Soutěžilo se ve čtyřech hloubkových disciplínách – 

konstantní váze s monoploutví  (CWT), konstantní váze s dvěma ploutvemi (CWT-BIFIN), jump 

blue (JB) a konstantní váze bez ploutví (CNF). 

 

Hned první závodní den se Alena Konečná ponořila s monoploutví do hloubky 85 metrů a suverénně 

získala stříbrnou medaili a národní rekord. Na zlato jí chyběl pouhý metr. Michal Rišian se s 96 metry 

umístil na krásném čtvrtém místě, ačkoli se specializuje na jinou disciplínu a konstantní váhu s ploutví 

prakticky netrénoval. Také Michal Švadlenka předvedl velmi dobrý výkon a se 73 metry (je to jeho 

osobní rekord v závodu) se umístil na 12. příčce. 

 

Následující den se konal závod v disciplíně jump blue. Čeští reprezentanti se rozhodli nestartovat a 

raději šetřit síly na závod konstantní váze s dvěma ploutvemi, který byl na programu mistrovství o den 

později. Tato strategie se vyplatila.  

 

Alena Konečná si v disciplíně CWT-BIFINS (která je s ohledem na efektivitu kopu s dvěma 

ploutvemi oproti monoploutvi náročnější) nahlásila konzervativní hloubku 70 metrů, vynořila se 

s úsměvem na rtech a opět se mohla radovat ze stříbrné medaile. Další z českých závodníků Michal 



     

      

Švadlenka s přehledem zvládl hloubku 65 metrů a skončil osmý. Oba tak vytvořili národní rekordy 

v této disciplíně.  

 

Po dni volna přišla na řadu poslední, fyzicky nejnáročnější disciplína – konstantní váha bez ploutví. 

Nebylo žádným tajemstvím, že Michal Rišian patří k favoritům. V létě vytvořil světový rekord v této 

disciplíně ve sladké vodě a do Turecka odjížděl s tím, že se bude soustředit primárně na tuto disciplínu 

a pokusí se o světový rekord CMAS i v moři. Michal Rišian si nahlásil hloubku 78 metrů, tedy o 7 

metrů více než byl stávající světový rekord CMAS. Tuto hloubku zvládl a získal na tomto závodě 

první zlato a světový rekord pro Českou republiku. Netrvalo dlouho a také Alena Konečná se 

mohla radovat ze zlata a světového rekordu CMAS s hloubkou 60 metrů. Dosavadní rekord 

překonala o dva metry. Michal Švadlenka skončil s 50 metry devátý.  

 

Česká výprava tak byla se 4 medailemi druhou nejúspěšnější výpravou tohoto mistrovství za italskými 

závodníky, kteří jeli ve výrazně vyšším počtu, a kteří získali celkem 6 cenných kovů. Opět se 

potvrzuje, že i bez moře patříme ke špičce světového freedivingu.  

 

Za dosavadní podporu patří obrovský dík všem fanouškům a především sponzorům reprezentace: 

špičkové vybavení dodal Salvimar (obleky FLUYD) a Apneautic. Výjezd na šampionát významně 

podpořil Svaz českých potápěčů a to díky skvělé spolupráci při získávání dotace od MŠMT na 

reprezentaci, která letos pokryje velkou část nákladů - startovné, ubytování, cestu na MS. Jednotlivé 

závodníky dále podpořili jejich individuální partneři klub Apneaman.cz, FALON a alli. Děkujeme a 

těšíme se na další spolupráci v příští sezóně! 

 

Celkové výsledky: 

 

Ženy CWT: 

1. místo    ARTNIK Alenka – 86 m   Slovinsko 

2. místo   KONEČNÁ Alena – 85 m   Česká republika 

3. místo   GOCEN Derya – 78 m    Turecko 

Muži CWT: 

1. místo    LEUCI Homar – 104 m    Itálie 

2. místo   TOURREAU Stéphane – 103 m  Francie 

3. místo   STECHMANN Jesper – 100 m   Dánsko 

4. místo   RIŠIAN Michal – 96 m   Česká republika 

12. místo   ŠVADLENKA Michal  – 73 m   Česká republika 



     

      

 

Ženy CWT-BIFINS: 

1. místo (světový rekord) ARTNIK Alenka – 82 m   Slovinsko 

2. místo   KONEČNÁ Alena – 70 m   Česká republika 

3. místo   ERCUMEN Sahika – 68 m    Turecko 

Muži CWT-BIFINS: 

1. místo    TOMASI Michele – 91 m   Itálie 

2. místo   FERRI Vincenzo – 86 m   Itálie 

3. místo   STECHMANN Jesper – 85    Dánsko 

8. místo   ŠVADLENKA Michal – 65 m   Česká republika 

 

Ženy CNF: 

1. místo (světový rekord) KONEČNÁ Alena – 60 m   Česká republika  

2. místo   ERCUMEN Sahika – 50 m    Turecko 

3. místo   VILA CATALA Gemma – 50 m  Španělsko 

Muži CNF: 

1. místo (světový rekord) RIŠIAN Michal – 78 m   Česká republika 

2. místo   LEUCI Homar – 74 m    Itálie 

3. místo   GIURGOLA Michele – 68 m   Itálie 

9. místo   ŠVADLENKA Michal  – 50 m   Česká republika 

 

Ženy JB: 

1. místo    OVODOVA Natalia – 162,53 m  Rusko 

2. místo   LIJIC VUJIC Lidija – 158,18 m   Chorvatsko 

3. místo   RODDA Cristina – 155,26 m   Itálie 

Muži JB: 

1. místo   GUERIN BOERI Arthur – 200,95 m      Francie 

2. místo   ROSADO ESTRADA Alfredo Leonidas – 185 m   Ekvádor 

3. místo   ARIAS CORDOVA Hector Daniel – 112,15 m      Chile 

 

Popis jednotlivých disciplín: 

Konstantní zátěž s ploutvemi (CWT) - potápěč sestupuje a vystupuje pouze za pomocí monoploutve. 

Odhození zátěže, přitahovaní za lano, nebo jiná dopomoc nejsou povoleny (proto konstantní zátěž – 

platí pro všechny níže uvedené disciplíny). 



     

      

Konstantní zátěž se dvěma ploutvemi (CWT-BIFIN) - potápěč sestupuje a vystupuje pouze za pomocí 

dvou ploutví.  

Konstantní zátěž bez ploutví (CNF) - potápěč sestupuje a vystupuje pouze za pomocí vlastních sil (bez 

ploutví).  

Jump Blue (JB) - v této disciplíně CMAS se potápěč zanoří do 10 m a v hloubce „opisuje“ čtverec o 

délce jedné strany 15 m. Před vynořením označí místo kam doplaval a pak se vynoří – cílem je uplavat 

co největší vzdálenost. 

 

Oficiální stránky CMAS 2nd Apnea World Championship Outdoor Turkey 2016: 

http://www.cmasapneaturkey2016.org/ 

 

Více informací Vám poskytne: 

Pavlína Procházková - AIDA Czech Republic   

tel.: +420 777 835 100, e-mail: p.prochazkova@amphi.cz   

 

 


