Plavecký oddíl Bohemians Praha
Plavecký oddíl ČKD Praha
Plavecký oddíl Spartak Praha Stalingrad
Plavecký oddíl Sokol Vinohrady

Historie 70 let řečí čísel
Liga plavání:
Ženy
Muži

zlato
Stříbro
Bronz
zlato
Stříbro
bronz

1951, 1960, 2002, 2003, 2006
1957, 1958, 1998, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012, 2015, 2016
1961, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1979, 1999, 2001, 2011,
1969, 1995, 1996, 1997, 2016
1972, 1973, 1975, 1987, 1988, 1998, 1999, 2014

Liga vodního póla:
Zlato:
Stříbro

1949
1951, 1952

Mistři republiky:
Muži: Ondřej Bureš, Petr Hájek, Tomáš Havránek, Matěj Kozubek, Jiří Kuf, Josef Kuf, Jaromír
Mařík, Petr Novák, Pavel Pejša, Josef Rakovec, Leoš Severa, Pavel Srb, Vladimír Srb, Pavel Vokoun,
Jiří Vondrák, 4x200 volný způsob
Ženy: Zdena Bečvarovská, Stanislava Bečvarovská, Barbora Esteřáková, Ilona Hlaváčková, Kristýna
Horská, Lenka Jarošová, Marcela Jelínková, Květa Klemešová, Anna Kolářová, Ludmila Kottková,
Olga Kozová, Věra Kubková, Marie Kulhánková, Tereza Martínková, Martina Moravčíková, Marcela
Návesníková, Barbora Olšavská, Alžběta Řehořková, Andrea Šimáková, Libuše Vaníčková, Michelle
Vlasáková, Markéta Vondráčková, 4x100 motýlek, 4x100 prsa, 4x100 volný způsob, 4x100 polohová
štafeta, 4x200 volný způsob, 4x50 volný způsob, 4x50 polohová štafeta
Mix: 4x50 volný způsob, 4x50 polohová štafeta
Dorostenci: Václav Aschenbrenner, Vladimír Barták, Petr Bárta, Josef Bartoš, Martin Bejček, Martin
Břenda, Ondřej Bureš, Nikola Fedorov, Petr Hájek, Tomáš Havránek, David Hennlich, Josef Hladký,
Zdeněk Chrastný, Matěj Kozubek, Jiří Kroupa, Jiří a Josef Kuf, Jaroslav Kuchař, Michal Ledl, Tomáš
Majer, David Noll, Petr Novák, Milan Pavlíček, Pavel Pejša, Ondřej Piskač, Vladimír Procházka, Josef
Rakovec, Petr Rousek, David Soukup, Pavel a Vladimír Srb, Stanislav Šupka, Jan Tichý, Jan Vaněk,
Pavel Vokoun, Petr Železný, 4x100 volný způsob, 4x100 polohová štafeta, 4x200 volný způsob
Dorostenky: Vlasta Čítková, Blanka Čulíková, Barbora Falařová, Aneta Fritscheová, Helena Hladká,
Kristýna Horská, Tereza Hromádková, Jana Hrubišová, Hubáčková, Lenka Jarošová, Renata
Jodasová, Alena Kalvasová, Tereza Kaplanová, Květa Klemešová, Anna Kolářová, Ludmila Kottková,
Petra Krumová, Věra Kubková, Marie Kulhánková, Věra Mahrová, Irena Marcovichová, Karolína
Marešová, Tereza Martínková, Martina Moravčíková, Tereza Muselová, Marcela Návesníková,
Nováčková, Barbora Olšavská, Klára Pavelková, Marie Poláková, Alžběta Řehořková, Zuzana
Sedláková, Petra Skřivánková, Lenka Smoláková, Jana Šilhová, Barbora Škvorová, Tereza Tučková,
Jana Tylová, Libuše Vaníčková, Michelle Vlasáková, 4x100 volný způsob, 4x100 polohová štafeta,
4x200 volný způsob
Skoky do vody: Klára Böhmová, Václav Kácl
Dálkové plavání: Matěj Kozubek, Tomáš Kozubek, Josef Kučera, Pavel Srb, Vladimír Srb

Tento materiál připravil pro Galavečer plavců Bohemians Ing. Vladimír Srb.
Logo „70 let“ upravili grafici z agentury WELLEN a.s. podle původních podkladů autora klokana s ploutví JUDr. Karla Helmicha
na základě laskavého souhlasu jeho manželky a dcery. Děkujeme!

www.boh.cz

1946-1956
Jaroslav Šíma, člen předsednictva Českého amatérského plaveckého svazu,
spolu s několika nadšenci zakládá plavecký oddíl Sokol Vinohrady. Oddíl
dostává do vínku plavecký bazén ve vinohradské sokolovně a především motto
svého duchovního otce a prvního předsedy: „V mládeži, především v mládeži je
naše síla.“ Proto se od počátku věnoval výchově cvičitelů a výuce plavání.
Archiv vinohradského plaveckého oddílu je bohužel hrubě neúplný a to i
v letech ne tak vzdálených, jako je rok 1946. Prý existuje zápis z ustavující
schůze i prezenční listina. Ale nikdo neví kde, a zda náhodou tyto listiny
neskončily ve sběru starého papíru. A tak můžeme jen citovat vzpomínky
účastníků ustavující schůze:
„Pamatuji se na první schůzi. Kolovaly takové dvě listiny: kdo chce být závodníkem a kdo
funkcionářem. Když se předsednictvu vrátily, zjistilo se, že je mnoho funkcionářů, ale závodník ani
jeden …
... Jo, ale potom plavali všichni a všechno. Plavali jsme prsa, kraula, polohovky. Od stovky do
patnácti set metrů, prostě co oddíl potřeboval. Byli jsme v Sokole a tak jsme museli cvičit i na
bradlech, počítat tepláky a vybírat příspěvky.“
Když se dal na Vinohradech dohromady funkcionářský sbor, vypsal oddíl I. ročník Poháru plavecké
mládeže. Nakonec se dalo dohromady celkem 14 klubů, které dne 16. listopadu 1947 nastoupily na
Vinohradech ke slavnostnímu zahájení.
K 10. výročí svého založení vyhlašuje plavecký oddíl závazek (to se tenkrát a ještě mnoho let potom
nosilo) naučit v tomto roce plavat 800 dětí a zvítězit v přeborech Prahy mladšího a staršího žactva.
Poprvé:
1947

Václav Kácl získává mistrovský titul ve skocích z věže i 3 m prkna.

1948

První plavecký mistrovský titul vyhrává Jaromír Mařík na 100 m volný způsob za 1:01,4 a
štafeta 4x200 m volný způsob za 10:12,3.

1949

Sokol Vinohrady poprvé překvapivě vyhrává mistrovský titul mužů ve vodním pólu.

1950

První ženský plavecký titul – štafeta 4x100 m volný způsob za 5:43,9.

1951

Pod vedením trenéra Olešovského vyhrává plavecké družstvo žen celostátní soutěž.

Naši plavci v dresu ÚDA

Družstvo Stalingradu

Cvičitelé na výletě

1956-1966
Oddíl mění, jako mnohokrát za dobu své existence, své jméno na Spartak Praha Stalingrad.
V roce 1959 přebírá oddíl výuku plavání pro školy v Praze 2, 3 a 10.
V ČSSR se v roce 1963 zakládají experimentální plavecké třídy: Gottwaldově (Zlín), Piešťanech a na
Vinohradech. Pod vedením trenérů Salamánka a Felgrové tak byla založena tradice sportovních tříd,
která, byť v pozměněné podobě přetrvává dodnes.
Plavecká liga po celou dobu své existence měnila svoji podobu.
Jednou se plavala systémem každý s každým, jindy bylo první kolo
plaváno na dálku, jindy byla soutěž jen jednorázová. V roce 1963 se
plavalo začátkem roku první kolo nejvyšší soutěže, kde nastoupilo 6
nejlepších celků žen. Podle výsledků se liga rozdělila na dvě poloviny
a tři celky plavaly o titul a tři o sestup. Skupina o sestup se plavala na
kuriózních místech. VŠ Praha uspořádalo své kolo na Barrandově,
Slavia Plzeň na rybníku Bolevci a pro poslední kolo vybral Zdeněk
Jelínek bazén v Úvalech, betonovou nádržku napájenou místním potokem. Do Úval jsme jeli vlakem, a
kromě plaveckého vybavení jsme vezli jídlo na oběd, železné háky na upevnění drah a prádelní šňůry,
na které jsme před závody navlékli rezervní plováky z Vinohradské sokolovny (byly soustruženy ze
dřeva). Byl to pro všechny krásný výlet, o čemž svědčí archivní fotky. Výsledek jsem v archivu
nenašel.
Poprvé:
1957

Na koupališti v Kobylisích pořádá oddíl utkání s družstvem holandských plavkyň De Robben
Hilversum.

1958

Na mistrovství Evropy v Budapešti startuje poprvé náš zástupce, Marcela Jelínková (Šťastná).
Na 100 m motýlek získává 16. - 17. místo a startuje v polohové štafetě žen (7. místo).

1959

Lída Kottková (Adlerová) se stává v Turínu akademickou mistryní světa na 400 m volný
způsob a přiváží ještě stříbrnou medaili.

1960

Družstvo žen, tentokrát opět s novým názvem Spartak Praha ČKD vítězí v 1. lize plavání.

1962

První zahraniční zájezd oddílu do Polska k utkání s družstvem MKS Arka Gdyně. Zásadní
poznatek – byla zima a pršelo. To bylo koupáníčko v moři.

1964

Navázali jsme družbu se sportovní školou z Bukurešti a v létě se vydali na sportovně
rekreační zájezd do Rumunska. Moře tentokrát teplé, koupání výborné, na výsledku nezáleží.

1965

První zájezd oddílu na „západ“ do Spolkové republiky Německa s 6 závody v devíti dnech.

obnovené vodní pólo

Kottková,Jelínková,Vaníčková

mistryně ČSR 4x100 m prsa

1966–1976
Pohár mládeže se stěhuje na „padesátku“ do Podolí. Na padesátku se stěhují i Jarní mezinárodní
závody v plavání, které od roku 1962 do roku 1991 pořádá oddíl z pověření svazu.
5 mistrovských titulů, 4 dorostenečtí přeborníci, 8 československých rekordů charakterizuje rok 1975,
jednu z nejúspěšnějších sezón vinohradského plavání prvních 30 let. Vzápětí odchod nejlepších, jako
již dříve v minulosti, tentokrát do střediska vrcholového sportu a Slavie VŠ Praha.
Stejně jako v roce 1965 odjíždí oddíl v roce 1968 na
zájezd na západ, tentokrát do NSR a Holandska. Zájezd
byl připravován „s největšími možnými zmatky“ a
nakonec pro „přátelskou pomoc 5 socialistických zemí“ čti
okupaci ze strany SSSR odložen o více než 14 dní.
Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, že o rok později,
téměř 5 minut před uzavřením hranic, oddíl zájezd do
Holandska opakuje.

Poprvé:
1967

Družstvo mužů, již posílené žáky sportovních tříd, vítězí v 2. lize a postupuje do 1. ligy
plavání. Výkonnost družstva kulminuje v roce 1969 druhým místem v nejvyšší soutěži.

1968

Konečně, po sedmi druhých místech v celkovém hodnocení, družstvo žáků a žaček
Bohemians vítězí ve 22. ročníku Poháru plavecké mládeže.

1976

V srpnu oddíl uspořádal 9. ročník juniorské soutěže Družba v plavání, kde startovali zástupci
z osmi socialistických států včetně Kuby.

Utkání století hlásal od začátku května 1976 nápis na nástěnce oddílu na Vinohradech a
sliboval na 14. května večer podívanou nevídanou. Na startu že bude 14 čs. rekordmanů,
akademická mistryně světa, generální sekretář čs. plaveckého svazu atd. A to ještě tato
halasná reklama opomenula spočítat, kolik bude na startu matek a na galérii dětí.
Oč vlastně onen páteční večer na Vinohradech šlo? - Na počátku byla mlhavá představa
o oslavách 30. výročí oddílu a nekulatého 13. výročí založení sportovních tříd. Co tedy zkusit
poměřit navzájem síly v bazénu, zjistit, kdo byl anebo je ten nejlepší, a hlavně dokázat sobě,
že ten bazén ještě dokážu přeplavat 4x a přitom rychle.
Mottem závodů byla stará olympijská myšlenka o účasti, upravená na plavecké „Kam
nedoplavu, alespoň docáknu!“, ale přesto nebo právě proto byly boje líté. V soutěži motýlkářů
to vypadalo jako při mistrovství těžké váhy, ale za výkony by se nemuseli stydět ani mnohem
štíhlejší. Dokonce i trenéři postavili kompletní družstva. Lída Adlerová sedmnáct let po svém
triumfu na univerziádě v Turínu předvedla svůj nezapomenutelný styl a prohnala holčičky,
které v té době ještě nebyly na světě.

1976–1986
Při mezistátním utkání Bulharsko – Československo 26. června 1976
v Praze Podolí padla jedna magická hranice. Šestnáctiletá Helena
Hladká, odchovankyně Bohemians, v té době již jako členka VŠ Praha,
zaplavala jako první žena Československa stovku volný způsob pod 1
minutu a časem 59,8 min. vytvořila nový československý rekord.
Když Angličan Roger Bannister překonal hranici 4 minuty v běhu na 1
anglickou míli, založil klub těch, kteří zaběhnou tuto trať stejně nebo
lépe. Jeho vzor vedl funkcionáře oddílu k založení klubu „minutových
dívek“, tj. závodnic, které na 50 m bazénu zaplavaly 100 m volný
způsob pod jednu minutu. Patrony klubu se stal Výbor svazu
plaveckých sportů a Československý lodní registr (ten o tom snad ani
nevěděl). Každá závodnice obdržela originální diplom, v němž vyhlašovatelé osvědčují, že „zaplavala
100 m v čase …. a dosáhla tak rychlosti vyšší než 3,24 uzlu a stala se tak členkou KLUBU 100
m/60 sec minus x“. S diplomem byl problém, protože v letech „normalizace“ nebylo možné, aby na
diplomu byla vlajka USA. A tak se zamalovávaly čepičky na fotografii bílou barvou.
V čestném seznamu jsou mezi 103 závodnicemi zapsány Helena Hladká, Renata Jodasová, Barbora
Součková, Ilona Hlaváčková, Petra Skřivánková, Michelle Vlasáková, Patricie Majcherová, Lenka
Jarošová, Alžběta Řehořková, Kristýna Horská a Tereza Muselová.
Poprvé:
1976

V našem bazénu na Vinohradech jsme uspořádali první veteraniádu.

1977

Štafetovým závodem na 90x100 m volný způsob oslavil oddíl 90 let trvání tělovýchovné
jednoty Bohemians Praha (Sokol Vinohrady).

1980

Poprvé v historii oddílu startují jeho odchovanci na olympijských hrách. Nikoliv však jako
plavci, ale Libor Dvořák v kanoistice a Jitka Dolejší v lukostřelbě.

1982

Přestože Marcela Jelínková reprezentovala Československo na 100 m motýlek již v roce
1958, první ženský titul na této trati získala Markéta Vondáčková.

1986

Po opakovaných startech ve štafetě Prahy se oddíl stává pořadatelem štafety 1000x100 m. Ve
vinohradském bazénu nastoupilo v průběhu 30 hodin 1291 členů tělovýchovné jednoty
a odchovanců plaveckého oddílu.

žáci „sportovky“ před startem

členové výboru a pracovníci TJ

Zdeněk Jelínek

1986–1996
Čtyřicátý první rok činnosti jsme získali 13 titulů (3 seniorské, 7 dorosteneckých a 3 žákovské), muži
získali bronzové medaile v plavecké lize. Po další bronzové medaili za dva roky však družstvo opouští
nejvyšší soutěž a v roce 1990 sestupuje z I. plavecké ligy i družstvo žen. Muži se již v roce 1995 vrací
na stupně vítězů v I. lize, ženám to trvalo o tři roky déle.
Po navrácení vinohradské sokolovny obnovenému Sokolu Královské
Vinohrady se plavecký oddíl stává v kdysi vlastním bazénu pouze hostem.
Přesto se v roce 1986 uskutečnila na Vinohradech již 11. veteraniáda.
Na mistrovství Evropy juniorů 1994 v Pardubicích měl oddíl největší
zastoupení - 4 juniory. Jejich účast však, až na B finále Jiřího Vondráka, byla
spíš symbolická.
Oddíl vstoupil po letech na scénu dálkového plavání, a to nejen
dorosteneckými tituly, ale i druhým místem Vladimíra Srba v přeplavbě
Bosporu.
Poprvé:
1988

Dva odchovanci oddílu, Ondřej Bureš a Pavel Vokoun, startují v plaveckých soutěžích na
olympijských hrách v Soulu. Ondřej však již jako člen USK Praha.

1996

Po 21 letech konečně mistrovský titul třicetiletého Ondřeje Bureše na 200 m motýlek při
zimním mistrovství ČR. Zatím poslední mužský mistrovský titul.

Účastníci vinohradské veteraniády

Bospor 1994 – Vladimír Srb

Pavel Vokoun

Ondřej Bureš

štafeta Malta Sicílie 1996 – Pavel Srb

1996–2006
Oddíl se významně podílel na organizaci Mistrovství Evropy masters 1997 v Podolí, o získaných
medailích všech kategorií nemluvě. V závodech startovalo 3.500 závodníků ze 740 klubů 32 států
Evropy a startů zaznamenali pořadatelé více než 10.000. Závody rozhodovaly 3 sbory rozhodčích,
které se po 4 hodinách střídaly.
Petra Skřivánková startovala potřetí za sebou na ME juniorů a proplavala se podruhé do finále.
Po řadě let v roce 1998 porazily ženy muže v plavecké lize. Skončily na druhém místě, zatímco muži
získali bronzovou medaili. A konečně v roce 2002 po čtyřiceti dvou letech zvítězily.
Poprvé:
2000 ME na krátkém bazénu ve Španělské Valencii
znamenalo první velký evropský úspěch pro naše barvy.
Ilona Hlaváčková získala dvě zlaté medaile na 50 m a
100 m znak.
2001 Úspěch na ME v Antverpách byl pro Ilonu skoro
povinností, ale dva evropské rekordy byly překvapením
a současně největším úspěchem její kariéry (ten na
delší trati platil ještě v roce 2008.
2003 Ilona získala historické stříbro na nejkratší
znakařské trati na Mistrovství světa v Barceloně.
2004

Ilona Hlaváčková konečně doplnila svoji sbírku medailí o titul mistryně Evropy na 50 m bazénu
(ve své oblíbené disciplíně 50 m znak). Hvězdnou kariéru pak zakončila bronzovou medailí na
stejné trati na ME na krátkém bazénu ve Vídni. Počet jejích medailí se zastavil na čísle 14
(6 zlatých, 6 stříbrných a 2 bronzové).

2002

Pavel Srb získal spolu s dalšími dvěma plavci bronzové medaile ze soutěže družstev na 25
km na mistrovství světa v Sharm el Sheikhu.

2004

Pavel zkusil start v závodě Maratón Aquatica Rio Coronda na 57 km.

2005

Oddíl uspořádal poprvé Jarní cenu Prahy v plavání žactva a mladšího dorostu, závod, který se
rozrostl do největšího závodu žactva.

část našich účastníků ME masters

Jarní cena Prahy

2006–2016
Stále nemáme vlastní 50 m (a teď už ani ne 25 m) bazén. Stále učíme plavat nové a nové děti, stále
trénujeme nové a nové žáky, stále vychováváme nové a nové rozhodčí (ti bohužel většinou brzy
odejdou). Stále máme málo trenérů, funkcionářů (viz rok 1947) a bohužel i dětí, které jsou ochotny se
věnovat skutečně závodnímu plavání (kde jsou doby, kdy do páté třídy přišlo i 35 žáků). Ale stále
máme pár závodníků (spíš závodnic), kteří dosáhnou na mety nejvyšší (alespoň v rámci České
republiky).
Přesto v roce 2006 družstvo žen popáté vyhrálo 1. plaveckou ligu. Na ME 2006 v Budapešti (zase)
startovala další naše prsařka Martina Moravčíková (bohužel bez finále), její předchůdkyně Marcela
Šťastná na MS masters získala stříbrnou medaili na 100 m motýlek (další medaile vyhrála její
kolegyně z reprezentační štafety ME 58 Eva Jarošová).
Poprvé:
2007

Oddíl vítězí v Českém poháru dálkového plavání. A toto vítězství ještě 2x zopakuje.

2014

Matěj Kozubek po 22 startech a 166 závodních kilometrech vítězí v Českém poháru
dálkového plavání.

2015

Radek Táborský a po něm Zdenka Krčálová přeplavali Kanál La Manche, Zdenka ještě přidala
přeplavbu Cataliny. Nikola Hájková překonala Kanál o rok později.

2016

Na mistrovství Evropy v Londýně startovalo pět členů našeho oddílu, na mistrovství Evropy
juniorů tři a na olympijských hrách Martina Moravčíková, když Kristýna Horská splnila ostrý
limit FINA, ale jako třetí závodnice v disciplíně nemohla startovat.

letní soustředění 2007

zimní soustředění 2008

Vítězové Českého poháru v dálkovém plavání

zatím poslední ligové medaile

Účastníci ME, MEJ, MS, OH, Univerziáda
Bárta
Bejček
Bureš
Dvořák
Hájek
Hladká
Hladký
Hlaváčková
Horská
Jarošová
Jelínková
Jungman
Kaplanová
Klemešová
Kolář

Petr
Martin
Ondřej
Martin
Petr
Helena
Josef
Ilona
Kristýna
Lenka
Marcela
Tomáš
Tereza
Květa
Zdeněk

78
98
66
60
79
60
62
77
97
87
37
77
86
48
52

Kolářová
Kottková
Kozubek
Kozubek
Kubková
Kuf
Kvapilová
Ledl
Majer
Malý
Mařík
Moravčíková
Muselová
Noll
Novák

Mistrovství Evropy Budapešť 1958
Eva Šperlová a Marcela Jelínková

Universiáda 1959 Turín
Lída Kottková zlato

Anna
Ludmila
Matěj
Tomáš
Věra
Josef
Zdeňka
Michal
Tomáš
Jakub
Jaromír
Martina
Tereza
David
Petr

97
41
96
98
54
57
46
91
85
92
88
01
99
96

Olšavská
Pejša
Pivovarov
Rakovec
Řehořková
Skřivánková
Smoláková
Součková
Srb
Šimáková
Škvorová
Šťastný
Šupka
Vlasáková
Vokoun

Barbora
Pavel
Ivan
Josef
Alžběta
Petra
Lenka
Barbora
Pavel
Andrea
Barbora
Jaromír
Stanislav
Michelle
Pavel

Mistrovství světa masters Kazaň 2015
Eva Jarošová a Marcela Šťastná

Universiáda 2001 Peking
Ilona Hlaváčková zlato

Universiáda 2015 Gwangju
Martina Moravčíková bronz

87
44
43
50
92
82
65
73
80
76
69
36
52
83
70

Dorostenecké mistryně republiky

Libuše Vaníčková 1959

Anna Kolářová 2014

Marcela Makariusová 1954

Kristýna Horská 2014

Evropský pohár DP 2015 Kodaň – M.Kozubek

Květa Klemešová 1961

Tomáš Havránek 2012

přemožitelka „Kanálu“ Niki Hájková s ministrem

Když už jsme to na rozdíl od řady jiných oddílů vydrželi 70 let, máme stále chuť pokračovat.
Proto na závěr děkuji především zakladatelům a dlouholetým členům oddílu a přeji nám všem,
aby nám přinášel alespoň občas trochu radosti.

