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Slovo předsedy oddílu plaveckých sportů 
SK UP v Olomouci 
 
 
 
Vážení přátelé olomouckého plavání, 
 

je mi nesmírnou ctí, že vás mohu pozdravit při příležitosti oslav 75. 
výročí činnosti olomouckého plaveckého oddílu. Za tu dobu prošly 
naším oddílem stovky závodních plavců, z nichž se mnozí svými 
výsledky vypracovali až do národní reprezentace. Plavecká škola, která 
je nedílnou součástí činnosti oddílu, pak dala plavecké základy 
desítkám tisíc malých dětí a výraznou měrou se podílela a podílí na 
snižování plavecké negramotnosti v olomouckém regionu. 

S potěšením mohu konstatovat, že se daří i nadále úspěšně 
pokračovat v tradici, kterou založili naši učitelé a trenéři, jimž plavání a 
plavecký sport přirostly k srdci a kteří své řemeslo dokázali předávat 
dál. Jejich odkaz je zároveň naší velkou zodpovědností pro současnost 
i budoucnost olomouckého plavání. 

Za dalších pět let oslavíme nejen 80. kulatiny našeho plaveckého 
oddílu, ale též plné století od prvních zmínek o organizovaném plavání 
v Olomouci. Přeji nám všem, aby i v následujících časech bylo 
olomoucké plavání úspěšné a přinášelo radost i zábavu. 
 
 

Jan Pospíšil 
předseda oddílu 
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Slovo prezidenta Sportovního klubu UP v Olomouci 
 

 

 
Vážení sportovní přátelé, kamarádi, 
příznivci olomouckého plavání, 
 

k 75. výročí plaveckého oddílu 
náleží srdečné blahopřání. Jsem rád a 
velmi potěšen, že mohu být stále 
členem tohoto oddílu, a to již od roku 
1951. Bylo to vždy společenství 
obětavých, moudrých učitelů, přátel 
a kamarádů, kterým se plavání 
v Olomouci stalo srdeční záležitostí. 

Plavecký oddíl vždy patřil k těm 
největším a nejúspěšnějším oddílům 
Sportovního klubu UP v Olomouci. Dík 
patří všem těm, kteří se podílejí a podíleli na dobrém jménu a na 
reprezentaci celého klubu, univerzitního sportu a města Olomouce. 
Poděkování náleží také těm, kteří vzpomínali a vzpomínají na chvíle 
prožité v dobré partě, těm, kterým se voda stala láskou a oddíl či 
bazén druhým domovem. 

Do dalších let přeji všem a celému oddílu co nejvíce pohody, co 
nejméně ekonomických problémů a další velké úspěchy. 
 
 

RNDr. Ladislav Bank 
prezident SK UP v Olomouci 
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Z historie plaveckého sportu v Olomouci před obnovením 
plaveckého oddílu v roce 1943 
 
 
 

Za možnost zpracování této části textu patří dík bohužel již 
zesnulému přerovskému příteli panu Ladislavu Chajdovi. 
 
 
1923 Plavecký odbor YMCA Olomouc registrován u ČsaAPS 

a vyškrtnut z registrace v roce 1926. 
1926 YMCA v Olomouci otevřela plovárnu. PK YMCA Olomouc, 

J. Šreth, hotel Slávia Olomouc. 
1927 Vedle činnosti plaveckého odboru YMCA je v Olomouci zřízen 

plavecký odbor SK Olomouc. 
1930 Začíná se budovat plavecký stadion v mrtvém rameni řeky 

Moravy s rozměry 30 × 100 m. Plavecký stadion v Olomouci je 
účelnou stavbou, do níž dala dar občanská záložna (obnos 
500.000 Kč). Spolumajiteli stavby jsou město Olomouc a místní 
Sokol. Tento sokolský stadion, který vlastně bude koupalištěm, 
je otevřen v květnu 1931. 

1931 Zřízen plavecký odbor ve sportovní společnosti Olomouc, 
vedoucí poručík Šesták. Jsou pořádány velké plavecké závody 
pod protektorátem, velitelem olomoucké posádky generálem 
Weissem. 

1934 Přebory ČOS byly součástí cvičení dvou sokolských žup v Brně; 
v závodě na 50 m znak zvítězil Walter Stehlík (tehdy Sokol 
Znojmo). Utkání ve vodním pólu MAKABI Olomouc vs. Sokol 
Přerov (4:2) – hráno na plovárně v Přerově (sestava MAKABI 
Anderka, Schlinger, Fleischmann, Wilhelm, Škrdlant, Goldman, 
Sívek). Zápas řídil p. Jitřenka z Olomouce. 

1935 MAKABI Olomouc vs. Sokol Přerov (2:2), hráno opět v Přerově, 
rovněž uspořádány plavecké závody. Z olomouckých plavkyň se 
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účastní Klimplerová a Wintrová, které zde získaly 3. místo. Na 
sokolské plovárně v Olomouci se konalo plavecké utkání 
a vodní pólo mezi MAKABI Olomouc a Sokolem Přerov. 

1938 Sportovní slavnosti olomouckých klubů. Na sokolském 
stadionu se uskutečnily veřejné plavecké závody za účasti 17 
plavců. Ze Sokola Olomouc se na prvních a druhých místech 
umístili Bílek, Losenická, Pospíšil, Reichel. Po skončení 
plaveckých závodů byly také ukázky skoků přerovských borců 
a sehráno utkání ve vodním pólu Olomouc vs. Přerov, ve 
kterém zvítězili přerovští pólisté 4:3. 
Plavecké závody mezi Sokolem Olomouc a Sokolem Přerov 
v Přerově, vítězství přerovských 85:43 bodům. Mezi nejlepší 
olomoucké plavce patřili bří Bílkové, Bartoš, Pospíšil, Hirsch, 
Všetičková, Losenická a Skácelová. 

1939 Sokol Olomouc vs. Sokol Přerov, utkání dorostenců 
a dorostenek v plavání i vodním pólu, zde za olomoucké 
startuje Šišák. V tomto roce se také uskutečnily středoškolské 
přebory Čech a Moravy v Přerově, kde si nejlépe 
z olomouckých plavců vedli Šišák, Pospíšil, Nepustil, Ševčík, 
Petřková, Horlichová, Gregorová a Mildschuková. 

1941‒2 Plavání v Olomouci bez závodní činnosti, v útlumu. 
1943 Zásluhou profesorů Zbyňka Losenického a Waltera Stehlíka je 

oživena činnost v plaveckém odboru LTC Olomouc. 
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Přehled 75leté historie plaveckého sportu v Olomouci 
(1943‒2018) 
 
 
 

Olomoucké závodní plavání oslavuje letos 75 let od svého 
organizovaného založení. Historie oddílu plaveckých sportů SK UP 
v Olomouci je pokračováním dějin plaveckého oddílu LTC Olomouc, 
který v roce 1943 založila skupina nadšenců soustředěných kolem 
profesorů Zbyňka Losenického a Waltera Stehlíka. 

Oddíl od roku 1945 pod hlavičkou Sokola Olomouc dosahoval po 
osvobození velmi dobrých sportovních výsledků především zásluhou 
Vlastimila Šišáka a rekordní prsařské štafety v sestavě Talpa, Běhal, 
Junk a Svozil. Vítězslav Svozil byl později jediným československým 
světovým rekordmanem (na 100 m prsa). Také další plavci dosahovali 
velmi dobrých výsledků, např. J. Mareš (dlouholetý československý 
reprezentant ve vodním pólu), J. Romsy, R. Kožušník, M. Kříž, J. Kunc, 
A. Široký, Z. Moravec, J. Knajbl, M. Novák, J. Vejchodská, 
E. Charbulová, S. Hublíčková a jiní. V 50. letech měl oddíl velkou 
zásluhu na každoročním pořádání soutěže oddílů bez zimních lázní, 
které bylo vlastně malým mistrovstvím republiky, protože krytých 
bazénů bylo velmi málo. V roce 1959 byly tyto závody součástí 
mistrovství ČSR v Bratislavě. Na těchto závodech naše družstva 
pravidelně vítězila a získávala nejvíc medailí. Objevila se nová jména – 
L. Bank, P. Navrátil, J. Mádr, P. Macharáček, L. Kašpar, J. Zavadil, 
D. Suchá, M. Horáková, J. Knésková a další. Podmínky pro plavecký 
sport v Olomouci nebyly dobré, protože bazény byly ve velmi špatném 
stavu, takže členové oddílu museli každoročně odpracovat stovky 
brigádnických hodin. Podařilo se natáhnout potrubí s teplou vodou 
z Milozávodů, která sice nebyla čistá, ale měla alespoň přijatelnou 
teplotu. Proto plavecká sezona mohla trvat od května až do října. Ve 
Vančových lázních s malým bazénem byl v roce 1955 ukončen provoz, 
a proto naši závodníci museli dojíždět v zimních měsících do Přerova, 



8 
 

Šternberka, Prostějova, Boskovic a na závody do tehdejšího 
Gottwaldova. Na sokolském koupališti byli do roku 1965 našimi 
nejlepšími plavci především několikanásobní vítězové závodů oddílů 
bez zimních lázní Bank, Junk a Šišák, trenéry byli Karel Rektořík, 
Vlastimil Šišák, Ivan Junk a Lubomír Dvořák. 
 
 

 
 

Dvojice plaveckých legend – Vítězslav Svozil a Vlastimil Šišák 
 
 

Nová historie olomouckého plavání začíná v květnu roku 1965, kdy 
byl v Olomouci otevřen krytý 50m bazén jako první v Čechách a na 
Moravě. Několikanásobně se zvýšil počet členů a k plavání a vodnímu 
pólu se přidaly akvabely, dálkové a zimní plavání, středisko základního, 
zdokonalovacího a branného plavání (dnes plavecká škola) a na krátký 
čas i skoky do vody. Z malého rodinného oddílu se stal klub, kde se 
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všichni členové ani neznali. Brzy po otevření se na bazéně uskutečnily 
mezinárodní závody s rakouským Linzem. Oddíl každoročně pořádal 
přebory ČSR a ČSSR dorostu a dospělých. Oblíbená byla vánoční 
vystoupení akvabel, mnohdy doplněná módními přehlídkami. V krátké 
době se oddíl zařadil mezi deset nejlepších v republice a do 
reprezentace se postupně zařazovali P. Suchánek, J. Poláková, 
D. Nováková a P. Bazger. Mezi přední plavce se dostali Šťastný, Nyeste, 
Rašner, Teplý, Hanuliak, Brada, Skutka, Vajda, Vrána, Pohanková, 
Stavělová, Bradíková a držitelka československých rekordu Pavlů. 

Jak bylo již uvedeno výše, v roce 1965 je po výzvě prof. Waltra 
Stehlíka založena Irenou Šišákovou a Jindrou Klečkovou sekce 
synchronizovaného plavání. Prvním členkami byly bývalé závodnice 
plavání a studentky UP, které dobře plavaly a měly o tento nový sport 
zájem. Patřily mezi ně Dana Banková, Mima Horáková, Irena Šišáková, 
Vilma Široká, Jana Maršálková, Zdenka Zapletalová, Irena Fialová, 
Kateřina Pogodová, Simona Jirková, Míša Maršálková, Pavlína 
Čekmarová, Pavla Kopečková, Lída Šťastníková, Alena Matějčková 
a jiné. Postupně se přidávaly dívky, jež nejen rády plavaly, ale měly 
rády také tanec a hudbu, které tento sport spojuje. Od let 1966−1972 
pořádaly akvabely různá vystoupení v Olomouci i mimo, zejména při 
otevírání nových bazénů nebo u příležitosti různých oslav a výročí. 
Velmi oblíbená byla ve spojení s módní přehlídkou plavek a plážového 
oblečení. Následovala četná vystoupení k různým příležitostem jako 
AFO, univerziády, ve spolupráci se skupinou Mustangů, při zahájení 
provozu nových bazénů v Krnově, Přerově, Břidličné, Rožnově, 
Mohelnici apod. Mezi nejúspěšnější patřily zájezdy do Martina, kde 
akvabely vystupovaly jako hlavní atrakce sportovních slavností. Zájem 
projevovaly ostravská i pražská televize a nejlepší plavkyně měly 
možnost se představit jak samostatně, tak v různých programových 
vysíláních. 

Roku 1973 bylo synchronizované plavání uznáno jako člen 
plaveckých sportů a Jindra Klečková byla zvolena předsedkyní této 
sekce při VSPS ČÚV ČSTV. To byl začátek závodní činnosti a členky 
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našeho oddílu se velice aktivně podílely na práci v sekci (J. Klečková, 
A. Dostálová, H. Krapková, P. Čekmarová, I. Havlíková). Sekce vydala 
pravidla, vypracovala názvosloví a v roce 1974 se uskutečnil první 
závod „Pohár VŘSR“ v Brně. V roce 1975 byla uspořádáním závodu 
pověřena Olomouc a zde začaly první úspěchy našich závodnic – 
3. místo Barbary Knajblové v kategorii juniorek, resp. v roce 1976 
1. místo Kateřiny Knajblové, která byla v té době naší nejúspěšnější 
závodnicí. Postupně se oddíl začal rozrůstat o akvabelový „potěr“, ze 
kterého byly systematicky vychovávány nové závodnice a olomoucký 
oddíl se stal jedním z nejvýznamnějších center synchronizovaného 
plavání v ČSSR a později v ČR. 

Vrátíme-li se zpátky k plavání samotnému, velký význam mělo 
zřízení sportovních plaveckých tříd na ZŠ R. Terera v roce 1966, kde 
vyrostli další vynikající plavci (někteří i reprezentanti ČSSR a ČR), v čele 
s Martou Juránkovou, dále to byli Floder, Bayerová, Andreášová, 
Koláček, Soukupová, Faltýnek, Otisk, Fojtíková, Vaňhara, Sýkora, 
Dosoudilová, Svozil, Sklenář, Lejsková, Štěrbáčková, Muláková, 
Sedláčková, Swaczyna, Kolofík, Heger, Charousková, Opelíková, 
Kubíková, Kašpar, Kratochvíl, sestry Červinkovy, Šímová, Dolínková, 
sestry Macháčkovy, Munzinglerová, Pacák, Chodora, Skřivánek, 
Slavíčková, pozdější olympionik Kladiva, bratři Hajní, Zpěváček, Peška, 
Zavadil ml., Vilímec, Hrubý, Bittner, vítězka Družby a nejlepší plavkyně 
v roce 1986 Lenka Krbečková, Sasák, Juříček, Janout, M. Novotný, 
Široká, Černík, bratři Viktorjeníkovi, Petržela, Levek, olympionik 
Víťazka, Najdekrová, Laštůvková, Daněk, Hovorková, finalista MEJ Dub, 
Zavadilová, Bártková, Popelka, J. Švec, Fleško, Pospíšil, Peštuka, 
Novotný, Čepelák a další. Hlavním trenérem sportovních tříd byl Josef 
Zavadil a trenéři/učitelé, především Lubomír Dvořák, Otto Keluc, 
Jaroslav Teplý a Gabriela Veselá. 

Závodní družstva mužů a žen tvořila hlavní složku plaveckého 
oddílu a od roku 1972 pravidelně startovala v nejvyšší soutěži družstev 
v ČSSR a v ČR. Největším úspěchem v celé historii oddílu bylo vítězství 
žen a bronz mužů v roce 1982. Vedoucími těchto družstev byli Ladislav 
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Bank a Lubomír Dvořák, základ tvořili především členové střediska 
vrcholového sportu mládeže, kteří měli hlavní podíl na úspěších oddílu 
v 80. letech. Prvním trenérem tohoto střediska byl obětavý a zkušený 
Karel Rektořík, který se podílel na přípravě reprezentačního družstva 
ČSSR. Na vynikajících výsledcích měly zásluhu především 
československé reprezentantky Boturová a Holkupová, dále Víchová, 
Hájková, Šupíková, Šmolková, Hajduková, Altmanová, Čermáková, 
Jašková, Šebesta, Adámek, Bank ml., Pacák a dříve jmenovaní žáci 
sportovních tříd. K těmto úspěchům významně přispěli i vysokoškolští 
plavci (studenti UP) Svozil, Šenkyřík, Hagenhofer, Jelínek, Martinec, 
Koukal, Půček, Vakrčka, hostující Mikula, Havlíček, Meca a další. Kromě 
trenéra Rektoříka se do tréninkového procesu zapojili další trenéři 
Bazger, Schejbal, Zavadil a Teplý. V 90. letech bylo velkým úspěchem 
čtvrté místo ve finálové soutěži družstev mužů v roce 1994 a bronzová 
medaile žen v roce 1998. Mezi největší opory patřila olympionička 
z Atlanty (1996) a mnohonásobná přebornice ČR Marcela Kubalčíková, 
několikanásobný přeborník ČR a olympionik Jan Víťazka, dále 
D. Viktorjeník, Neuls, Popelka, Petržela, Levek, Daněk, finalista MEJ Jiří 
Dub, Najdekrová, bronzová z evropské soutěže talentů Laštůvková, 
Hovorková, Zavadilová, Adámková, Kyliánová, Martínková aj. 

Vrcholnou akcí celého oddílu je od roku 1970 pravidelné pořádání 
Memoriálu 17. listopadu v plavání, které v 70. a 80. letech často 
přenášela československá televize. Oddíl spolupracoval s mnoha 
zahraničními kluby, a tak kromě našich nejlepších plavců startovali 
závodníci z Volžského, Turku, Gdaňska, Varšavy, Ratiboře, Berlína, 
Drážďan, Celje, Kranje, Ploesti a po rozdělení Československa také 
slovenští olympionici. Naši závodníci na oplátku startovali na závodech 
spřátelených zahraničních klubů. 

Do roku 1992 bylo součástí oddílu i vodní pólo, jehož tým byl 
úspěšný v celostátní lize a i v mládežnických družstvech patřili 
olomoučtí pólisté mezi nejlepší v ČR. Vedoucími byli Josef Mareš, Ivan 
Junk, Ludvík Kašpar, Jiří Floder, Petr Heger a Zdeněk Moravec. Dálkové 
a zimní plavání patří mezi malou sekci, ale její členové se pravidelně 
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účastní veteránských závodů v ČR. Významnou součástí oddílu je 
plavecká škola, která od roku 1966 plní nesmírně důležitý společenský 
úkol – odstraňování plavecké negramotnosti. V její dopolední 
a odpolední složce projde plaveckou výukou ročně více než osm tisíc 
dětí mateřských a základních škol olomouckého regionu. 

V dlouhodobé historii se o činnost oddílu starala řada dobrovolných 
funkcionářů a trenérů, z nichž mnozí získali vysoká tělovýchovná 
vyznamenání – Ladislav Bank, Lubomír Dvořák, Zdeněk Floder, Josef 
Mareš, Karel Rektořík, Walter Stehlík, Vlastimil Šišák, Jaroslav Talpa, 
dále pak Peter Bazger, František Běhal, Miroslav Hajný, Ferdinand 
Chodora, Ivan Junk, Jindřiška Klečková, Ondřej Nyeste, Aleš Reif, 
Jaroslav Teplý, Josef Zavadil a Leopold Zemčák. Snahou všech 
pracovníků oddílu bylo neustálé zkvalitňování a rozšiřování činnosti, 
aby si oddíl své dobré jméno a postavení mezi nejlepšími plaveckými 
oddíly v ČR udržel a pokračoval v dobré reprezentaci univerzitního 
a olomouckého sportu. 

Následující desetileté období lze charakterizovat jako dobu změn 
a nástupu mladé generace. V roce 1999 získává ZŠ Spojenců statut 
školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (dříve sportovní třídy). 
Původní sportovní třídy, které byly od roku 1966 na ZŠ R. Terera, 
ukončily kvalitní výchovu plavců v roce 1996. Poté měl oddíl nejméně 
plavců v žákovských kategoriích za posledních 30 let. Díky obnovení 
„sportovních tříd“ se výchova mladých plavců opět zlepšila. Bývalí 
vynikající plavci oddílu Viktorjeník, Neuls, Fleško, Dub a Pospíšil se 
postupně plně zapojují do trenérské a později i do funkcionářské 
činnosti. Dochází také k výraznému omlazení cvičitelského sboru 
v plavecké škole i v centru plaveckých aktivit. Ze svazku oddílu se 
v květnu 2009 osamostatnilo synchronizované plavání, které se stává 
dalším úspěšným oddílem SK UP v Olomouci. 

Vlastní závodní plavání střídá sezóny úspěšné s méně úspěšnými. 
Plavci oddílu získávají řadu medailí především na žákovských 
a dorosteneckých mistrovstvích ČR. Medaile na mistrovství ČR 
v kategorii seniorů získali Lucie Nejezchlebová, Petra Formánková, 
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Jakub Nezdoba a Ondřej Němec. V kategorii dorostu pak Tomáš Zavřel, 
Vendula Marková (juniorská reprezentantka), Kristína Krempaská, Jiří 
Daněk, Karel Mikota, Lucie Nejezchlebová, Ondřej Němec (účastník 
MEJ), Markéta Vydrová, Veronika Letochová, Tereza Daňková 
(juniorská reprezentantka) a Adriana Klimková. V roce 2009 na zimním 
mistrovství ČR dorostu zaplavala štafeta 4 × 100 m volný způsob ve 
složení Němec, Dvorský, Mikota a Daněk český dorostenecký rekord za 
3:29,61. 

Oddíl byl v roce 2010 spolupořadatelem Mistrovství světa v plavání 
do 23 let tělesně postižených. Mistrovství se zúčastnila i úspěšná 
plavkyně našeho oddílu Anna Hladká, která zde získala tři bronzové 
medaile v disciplínách 100 m prsa, 200 m polohový závod a 50 m 
motýlek. Oddíl byl také v roce 2011 spolupořadatelem plaveckých 
soutěží v rámci letní olympiády mládeže ČR. Již tradičně pořádaný 
Memoriál 17. listopadu s mezinárodní účastí byl v roce 2012 
přejmenován a termínově posunut na jaro. Současný název závodů je 
Velká cena města Olomouce a Memoriál Jana Opletala. Dlouholetý 
člen oddílu Ladislav Bank za svou závodní, trenérskou a funkcionářskou 
činnost obdržel cenu osobnosti města v oblasti sportu za rok 2011. 

V posledním pětiletí (2013–2018) plavecké družstvo dorostu 
a dospělých pod vedením Dušana Viktorjeníka pravidelně získává 
medaile na MČR v krátkém (zimní sezona), ale i v dlouhém (letní 
sezona) bazénu. Limity do  reprezentačních výběrů juniorů splnili 
Vojtěch Maťátko, Petr Krejčíř a Tereza Neoralová. Maťátko v letech 
2016‒2018 získal také tři tituly mistra ČR v kategorii dorostu a na 
letním MČR 2018 získal v pouhých 17. letech 2 tituly mistra ČR 
v kategorii dospělých. Jeho specializací jsou 50 a 100 m prsa, kde drží 
i rekordy OPS. V roce 2018 se kvalifikoval na ME juniorů, kde startoval 
na 50 a 100 m prsa a v obou disciplínách postoupil do semifinále (14. 
a 15. místo). V juniorské kategorii má Maťátko možnost vylepšit své 
postavení ještě v roce 2019 na MEJ v ruské Kazani. Olomoučtí 
medailisté v kategorii dorostu: Kateřina Jandová, Vojtěch Maťátko, 
Petr Krejčíř a Tereza Neoralová. V kategorii žactva patří naše SpS (dříve 
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sportovní třídy) mezi nejlepší kluby v ČR. Za rok 2016 jsme obsadili 
v hodnocení 6. místo a v roce 2017 8. místo ze všech klubů v ČR. Titul 
mistra ČR v kategorii žactva získali Petr Krejčíř, Vojtěch Bajorek, Tereza 
Neoralová a Anička Martinková. Mezi medailisty dále patří Vojtěch 
Maťátko, Barbora Fusková, Matěj Bajorek a Milan Šišma. Vedoucím 
trenérem SpS je Jan Pospíšil, dále plavce trénují Jiří Fleško, Jiří Dub 
a Stanislav Kurcik. Je potěšitelné, že z vrcholných soutěží v posledních 
letech vozí medaile i naši nejmladší plavci (10‒11 let). Ti se pravidelně 
účastní Poháru Moravy. Děti úspěšné v této kategorii (medailisté 
a další účastníci): Matěj Bajorek, Barbora Bajorková, Vojtěch Bajorek, 
Milan Šišma, Michal Kratina, Barbora Půrová, Matouš Janků a Tadeáš 
Píchal. 

Snahou všech pracovníků jednotlivých složek oddílu plaveckých 
sportů je navázat na úspěšnou činnost minulých let, udržet své dobré 
jméno a postavení mezi oddíly a kluby ČR a významně reprezentovat 
univerzitní a olomoucký sport. 
 
Zpracovali Lubomír Dvořák, Ladislav Bank, Jiří Fleško, Dušan Viktorjeník 
a Jindřiška Klečková (bývalá předsedkyně sekce synchronizovaného 
plavání). 
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Současnost plaveckého oddílu 
 
 
 

Současné aktivity olomouckého plaveckého oddílu navazují na 
bohatou historii a udržují tradiční rozdělení do sportovní a výukové 
oblasti. 

Výuková oblast je doménou plavecké školy, která má svou 
dopolední a odpolední složku. Dopolední složka pod vedením ředitele 
Jana Pospíšila je zaměřena na plaveckou edukaci dětí mladšího 
školního věku, které procházejí povinnou plaveckou výukou v rámci 
školní tělesné výchovy, ale též na děti z mateřských škol. Odpolední 
složka (Centrum plaveckých aktivit), kde je odpovědným pracovníkem 
Filip Neuls, pak nabízí spektrum kurzů jako plavání rodičů s dětmi (3‒4 
roky), kurzy pro neplavce (5‒7 let), zdokonalovací kurzy pro mladší 
(7‒9 let) a starší (10‒12 let) děti a kurzy zdravotního a kondičního 
plavání otevřené starším dětem (od 13 let) i dospělým. Obě složky 
plavecké školy stavěly a staví na pedagogické činnosti desítek 
instruktorů, z nichž jmenujme alespoň Janu Chorou, která za svou 
celoživotní obětavou práci obdržela čestnou medaili České asociace 
univerzitního sportu „Tibi Gratias“. 

Sportovní oblast úzce souvisí se systematickou tréninkovou 
přípravou dětí od věku 7‒8 let přes dorost až po dospělou (seniorskou) 
reprezentaci oddílu. Nejmenším plavcům a výběru talentů se věnuje 
plavecká sportovní přípravka. Starší žáci se připravují v rámci 
sportovních tříd (na ZŠ Spojenců) nebo i mimo ně. Dosahování 
nejlepších sportovních výkonů se pak očekává v tréninkových 
skupinách dorostu a dospělých (seniorů). Současnými trenéry jsou 
Dušan Viktorjeník (trenér dorostu a dospělých), Jan Pospíšil (vedoucí 
sportovních tříd), Jiří Dub, Jiří Fleško a Stanislav Kurcik (vedoucí 
sportovní přípravky). 

Tradičním vrcholem aktivit plaveckého oddílu je každoroční 
pořádání mezinárodních závodů s názvem Velká cena města Olomouce 
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a Memoriál MUDr. Jana Opletala v plavání, které se konají pod záštitou 
olomouckého primátora. V roce oslav 75letého výročí oddílu proběhl 
již 47. ročník této plavecké soutěže, které se vedle českých 
reprezentantů pravidelně účastní závodníci spřízněných oddílů 
z Polska, Slovenska nebo Slovinska. Mezi nejúspěšnější účastníky 
závodů patří olympionici Josef Horký a Hana Černá, kteří v hlavním 
závodě Memoriálu (do roku 2001 400 m polohový závod, poté 200 m 
polohový závod) zvítězili nejčastěji (Horký 10×, Černá 8×). Suverénně 
nejčastějším vítězem v týmové soutěži, vyhlašované od roku 1989, je 
Kometa Brno (25× za 29 let). Mezi současné držitele rekordů Velké 
ceny patří mimo jiné i řada domácích olympijských reprezentantů 
(např. Baumrtová, Chocová, Myšková, Seemanová, Svěcená, Rubáček, 
Verner). 
 

 
 

Družstvo Univerzity Olomouc 2017  
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Historický dokument 
 
 
 
Zpráva na výroční schůzi Sokola Olomouc ze dne 

25. 2. 1948 

 

Plavecký oddíl – vedoucí Walter Stehlík 

--------------------------------------- 

Svoji činnost jsme zahájili dne 29. 4. členskou 

schůzí, na níž byli zvoleni jednak činovníci oddílu, 

jednak stanoven program práce a rozdělení úkolů. 

Vedoucím oddílu byl zvolen opět bratr Stehlík, který 

s výcvikovým sborem, jež tvořili Šišák, Jurečka, 

Šenkyřík a Korytenská, vedli jednak vlastní výcvik a 

obstarávali technické a hospodářské věci oddílu. 

Vlastní plavecká činnost byla zahájen 13. května a 

pěkné počasí nám dovolovalo konati nejenom řádné 

nácvičné hodiny, ale umožnilo nám uspořádání také 

několika podniků. Během prázdnin činnost oddílu 

poněkud ochabla. Přesto však získal plavecký oddíl 

několik nových členů, kteří podali na závodech dobré 

výkony. Dne 28. května jsme uspořádali domácí 

závody, které přinesly tyto výsledky: 100 m znak – 

1. Jurečka (1:35,3), 2. Švestka (1:42,8), 3. Brandýs 

(1:48,0); 100 m kraul – 1. Šenkyřík (1:23,3), 2. 

Viderman; 3x50 m polohová štafeta – 1. Brandýs, 

Šišák, Šenkyřík (2:04,3), 2. Švestka, Jurečka, 

Viderman (2:05,6); 25 m kraul muži – 1. Šišák 

(17,4), 2. Brandýs (18,5), 3. Jurečka (18,8). 

První veřejný podnik uspořádal oddíl 21. června na 

městském koupališti, kdy byl uspořádán trojboj 

s ASCC Uherské Hradiště a POSK Kroměříž. Tento 

trojboj jsme vyhráli poměrem bodů 74:47:30. Po tomto 

utkání byl sehrán zápas vodního póla s družstvem 

Uherské Hradiště, který skončil těsným a zaslouženým 

vítězstvím našich chlapců. 
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Zemské plavecké přebory ČOS se konaly v Opavě 5. a 

6. července. Oddíl vyslal k těmto závodům 4 plavce, 

kteří v celkovém umístění obsadili druhé místo za 

Sokolem Přerov. V závodě na 200 m prsa zvítězil 

Šišák v čase 3:06,7. V ostatních druzích získali 

naši závodníci čestné umístění s ohledem na 

vyspělost a úroveň celého závodu. Tímto závodem stal 

se náš oddíl druhým nejlepším sokolským oddílem na 

Moravě po Sokolu Přerov, který patřil mezi nejlepší 

plavecká družstva vůbec. 

Ve dnech 26. a 27. července uspořádal oddíl na 

městském koupališti druhé domácí závody, o které 

mělo obecenstvo velký zájem. Na 200 m prsa zvítězil 

Šišák časem 3:28,7. Na 50 m prsa žáci byl prvým 

Osina za 51 sekund, na 50 m kraul žáci získal prvé 

místo Kubert za 41,6. Největšímu zájmu se těšila 

soutěž všestrannosti, v níž startovalo 10 nejlepších 

plavců, kteří dokázali svou všestrannost v závodě na 

50 m kraul, prsa a znak. Soutěž vyhrál Vlček s 28 

body před Talpou, Šišákem, Šenkyříkem, Stejskalem, 

Zdráhalem, Brandýsem, Švestkou a Konečným. Bylo 

docíleno těchto výsledků: 50 m znak 1. Talpa 43,2, 

který tímto výkonem vytvořil nový oddílový rekord, 

50 m prsa 1. Vlček 36,2 rovněž nový oddílový rekord, 

50 m kraul 1. Vlček 32,8, nový oddílový rekord. 

V dalším závodě zvítězil na 100 m prsa muži Šišák 

časem 1:27,9, na 100 m kraul Konečný časem 1:21,3 a 

konečně v závodě na 100 m znak muži zvítězil 

Stejskal časem 1:34,4. Polohová štafeta 3x50 m 

(Stejskal, Talpa, Šenkyřík) zvítězila v čase 1:59,6. 

Dále se zúčastnil oddíl Velké ceny Přerova 15. 

srpna a polohového turnaje v Opavě ve dnech 16. a 

17. srpna. V tomto turnaji získalo naše mužstvo 

druhé místo ve své skupině. Poslední utkání bylo 24. 

srpna ve Zlíně, kde jsme zvítězili poměrem 29:26 

bodům. V závodě na 200m prsa muži zvítězil Talpa 

v čase 3:09,3 a vytvořil nový rekord oddílu. Pěkného 

času docílil Jurečka na 100 m znak 1:28,4, což je 

také nový rekord oddílu. Proti loňsku byl učiněn 

velký krok vpřed ve vývoji plaveckého sportu 
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v Olomouci. Při této příležitosti děkujeme správě 

městského koupaliště, která nám vyšla vstříc a tím 

napomáhala zakotvení plaveckého sportu v našem 

městě. Adaptační úpravou zimních lázní bude umožněn 

také nácvik v témže bazénu, což se jistě projeví 

v přípravě závodníků v nastávajícím sletovém roce. 

 
 

 
 

První předseda oddílu prof. Walter Stehlík a nejmladší mistryně 
sportu Marta Juránková  



20 
 

Začátky plaveckého sportu v Olomouci 
(ze vzpomínek Vlastimila Šišáka) 
 
 
 

Historie plavání v Olomouci sahá do doby před druhou světovou 
válkou. Olomoučtí sokolové, ač zaměřeni na všeobecnou tělesnou 
průpravu, měli také oddíly pro lehkou atletiku, plavání, lyžování a další 
sporty. 

Na krásném, 100 m dlouhém bazénu sokolského koupaliště závodili 
členové plaveckého oddílu Sokola Olomouc a plaveckého klubu 
Makkábi Olomouc. Četná utkání s nimi, a to v plavání a ve vodním 
pólu, soustřeďovala pozornost koupajícího se publika. Jména jako 
Fleischmann, Lipschitz, Knopfelnacher aj. (zemřeli v Osvětimi) a ze 
Sokola Olomouc sestry Všetičkovy, Chládek, Pospíšil nebo Šišák patřila 
mezi hlavní aktéry těchto utkání. 

V té době bylo v Olomouci několik plováren. Nejkrásnější „Sokolák“ 
s restaurační terasou, pískovou pláží plnou pohodlných lehátek 
a velkou předehřívací nádrží umožňoval rekreovat se v krásné parkové 
části města Výpadu. Další plovárnou byl Orelský stadion se dvěma 25m 
bazény. Řeka Morava, tehdy ještě čistá a plná zdravých ryb, skýtala 
Olomoučanům koupání v prostoru od lávky ke Klášternímu Hradisku až 
po Černovírský most. Další možnosti představovala vojenská plovárna 
na Envelopě, rovněž vybavená kabinami a volejbalovým hřištěm, a dále 
koupání u Moravských železáren na rameni řeky Moravy (úsek zvaný 
Na planém), resp. jezírka v okolí města. Německé obyvatelstvo mělo 
svůj „Freibad“ na mrtvém rameni Moravy protékajícím podél 
Dobrovského ulice a říční plovárnu s bělidlem na rameni Moravy 
v prostoru dnešního krytého bazénu. 

Doba protektorátu Čech a Moravy a válečná doba 2. světové války 
pozdržela aktivitu plaveckého oddílu až do roku 1943. Pořádaly se 
tehdy jen závody po školské linii (tehdy Obchodní akademie Olomouc 
velmi čestně obstála), v dubnu 1941 v Brně plavecké mistrovství 
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Moravy, kde jsme získali 2. místo za Brnem. A v červnu 1941 opět 
celostátní přebor v Přerově. 

Provokován nepřerušenou činností plaveckého oddílu SK Přerov se 
zakládá počátkem roku 1943 v Olomouci staronový plavecký oddíl. 
Činnost je soustředěna na Orelský stadion a prvními aktéry jsou 
studenti Slovanského gymnázia v Olomouci. Zásluhou profesorů 
tělesné výchovy Zbyňka Losenického a Waltera Stehlíka, resp. plavce 
Vlastimila Šišáka vznikl trenérský kolektiv, který v krátkém čase 
s velkým zápalem byl schopen uspořádat první propagační závody 
v plavání za podpory sportovních redaktorů olomouckého tisku. 

Činnost plavců byla organizačně začleněna do tenisového oddílu 
LTC Olomouc, kam nás plavce srdečně přijal tehdejší předseda Josef 
Skřivánek, a 5. srpna 1943 byly na Orelském koupališti uspořádány 
závody při značné přízni obecenstva. Závodili plavci i plavkyně nově 
vzniklého oddílu LTC Olomouc. Ze vzpomínek uvedu některá jména 
členů oddílu: Mrázková, Zdráhal, Majerová, Stehlík, Šenkyřík, 
Kabeláčová, Franicová a další. Do dvou měsíců měl oddíl již 50 členů 
a zájem z řad mládeže byl překvapivě velký. 

Už v září 1943 vyhrávají ženy LTC Olomouc 3. plaveckou ligu. 
Tehdejší vítězné družstvo tvořily Franicková, Havránková, Kabeláčová, 
Pospíšilová a Kvapilová. Rok 1944 vykazuje velkou aktivitu. Kádr tvořili 
nadějní plavci jako Šváb, Zdráhal, Talpa, Neoral, Šenkyřík, Hornyšer, 
Jurečka, Kolovrat, Králík, Vláčil, Vykoupil, Smékal, Adamíra, Slabý, 
Konečný aj. V roce 1946 přecházejí plavci LTC Olomouc do Sokola 
Olomouc a úspěšně soutěží s moravskými oddíly. Začíná se hrát i vodní 
pólo, které vede Milan Pospíšil, a plavecký oddíl vede velmi úspěšně 
Walter Stehlík. 

Takové byly začátky plaveckého sportu ve válečných a poválečných 
letech v osvobozené Československé republice. 
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Plavání v Olomouci očima pamětníka 
(ze vzpomínek PaedDr. Jaroslava Talpy) 
 
 
 

Idylická doba na Sokolském stadionu skončila otevřením krytého 
bazénu, kam jsme se v roce 1965 přistěhovali. Tato skutečnost dala 
plavání jiný rámec, změnilo se nejen prostředí, ale především 
organizovanost, nový systém práce, kvalitní tréninkové podmínky a na 
ně navazující vysoká sportovní úroveň. Dostavbou krytého bazénu byl 
splněn náš velký sen, i když jeho výstavba trvala téměř 9 let, a jsem 
rád, že jsem mohl být u toho. 

V následujících letech i desetiletích se Olomouc stala jedním z pilířů 
československého plavání. Řada olomouckých plavců se nominovala a 
probojovala do československé reprezentace, Marta Juránková se stala 
nejmladší mistryní sportu ČSSR a Lenka Krbečková i nejlepší plavkyní 
ČSSR. Dík za to patří velkému pracovnímu úsilí trenérů, především 
Karlu Rektoříkovi. Jemu, jako prvnímu ze všech, patří poděkování 
mnoha plaveckých generací, které vedl a připravil k vrcholným 
mistrovským výkonům. 

Velkou zásobárnu a pravidelný příliv talentované plavecké krve 
představovalo ustavení a činnost sportovní školy s plaveckým 
zaměřením, tedy experimentální plavecké třídy. 

Přibližně ve stejnou dobu bylo v Olomouci založeno středisko 
základního, zdokonalovacího a branného plavání, pracující dnes pod 
názvem plavecká škola. Vzhledem k mým funkcím nebylo velkým 
problémem zajistit i tento experimentální způsob plavecké výuky 
v Olomouci. Teprve po ověření a získání zkušeností dalo Ministerstvo 
školství souhlas k jeho rozšíření do dalších měst naší republiky, kde 
k tomu byly vhodné podmínky. 

Dnes plavecká škola v Olomouci svým rozsahem zahrnuje více než 
polovinu regionu a zajišťuje ve spolupráci s vedením jednotlivých škol 
tento základní a zdokonalovací výcvik žáků olomouckých škol 
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a v odpolední složce i další formy výuky, včetně plavání rodičů s dětmi 
a zdravotně kondičního plavání. Konečným záměrem je úplně odstranit 
plaveckou negramotnost v našem regionu. 
 
 

 
 

Bazén před slavnostním zahájením (1965) 
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Plavání v Olomouci v letech 1946−1965 
(ze vzpomínek RNDr. Ivana Junka) 
 
 
 

V Olomouci jsem začínal prakticky až v roce 1947 a přišel mezi 
dobré plavce a přátele – Pospíšila, Šišáka, Talpu, Šenkyříka, Jurečku, 
Švestku, Kožušníka, Chodoru a řadu dalších. Byl jsem prakticky v té 
době jediným dorostencem v oddíle. 

Dali mi vše, věnovali se mi, ale další vrstevníky jsem si musel najít 
sám. Začali se objevovat další dorostenci a samozřejmě i dorostenky. 
Byla to jména jako Roman, Valenta, Kříž, Romsy, Běhal, Svozil, Jekl, 
Navrátilová, Hublíčková, Vejchodská, Hrušáková nebo Charbulová. 
Současně s nimi se objevovali i noví příznivci a funkcionáři z řad přátel 
oddílu a rodičů. Vznikala nová plavecká parta závodníků i funkcionářů, 
z nichž není možné nejmenovat stálou a hybnou sílu olomouckého 
plavání Šišáka, nestora a spoluzakladetele oddílu Stehlíka, papá – 
Běhala, Radu a také otce Romana, nejen otce plavce Zdeňka, ale i otce 
tolik známých krasobruslařských sourozenců Evy a Pavla, později 
několikanásobných mistrů světa, jejichž sportovní začátky byly právě 
u nás – plavců. Začaly se dostavovat i první výsledky přesahující rámec 
olomouckého regionu. 

Možná, že i já jsem přispěl ke zvýšení úrovně získáním titulu 
dorosteneckého přeborníka ČSR na 100 m prsa v roce 1949 na 
ostravském bazénu v Hulvákách. 

V Olomouci se tehdy plavalo na jednom z nejkrásnějších koupališť 
v republice na Sokolském stadionu. Na čas jsme se i přesouvali na 
bývalý Orelský stadion u Hradiska. Sezóny bývaly kvůli studené vodě 
krátké a pro zimní sezónu se přecházelo na krytý bazén u Vančů, který 
měřil necelých 12 m. 

Olomoucký bazén byl také raritou. Měřil rovných 100 m, což však 
odporovalo pravidlům, a tak vznikla naše první brigádnická akce – 
předělení tohoto bazénu na regulérní 50m bazén. Výhodou také bylo, 
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že tento bazén měl na šířku 25 m, taktéž regulérních. Později se přišlo 
s nápadem, jak prodloužit sezónu. Blízko závodu Milo vytékala 
užitková horká voda do Moravy, což nás přivedlo k ideji vlastnoručního 
vykopání přívodu až do našeho bazénu, a tudíž se dalo plavat mnohdy 
již od poloviny dubna až do konce října. Hlavními údržbáři tohoto 
potrubí, které často praskalo, byli pan Fajn a tehdy již starší žák Bank. 

Když se probírám zápisky a výstřižky z let 1947−1949, časy z této 
doby vyvolávají ve světle dnešních výkonů úsměv. Ale byly dosaženy 
v podmínkách pro dnešní plavání nepochopitelných a po přípravě 
dvakrát týdně bez trenérů a cvičitelů, jen s chutí sportovat a plavat. 

Dosti výrazný skok ve výkonech znamenalo pořádání řady 
mezioddílových utkání převážně v oblasti Moravy. Napočítal jsem, že 
v jednom roce se např. uskutečnilo 37 těchto utkání. Zajímavé na tom 
bylo, že všichni plavci plavali minimálně dvě disciplíny, štafetu a pak 
ještě hráli utkání ve vodním pólu, a to převážně ve vodě při teplotě 
13−18 stupňů. 

Přišla doba padesátých let a s ní nebývalá podpora státu tělesné 
výchově a sportu. Různá DSO, sportovní školy mládeže, školní, 
učňovské, krajské a celostátní soutěže posouvají plavání opět dopředu. 

Z popudu olomouckých funkcionářů vznikla celostátní soutěž pro 
oddíly bez zimních lázní, která měla velký ohlas. Náš oddíl uspořádal 
první i další ročníky v této soutěži. Jednou se dokonce tato soutěž 
plavala i v rámci přeboru ČSR v Bratislavě. Náš oddíl v bodovém 
hodnocení v této soutěži vždy vítězil. Nejúspěšnějšími plavci těchto 
přeborů byli Bank a Navrátil. 

To již oddíl čítal skoro 100 členů a jména Šišák, Talpa, Běhal, Floder, 
Nyeste, Rada, Zemčák a další byli hybnou silou nejen tohoto oddílu, ale 
i plavání na Moravě s přerovským a opavskými oddíly. 

Rok 1953 patřil k úspěšným létům olomouckého plavání nejen pro 
úspěchy individuální, ve kterých dominoval zejména Svozil, ale 
především pro závěr sezóny, kde naše štafeta ve složení Talpa, Běhal, 
Svozil, Junk překonala dva rekordy ČSR na 4×100 m a 4×50 m prsa. 



26 
 

Snad bych se měl zmínit i o společenské záležitosti, kterou plavání 
těchto let v Olomouci bylo. S prvním jarním sluníčkem jsme se 
setkávali na plovárně, hráli nohejbal, připravovali bazén. Bohužel se 
tehdy nikdo nezajímal o přesnou evidenci těch, kteří chtěli plavat 
a plavali třeba jen v určitý čas, ale byla to řada plavců a plavkyň, kteří 
se k nám, pamětníkům, dnes hlásí. 

Vlny příchozích a těch, kteří zůstali a pokračovali v našich začátcích, 
se opakovaly. Jsou vždy reprezentovány dominantními postavami 
určitého období. Nemohu zapomenout na jména Bank, Polzer, 
Zendulka, Rašner, Facek, Kuraš, Theimer (autor sousoší na Horním 
náměstí), Novák, Moravec, Široký, Toman, Navrátil, Kašpar, Knajbl, 
Zavadil, Macharáček, Nyeste, sestry Suché a sestry Nestovy, Knésková, 
Horáková a Ležatková. 

Další vlna dobrých plavců se objevila začátkem 60. let a je známa 
jmény Suchánek, Dadák, Zívala, Manďák, Grónský, Mádr, Pavlů, Tříska, 
Poláková, Běhalová, Šišmová, Nováková, Pohanková, Bradíková, 
Dlabaja, Šťastný, Dzurina, Psotová, Záryvnyj a mnoho dalších. Řada 
úspěchů dosažených na venkovním bazénu dávala tušit, že by to po 
dlouho plánovaném otevření krytého bazénu v Olomouci mohlo 
s olomouckým plaváním vypadat dobře. Naše předpovědi se splnily. 
Když se v roce 1965 v Olomouci otevřel krytý 50m bazén, tehdy druhý 
v ČSSR, přešli jsme v plné síle a chuti pokračovat a zlepšovat, co se 
v předchozích letech existence tak pracně vyplavalo. Přicházeli noví 
zájemci, zájemci o studium na univerzitě, založila se experimentální 
plavecká škola, vznikl další oddíl akvabel a dokonce i skoky do vody. 

Když se závěrem zamyslím, mohu říci, že jsem nikdy nelitovat let 
tréninku, trenérství, i když se mnohé prolínalo, rád vzpomínám na 
pionýrské doby plavání a jsem rád, že jsem mohl být u toho. Nechť mi 
někteří, které jsem nejmenoval, nemají za zlé. 
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Vítězná polohová štafeta z krajů Gottwaldov, Ostrava, Olomouc – 
Gottwaldov (1957): Šišák, Knajbl, Junk, Bank 

 

 
 

Po závodech v plavání a ve vodním póle – Šternberk (1957) 
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Přebor oddílů bez zimních lázní, Bratislava (1959) 

 
Knajbl, Romsy, Bank, Navrátil, vítězná štafeta 4×100 m volný způsob 

 

  
 
 
 

Bank, vítěz na 100 m znak 

Navrátil, vítěz na 100 m volný způsob 

Šišák a Junk, stupně vítězů 

na 200 m prsa 
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Vítězná družstva ČSSH – Vsetín (1963) 
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Žactvo a dorost oddílu (1964) 
 

 
 

Sportovní základna (1965): Nyeste, Suchánek, Bank, Zavadil, Toman, 
Pavlů, Běhalová, Knésková 
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První mezinárodní závody E. Linz – Slavie Olomouc 
 

 
 

Vítězná štafeta Nyeste, Suchánek, Zavadil, Bank 
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První olomoucké akvabely 
 

 
 

S Waldemarem Matuškou 
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Vzpomínky Vítězslava Svozila 
 
 
 

Poprvé jsem propadl kouzlu 
plavání doma v Náměšti na 
Hané. Když mi bylo 15 let, 
postavili v Náměšti letní bazén. 
Toho si zanedlouho všimli i 
v Praze na ČSTV v sekci plavání. 
Uspořádali zde soustředění 
reprezentačního družstev 
dorostenek. Plavkyně z celé 
republiky si bazénu užívaly a tvrdě trénovaly. Chodili jsme se na 
děvčata dívat. Řekl jsem si, že umím také plavat. Jednoho rána ještě 
před jejich tréninkem jsem si zaplaval několik délek. Když jsem 
doplaval, na startovním bloku stál reprezentační trenér. Mé 
předpoklady pro závodní plavání poznal okamžitě. Po ukončeném 
soustředění jsem pod dohledem trenéra plaval již každý den a na závěr 
jsem se zúčastnil závodů. Podařilo se mi zaplavat vynikající čas na 50 m 
prsa na úrovni dorosteneckého rekordu ČSR a trenér mě doporučil do 
plaveckého oddílu Sokol Olomouc. Tak jsem se dostal do tehdy známé 
prsařské líhně – Šišák, Talpa, Junk a Běhal. 

Moje první závody za Sokol Olomouc byly v rámci přeboru 
olomouckých škol, kam mne přivedl kamarád a spolužák Ivan Junk. Ten 
byl již v té době známý plavec a druhý nejlepší dorostenec v ČSR. 
Plavali jsme 50 m prsa a Ivan zvítězil o dohmat časem 39,2 s. Tak 
začalo mé skutečné závodní plavání mezi bezvadnou olomouckou 
partou. Rád vzpomínám na prima tréninky a nezapomenu na plavecké 
řádění v kulatém bazénu zvaném lavor, dnes již neexistujícím. Nelze 
opomenout ani pravidelné oddílové závody mezi moravskými 
plaveckými oddíly, vždy za poměrně velké účasti diváků (Přerov, 
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Opava, Šumperk, Zlín, Otrokovice). Byl to výborný klubový život, na ten 
se nezapomíná. 

Rád bych vzpomenul na moje individuální tréninky o prázdninách 
v cihelně. Byla to velmi těžká práce. Plnili jsme kruhovou pec surovými 
cihlami. Každý měl svůj vozík a cihly se nakládaly po dvou, ale já jsem 
soutěžil s parťákem a nakládal jsem je po čtyřech. Trvalo to několik 
hodin, v průběhu jsem si odskočil uplavat nějaký kilometr v bazénu. 
Odpoledne se cihly z pece vyvážely, byly již lehčí, tak jsem jich nakládal 
pět. Bavilo mě to, cítil jsem obrovskou sílu v pažích. Večer jsem si 
taktéž něco odplaval. Výkony v plavání se neuvěřitelně zlepšovaly. 
Vyrovnal jsem se těm nejlepším olomouckým prsařům. Další prázdniny 
jsem brigádu v cihelně opakoval. Výkonnost se zlepšovala a získal jsem 
dorostenecké tituly na 100 a 200 m prsa. Byl jsem nominován do 
národního reprezentačního družstva. Z Olomouce odcházím na 
povinnou vojenskou službu. 

Další moje plavání již bylo bohaté, překonal jsem řadu 
československých rekordů a dokonce i rekord evropský a světový. 
Získal jsem celou řadu mistrovských titulů ČSR a vyplaval i účast na OH 
v Římě. Rád také vzpomínám na rekord ČSR na 4 x 100 m prsa 
v sestavě Talpa, Junk, Běhal, Svozil, první rekord olomouckých plavců. 
Na koupališti zvaném Sokolák byly dva bazény. Ten závodní byl 
napouštěn studenou vodou, vedlejší byl vyhříván odpadní teplou 
vodou z nedalekých Milo závodů. Chtěli jsme plavat v teplé vodě, ale 
nebyly tam startovní bloky. Pomohl žák Bank, který uzmul přepravku 
od piva ze zdejšího bufetu, která se podobala startovnímu bloku, 
a rázem bylo možno startovat. K radosti všech byl rekord překonán 
i v těchto nevšedních amatérských podmínkách. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem svým olomouckým plaveckým 
kamarádům, s kterými jsem prožil krásné plavecké mládí v srdečné 
a prima partě.  
 

Vítězslav Svozil je v historii domácího plavání doposud naším nejúspěšnějším 
plavcem. Při své skromnosti ve svých vzpomínkách neuvádí, že je stále aktivně činný 
a z veteránských soutěží ME a MS přiváží medaile (pozn. red.). Foto zdroj idnes.cz.  
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Stačilo jen trochu přidat  
(ze vzpomínek Mgr. Petera Bazgera) 
 
 
 

Přílišná dětská aktivita, kterou je třeba usměrnit, mě přivedla na 
nový olomoucký krytý bazén. Kurz pro plavce začátečníky odstartoval 
mé působení v plaveckém sportu pod hlavičkou tehdejšího plaveckého 
oddílu UP Olomouc. 

Postupně vznikla celoživotní vazba na sport, který doposud 
vyplňuje podstatnou část mého života. Měnily se mé role u bazénu – 
student sportovec a plavec se stal učitelem a trenérem plavců ve 
sportovních třídách, následně profesionálním trenérem vrcholových 
olomouckých plavců i státní reprezentace. 

Celý můj sportovní život se úzce váže na plavecký klub SK UP 
Olomouc a samozřejmě na lidi, kteří tomuto klubu zasvětili veškerý 
svůj volný čas. Nikdy jsem nezastíral plavecký olomoucký patriotismus. 
Zvláště v době svých největších sportovních úspěchů mne na stupních 
nejvyšších doslova hřálo u srdce, když byla za jménem uvedena 
příslušnost k olomouckému plaveckému oddílu. Jako profesionální 
trenér vrcholového střediska jsem se ocitl v roli reprezentanta resortu 
ministerstva školství. V té době jsem vnímal mnohem šířeji význam 
univerzitních klubů. Nešlo již jen o sport z úzkého pohledu, ale 
o celkové univerzitní klima, tedy soutěživost, fandovství, radost, 
reprezentaci, pestrost sportovního vysokoškolského života, využití 
volného času a celkovou atmosféru, kterou mladí lidé ve sportech ve 
městě vytvářejí.  

Jako plavec SK UP Olomouc jsem 

 startoval na Československých univerziádách v letech 1973 
(Banská Bystrica), 1975 (Ostrava), 1977 (Trnava), kde jsem 
získal řadu nejcennějších medailí, 

 v rámci akademické reprezentace reprezentoval vysokoškolský 
sport na Světové univerziádě v roce 1973 (Moskva), 
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 ve státní reprezentaci plaval od roku 1969 do roku 1975 se 
starty na mezinárodních mítincích, mezistátních utkáních, 
v evropských pohárech, 

 překonal řadu československých rekordů na 1500 m a 800 m 
VZ, na 400 m PZ a stal se několikanásobným mistrem ČSSR. 

V roce 1972 jsem byl zařazen do úzkého výběru na OH v Mnichově. 
Celá sezóna 1971/1972 byla pro mne ve znamení překonávaných 
rekordů a zlatých startů na mistrovských soutěžích. Jako první plavec 
jsem na 1500 m VZ pokořil u nás hranici 17 minut. Čas 16:51,3 jsem 
ještě zlepšil na mezinárodních závodech v Leningradě na 16:45,7. 

Čas velmi dobré evropské úrovně, nový československý rekord 
a 4. místo v kvalitně obsazených závodech, to byl velmi slibný nástup 
na pokoření limitu na OH v dlouhém bazéně. Byl konec března 1972. 
Z Leningradu jsme se vraceli oklikou vlakem do Moskvy, nocování, 
vstávat ve 4 hodiny ráno a v 7 hodin do Berlína. Zde dlouhé posezení 
na letišti a konečně do Prahy. V Praze zrovna probíhají mezinárodní 
plavecké závody a je žádoucí, aby olympionici startovali alespoň 
v odpoledním programu. Nasedáme do taxíku a honem na krytý bazén 
v Podolí. Jsme utahaní, cestujeme vlastně již dva dny. Do únavy 
padnou slova taxikáře: „Hana Mašková tragicky zahynula.“ Jen jsem 
smutkem polkl. 

Příjezd na Podolí byl něco po 17. hodině. Šatna, plavky a honem na 
bazén. Hlavní rozhodčí povoluje přerušit závody, aby se olympionici 
mohli během 15 minut rozplavat a nastoupit ve zbývajících 
disciplínách. 

Poslední číslo programu je 1500 VZ. Nemám trému. Vynikající časy 
v Leningradě, titul mistra ČSSR na zimním mistrovství a znalost 
soupeřů mi nedává jinou možnost, než zvítězit. Zazní startovní výstřel 
a opět „další patnáctka“. Plave se mi dobře, soupeři zůstávají stále více 
za mnou. Plavu si opět pro vítězství s náskokem přes 50 m nad druhým 
závodníkem. Najednou hlasatel oznamuje překonání československých 
rekordů jak na 800 m, tak na 1500 m VZ. Finální limit na OH je však 
o 4 sekundy lepší. Tehdy jsem si uvědomil, že stačilo jen trochu zrychlit 
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(což nebyl problém) a měl jsem splněn odletový limit na OH 
v Mnichově. 

Potom jsem si řekl, že za 4 měsíce budu jistě mnohem dále než jen 
na stanoveném limitu. V létě vsak bylo vše úplně jinak a mne od startu 
na OH dělily jen ty 4 sekundy. Přitom stačilo jen trochu přidat…. 
 
 

 
 

Peter Bazger s Františkem Venclovským (1971) 
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Vzpomínky Marcely Kubalčíkové 
 
 
 

S plaváním jsem začínala v 10 
letech v plavecké třídě ve Zlíně. 
Po maturitě na gymnáziu ve 
Zlíně jsem se v roce 1993 stala 
studentkou FTK Univerzity 
Palackého v Olomouci a začala 
závodně plavat za univerzitní 
plavecký klub. První rok na 
vysoké škole jsem trénovala 
v Olomouci s panem Zavadilem, 
potom jsem se rozhodla pro 
kombinaci pan trenér Vágner ve 
Zlíně a pan trenér Bank 
v Olomouci. Ten mi pak 
k promoci přinesl devatenáct 
růží za stejný počet titulů, které 
jsem za 6 let vybojovala pro 
Olomouc na mistrovství ČR. Za 
Univerzitu Olomouc jsem se 
mnohokrát zúčastnila MS, ME, 
světových univerziád, nejvíce si 
však cením účasti na Olympijských hrách v Atlantě v roce 1996. Za 
všechny úspěchy vděčím zázemí, které jsem měla: perfektní trenéry 
a velkou podporu oddílu a vedení školy, které vytvářelo optimální 
podmínky pro sportovní přípravu. Na roky strávené v Olomouci dodnes 
ráda vzpomínám, zejména na celou tréninkovou skupinu, kamarády, se 
kterými jsem trávila hodiny v bazénu, na závodech a soustředěních. 
Mladým plavcům přeji, ať si zamilují plavání tak jako já. 
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Léta 1989‒2005 (ze vzpomínek Jiřího Duba) 
 
 
 

Jako kluk jsem se k plavání dostal přes pozvánku na výběr talentů 
do plaveckých sportovních tříd (ZŠ Tererovo náměstí 1), které se 
rozdávaly na plaveckých závodech základních škol. Plavaly se 
padesátky a já byl dvakrát druhý, vždy za Jiřím Fleškem, se kterým 
jsme pak nastoupili do sportovní třídy, jezdili na MČR a nyní sportovní 
třídy sami trénujeme a jsme společně ve vedení plaveckého klubu.  

Můj ročník spadal do babyboomu, a tak se ve všech sportech dělaly 
výběry, všude byl přetlak a nebylo tak jednoduché se prosadit. Plavání 
mě bavilo, docela mi šlo a byl to i první sport, kde nikomu nevadilo, že 
rodiče neměří dva metry. Do sportovní školy byl výběr přes talentové 
zkoušky na bazéně, testy v tělocvičně a důležitý byl i prospěch. Ve 
4. třídě nás bylo přes 30. Naskočil jsem do funkčního systému velmi 
úspěšného klubu s dobrými podmínkami. Brzy jsem se potkal 
v tréninku s těmi nejrychlejšími a úspěšnými – P. Popelka (žákovský 
rekordman na prsa), J. Levek (motýlkař, účastník MEJ) nebo J. Víťazka 
(účastník OH, rekordman na znak, motýlek a polohový závod). 

Na sportovní školu jsem nastoupil v roce 1989, který znamenal 
spoustu změn, ale pro plavce se (krom oslovování učitelů ve škole) 
nezměnilo skoro nic. Ve třídě jsem nepatřil mezi nejrychlejší a trénoval 
jsem v pomalejší skupině u paní Peškové. Osobně jsem se vždy 
považoval spíše za dříče než za nějaký velký talent. V dalším roce jsem 
už byl v rychlejší dráze pod vedením pana trenéra Vyskočila. Pak nás 
převzal J. Teplý, který mě jistě ovlivnil nejvíce, jak plavecky, tak 
i trenérsky a lidsky. Největší problém jsem měl asi se startovním 
skokem a včasným příchodem. Těch kliků, co jsem se nadělal! Jakmile 
jsem ale skočil do vody, už mě nezajímalo, co je kolem, chtěl jsem 
vyhrávat, chtěl jsem být nejrychlejší v každém tréninku. Většinu 
tréninků jsem na počátku bojoval s Michalem Daňkem (první z naší 
třídy, který zaplaval stovku kraulem pod minutu), který mě dlouho 
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porážel na 400 i 1500 m, ale byl starší ročník, takže ve svém ročníku 
jsem vyhrával. Začínal jsem motýlkem a polohovkou, ale už trenér 
Vyskočil měl jasno („jsi drobný šikovný dříč, na dlouhé tratě je velká 
šance uspět a prosadit se“), a tak jsem plaval hlavně 400 a 1500 m 
volný způsob. 

Na žákovských mistrovstvích ČR jsem se postupně rok za rokem 
prokousával dopředu a v roce 1993 už jsem bral zlato. Zároveň přišla 
pozvánka do české reprezentace, kde jsem zůstal až do roku 2005, kdy 
jsem po MS v Montrealu ukončil závodní kariéru, přestal naplno 
trénovat a začínal se zapojovat do činnosti SK UP Olomouc. Nejprve 
jako cvičitel neplavců, poté jako trenér sportovních tříd, nakonec i jako 
člen výkonného výboru. 

Ve své olomoucké plavecké kariéře jsem se setkal s řadou 
vynikajících plavců, nezřídka reprezentantů a olympioniků – J. Víťazka 
(v roce 1994 např. zaplaval rekord ČR dorostu na 50 Z za 27,76), 
M. Kubalčíková (olympionička z Atlanty 1996, mnohonásobná zlatá 
medailistka z MČR a česká rekordmanka). Dále J. Levek, P. Popelka, 
L. Zdařilová, O. Mičan, M. Hajný, M. Laštůvková, M. Petržela (který se 
pravidelně vracel na domácí mistrovství z USA), P. Zavadilová 
(dorostenecká rekordmanka), později T. Zavřel, P. Kováč, V. Marková, 
L. Mlčochová, K. Krempaská, P. Hudcová a celá řada vysokoškolských 
studentů, kteří v Olomouci studovali (např. F. Neuls, L. Martinková, 
L. Orság, P. Adámková, M. Šeránek). 

V plavecké kariéře jsem měl jedinou krizi, v 16 letech už mě to 
nebavilo, v březnu jsem se rozloučil s trenérem Zavadilem a celý duben 
poflakoval, ale začalo mi plavání hrozně chybět, v červnu jsem opět 
naskočil a ještě stihl splnit limit na svoje první MEJ v Kodani 1996. Od 
té doby mě to ve vodě zase bavilo. V roce 1996 jsem vyhrál MČR 
dorostu a na zmíněném MEJ jsem byl 9. na 1500 m VZ (16:11,02). 
V roce 1997 jsem zaplaval první dorostenecké rekordy na 800 m VZ 
(8:24,79; mezičas z 1500 m) a na 1500 m VZ (15:50,81). Mým velkým 
soupeřem se v dorostu stal znojemský K. Svoboda (pozdější účastník tří 
olympijských her). V roce 1998 jsem na ME v Sheffieldu proto nemohl 
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startovat na 400 m VZ, byl jsem až třetí v domácím pořadí, startoval 
jsem tam tedy jen na 1500 m VZ. Pro náš klub to byly jinak skvělé 
závody, plavali tam i M. Laštůvková (100 a 200 m M), J. Víťazka (tehdy 
už za Kometu Brno) a M. Kubalčíková (tehdy již opět za Zlín). Rok 1998 
byl ten nejúspěšnější, povedlo se skoro vše. Celkem jsem překonal 
dorostenecký rekord ČR 6× na 50m bazénu a 7× na 25m bazénu, navíc 
jednou rekord ČR mužů, obsadil jsem 5. místo na MEJ v Antverpách 
(1500 m VZ za 15:37,42). Pokořil jsem i limit na OH, ale po prázdninách 
najednou chybělo skoro 15 sekund a nikdo moc neřešil, proč a jak se 
limit změnil. Já naopak řešil odchod do Prahy do Dukly, nebo setrvání 
v Olomouci na civilní službě (později se ukázalo, že volba zůstat 
v Olomouci, nebyla úplně šťastná). 

Do Prahy jsem odešel v roce 2001 a trénoval na Strahově u 
J. Strnada ve VSC MŠMT ČR. Zároveň jsem studoval FTVS UK v Praze, 
byla to tehdy jediná škola s nejvyšší plaveckou trenérskou licencí. 
Nastal obrovský nárůst tréninkové kilometráže, soustředění v JAR, 
Ománu, na Kypru, v Řecku apod., včetně vysokohorské přípravy 
v Johannesburgu. V témže roce jsem překonal hranici 3:50 na 400 m 
VZ (3:48,63) na ME v krátkém bazénu (Antverpy) a skončil 11. na 1500 
m VZ těsně za osobním maximem. 

Další rok byl opět úspěšný, zejména na krátkém bazénu (ME 
v Riese, MS v Moskvě, 15. místo na 1500 m VZ v osobním rekordu 
15:16,03). Začal jsem se věnovat i motýlkovým disciplínám. V roce 
2003 jsem přestoupil z Olomouce do USK Praha. Jediným důvodem 
byla touha závodit na závodech s plavci z tréninkové skupiny na 
Strahově. Poslední rok a půl jsem po neshodě s J. Strnadem (chtěl jsem 
se více zaměřovat na motýlek) plaval v Podolí pod vedením 
J. Passerové a plaval motýlkové disciplíny na ME i MS. V průběhu své 
„pražské“ kariéry jsem startoval na několika ME, MS i světových 
univerziádách (Montreal, Vídeň, Peking, Daegu). 

Pokud mám napsat, čeho osobně si nejvíce cením, tak je to 
samozřejmě rekord ČR seniorů na 1500 m VZ, který byl zároveň 
i rekordem dorosteneckým. Byl jsem první dorostenec, který zaplaval 
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400 m VZ na 50m bazéně pod 4 minuty (MEJ 1998 Antverpy, 3:59,11). 
Na svém posledním MČR dorostu (1998, Ústí nad Labem) jsem vyhrál 
i díky své trénovanosti a všestrannosti 7 individuálních disciplín (200, 
400 a 1500 m VZ, 100 a 200 m M, 200 a 400 m PZ), takže v programu 
zůstalo už jen 6 šancí pro ostatní závodníky. 
 
 

 
 

Jan Víťazka a Jiří Dub, ME Sheffield 1998 
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Významní trenéři plaveckého oddílu 
 
 
 

V této části bychom rádi připomenuli některé osobnosti z řad 
plaveckých trenérů, kteří se dlouhodobě podíleli a podílejí na úspěších 
olomouckých plavců od roku 1943. 
 
Vlastimil Šišák – od registrace oddílu 1943. 
Karel Rektořík – dobrovolný trenér, následně trenér z povolání (SŠD, 

TSM, SVSM), historicky nejdéle působící trenér v oddíle, byl také 
členem realizačního týmu reprezentace ČSSR, vydal řadu předkladů 
z přípravy nejlepších světových plavců a další metodické materiály. 

Jaroslav Talpa – dobrovolný trenér, iniciátor zřízení plaveckých 
experimentálních tříd a dlouholetý ředitel plavecké školy. 

Ivan Junk – dobrovolný trenér a trenér z povolání v rámci SŠD do 
otevření krytého bazénu v roce 1965. 

Lubomír Dvořák – dobrovolný trenér od roku 1955, vedoucí úspěšných 
ligových družstev, následně nejdéle působící předseda a prezident 
oddílu (1980‒2001). 

Ladislav Bank – od roku 1968 vedoucí a trenér univerzitních plavců až 
do roku 2005, iniciátor zřízení SVSM. 

Jitka Knésková – dobrovolná trenérka skupiny úspěšných prsařů. 
Josef Zavadil – dobrovolný trenér, následně trenér z povolání, 

sportovní třídy, TSM, SVSM. 
Petr Bazger – trenér z povolání plavců úspěšného SVSM. 
Dušan Viktorjeník – současný vedoucí trenér plaveckého oddílu. 
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Ti, na které vzpomínáme 
 
 
 

František Běhal, Milan Brzobohatý, Miroslav Edl, Zdeněk Floder, 
Zuzana Fojtíková, Jiří Freit, Martin Hajný, Miroslav Hajný, Josef Hladík, 
Jan Hrubec, Ferdinand Chodora, Ivan Junk, Ladislav Jurečka, Otto 
Keluc, Václav Kladiva, Jakub Knajbl, Karel Králík, Zbyněk Losenický, Petr 
Macharáček, Josef Mareš, Pavel Mareš, Roman Mikula, Pavel Navrátil, 
Milan Novák, Ondřej Nyeste ml., Ondřej Nyeste st., Milan Pospíšil, 
František Rada, Aleš Reif, Karel Rektořík, František Roman, Pavel 
Roman, Zdeněk Sasák, Ladislav Starosta, Walter Stehlík, Vítězslav 
Stejskal, Daniela Suchá, Alain Šenkyřík, Milan Šimák, Alex Široký, 
Vlastimil Šišák ml., Vlastimil Šišák st., Irena Šišáková, Jiří Šťastný, 
Miroslav Vilímec, František Zach, Leopold Zemčák a mnozí další, 
o jejichž odchodu nemáme zprávy. 
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Nejlepší plavci oddílu v jednotlivých letech 
 
 
 
1943–1948 Vlastimil Šišák 
1949–1950 Ivan Junk 
1951–1953 Vítězslav Svozil 
1954–1957 Ivan Junk 
1958–1959 Ladislav Bank 
1960  Daniela Suchá 
1961  Ivan Junk 
1962–1964 Ladislav Bank 
1965–1967 Pavel Suchánek 
1968–1969 Jarmila Poláková 
1970–1971 Peter Bazger 
1972–1974 Marta Juránková 
1975  Peter Bazger 
1976  Hana Andreášová 
1977–1978 Jitka Červinková 
1979  Zbyněk Svozil 
1980  Ivo Faltýnek 
1981  Petr Pacák 
1982–1983 Ivana Boturová 
1984  Petr Kladiva 
1985–1987 Lenka Krbečková 
1988  Jana Altmanová 
1989–1990 Vladimíra Jašková 
1991  Robert Wolf 
1992  Dušan Viktorjeník 
1993–1997 Marcela Kubalčíková 
1998–1999 Jiří Dub 
2000  Petra Adámková 
2001–2002 Jiří Dub 
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2003  Jan Víťazka 
2004  Vendula Marková 
2005  Petra Zavadilová 
2006  Jiří Daněk 
2007–2010 Lucie Nejezchlebová 
2011  Petra Formánková 
2012  Jakub Nezdoba 
2013  Jakub Nezdoba a Ondřej Němec 
2014  Kateřina Jandová 
2015‒2017 Vojtěch Maťátko 
 

Za 75letou historii olomouckého plaveckého oddílu byli nejčastěji 
jako plavci roku vyhlašováni Ivan Junk (7×), Vlastimil Šišák (6×), 
Ladislav Bank (5×), Marcela Kubalčíková (5×), Jiří Dub (4×) a Lucie 
Nejezchlebová (4×). 
 
 

 
 

Jiří Dub, nejlepší plavec oddílu v letech 1998−1999 a 2000−2001 
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Lucie Nejezchlebová, nejlepší plavkyně oddílu v letech 2007−2010 
 

 
 

Vojtěch Maťátko, nejlepší olomoucký plavec posledních let 
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Plavci v československé a české seniorské reprezentaci 
 
 
 
1949  Ivan Junk   prsa 
1953  Vítězslav Svozil   prsa 
1962  Ladislav Bank   polohový závod 
1969−1975 Peter Bazger   volný způsob 
1970  Jarmila Poláková  volný způsob 
1972−1974 Marta Juránková  znak 
1976  Hana Andreášová  volný způsob 
1978  Jitka Červinková  volný způsob 
1979−1980 Ivo Faltýnek   prsa 
1981  Radka Červinková  volný způsob 
1981−1983 Ivana Boturová   volný způsob 
1982−1983 Ivana Holkupová  volný způsob 
1984  Petr Kladiva   volný způsob 
1985−1987 Lenka Krbečková  prsa 
1986  Viktor Peška   volný způsob 
1988−1989 Jana Altmanová   volný způsob 
1989  Vladimíra Jašková  volný způsob 
1991  Robert Wolf   motýlek 
1993−1998 Marcela Kubalčíková  motýlek 
1994  Jan Víťazka   znak 
1995  Michal Petržela   motýlek 
1997−2002 Jiří Dub    volný způsob 
1997−2000 Michaela Laštůvková  motýlek 
1998−2001 Petra Adámková  volný způsob 
2001−2003 Jan Víťazka   polohový závod 
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Držitelé seniorských rekordů ČR 
 
 
 
1953 J. Běhal, I. Junk, J. Talpa, 

V. Svozil 
štafeta 
4 × 50 m prsa 

  2:24,0 

 J. Běhal, I. Junk, J. Talpa, 
V. Svozil 

štafeta 
4 × 100 m prsa 

  5:20,0 

1953 V. Svozil 50 m prsa  
1966 E. Pavlů 1500 m volný způsob 24:37,2 
1971 M. Juránková 1500 m volný způsob 20:25,0 
1972 P. Bazger 1500 m volný způsob 17:17,6 
 P. Bazger 1500 m volný způsob 16:45,7 
1973 P. Bazger 800 m volný způsob   9:09,2 
1973 M. Juránková 100 m znak   1:09,1 
 M. Juránková 200 m znak   2:28,7 
1974 P. Bazger 400 m polohový závod   4:46,4 
1982 I. Boturová 100 m volný způsob   0:59,27 
1989 V. Jašková 50 m volný způsob  
1994 J. Víťazka, F. Neuls, 

J. Levek, D. Viktorjeník 
4 × 50 m polohová 
štafeta 

  1:49,57 

1996 M. Kubalčíková 200 m motýlek   2:16,39 
1997 M. Kubalčíková 100 m motýlek   1:02,48 
1998 J. Dub 1500 m volný způsob 15:16,08 
 J. Dub 800 m volný způsob  
2001 J. Víťazka 200 m polohový závod   2:03,07 
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Rekordy oddílu plavání 
 
 
 

Muži Ženy 
50 m volný způsob 

25 m Víťazka Jan, 2000   0:23,22 25 m Adámková Petra, 2000   0:25,88 

50 m Kladiva Petr, 1982   0:24,20 50 m Adámková Petra, 2000   0:26,73 

100 m volný způsob 
25 m Víťazka Jan, 2000   0:50,26 25 m Adámková Petra, 2000   0:56,71 

50 m Víťazka Jan, 2001   0:52,69 50 m Daňková Tereza, 2013   0:58,12 

200 m volný způsob 
25 m Víťazka Jan, 2000   1:48,49 25 m Daňková Tereza, 2013   2:05,61 

50 m Víťazka Jan, 2002   1:52,96 50 m Kubalčíková Marcela, 1997   2:06,56 

400 m volný způsob 
25 m Dub Jiří, 2001   3:48,61 25 m Krempaská Kristýna, 2003   4:20,15 

50 m Dub Jiří, 2001   3:58,39 50 m Krempaská Kristýna, 2004   4:28,95 

1500 / 800 m volný způsob 

25 m Dub Jiří, 2002 15:16,03 25 m Krempaská Kristýna, 2003   8:57,18 

50 m Dub Jiří, 1998 15:37,42 50 m Krempaská Kristýna, 2003   9:16,15 

50 m prsa 

25 m Jusku Alexandr, 2012   0:28,35 25 m Formánková Petra, 2011   0:33,33 

50 m Maťátko Vojtěch, 2018   0:28,71 50 m Formánková Petra, 2012   0:33,78 

100 m prsa 

25 m Maťátko Vojtěch, 2017   1:02,44 25 m Formánková Petra, 2010   1:11,75 

50 m Maťátko Vojtěch, 2018   1:03,38 50 m Formánková Petra, 2011   1:12,36 

200 m prsa 

25 m Daněk Jiří, 2009   2:21,37 25 m Nejezchlebová Lucie, 2010   2:33,65 

50 m Víťazka Jan, 2002   2:27,43 50 m Nejezchlebová Lucie, 2010   2:35,80 

50 m znak 

25 m Němec Ondřej, 2012   0:26,27 25 m Kubalčíková Marcela, 1995   0:30,35 

50 m Víťazka Jan, 2001   0:27,56 50 m Marková Vendula, 2004   0:31,35 

100 m znak 

25 m Víťazka Jan, 2000   0:54,64 25 m Kubalčíková Marcela, 1997   1:03,35 

50 m Víťazka Jan, 2001   0:58,32 50 m Kubalčíková Marcela, 1996   1:04,60 
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200 m znak 

25 m Dub Jiří, 2002   2:03,82 25 m Kubalčíková Marcela, 1997   2:13,51 

50 m Krejčíř Petr, 2018   2:11,07 50 m Kubalčíková Marcela, 1996   2:16,78 

50 m motýlek 

25 m Nezdoba Jakub, 2012   0:25,07 25 m Adámková Petra, 2000   0:28,26 

50 m Víťazka Jan, 2001   0:25,51 50 m Zavadilová Petra, 2005   0:28,70 

100 m motýlek 

25 m Nezdoba Jakub, 2012   0:53,85 25 m Kubalčíková Marcela, 1997   1:02,48 

50 m Víťazka Jan, 2001   0:54,85 50 m Kubalčíková Marcela, 1996   1:03,22 

200 m motýlek 

25 m Víťazka Jan, 2000   1:58,61 25 m Laštůvková Michaela, 1999   2:14,33 

50 m Víťazka Jan, 2003   2:06,36 50 m Kubalčíková Marcela, 1997   2:16,18 

100 m polohový závod 

25 m Víťazka Jan, 2002   0:56,41 25 m Daňková Tereza, 2012   1:06,52 

200 m polohový závod 

25 m Víťazka Jan, 2000   1:58,35 25 m Kubalčíková Marcela, 1998   2:24,50 

50 m Víťazka Jan, 2001   2:03,07 50 m Kubalčíková Marcela, 1996   2:26,08 

400 m polohový závod 

25 m Víťazka Jan, 2002   4:16,55 25 m Fialová Tereza, 2005   5:04,11 

50 m Víťazka Jan, 2003   4:25,23 50 m Kubalčíková Marcela, 1996   5:06,53 

4×100 m volný způsob 

25 m Dvorský, Mikota, 
Daněk, Němec, 
2009 

  3:29,61 25 m Kyliánová, Mlčochová, 
Krempaská, Marková, 
2003 

  3:56,40 

4×200 m volný způsob 

25 m Levek, Petržela, 
Víťazka, Viktorjeník, 
1994 

  8:03,31 25 m Krempaská, Pacáková, 
Mlčochová, Kyliánová, 
2003 

  8:38,38 

4×100 m polohová štafeta 

50 m Víťazka, Neuls, 
Šeránek, Dub, 
2001 

  4:00,45 50 m Kubalčíková Zdařilová, 
Laštůvková, Najdekrová, 
1996 

  4:32,34 

(stav k 30. 9. 2018) 
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Tým olomouckých plavců na MMČR v Praze-Podolí (2001) – zleva: 
Víťazka, Fialová, Šeránek, Hudcová, Dub, Čepelák, Adámková, Zavřel 

 

 
 

Fleško, Viktorjeník, Pospíšil, Dub (členové nynějšího výkonného 
výboru plaveckého oddílu) a Daněk při zocelování svalstva  
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Předsedové oddílu 1943−2018 
 
 
Josef Skřivánek 
Zbyněk Losenický 
Walter Stehlík 
František Roman 
Vlastimil Šišák 
František Běhal 
Ondřej Nyeste 
Jaroslav Talpa 
Ladislav Bank 
Lubomír Dvořák 
Jiří Fleško 
Jan Pospíšil 
 
 
 

Současný výkonný výbor oddílu 
 
 
Předseda:  Jan Pospíšil 
Hospodář:  Dušan Viktorjeník 
Členové:  Jiří Dub 

Jiří Fleško 
Stanislav Kurcik 
Filip Neuls 

Čestný člen:  Ladislav Bank 
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Závěrem 
 
 
 

Za redakční radu se omlouváme všem těm, kteří v této publikaci 
byli nezáměrně opomenuti i přesto, že v historii plaveckého oddílu 
a jeho úspěšné činnosti mají své významné místo. Do následujících let 
přejeme oddílu plaveckých sportů SK UP Olomouc a jeho členům co 
nejvíce sportovních a životních úspěchů. 
 
 
 

Ladislav Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.plavani-olomouc.cz 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Plavani-Olomouc-150893794975948/ 
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