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Abstrakt

Název práce

Plavecké sporty v České republice v letech 1976 – 1990
Swimming sports in The Czech republic in years 1976 – 1990

Cíle práce

Cílem této práce bylo shromáždit dostupné informace o vývoji plaveckých sportů a 
zaměřit se především na vývoj těchto sportů v České republice v období od roku 1976 do 
roku 1990. Práce je soustředěna na vývoj, organizaci a soutěže v plaveckých sportech 
v tomto období.

Metoda

Chronologická metoda je využita v průběhu celé práce, kdy je stručně popisován 
historický vývoj v jednotlivých plaveckých sportech, především pak na našem území 
v letech 1976 – 1990. Konečným cílem této metody je zobrazit celek v jeho hlavních 
rysech tak, aby bylo možno lépe a přehledněji proniknout k jeho poznání, struktuře a 
vývojovým tendencím.

Komparativní metody, která spočívá v porovnání jednotlivých celků, je užito 
v kapitole č. 6. „Výsledky vzhledem k zahraničí v letech 1976 – 1990“.

Výsledky

Osvětlují kapitolu dějin plaveckých sportů a přináší podrobnější obraz o těchto 
sportech především v období od roku 1976 – 1990.

Klíčová slova

Plavecké sporty, vývoj, plavání, historie.



Summary

The title of the work: Swimming sports in The Czech Republic in years 1976-1990

The Aims of the work

The aim of the work was to compile all the accessible pieces of information
concerning swimming sports and also to focus on the development of these sports in The 
Czech Republic in years 1976-1990. The work deals with development, organization and 
competitions in swimming sports at that period of time.

Methods

The chronological method is used in the whole work. There is a short history of 
swimming sports above all in our country in years 1976-1990 there. The final aim of this 
method is also to show the complex in its main features in that way, that it would be easier 
to get its recognition, structure and developing trends.

The comparative method, which is based on comparison of various units, is used in 
the sixth chapter Results towards foreign countries in years 1976-1990.

Results

It elucidates the chapter of history of swimming sports and also brings more details 
about these sports in years 1976-1990.

Key words

Swimming sports, development, swimming, history
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AC Amateur Club
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ČsAPS Československý amatérský plavecký svaz
ČSTV Československý svaz tělesné výchovy
EP Evropský pohár
FINA Fédération Internationale de Natation Amateur
LEN Evropská plavecká liga
M Motýlek
m Metr
ME Mistrovství Evropy
MEJ Mistrovství Evropy juniorů
MS Mistrovství světa
OH Olympijské hry
P Prsa
Př. n. l. Před naším letopočtem
PZ Polohový závod
SK Sportovní klub
SP Světový pohár
SU Světová univerziáda
TJ Tělovýchovná jednota
VS Vodní sporty
VZ Volný způsob
Z Znak
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1. ÚVOD

Diplomová práce pojednává o historii plavání a plaveckých sportů a to od prvních 
zmínek, kdy člověk začal osidlovat břehy vodních ploch až po současnost. 

Do dnešní doby se zachovalo mnoho starověkých odkazů ve formě sošek, maleb 
znázorňujících plovoucího člověka, pozůstatků lázeňských zařízení či písemných pramenů, 
které pojednávají o vztahu lidí k vodě.

Práce je především pak zaměřena na vývoj a dění v plaveckých sportech v České 
republice v období od roku 1976 – 1990.

Informace o dění v těchto sportech v daném období nejsou popsány v běžně 
dostupné literatuře. Literatura, zabývající se plaveckou tématikou, která je u nás dostupná, 
shrnuje kapitoly historie do obecných přehledů a výčtu historických událostí, které 
předcházely plaveckému sportu, tak jak ho známe dnes.

Práce má za cíl osvětlit historii jednotlivých plaveckých sportů a především pak 
podat jakýsi ucelený obraz o historii a vývoji plavání, skocích do vody, vodním pólu, 
synchronizovaném plavání a o dění kolem těchto sportů v daném období. 

Cílem práce je shromáždit veškeré dostupné informace o těchto plaveckých 
sportech a zpracovat je ve vztahu k těmto oblastem: stručná historie plavání a plaveckých 
sportů, charakteristika a organizační zajištění plaveckých sportů, přehled výsledků ve 
vztahu k zahraničí, významné osobnosti českého plaveckého sportu v daném období.

Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol. Po úvodu, který je doplněn o stručný 
přehled nashromážděné literatury k tomuto tématu, je zařazena kapitola stanovující cíle, 
úkoly a metody práce. V následující kapitole je pak nastíněn stručný přehled vývoje 
plaveckého sportu. Další kapitola je věnována soutěžím v plavání, skocích do vody, 
vodním pólu a synchronizovaném plavání, které byly organizovány na našem území 
v období od roku 1976 až do roku 1990. Kapitola, která se zabývá výsledky našich 
reprezentantů, je zaměřena především na jejich výkony a výsledky v jednotlivých 
plaveckých sportech na velkých mezinárodních soutěžích – OH, MS, ME, MEJ apod.
Poslední část je věnována především těm reprezentantům, kteří nás úspěšně reprezentovali 
a dosáhli cenných umístění na poli mezinárodních soutěží.   

V závěru je práce doplněna o výsledky Zimního a Letního mistrovství republiky 
v plavání seniorů.
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Stručný přehled o použité literatuře:

Stručný vývoj historie plavání je popsán v řadě publikací. Pro sestavení první  
kapitoly bylo použito převážně publikací těchto autorů:
Štorkán (1958) - popisuje vývoj plavání od dob pravěku až po nedávnou minulost a zabývá 
se hlavními mezníky, které ovlivnily světové plavání. 
Hoch et al (1975,1983) - pojednává o historii plaveckých sportů na našem území i ve světě. 
Zmiňuje vzniky mezinárodních federací v plaveckém sportu. Popisuje pravidla plavání, 
skoků do vody, vodního póla a synchronizovaného plavání. 
Junk (1992) – ve své publikaci popisuje vývoj vodního póla. Seznamuje čtenáře s historií 
této hry ve světě i u nás. Popisuje pravidla hry, rozdělení jednotlivých kategorií. Názorně 
pomocí obrázků popisuje nácvik HČJ a didaktiku vodního póla. Uvádí probíhající soutěže 
u nás a umístění našich hráčů z MS, ME a OH.
Klečková (1992) - autorka se zabývá vývojem synchronizovaného plavání nejen na našem 
území, ale i v zahraničí. Popisuje systém soutěží, pravidla, bodování sestav a figur, 
rozdělení kategorií podle věku. V závěru knihy jsou nakresleny a popsány jednotlivé 
figury. 
Hanák (1972) - autor se zabývá vývojem skoků do vody. Popisuje průběh soutěží, druhy 
skoků, systém bodování a pravidla tohoto sportu. Ve své publikaci se dále zabývá 
nácvikem a didaktikou jednotlivých skoků. Skoky jsou zde ilustrovány a popsány.

Pro napsání dalších kapitol bylo použito odborného časopisu ČSTV s názvem 
„Vodní sporty“ (1976 – 1990) - toto periodikum vycházelo 1 x měsíčně a podávalo 
informace o veškerém dění v plaveckých sportech.

Dále byly využity diplomové práce, které souvisejí s touto tématikou.
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2. CÍLE, ÚKOLY A METODY PRÁCE

Cíle práce:

Cílem této práce bylo shromáždit dostupné informace o vývoji plaveckých sportů a 
zaměřit se především na vývoj těchto sportů v České republice v období od roku 1976 do 
roku 1990. Práce je soustředěna na vývoj, organizaci a soutěže v plaveckých sportech
v tomto období.

Úkoly práce:

1) Shromáždit dostupnou literaturu týkající se historie plavání a plaveckých 
sportů.

2) Z těchto pramenů sestavit stručný přehled historie plavání na našem území i ve 
světě.

3) Shromáždit co nejvíce písemných pramenů a dokumentací pojednávajících o 
vývoji a organizaci plaveckých sportů v České republice od roku 1976 – 1990.

4) Na základě získaných informací sestavit ucelený obraz o plavání a plaveckých 
sportech v tomto období na našem území.

5) Práci doplnit o výsledkovou přílohu z Mistrovství republiky v plavání.

Metody práce:

Chronologická metoda je využita v průběhu celé práce, kdy je stručně popisován 
historický vývoj jednotlivých plaveckých sportů, především pak na našem území v letech 
1976 – 1990. Konečným cílem této metody je zobrazit celek v jeho hlavních rysech tak, 
aby bylo možno lépe a přehledněji proniknout k jeho poznání, struktuře a vývojovým 
tendencím.

Komparativní metody, která spočívá v porovnání jednotlivých celků, je užito 
v kapitole č. 6. „Výsledky vzhledem k zahraničí v letech 1976 – 1990“.
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3. STRUČNÁ HISTORIE PLAVÁNÍ A PLAVECKÝCH SPORTŮ

Tato kapitola stručně popisuje obecný vývoj vztahu lidstva k vodě a významu 
plavání od prvních zmínek až do novověku a počátku formování moderního sportu.

3.1. PLAVÁNÍ 

PRAVĚK

Na základě života kmenů prvotně pospolné společnosti můžeme usuzovat, že v této 
době patřilo plavání k základním pohybovým dovednostem , jako jsou chůze, běh, lezení, 
házení atd. Tyto dovednosti byly nutností pro existenci člověka, aby přežil v boji 
s přírodou a nepřítelem. V těchto dobách člověk pravděpodobně plaval tak, že 
napodoboval pohyby zvířat. Tímto způsobem dosud plavou domorodci z Afriky a Jižní 
Ameriky. Člověk musel často čelit dravé zvěři i přírodním katastrofám. Také při shonu za 
potravou, tj. při lovu a hlavně při rybolovu, byl často vystaven do situace, kdy musel 
plavat.

Plavání je staré jako lidstvo samo. Potřeba vody a potravy odpradávna vedla 
člověka k vodě, proto se usazoval v povodí řek, na březích jezer a moří.

Znalost plavání se bezpochyby stala nutností při pobytu u vodních ploch, které 
člověk obvykle využíval ke svým přesunům a které mu v některých případech poskytovaly 
i ochranu před nepřítelem. Je rovněž nepochybné, že tyto vodní plochy se staly pro člověka 
jedním z míst, kde hledal obživu.

STAROVĚK

V období otrokářské společnosti dosáhla tělesná výchova velkého rozmachu, 
zejména v některých zemích jako byl Egypt, Řecko a Řím. Ze starého Egypta pochází 
několik důkazů o tom, jak bylo plavání oblíbené. Mezi tyto důkazy patří malby na vázách a 
různé sošky, které zobrazují plavajícího člověka. Na některých z nich byly zobrazovány i 
ženy, což svědčí o tom, že plavání v tehdejších dobách nebylo jen výsadou mužů. Na 
papyrusech se dochovaly záznamy o učiteli plavání, který vyučoval děti faraónů. 

Otrokáři, jako představitelé vládnoucí třídy, měli zájem, aby se jejich dětem, 
dědicům moci a majetku, dostalo co nejlepšího vzdělání. Zvali proto do svých domů 
učitele, kteří učili jejich děti základům tehdejších věd, různým druhům umění a tělesné 
výchově.

V otrokářské společnosti bylo zapotřebí způsobu, jakým by ovládala vládnoucí 
menšina  otroky. K tomuto úkonu sloužilo vojsko, které bylo vedeno k upevňování tělesné 
zdatnosti a k výcviku ve vojenských dovednostech, mezi něž patřilo i plavání.

Řecko

Největšího rozmachu dosáhla tělesná výchova ve starém Řecku. Umět plavat bylo 
nezbytným předpokladem pro řecké námořníky, obchodníky, poutníky, ale také atlety, 
kteří se sjížděli z celého světa k olympijským hrám a dalším všeřeckým hrám. Řekové rádi 
měřili své síly ve sportovním zápolení, přesto plavání nebylo zařazeno mezi závodní 
sportovní disciplíny. Plavání bylo jedním z nejdůležitějších předmětů na gymnáziích a kdo 
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neuměl číst a plavat, byl považován za nevzdělance. Na počest řeckých bohů se konaly 
tělovýchovné slavnosti, kde nechyběly ani plavecké a skokanské exhibice. 

Plavání bylo též důležitým prvkem v přípravě řeckého vojska. Důležitou úlohu 
měla v námořních bitvách skupina speciálně vycvičených plavců, jejichž úkolem bylo 
přiblížit se pod vodou k nepřátelským lodím a tam způsobit paniku ještě před zahájením 
boje. 

Z těchto dob pochází i pověst o Leandrovi, který každý večer plaval přes 
Dardanelskou úžinu za svou milenkou Hérou.

Řada literárních pramenů se zmiňuje o různých způsobech plavání (znak, prsa, 
splývání, kraul), o skákání do vody či potápění. Na obrázcích zdobících řecké vázy jsou 
častokrát zachyceni muži připravující se ke skoku do moře z lodi či ze skalního útesu i 
plovoucí muži a ženy. Obdobné náměty se staly předmětem různých plastik, mincí nebo 
nástěnných maleb.

Řím

Římané dávali význam plavání především ve vojenství. Římští vojáci se učili plavat 
v šatech i zbroji a uměli se potápět. Nejlepší plavci byli najímáni, aby se potápěli do 
potopených lodí pro drahocenné předměty. Z dob starověkého Říma se dochovaly zbytky 
přepychových lázní s bazény, některé dokonce s ohřívanou vodou. V té době bylo plavání 
zařazeno i jako zajímavá a oblíbená podívaná do amfiteátrů, jejichž arény byly 
přeměňovány ve vodní nádrže, kde skupiny profesionálních plavců a především plavkyň –
oděných jen do lehkých bederních pásek či zcela nahých – předváděly různé plavecké 
scény, při nichž vytvářely geometrické obrazce – jednoduché i dvojité hvězdice, kotvy, 
lodě s osádkou apod. Dále se předváděli různé akrobatické prvky. Jednalo se o nejrůznější 
obraty a kotrmelce ve dvojicích i skupinách. V těchto dobách patřila plavecká vystoupení 
k oblíbeným masivním zábavám, přičemž se zdůrazňoval i pozitivní vliv plavání na 
zdravotní stránku lidského organismu.

Konec římské epochy je charakterizován úpadkem tělesné výchovy. Roku 394 n. l. 
císař Theodosius Velký olympijské hry zakázal. Místo soutěžení nastoupila éra gladiátorů, 
kdy jejich zápasy končily obvykle smrtí jednoho z nich. Obdobou těchto zápasů byly tzv. 
naumachie, při kterých se snažil jeden zápasník utopit druhého ve vodě.

STŘEDOVĚK

Ranný středověk byl charakteristický úpadkem tělesné výchovy. Zásluhu na tom 
měla především křesťanská ideologie, která zavrhovala jakoukoli péči o tělo. Podle sv. 
Hieronyma (r. 450 n. l. ) „čistá pokožka ukazovala na špinavou duši“. Toto období bylo 
proto charakterizováno špínou a morovými epidemiemi. Pouze prostí lidé často nedbali 
náboženských dogmat a hledali osvěžení v řekách a rybnících. Výjimkou bylo také 
rytířstvo, které z braných důvodů zařadilo plavání mezi tzv. sedm rytířských ctností.

Teprve nástupem feudalismu se začal měnit názor na tělesnou výchovu. 
Feudalismus se vrací zpět k antickému ideálu, tedy všestrannému rozvoji těla i ducha.
Plavání zaujímá v tělesné výchově opět významné místo. Ve svých dílech propagovaly 
plavání osobnosti jako byly francouzský filozof F. Rabelais nebo italský lékař Vittorino de 
Feltre. Také J. A. Komenský se ve svém spise Orbis pictus zmiňuje o plavání. V období 
humanismu se zrodila i první učebnice plavání M. Wynmanna (1538).
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NOVOVĚK

V kapitalistické společnosti došlo k zásadnímu obratu, začaly se zakládat 
pedagogické ústavy, ve kterých se vyučovalo podle nových metod. Mezi tyto ústavy patřilo 
i Basedowovo Filantropinum v Desavě. Jedním z nejdůležitějších předmětů bylo i plavání. 
Absolventi tohoto ústavu pak zakládali ve větších evropských městech podobné školy.

Počátky sportovního plavání byly těsně spjaty s vytrvalostními výkony. Roku 1810 
anglický básník lord Byron přeplaval Dardanelskou úžinu, aby si ověřil pravdivost řecké 
báje o Leandrovi. O tomto činu můžeme hovořit jako o prvním sportovním výkonu 
v historii plavectví. Roku 1875 zdolal anglický kapitán M. Webb jako první kanál La 
Manche za 21 hod. 45 min. Tím že byl změřen čas, byla nastavena laťka a zároveň i výzva 
k jejímu překonání. Jedním z těch který tuto výzvu přijal a kanál přeplaval, byl v roce 1971 
i náš František Venclovský. 

V polovině šedesátých let 19. Století se začaly zakládat v Londýně první plavecké 
kluby. Tím byl dán základ pro soutěžení mezi kluby, studentskými kolejemi i jednotlivci. 
Kolébkou sportovního plavání se tak stala Anglie.

Společně s rozvojem míčových her se začalo rozvíjet i vodní pólo. První utkání se 
sehrálo roku 1869 v Anglii. Soutěže větších rozměrů však nebylo možno pořádat, protože 
pravidla nebyla jednotná. K sjednocení pravidel došlo až roku 1876.

Skoky do vody byly nejdříve spíše chápány jako ukázky projevu odvahy, avšak 
postupem času na přelomu 19. a 20. století se středem zájmu stal způsob a estetické 
provedení skoku. 

Velké oblibě se tehdy těšilo potápění. Pořádaly se závody  v plavání pod vodou na 
vzdálenost, rychlost i délku pobytu pod vodou. Tím získalo potápění sportovní charakter.

Postupem času, koncem 19. století a začátkem 20. století, se začíná od plavání jako 
takového oddělovat plavání sportovní a rekreační.

3.2. SKOKY DO VODY

Skok do vody ve své původní podobě představoval hlavně jednoduchý a efektivní 
způsob k dosažení vodního prostředí. U některých komunit, žijících v blízkosti vodních 
ploch se skok do vody stal součástí iniciačních zkoušek. Již tehdy bylo provedení takového 
skoku spojeno s projevem odvahy.

Tato dovednost se uplatňovala zejména při lovu a ve vojenství, jak např. dokládají 
malované fragmenty římské keramiky. Ve středověku se skákání do vody uplatňovalo 
v některých oblastech i jako součást tzv. rytířských cností. Zvládnutí této dovednosti bylo 
vždy spojeno s plaveckou lokomocí. Byl-li zvládnutím primitivní plavecké techniky, 
umožňující opětovné dosažení břehu vytvořen předpoklad pro běžné skákání do vody, 
stávala se tato dovednost součástí lidových zábav.

Počátky skoků do vody jakožto sportovního odvětví lze zařadit do přelomu 19. a 
20. století. Regionálně se rozvíjelo toto nové sportovní odvětví zejména v Německu a 
Švédsku. V obou zemích se tento sport rozvíjel na specifických, národních základech. 
Podobně jako u jiných sportů představovala německá technika rychlý sled ostře 
ohraničených pohybů, mohutný odraz s velkým prohnutím bederní oblasti. Letová fáze 
skoku byla strmá. Dopad do vody nebyl korigován a ani nebyl předmětem speciálního 
nácviku. Švédové (a brzy po nich i Američané) upřednostňovali v provedení skoku lehkost, 
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estetické provedení pohybového úkolu a precizní průnik vodou (dopad) se snahou o 
minimální vystříknutí vody.

K první konfrontaci obou technik došlo na OH 1912 ve Stockholmu. Postupným 
vývojem techniky došlo ke vzájemnému propojení obou způsobů provedení. Technické 
provedení skoků, uplatňované již na OH v Amsterodamu (1928) bylo vyústěním tohoto 
vývoje. S menšími obměnami, respektujícími například vývoj pravidel a snahu o 
maximální efektivitu dílčích pohybů při zachování celkového estetického dojmu, se tato 
technika uplatňuje dodnes.

V českých zemích se první oficiální mistrovství republiky uskutečnilo v roce 1921 
jako součást plaveckého programu. V krátké době po této úspěšné domácí premiéře došlo i 
na mezinárodní konfrontaci našich závodníků.

Estetické provedení skoků a celková atraktivita nového sportovního odvětví vedla 
k řadě prezentací formou exhibičních závodů, či ukázek. Vzhledem k absenci „oficiálních“ 
skokanských zařízení se skákalo v přírodním prostředí s běžných, truhlářsky upravených 
prken nebo desek pokrytých kobercem. Pro zvýšení atraktivity se často budovaly i odvážné 
dřevěné konstrukce. Součástí Propagačního dne Československého plavectví v roce 1923 
byly i skoky do vody, prováděné z mostu. Prvním klubem, který se systematicky věnoval 
skokanskému sportu byl Československý plavecký klub (ČPK). Naši skokani dosahovali 
v tehdejší době vynikajících výsledků, za zmínku stojí připomenout držitelku zlaté (1968 
Mexiko) a stříbrné (1972 Mnichov) olympijské medaile Milenu Duchkovou. Dále pak 
dosáhli špičkových umístění na světových i evropských soutěžích Heidemarie Grecká, 
Hana Novotná a Tomáš Krčma.

Do programu Olympijských her byly skoky do vody zařazeny již v roce 1904 (St. 
Louis) a to pouze pro muže. Ženské soutěže se dostávají do programu OH v roce 1912 
(Stockholm). Na OH 1920 (Antverpy) se poprvé výrazně prosazují Američané, kteří se 
udržovali v čele světových soutěží až do konce 60tých let 20. století. Počátkem 70tých let 
nastupují výrazně skokané z bývalé NDR, SSSR a Číny.

Z velkých skokanských osobností olympijských soutěží je nutné připomenout např. 
Klause Dibiasihi (Itálie), Grega Louganise (USA), Patricii McCormickovou (USA), Ingrid 
Kramerovou (NDR).

3.3. VODNÍ PÓLO

Vodní pólo vzniklo v Anglii ve druhé polovině 19. století jako míčová kolektivní 
hra. V roce 1960 a dalších letech vycházela pravidla z fotbalu (hrálo se o 11 hráčích). První 
utkání bylo sehráno již v roce 1869 jako součást plaveckých závodů. Zde se již hrálo v 7 
hráčích. V roce 1870 vznikl výbor pro sestavení přesného znění pravidel. Ta byla vydána 
v roce1888 již jako mezinárodní. Z Anglie se hra vodní pólo rozšířila i do ostatních zemí. 

Poprvé se tento sport prezentoval na olympijských hrách roku 1900 v Paříži. Roku 
1928 byla založena komise vodního póla při mezinárodní federaci plavání (FINA). Od 
roku 1926 se pořádají mistrovství Evropy. První mistrovství světa se konalo v roce 1973 
jako součást mistrovství světa v plavání.

Vodní pólo žen se datuje od počátku 20. století, první zápasy byly sehrány v letech 
1904 – 1906 (Holandsko, Kuba). Bylo shledáno, že pro ženy je tento sport příliš hrubý. 
Další oficiální zastoupení mělo ženské vodní pólo na 3. MS v Berlíně za účasti USA, 
Austrálie, Kanady, Nizozemí a Německa. Mezinárodní výbor pro ženské vodní pólo vzniká 
v roce 1979. První mistrovství Evropy žen bylo sehráno v roce 1985 a o rok později první 
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mistrovství světa. Na olympijských hrách se vodní pólo žen představilo v roce 2000 
v Sydney.

Vodní pólo na území Čech se hrálo od roku 1910. První oddíl vodního póla v ČSR 
byl založen v roce 1910 v Praze. První utkání se konalo v roce 1913 mezi AC Spartou a 
SK Podolí. Mistrovství republiky se konají od roku 1919.

3.4. SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ

Synchronizované plavání je nejmladším odvětvím plaveckých sportů a bylo 
zařazeno do programu olympijských her v roce 1984 (Los Angeles). Přitom předchůdce 
synchronizovaného plavání – umělecké plavání je stejně staré jako plavecké soutěže vůbec. 
Bylo prováděno jako atrakce nebo mezi plaveckými soutěžemi. Umělecké plavání je 
uváděno v dějinách starého Egypta a staré Číny. V Evropě se konala představení 
uměleckého plavání od roku 1816 v rakouské Vídni. Toto umělecké plavání nebylo 
svázáno žádnými pravidly, cílem bylo uchvátit, nadchnout a pobavit diváka. Těmi 
nejsilnějšími činiteli těchto vystoupení byla gradace programu, obtížnost a rozmanitost 
obrazců ve vodě, podmalovaná pestrostí plaveckých úborů, hrou světel, barev a hudby. Při 
diskriminaci žen v minulých stoletích v těchto představeních vystupovali plavci muži.

Poprvé je synchronizované plavání oficiálně zařazeno do programu Panamerických 
her v roce 1955 jako výlučně ženský sport. V Evropě začíná rozvoj synchronizovaného 
plavání až po 2. světové válce. Na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 viděli 
diváci exhibiční vystoupení amerických akvabel. Za čtyři roky vystoupily americké 
akvabely exhibičně rovněž na OH v Melbourne roku 1956. Obě tato vystoupení byla velmi 
dobře přijata diváckou veřejností. První mistrovství světa v synchronizovaném plavání se 
konalo v roce 1973 v Bělehradě. V roce 1980 na OH v Moskvě FINA synchronizované 
plavání přijala do programu OH jako nový olympijský sport a v roce 1984 se soutěží 
v synchronizovaném plavání na OH v Los Angeles. Soutěžilo se v sólu a dvojicích. Na OH 
v Atlantě v roce 1996 došlo ke změně v programu synchronizovaného plavání. Podle 
nových pravidel FINA byly divácky nepřitažlivé soutěže v povinných figurách nahrazeny 
technickými sestavami a místo soutěží sóla a párů (dvojic) byly do soutěže zařazeny páry a 
týmy.

Co se týče synchronizovaného plavání v České republice, v roce 1956 vzniká 
v Brně první oddíl uměleckého plavání. Tento oddíl zůstal po dlouhé roky osamoceným a 
tím velmi omezený v možnostech vývoje, motivující konkurenci a mezinárodních styků. 
Postupné zakládání dalších oddílů synchronizovaného plavání v Brně, Olomouci, Praze, 
Karlových Varech a Táboře, vedlo k zařazení synchronizovaného plavání do Svazu 
plaveckých sportů ÚV ČSTV v roce 1973.

V roce 1974 byla vydána u nás první pravidla synchronizovaného plavání a začínají 
se konat oddílové, městské a krajské. První přebor České republiky se konal v roce 1983.
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4. CHARAKTERISTIKA A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
PLAVECKÝCH SPORTŮ

Rozmach plaveckého sportu vyvolal potřebu jednotných sportovních pravidel. 
V roce 1908 byla ustanovena mezinárodní plavecká federace FINA (Federation 
International de Natation Amateuer). Protože federace zahrnovala nejen plavání, ale i 
vodní pólo a skoky do vody, byly zřízeny nejprve řídící komise skoků do vody (1925), 
komise vodního póla (1928) a v roce 1956 i komise synchronizovaného plavání.

V rámci FINA byla v roce 1927 založena Evropská plavecká liga LEN (Ligue 
Européene de Natation). Velkou zásluhu na tom měl český zástupce ing. L. Hauptman, 
který se stal jejím prezidentem a místopředsedou FINA. Jeho přičiněním se konal v roce 
1925 kongres FINA v Praze. Ing. L. Hauptman byl za zásluhy vyznamenán zlatou medailí 
FINA. 

LEN řídí plavecké sporty na evropském kontinentě. Kromě jiného pověřuje členské 
země pořádáním mistrovstvích Evropy seniorů a juniorů. První mistrovství Evropy se 
konalo v roce 1926 v Budapešti. Junioři zápolí o titul mistra Evropy od roku 1967 
(Linkoping).

Nejprestižnější soutěží jsou olympijské hry (OH) a mistrovství světa (MS). 
V evropském měřítku potom mistrovství Evropy (ME) a mistrovství Evropy juniorů 
(MEJ). 
Schéma rozložení soutěže vzhledem k olympiádě:
0. rok - OH, 1. rok - ME, 2. rok - MS, 3. rok - ME, 4. rok – OH

Co se týče organizace plavání a plaveckých sportů vůbec v českých zemích, první 
popud k vytvoření samostatného plaveckého svazu dal významný propagátor plavectví 
Vilém Makovička. Avšak tyto snahy přerušila válka. Tato myšlenka se podařila uskutečnit 
až 19. ledna 1919, kdy byl založen Československý amatérský plavecký svaz – ČsAPS, 
který se stal členem FINA. Prvním předsedou byl zvolen sám Vilém Makovička. Již na 
začátku dvacátých let začaly vznikat první plavecké kluby jako např. APK a ČPK Praha. 
První mistrovství republiky se konalo roku 1919.

V současnosti plavecké sporty na území České republiky řídí Český svaz 
plaveckých sportů (ČSPS). Je nezávislou sportovní organizací, podřizující se platným 
zákonům republiky i sportovním řádům FINA a LEN. ČSPS vydává stanovy a další 
předpisy a současně provádí jejich výklad. Zastupuje plavecké sporty v Českém 
olympijském výboru, ve FINA a LEN. ČSPS je členem Českého svazu tělesné výchovy 
(ČSTV). Jednotlivé plavecké sporty (plavání, dálkové a zimní plavání, synchronizované 
plavání, skoky do vody) jsou řízeny sekcemi. Vodní pólo má svůj vlastní sportovní svaz.
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SOUTĚŽE POŘÁDANÉ V PLAVÁNÍ A V PLAVECKÝCH SPORTECH

Olympijské hry
Plavání – na olympijských hrách od roku 1896 Athény (muži), 1912 Stockholm (ženy)
Vodní pólo – na olympijských hrách od roku 1900 Paříž (muži), 2000 Sydney (ženy)
Skoky do vody – na olympijských hrách od roku 1904 St. Louis (muži), 

             – 1912 Stockholm (ženy) 
Synchronizované plavání – na olympijských hrách od roku 1984 (Los Angeles)

Mistrovství světa
Plavání – MS pořádané od roku 1973
Vodní pólo – MS pořádané od roku 1973 (muži), 1986 (ženy)
Skoky do vody – MS pořádané od roku 1973
Synchronizované plavání – MS pořádané od roku 1973 (Bělehrad)

Mistrovství Evropy
Plavání – ME pořádané od roku 1926 (Budapešť)
Vodní pólo – ME pořádané od roku 1926 (muži), 1985 (ženy)
Skoky do vody – ME pořádané od roku 1926
Synchronizované plavání – ME pořádané od roku 1974 (Amsterdam)

Mistrovství republiky
Plavání – mistrovství republiky pořádané od roku 1919
Vodní pólo – mistrovství republiky pořádané od roku 1919
Skoky do vody – mistrovství republiky pořádané od roku 1921
Synchronizované plavání – mistrovství republiky pořádané od roku 1989 
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5. SOUTĚŽE POŘÁDANÉ NA ÚZEMÍ ČSSR V LETECH 1976 – 1990

5.1. PLAVÁNÍ

1976

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Letošní zimní mistrovství ČSSR v plavání seniorů se konalo ve dnech 12. až 14. 3. 
1976 v pražském Podolí. Bylo totiž současně vyvrcholením hlavní sezóny širšího 
reprezentačního kádru, pro plavce sledované OH přípravy další příležitostí prokázat 
potřebný vzestup výkonnosti a zaplavat eventuelně takové výkony, které by je opravňovaly 
ke startu na OH.
     Zcela jednoznačně nejúspěšnějším plavcem byla naše, jak se zdá, největší naděje pro 
OH – juniorský mistr Evropy Miloslav Roľko. Získal tři mistrovské tituly, každý jeho start 
znamenal nový čs. rekord vysoké mezinárodní úrovně.
     Ostatní plavci sledované OH přípravy nepodali bohužel tolik očekávané výkony a 
dokonce řada z nich, jak prokázal celý dosavadní průběh zimní sezóny, se již vzdala 
možnosti pokusit se o nominaci na OH. U žen jsme bohužel zdaleka nezaznamenali tolik 
osobních rekordů jako u mužů. Výsledky viz kap.10.1.

58. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Ve dnech 15. – 18. 7. 1976 proběhlo v kryté 50 m hale v Bratislavě na Pasienkách 58. 
letní mistrovství ČSSR v plavání za účasti 302 plavců z 35 oddílů. Na startu byli prakticky 
všichni, kteří něco v čs. plavání znamenají, kromě našeho jediného olympionika M. Roľka.
     O kvalitě mistrovství si lze udělat obrázek i z některých faktů a konkrétních srovnání. 
V průběhu čtyř dnů bylo překonáno celkem 12 československých rekordů, z toho 8 mužů a 
4 žen. Výsledky viz kap.10.1.

1977

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Letošní zimní mistrovství ČSSR v plavání se uskutečnilo 18. – 20. března v Českých 
Budějovicích. Celkem padly na tomto mistrovství tři československé rekordy seniorů. 
V zisku medaili nejúspěšnější Roľko, Fleissnerová a D. Machek, získali shodně po třech 
titulech.
     Na závěr mistrovství vyhodnotili také nejlepší účastníky – v kategorii mužů Roľka, 
mezi ženami Fleissnerovou. Výsledky viz kap.10.1.
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59. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Letní mistrovství je každoročně vrcholem domácí sezóny, letos se plavci  
k vzájemnému měření výsledků celoroční práce sešli v pražském Podolí (14. až 17. 7. ) už 
po devětapadesáté. Výsledky viz kap.10.1.

1978

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Zimní mistrovství ČSSR v plavání, které proběhlo 14. – 16. dubna v bratislavské 
padesátce Na Pasienkách, bylo důstojným a opravdovým vyvrcholením letošní zimní 
sezóny. Výsledky viz kap.10.1.

60. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Jedním ze spolehlivých barometrů úrovně našeho plaveckého sportu je letní mistrovství 
ČSSR. Dějištěm letošního jubilejního 60. ročníku bylo 13. až 16. července pražské Podolí.. 
Stejně jako loni probíhal současně i přebor dorostu. Ke čtyřdenním bojům se sjelo téměř tři 
a půl stovky závodníků. Všichni byli zvědavi, v jaké „meziformě“ jsou naše  největší 
želízka Roľko s Machkem před světovým šampionátem. Výsledky viz kap.10.1.

1979

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Po patnáctileté přestávce uvítalo opět Brno nejlepší plavce z celé republiky. Poslední 
šampionát se v jihomoravské metropoli konal v roce 1964. Letošní zimní mistrovství 
ČSSR proběhlo od 30. 3. do 1. 4. 1979 v nové kryté 50 m hale, vybavené elektrickým 
časoměrným zařízením Omega.
     Na startu se sešlo téměř 300 závodníků z 33 oddílů, včetně kompletní čs. plavecké 
špičky. Výsledky viz kap.10.1.

61. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Mistrovství se konalo v Bratislavě od 28. června do 1. července 1979 a poprvé v historii 
mělo mezinárodní účast. Do Bratislavy přijelo 110 zahraničních účastníků ze 13 států.
     V průběhu mistrovství bylo překonáno celkem šest čs. rekordů seniorů a dva čs. rekordy 
dorostu. O dobré úrovni svědčí i to, že padlo i 14 rekordů mistrovství. Výsledky viz 
kap.10.1.
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1980

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Přímo do velikonočních svátků vyšel termín zimního mistrovství ČSSR v plavání. 
Původně přihlášených 241 závodníků z 38 oddílů částečně prořídlo vinou nemocí, 
studijních či jiných problémů. To však neubralo mistrovským bojům v Bratislavě na 
dramatičnosti a kvalitě, o čemž svědčí několik následujících statistických údajů. Během 
třídenních soutěží padlo celkem sedm čs. rekordů. Výsledky viz kap.10.1.

62. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Termín letošního 62. mistrovství ČSSR seniorů v plavání vyšel přesně na dobu zahájení 
moskevských olympijských her. Proto jsme mezi jeho účastníky postrádali pětici našich 
nejlepších (Fleissnerová, Roľko, Machek, Adamec, Havel), což se projevilo na úrovni 
některých disciplín. Boje v plaveckých disciplínách probíhali od 17. do 20. července 1980 
v pražském Podolí.
     Nejúspěšnější závodnicí šampionátu se stala Březíková, mezi muži si nejlépe vedl Jan 
Planeta. Výsledky viz kap.10.1.

Čísla kolem reprezentace

     V současné době máme u nás tři plavecké špičky, které pronikly mezi světovou elitu, a 
další se jim přibližují. Samozřejmě bychom si přáli, aby počet byl alespoň dvojnásobný. 
Materiální podmínky máme vytvořeny, základní předpoklad – kryté bazény – doznal 
v posledních letech značného progresu. Jen pro zajímavost: V roce 1960 bylo na území 
ČSSR 13 krytých bazénů, v roce 1965 jich bylo 31, v roce 1973 jich bylo 56 a v roce 1979 
už jich bylo 111. Reprezentaci v roce 1980 tvořilo 21 mužů a 20 žen.

1981

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Mistrovství ČSSR, které je vyvrcholením zimní plavecké sezóny (jen nejlepší ještě 
reprezentovali v Holandsku), se mělo původně konat v Praze. Pořadatelé však nemohli 
zajistit ubytování skoro pro tři stovky účastníků a tak dostali nakonec výhodu domácího 
prostředí brněnští plavci. Do padesátky za Lužánkami se sjeli všichni, kdo v čs. plavání 
něco znamenají, nebo chtějí v budoucnu znamenat. Chyběl jen zraněný Géry.
     Kdo očekával dobré výkony a souboje, nebyl tentokrát zklamán. Během třídenních bojů 
(20. – 22. 3. 1981) se závodníci představili ve 24 disciplínách. V Brně došlo k pěti změnám 
čs. rekordů. Výsledky viz kap.10.1.
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63. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Každoročním vrcholem domácí plavecké sezóny je letní mistrovství ČSSR. Na tomto 
63. letním šampionátu, který se konal 16. – 19. července v Bratislavě, šlo o mnoho. 
Mistrovství bylo téměř rok dopředu vyhlášeno jako nominační závod pro účast na ME 
v Jugoslávii. Čtyři finálová odpoledne na Pasienkách měla určit nejlepší, kteří obhajovali 
pozici čs. plavání proti výkvětu starého kontinentu. Výsledky viz kap.10.1.

1982

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Úvodním závodem vrcholu letošní zimní sezóny bylo pro naše reprezentanty 
mistrovství ČSSR, které se uskutečnilo 19. – 21. března v padesátimetrovém bazénu 
bratislavských Pasienok. Přestože čs. špička měla ještě možnost „opravy“ v mezistátních 
utkáních, lze bez podezření z pesimismu prohlásit, že zhruba dvě třetiny reprezentantů se 
proti loňsku nejen nezlepšily, ale zůstaly dokonce za mistrovským létem.
     Josef Hladký, který prokazoval v zimním období výbornou formu, podal sice solidní 
výkony, ale čekali jsme více. Trojnásobný zimní mistr Marcel Géry demonstroval, že je 
dnes naším nejrychlejším plavcem, ale buďme upřímný, co znamená 52 sekund na 100 m 
v. zp. v Evropě? A k tomuto času se Marcel ani nepřiblížil. V dlouhých kraulech chyběl 
zraněný Daniel Machek, snaha Adamce a Havla nemohla mezeru zaplnit. Dvojnásobný 
vítěz mezi prsaři Miroslav Milý sice překonal čs. rekord na 200 m, ale jeho úroveň je zatím 
nesrovnatelná s Evropou. Ani výsledky ve znaku neznamenaly žádný pokrok v tomto již 
několik let stagnujícím stylu.
     V ženském plavání je situace daleko horší. Nedařilo se ani Smolákové, ani Čapkové, 
které byly úspěšné v Evropském poháru. Na výkonech Jodasové lze ocenit jen bojovnost, 
neuspokojily motýlkářky. Snad jen Březíková naznačila, že by se mohla dostat do formy.
Výsledky viz kap.10.1.

64. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Největší domácí plaveckou událost roku – letní mistrovství seniorů ČSSR – viděla tento 
rok otevřená podolská padesátka v Praze. Od 22. do 25. července se v hlavním městě sešlo 
280 plavců a plavkyň z celé republiky. Prakticky nechyběl nikdo, kdo mohl a byl schopen 
ovlivnit pořadí na předních místech. Jen Daniel Machek smutně sledoval své kolegy, kteří 
bojovali o medaile v „jeho“ disciplínách. Hodně se před mistrovstvím mluvilo o motivaci, 
neboť prakticky o nic nešlo. Nominace na MS v Ekvádoru byla určena a tak se jen čekalo, 
zda Hladký a Géry navodí optimistickou náladu, či prohloubí vrásky funkcionářů i 
příznivců plavání. Rovněž o nominaci na MEJ v Insbrucku bylo již téměř rozhodnuto.
     Proti minulým létům byl letošní šampionát chudý na rekordy, viděli jsme jen tři 
seniorské rekordy a to ještě pouze jeden v individuální disciplíně (Štefková na 200 m 
motýlek). Výsledky viz kap.10.1.
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1983

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Záplava rekordů při zimním mistrovství ČSSR v plavání 1983 potvrdila vzestup úrovně 
našeho sportu, který naznačily výsledky na Evropském poháru koncem loňského roku. 
Domácí vrchol proběhl 11. – 13. března v pražském Podolí. Finálové soutěže zaplnily i 
tribuny a tato neobvyklá pozornost diváků jistě také přispěla k dobrým výkonům. V sázce 
bylo celkem 26 titulů mužů a žen, navíc se rozhodovalo o nominacích na dvě mezistátní 
utkání. To, že při nominaci nerozhodoval zisk mistrovského titulu či nejlepší výkon, je sice 
neobvyklé, nicméně to výrazně preferuje mladé závodníky a „staré“ reprezentanty a 
rekordmany nenechává spát na vavřínech.
     V bojích o tituly mistrů byli suverénně nejúspěšnější členové SVS MŠ ČSR, startující 
v barvách Slavie VŠ Praha. Získali jich třináct, což je přesně polovina. O druhou část 
kolekce se podělilo dalších pět oddílů.
     Během třídenních bojů padlo celkem šest rekordů ČSSR. Individualitami byli po 
zásluze a zcela jednoznačně vyhlášeni Marcel Géry a Romana Frýdlová. Výsledky viz 
kap.10.1.

65. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Již 65. letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání, které se uskutečnilo 21. – 24. července 
v Bratislavě, přivedlo do kryté padesátky na Pasienkách nejen celou naši špičku, ale i 
neznámé a začínající závodníky ze všech koutů republiky.
     Po sportovní stránce mělo mistrovství poměrně klidný průběh, vždyť o nominacích na 
letošní vrcholné soutěže v zahraničí bylo už rozhodnuto. Šlo tedy „jen“ o mistrovské tituly.
     Na Pasienkách se rozdělovalo celkem 31 titulů seniorů. Celkově zůstala výkonnostní 
úroveň nejvyšší domácí soutěže za očekáváním.. V porovnáním s loňským mistrovstvím 
dosáhli sice vítězové 21 lepších výkonů (muži 13, ženy 8), v deseti případech byly časy 
horší, ale po výrazném vzestupu v zimně a v první části letní sezóny se všeobecně čekalo 
více. Částečně to lze zdůvodnit tím, že absolutní špička (6 reprezentantů pro ME) dostala 
„zelenou“ a mistrovství ji zastihlo uprostřed tvrdé přípravy. Výsledky viz kap.10.1.

1984

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Domácí vrchol jedné části plavecké sezóny – zimní mistrovství ČSSR seniorů – se 
konal od 9. do 11. března v Brně. Pořadatelé připravili důstojné prostředí a lze říci, že se 
mistrovství plavcům opravdu povedlo. Padlo pět rekordů ČSSR mužů a žen v sólových 
závodech.
     Z mužů byl nejúspěšnějším závodníkem na mistrovství Marcel Géry z VŠ Trnava. 
Získal celkem 5 mistrovských titulů v disciplínách jednotlivců, navíc přidal rekord ČSSR 
mužů kvalitní evropské úrovně na 200 m v. zp. Výborně si vedla i naše současná 
„jednička“ Josef Hladký z RH Praha. Získal sice „pouze“ dva tituly, jeho časy však patřily 
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k nejhodnotnějším. O druhý rekord ČSSR mužů se postaral Mirek Milý z VŠ Praha na 100 
m prsa.
     V soutěžích žen vévodily výkony naší současné nejlepší plavkyně Romany Frýdlové 
z VŠ Praha. Ta si z Brna odváží celkem 6 mistrovských titulů (3 x sólo + 3 x štafeta). 
K tomu přidala dva rekordy ČSSR žen. Martina Štefková z RH Praha obohatila rekordní 
žeň rekordem ČSSR žen na 200 m motýlek. Její čas pod 2:18 patří mezi nejlepší výkony 
mistrovství mezi ženami. Stejně velký „zlatý poklad“ jako Frýdlová si domů veze další 
pražská vysokoškolačka Alice Henyšová. Se šesti zlatými patří mezi výrazné osobnosti 
mistrovství. Výsledky viz kap.10.1.

66. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Tak nízkou úroveň vrcholného domácího plaveckého podniku, jakou mělo letošní letní 
mistrovství, už dlouho nepamatujeme. V celém průběhu čtyřdenních závodů, které se 
konaly v pražském Podolí 19. – 22. července, nebyl překonán ani jeden československý 
rekord v individuálních disciplínách. Jediné rekordy ČSSR dospělých překonávali muži 
z Rudé hvězdy Brno ve štafetách. Na mistrovství jsme postrádali současnou 
československou plaveckou špičku. Trojice našich nejlepších plavců – Josef Hladký, 
Marcel Géry a Romana Frýdlová – se v termínu mistrovství připravovala ve francouzském 
vysokohorském středisku Font Romeu na letošní vrchol, závody kategorie A v Moskvě.
     Nejúspěšnějším účastníkem mistrovství se stal Jan Bidrman z VŠ Praha. Získal 5 
mistrovských titulů mužů. V ženských soutěžích se nejlépe vedlo Pavlíkové a Šmídové.
Výsledky viz kap.10.1.

1985

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Letošní mistrovství bylo sice chudší na československé rekordy (pouze dvě rekordní 
změny: R. Frýdlová na 100 m VZ a štafeta RHB na 4 x 100 m VZ), ale zato bohatší na 
dramatické a vyrovnané závody. Celkově se celým mistrovstvím vinuly jako bílá nit dva 
motivy: obrovská vyrovnanost ve většině disciplín a nástup mládí, hlavně mužského. A tak 
„staré“ osvědčené pilíře čs. reprezentace se musely sklonit před dravým mládím. Výsledky 
viz kap.10.1.

67. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Letní mistrovství se konalo, tak jako tradičně každý druhý rok, v Bratislavě – tento rok 
ve dnech 18. – 21. července 1985. Závody probíhaly v kryté hale na Pasienkách.
     Tento rok se nejdůležitější domácí závody plavaly těsně před vrcholnými evropskými 
soutěžemi, necelý týden před mistrovstvím Evropy juniorů a čtrnáct dní před mistrovstvím 
Evropy. Všechno bylo tedy předem jasné, nominace uzavřené, a tak se všeobecně 
očekávalo, že vybraní reprezentanti se již bez nervozity blýsknou svými výkony a ukážou 
plaveckým příznivcům, na co se mohou v Ženevě a v Sofii těšit. Opak však byl pravdou. 
Ačkoliv se na start dostavila kompletní československá seniorská špička, výkony zůstaly 
většinou za očekáváním. Nezbývalo než věřit, že trenéři udělají zázraky a „na malé i velké 
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Evropě“ se představíme trochu jinak, než domácím divákům v Bratislavě. Výsledky viz 
kap.10.1.

1986

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Zimní mistrovství ČSSR proběhlo ve dnech 20. – 23. 2. 1986 v krytém bazénu na 
Pasienkách v Bratislavě. Zúčastnili se ho i Josef Hladký a Marcel Géry, dvě stálice na  
našem plaveckém nebi. Marcel Géry už tradičně odvádí výborné výkony při každých 
závodech, teď se k němu přidal doma i Jožka Hladký. Za těmito dvěma několik 
ambiciózních dobrých plavců (Kladiva, Butor, Henyš, Bureš), potom pár pracovitých, 
solidních a jistých, několik talentovaných juniorů a juniorek, a potom nic. Výsledky viz 
kap.10.1.

68. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Letní mistrovství ČSSR v plavání seniorů se konalo pro nás nezvykle brzy – v polovině 
června. V podstatě tedy nejméně o měsíc dříve, než jsme byli zvyklí. Do pražského 
stadiónu v Podolí se sjela celá naše plavecká elita, šlo opravdu o hodně. Ti nejlepší měli 
potvrdit oprávněnost nominace na MS v Madridu, junioři bojovali o účast na MEJ 
v západním Berlíně. Úroveň však navzdory těmto skutečnostem zůstala za očekáváním, 
v Podolí nepadl žádný rekord. Výsledky viz kap.10.1.

1987

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Poněkud netradičně v Ústí nad Labem se tento rok sešli plavci ke svému zimnímu 
mistrovství seniorů ČSSR (19. – 22. 2. 1987). Po letech, kdy se téměř pravidelně střídala 
Praha s Bratislavou, přišlo tedy ústecké osvěžení. Toto zimní plavecké klání o tituly mistrů 
a přeborníků ČSSR skrývalo v sobě pikantní příchuť boje o reprezentační tílko i střetnutí 
mladší versus „staří“. Mělo v sobě dvě osobnosti, které dominovaly celému závodnímu 
poli: Brněnského Petra Kladivu s touhou dokázat, že není „starý“, a Bronislava Szarzece 
s úspěšnou snahou po vytvoření československého rekordu. Za tyto dva se řadí Butor a 
Bureš a znakaři Vokoun a Raniš. Poněkud horší je situace u děvčat (jako už tradičně), kde 
jen těžko lze hledat některou, která může zachránit dobrou pověst. Výsledky viz 
kap.10.1.

69. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     69. mistrovství ČSSR v plavání proběhlo v Brně ve dnech 11. – 14. června 1987. 
Letošní šampionát byl zvláštní nejen tím, že se bojovalo o tituly mistrů ČSSR pro rok 
1987, ale hlavně proto, že šlo o nominace. Ti nejlepší se pokoušeli plnit limity pro účast na 
mistrovství Evropy ve Štrasburku. Juniorská špička zase bojovala o právo účasti na 
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mistrovství Evropy juniorů v Římě a nejlepší vysokoškoláci měli možnost potvrdit 
oprávněnost nominace na Světovou letní univerziádu v Záhřebu.
     Během třiapůldenních závodů bylo překonáno celkem 18 rekordů ČSSR, ČSR, SSR 
dospělých a dorostu. Rekord ČSSR mužů padl čtyřikrát (Marček na 100 m a 200 m prsa, 
Proněk na 50 m v. zp. a RH Brno v polohové štafetě 4 x 100 m), tabulky rekordů ČSR a 
SSR se opravovaly celkem sedmkrát, dorostenci zlepšovali rekordy ČSSR i ČSR třikrát 
(Szarzec 100 m a 200 m prsa a Vokoun na 100 m znak). Ženy byly v rekordní úrodě 
výrazně úspornější, pouze štafeta TTS Trenčín překonala rekord SSR žen. Výsledky viz 
kap.10.1.

1988

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Tento rok se zimní mistrovství ČSSR seniorů konalo v Bratislavě 17. – 20. března. Po 
delší době velmi vydařené mistrovství. Padaly nejen československé a národní rekordy, ale 
zdvihly se i průměry některých disciplín. Jako předpremiéra letního mistrovství, kdy lze 
očekávat výsledky ještě lepší, splnilo mistrovství svůj úkol. Kromě nejlepších Marčeka, 
Vokouna, Bureše a Kladivy se objevily nové naděje pro příští olympijské hry. Na tomto 
mistrovství padlo 8 čs. rekordů, 8 národních rekordů, ale také 27 diskvalifikací. Výsledky 
viz kap.10.1.

70. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Jubilejní 70. mistrovství ČSSR v plavání (21. – 24. července) mělo rozhodnout, kdo si 
z našich nejlepších reprezentantů „vyplave“ letenku na OH do Soulu. I když do Prahy 
přijely téměř tři stovky plavců a plavkyň, boj o účast na OH se týkal přece jenom užšího 
kruhu.
     Nejúspěšnějším oddílem na mistrovství byla jednoznačně Rudá hvězda Brno. Počtem 
získaných titulů sice zůstala o jeden pozadu za svými největšími soupeři z vysokých škol 
Praha (8 : 9), ale kvalitou výkonů je tentokrát bezesporu převýšila. Počtem mistrovských 
titulů byl nejúspěšnější Vokoun a Jašková, oba stáli na nejvyšším stupni třikrát. Počítáme-
li však i tituly štafetové, potom je ve „zlaté sbírce“ předstihl Kladiva a Pohunek, oba mají 
kolekci 1 + 3.
     Úroveň ženských výkonů zůstala opět za muži, i když v průběhu celé letní sezóny 
ukazovaly přední čs. plavkyně proti minulým létům zlepšení. Vinu na nižší úrovni 
ženských závodů má částečně i rozhodnutí komise vrcholového plavání, která nepovolila 
start na mistrovství juniorům a juniorkám, startujícím na MEJ (28. – 31. 7.).
     Celková úroveň letošního mistrovství však byla výrazně vyšší než loni, i když „rekordní 
úroda“ byla podstatně slabší. Z 16 finálových závodů dosáhl letošní vítěz u mužů 12x a u 
žen 11x lepší čas než v roce 1987. Výsledky viz kap.10.1.

Zajímavost

     Uplynulo 17 let, než se po prvním našem přemožiteli kanálu La Manche Františku 
Venclovském mohla radovat i naše žena. Třicetiletá československá plavkyně Lída 
Jelínková z TJ VCHZ Pardubice zdolala předchozí den pověstný kanál La Manche ve



27

směru z Anglie do Francie za 10:28 hodin. Po Františku Venclovském a Janu Novákovi 
tedy naše první naše žena, která se odvážila na takový výkon pomyslet a navíc jej úspěšně 
realizovat.

1989

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Zimní mistrovství v plavání se konalo 16. až 18. března 1989 v Praze-Podolí. 
Znojemská vytrvalkyně Olga Šplíchalová vytvořila jediný individuální seniorský rekord.
     Pražským vysokoškolákům se letošní závody obzvláště vydařily. Z 32 titulů plných 15 
patří plavcům VŠP, 8 Rudé hvězdě Brno a devět ostatním oddílům. Kromě převahy VŠ 
Praha byla téměř ve všech disciplínách patrná zvýšená úroveň finalistů. Výsledky viz 
kap.10.1.

71. Letní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Vrchol letošní domácí plavecké sezóny se konal v Brně. Nejlepší plavci a plavkyně 
přijeli do kryté padesátky za Lužánkami v nezvykle časném termínu (29. 6. – 2. 7. 1989). 
Toto mistrovství mělo upřesnit nominaci na srpnové mistrovství Evropy. 
     Mistrovství mělo dvě hlavní dominanty, jednu dobrou a jednu horší. Tou dobrou bylo 
množství překonaných rekordů a tou druhou opět nedostatečná úroveň rozhodování.
     Mistrovství potvrdilo, že naše plavání je na vzestupu a ukázalo, že výpadek na 
olympijských hrách nebyl pro československé plavání charakteristický. Překonáno bylo 
celkem 31 rekordů, těch nejdůležitějších, tedy mužů a žen ČSSR, padlo pět (O. 
Šplíchalová na 400 a 800 m v. zp., Korbašová na 200 m znak, Kladiva na 50 m v. zp. a 
polohová štafeta mužů RH Brno). Všechny nové rekordy ČSSR nesou visačku nejvyšší 
kvality a padlo hned několik hranic, které otvírají dveře do evropského plavání (u žen 400 
metrů v. zp. pod 4:20 a 200 metrů znak pod 2:20, u mužů 50 m v. zp. pod 23 sekund, 
oddílová polohová štafeta pod 3:50). Ženy dosáhly ve 13 disciplínách lepších výkonů než 
na minulém mistrovství, muži se zlepšili pouze v 6 disciplínách. Výsledky viz kap.10.1.

1990

Zimní mistrovství ČSSR seniorů v plavání

     Zimní mistrovství Československa se konalo v Jablonci nad Nisou 15. až 18. března. 
Bylo proti minulým rokům zcela výjimečné. Po mnoha letech se plavala tato důležitá 
soutěž v krátkém bazénu (25m) a to byla také jedna z hlavních příčin skutečné záplavy 
rekordů, ať už československých, českých či slovenských. V kategorii seniorů to bylo 18 
československých (10 muži, 8 ženy), 17 českých (9 muži, 8 ženy) a 13 slovenských (7 
muži, 6 ženy).
     Radek Beinhauer zcela bezkonkurenčně potvrdil svoji pozici nejlepšího současného 
československého plavce. V Jablonci získal tři tituly, navíc zaplaval na 200 m prsa velmi 
kvalitní čs. rekord, jehož úroveň je srovnatelná se světem. Stejný počet mistrovských titulů 
má jeho oddílový kolega Libor Pohunek. Libor překonal čs. rekord dokonce třikrát 
(dvakrát na 200 m v. zp. a jednou na 50 m v. zp.). Další výraznou postavou mistrovství byl 
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Andrej Fabišík. Získal sice „pouze“ dva tituly, ale jeho rekord na 400 m v. zp. patřil 
k ozdobám mistrovství.
     V ženském plavání M. Šplíchalová vyhrála obě prsařské disciplíny, z mistrovství však 
odjíždí bez rekordu. Jana Vilímová zaplavala kvalitní čs. rekord na 400 PZ. Po dvou 
titulech získaly další čtyři plavkyně: Olga Šplíchalová, Hana Černá, Alena Burešová a 
Linda Světlíková. Výsledky viz kap.10.1.

72. Letní mistrovství ČSFR seniorů v plavání

     Mistrovství ČSFR se konalo v Brně 26. – 28. 7. 1990. Pouze jedním zápisem se 
změnily rekordní tabulky československého plavání během mistrovských bojů, a to 
v disciplíně 400 m polohový závod. Po souboji s Hanou Černou dohmátla první Jana 
Vilímová (SK Zlín) v čase 4:57,07.
     Největším sběratelem medailí byl tento rok Libor Pohunek, třikrát stál na stupni 
nejvyšším a plaval ve všech třech úspěšných brněnských štafetách. Jinak závody přinesly 
spíše průměrnou úroveň. Jen Wolfův pokus o čas evropské úrovně mohl diváky upoutat. 
Výkon 55,98 na 100 m motýlek mu vynesl nominaci na mezinárodní závody v Římě. 
V mistrovském závodě už svůj čas nezopakoval a podlehl Dorňákovi , který ho bude do 
Říma doprovázet. 
     Bohužel redakci tohoto časopisu se nepodařilo výsledky z tohoto mistrovství ČSFR 
sehnat, proto zůstaneme o tyto informace ochuzeni.
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5.2. SKOKY DO VODY

1976

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     Závody se uskutečnily 21. a 22. února 1976 v Praze – Podolí. Mezi čtyřmi muži na 3 m 
prkně se hned od začátku rozpoutal velký boj Černého s Krčmou. Nakonec zvítězil Černý s 
417,95 bodu, o 19,10 bodu před Krčmou.
     Soutěž žen na 3 m prkně měla pěknou úroveň. Mezi pěti startujícími byla i Milena 
Duchková, která s přehledem vyhrála.
     Na věži v kategorii mužů se nám představili jen dva, vyhrál s velkou převahou Jaroslav 
Černý.
     K závodu na věži žen se dostavila jediná závodnice Dana Chmelařová. V kontrolním 
závodě dosáhla 249,75 bodu.

Výsledky:

3m prkno muži: body 3m prkno ženy: body
1. Jaroslav Černý 417,95 1. Milena Duchková 357,85
2. Tomáš Krčma 398,85 2. Milena Mašková 312,35
3. Miloš Harant 304,70 3. Dana Chmelařová 304,90

Věž muži: body Věž ženy: body
1. Jaroslav Černý 373,50 1. Dana Chmelařová 249,75
2. Miloš Harant 230,75

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     Brzký termín letošního mistrovství byl zvolen s ohledem na OH v Montrealu na 5. - 6. 
červen do Prahy.
     Naši závodníci tentokráte bez Mileny Duchkové, která se léčila po operaci ramenního 
kloubu, zde bojovali o tituly mistrů ČSSR. Pro porovnání výkonnosti jsme pozvali 
zahraniční konkurenci. Přijelo na 50 závodníků z 12 zemí (USA, NDR, Polska, Maďarska, 
Skotska, Holandska, Rakouska, Švédska, Mexika, Brazílie, Ekvádoru a Norska). Většinou 
šlo o olympijskou zálohu, ale i ta byla pro naše nejlepší skokany více než silná a tak se 
nikomu z našich nových mistrů nepodařilo protlačit se v některé z disciplín do první pětky.

Výsledky:

3m prkno muži body 3m prkno ženy body
8. Tomáš Krčma 461,16 7. Heidimarie Grecká 324,87

Věž muži body Věž ženy body
6. Jaroslav Černý 410,22 7. Dana Chmelařová 271,83
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Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1 m prkna

     Mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 1 m prkna pro muže a ženy bylo poslední ze 
série největších domácích soutěží v roce 1976. Uskutečnily se 18. prosince v Praze –
Podolí. Do soutěže se přihlásilo celkem 9 žen a 4 muži.

Výsledky:

1 m prkno muži body
1. Tomáš Krčma (Slavia VŠ) 410,10
2. Jaroslav Černý (SK Slavia IPS) 365,15
3. Miloslav Klampárik (Liberec) 218,05

1 m prkno ženy body
1. Helena Novotná (Slavia VŠ) 317,20
2. Blanka Heřmanová (Slavia VŠ) 301,80
3. Heidemarie Grecká (Slavia VŠ) 285,70

1977

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     Zimní mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 3 m prkna a věže se 
uskutečnilo 19. – 20. února v olomouckém bazénu. Dvojnásobným mistrem zimy se stal 
Tomáš Krčma, který dokázal dvakrát porazit svého největšího soupeře Černého, i když na 
věži jen velmi těsně.

Výsledky:

3 m prkno muži body 3 m prkno ženy body
1. Krčma (Slavia VŠ) 435,21 1. Podlešáková (Slavia IPS) 339,24
2. Černý (Slavia IPS) 400,86 2. Grecká (Slavia VŠ) 299,04
3. Harant (Liberec) 304,35 3. Novotná (Slavia VŠ) 295,86

Věž muži body Věž ženy body
1. Krčma (Slavia VŠ) 377,85 1. Chmelařová (Slavia IPS) 260,28
2. Černý (Slavia IPS) 375,36 2. Heřmanová (Slavia VŠ) 240,57
3. Harant (Liberec) 304,35 3. Lingová (Slavia VŠ) 228,84

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

    Krásné letní počasí a na čtyři tisíce diváků vytvořily důstojný rámec zahajovacího dne 
mezinárodního mistrovství ČSSR ve skocích do vody, které se konalo 25. – 26. června 
v Praze – Podolí. Startovali reprezentanti z osmi zemí – SSSR, NDR, Holandska, Švédska, 
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Maďarska, Polska, Rakouska a ČSSR. Naši reprezentanti se představili v kompletní 
sestavě.

Výsledky:

3 m prkno muži body 3 m prkno ženy body
4. Krčma 450,54 3. Neveklovská 368,49

Věž muži body Věž ženy body
4. Krčma 448,74 3. Chmelařová 298,44

Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1 m prkna

     Mistrovství ČSSR dospělých ve skocích do vody z 1 m prkna se uskutečnilo 17. – 18. 
prosince 1977 v Praze – Podolí.
     Mistrovský titul v soutěži mužů získal Tomáš Krčma, v soutěži žen si nejlépe vedla 
Hana Novotná.

Výsledky:

1 m prkno muži body 1 m prkno ženy body
1. Krčma (VŠ) 464,40 1. Novotná (VŠ) 500,77
2. Harant (Liberec) 399,86 2. Niederlová (VŠ) 443,12
3. Klampárik (Liberec) 301,58 3. Grecká (VŠ) 435,10

1978

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     V závěru února se v pražském Podolí uskutečnilo zimní mistrovství ČSSR ve skocích 
do vody z 3 m prkna a věže. Mistrovství se mělo původně konat v Olomouci, ale pro 
technické potíže bylo přeloženo do Prahy.
     V soutěži na 3 m prkně mužů neměl Tomáš Krčma soupeře. Bojoval o dosažení 
nejlepšího výkonu, což se mu celkem dařilo a rozhodčí po zásluze jeho výkon ohodnotili. 
Ve stejné disciplíně žen soutěžilo o prvenství pět děvčat. Zlatou medaili a titul mistryně 
ČSSR si vybojovala Heidemarie Grecká s převahou téměř třiceti bodů.
     Soutěž žen na věži byla záležitostí členek Slavie VŠ. Favoritka závodu Blanka 
Heřmanová, nezůstala nic dlužna pověsti spolehlivé reprezentantky a zcela přesvědčivě 
získala zlatou medaili a titul mistryně ČSSR.

Výsledky:

3 m prkno muži body
1. Tomáš Krčma (Slavia VŠ) 430,38
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Výsledky:
3 m prkno ženy body
1. Grecká 308,10
2. Niederlová 278,70
3. Vanišová 275,83

Věž ženy body
1. Heřmanová 271,11
2. Lingová 236,52
3. Vanišová 232,65

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3m prkna a věže

     Na slavnostně vyzdobeném plaveckém stadiónu v Praze – Podolí vlály 24. – 25. června 
vlajky jedenácti států – SSSR, Bulharska, Maďarska, NDR, Polska, Rumunska, Holandska, 
Rakouska, Švédska, Skotska a ČSSR.  Ve startovních listinách mezinárodního mistrovství 
ČSSR ve skocích do vody se objevila jména 54 reprezentantů.

Výsledky našich reprezentantů:

3 m prkno muži body 3 m prkno ženy body
17. Minarik 285,66 12. Niederlová 334,02

Věž muži body Věž ženy body
5. Krčma 424,62 1. Chmelařová 321,96

Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1 m prkna

     Mistrovství ČSSR mužů a žen 1978 ve skocích z 1 m prkna se konaly koncem listopadu 
na plaveckém stadiónku ZPA v Praze – Košířích.
     Závody probíhaly podle nových pravidel FINA. Soutěžilo se o účast ve finále, které se 
uskutečnilo druhý den, aby si už nyní vrcholový závodníci zvykli na to, že od prvého 
skoku musí bojovat naplno.

Výsledky:

1m prkno muži body 1m prkno ženy body
1. Krčma 685,22 1. Niederlová 487,94
2. Minarik 395,64 2. Grecká 478,77

3. Novotná 474,25
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1979

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     Zimní mistrovství ve skocích do vody seniorů se uskutečnily 23. února v pražském 
Podolí. Vrcholná soutěž byla postižena velkou absencí předních závodnic (Grecká 
v rekonvalescenci po angíně, Podlešáková měla chřipku), Niederlová skákala se zraněnou 
rukou, v plné zdravotní pohodě nebyla ani Novotná. To vše ovlivnilo výsledky, navíc pro 
minimální konkurenci závodníků se plánovaný dvoudenní program zúžil na jediný den.

Výsledky:

3 m prkno – muži body Věž – muži body
1. Krčma (VŠ) 427,11 nikdo nestartoval

3 m prkno – ženy body Věž – ženy body
1. Novotná (VŠ) 328,05 1. Chmelařová (IPS) 299,16
2. Niederlová (VŠ) 318,15 2. Lingová (VŠ) 227,91
3. Hoblová (VŠ) 304,83

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     Na přelomu června a července se letos uskutečnilo v pražském Podolí mezinárodní 
mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže. Ozdobou soutěží byli jako 
každoročně zahraniční účastníci. Přijeli skokani z NDR, Polska, Maďarska, Rumunska, 
Bulharska, USA, Kanady, Austrálie, Rakouska a Skotska.

Výsledky našich reprezentantů:

3 m prkno muži body Věž muži body
3. Krčma 484,02 2. Krčma 440,25

3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Grecká 378,00 7. Niederlová 288,18
3. Niederlová 364,32 9. Vanišová 278,10
8. Vanišová 341,49 10. Novotná 276,54
18. Podlešáková 276,06 11. Chmelařová 269,13

1980

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3m prkna a věže

     Brněnská krytá hala přivítala ve dnech 5. – 7. června 1980 na mezinárodním mistrovství 
ČSSR ve skocích do vody kvalitní a početné pole závodníků. V dobré konkurenci chyběla 
jen absolutní sovětská špička a nejlepší skokané z NDR. Celkově startovali reprezentanti 
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13 zemí: SSSR, NDR, Kanady, Kuby, Skotska, Holandska, Polska, Maďarska, Rakouska, 
Bulharska, Rumunska, Jugoslávie a samozřejmě ČSSR.
     Celkem pět našich – Grecká, Chmelařová, Niederlová, Novotná a mistr sportu Krčma –
splnilo orientační limity účasti na OH v Moskvě.
     V Evropě se naše ženy drží na třetí pozici ( za NDR a SSSR), v mužích se však jen 
Tomáš Krčma přibližuje nadprůměru.

Výsledky:

3 m prkno muži body Věž muži body
2. Krčma 806,30 naši v této disciplíně nestartovali

3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Grecká 652,92 2. Chmelařová 586,44
3. Niederlová 631,01 4. Niederlová 546,87
4. Novotná 574,83 11. Vanišová 459,98

Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1 m prkna

     V bazénu ZPA Košíře se poslední listopadovou sobotu a neděli konalo mistrovství 
ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z jednometrového prkna.
     Samotný průběh ukázal, že kandidáti mistrovských titulů, mistři sportu Krčma a 
Grecká, byli dobře připraveni a jasně zvítězili.

Výsledky:

1 m prkno muži body 1 m prkno ženy body
1. Krčma (VŠ) 616,54 1. Grecká (VŠ) 530,11
2. Weinhold (ODPM Liberec) 258,25 2. Novotná (VŠ) 498,58
3. Vanišová (VŠ) 470,73

1981

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     V průběhu února se podle nových pravidel a změn schválených na kongresu FINA 
v Moskvě uskutečnilo zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže 
v pražském Podolí. Soutěže vlastně zahájily nový olympijský cyklus přípravy.

Výsledky:

3 m prkno muži body
1. Krčma (VŠP) 471,33
2. Weinhold (Liberec) 134,91
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Výsledky:
3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Grecká (VŠP) 374,70 1. Novotná (VŠP) 307,59
2. Novotná (VŠP) 344,70 2. Vanišová (VŠP) 279,78
3. Vanišová (VŠP) 329,49 3. Lingová (VŠP) 279,00

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3m prkna a věže

     Mezinárodní šampionát ČSSR ve socích do vody z 3 m prkna a věže pro tento rok se
konal od 8. do 10. července v Brně. Nezvyklý termín navazoval na závody v Rakousku a 
předcházel Bolzanu. Do jihomoravské metropole se přesto sjela konkurence z 15 států 
Evropy i zámoří.
     Na prkně mužů se nám představilo celkem 22 startujících. Viděli jsme řadu výborných 
závodníků (chyběly jen absolutní špičky USA, SSSR a NDR), i vynikajících skoků. Závod 
se konal bez účasti našich, neboť v současnosti nemáme borce mezinárodních kvalit. 
Skoky mužů z věže proběhly rovněž bez čs. účasti.
     Ve finále žen na 3 m prkně triumfovala naše reprezentantka Heidemarie Grecká. 
Vyhrála už kvalifikaci a psychickou zátěž favorita dokázala zvládnout. Od prvního skoku 
šla jistě a cílevědomě za prvenstvím. 
     Na skocích z věže se představilo v kategorii žen celkem 22 skokanek. Naše barvy hájila 
Novotná, Niederlová a Lingová. Čtvrté naší zástupkyni unikl jen o kousek postup 
z kvalifikace. Finále mělo pro nás nečekané rozuzlení. Mezinárodní mistryní se stala Alena 
Niederlová. Sérií osmi skoků prošla bez vážnějšího zakolísání a zaslouženě zvítězila. 
Hodnotné je i páté místo Novotné, dobrá osmá příčka Lingové.

Výsledky našich reprezentantů:

3 m prkno muži body Věž muži body
bez účasti našich reprezentantů bez účasti našich reprezentantů

3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Grecká 453,00 1. Niederlová 357,81
5. Novotná 401,61 5. Novotná 335,73
11. Vanišová 357,45 8. Lingová 319,05

Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1 m prkna

     Posledním závodem skokanů do vody v tomto roce bylo mistrovství ČSSR z 1 m prkna. 
Na stadiónu v Praze-Edenu je 28. – 29. listopadu uspořádala TJ Slavia IPS. Soutěže se 
zúčastnilo 22 závodníků.
     Po semifinálových skocích v soutěži mužů vedl s velikou převahou Tomáš Krčma 
(388,62). Žel, pro akutní zánět středního ucha nemohl nastoupit do nedělního finále. Ze 
závodu se tak stalo drama, v němž si nakonec prvenství vybojoval liberecký Klamparik.
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     V soutěži žen bylo všechno jasné hned od začátku. Favorizovaná Heidemarie Grecká se 
ve finále ještě zlepšila a nedala svým soupeřkám šanci.

Výsledky:

1m prkno muži body 1m prkno ženy body
1. Miroslav Klampárik 206,46 1. Heidemarie Grecká 355,59
2. Arnošt Weinhold 184,74 2. Hana Novotná 320,79
3. Břetislav Paterna 169,23 3. Soňa Lingová 278,91

1982

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     Oddíl skoků do vody TJ VŠ Praha uspořádal z pověření VSPS ÚV ČSTV letošní zimní 
mistrovství ČSSR mužů a žen z 3 m prkna a věže. Při této příležitosti se všichni přítomní 
rozloučili s dlouholetým reprezentantem Tomášem Krčmou, který oficiálně ukončil 
činnost.
     Soutěže žen se nesly v souboji Hany Novotné s Alenou Niederlovou (při neúčasti 
Grecké). Na věži se Niederlové nepodařily dva skoky, a to vyneslo k titulu Novotnou. Na 
prkně byl souboj vyrovnanější, ale Novotná nezaváhala.
     Muži skákali jen na 3 m prkně, prvenství získal svěřenec trenérky Štroblové Michal 
Doležal. 

Výsledky:

3 m prkno muži body Věž muži body
1. Michal Doležal (Univ. Brno) 235,53 v této kategorii nikdo nestartoval
2. Paterna (ODPM) 203,85

3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Hana Novotná (VŠ Praha) 358,74 1. Hana Novotná (VŠP) 326,76
2. Niederlová (VŠ Praha) 343,44 2. Niederlová (VŠP) 285,36
3. Lingová (VŠ Praha) 300,60 3. Lingová (VŠP) 274,41

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3m prkna a věže

     Tradiční mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích do vody se tento rok uskutečnilo na 
sklonku června v brněnském krytém bazénu Za Lužánkami. Na startu jsme přivítali vedle 
našich reprezentantek hosty z devíti zemí: SSSR, NDR, Polska, Rumunska, Jugoslávie, 
Rakouska, Švýcarska, Kanady a Skotska. Většinou šlo o tradiční účastníky, kteří k nám 
jezdí rádi nejen pro hezké prostředí při závodech a dobrou organizaci, ale i pro přátelské 
přijetí a moravskou pohostinnost. Všichni zahraniční účastníci tohoto šampionátu si jeho 
průběh i organizaci pochvalovali a přislíbili svou účast i v příštím roce.



37

     V samotných soutěžích jsme viděli nejen „staré známe“, ale i nové tváře, které přijeli 
okusit vodu brněnského bazénu a navázat nová přátelství. Mnozí se netajili skutečností, že 
naše mistrovství je pro ně prvním krokem při ověřování formy a plnění limitů na MS 
v Ekvádoru. I když jsme postrádali některé špičkové skokany, bylo zřejmé, že jiní už ladili 
formu doma. Škoda, že nemáme doma družstvo mužů jako v minulosti, které by se mohlo 
poměřit se zahraniční konkurencí.
     Dnes máme tedy jen velmi dobrou reprezentaci žen, především tři mezinárodně zkušené 
závodnice – Heidemarii Greckou, Hanu Novotnou a Alenu Niederlovou. Ty také potvrdily 
svou výkonnost i v Brně.
     Ve finále soutěže žen z 3 m prkna ukázala své kvality Grecká. Celou sérií deseti skoků 
prošla bez nejmenšího zakolísání a zcela po zásluze zvítězila. V dobré zahraniční 
konkurenci obstála také Novotná, univerzální typ skokanky, která přispěla k úspěchu 
družstva ČSSR pátou příčkou na prkně a třetím místem na věži. Její hlavní disciplínou je 
však věž. Pěkné páté místo přidala na věži i třetí naše skokanka Alena Niederlová, Soňa 
Lingová obsadila osmou příčku.

Výsledky našich reprezentantek:

3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Grecká 501,22 3. Novotná 368,49
5. Novotná 389,10 5. Niederlová 341,37
8. Lingová 313,41

3 m prkno muži body Věž muži body
naši reprezentanti nestartovali naši reprezentanti nestartovali

Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1 m prkna

     Poslední vrchol skokanů do vody – mistrovství ČSSR z 1 m prkna – se uskutečnilo 
v bazénu ZPA Košíře 12. – 13. listopadu. V klidném prostředí, jen před několika diváky, 
vlastně končila minulá sezóna. Jen však podle kalendáře, neboť všichni už mysleli na další 
období, v němž naše nejlepší čeká nejdříve Evropský pohár – doma v Brně.
     První den, v kvalifikaci, nastoupilo 23 závodníků. Musilová byla nejlepší po oba dny, 
soutěž mužů se druhý den neuskutečnila z časových důvodů a platil výsledek kvalifikace.

Výsledky:

1m prkno muži body 1m prkno ženy body
1. Novotný (Liberec) 199,02 1. Musilová (IPS) 342,72
2. Klamparik (Liberec) 177,96 2. Novotná (VŠ) 332,16
3. Konšel (Liberec) 104,91 3. Lingová (VŠ) 264,93
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1983

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     Závěrečnou domácí zkouškou našich nejlepších před Evropským pohárem se stalo 
zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3  prkna a věže, které se konalo 19. – 20. 
února v pražském Podolí. Z pověření federálního svazu soutěže organizovaly VŠ Praha.
     Z trojlístku našich úspěšných žen chyběla na startu jen Heidemarie Grecká, která spolu 
s dorostenkou Hejlovou ve stejném termínu startovala na mezinárodních závodech ve 
Francii.
     Nejúspěšnějšími závodníky se stali liberečtí muži Klampárik a Novotný, mezi ženami 
Novotná a Niederlová z pořádající jednoty.

Výsledky:

3 m prkno muži body Věž muži body
1. Klampárik (Liberec) 217,05 1. Novotný 176,79
2. Novotný (Liberec) 166,98 2. Klampárik 176,28
3. Konšel (Liberec) 147,22 3. Konšel 148,29

3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Novotná (VŠ Praha) 396,87 1. Niederlová 377,31
2. Niederlová (VŠ Praha) 331,71 2. Novotná 360,51
3. Musilová (IPS Praha) 302,73 3. Vorlová (Liberec) 151,47

Mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     Předposlední červencový víkend vyhradila termínová listina vrcholné domácí události 
ve skocích do vody. Dějištěm mistrovství ČSSR se stal podolský areál v Praze.
     Přitažlivost šampionátu žen umocnily výborné výsledky Grecké a Novotné na 
mezinárodních mítincích v Insbrucku a Bolzanu, blížící se ME (kam byly obě spolu 
s Niederlovou nominovány) mělo ukázat stav jejich připravenosti. A výsledky splnily 
očekávání.
     Zajímavý byl souboj Novotné a Niederlové na věži, třetím místem na prkně překvapila 
třináctiletá Beranová. V soutěži mužů si dva tituly vybojoval Plzák.

Výsledky:
3 m prkno muži body Věž muži body
1. Plzák (Sn film) 262,65 1. Plzák (Sn Film) 222,93
2. Voves (KIN Č. Budějovice) 236,94 2. Voves (KIN Č. Bud.) 185,31
3. Kotnauer (KIN Č. Budějovice) 223,17

3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Grecká (VŠ Praha) 488,58 1. Novotná (VŠ Praha) 363,06
2. Hejlová (VŠ Praha) 355,23 2. Niederlová (VŠ Praha) 350,22
3. Beranová (VŠ Praha) 296,67 3. Lingová (VŠ Praha) 316,80
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Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1 m prkna

     Mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 1 m prkna proběhly 19. a 20. listopadu 1983 
v Praze-Jinonicích. Potěšitelná byla účast dvou závodnic, které jsou v nominaci a byly na 
soustředění v KLDR – mistryň sportu Hany Novotné a Heidemarie Grecké.

Výsledky:

1m prkno muži body 1m prkno body
1. Tomáš Krčma (VŠP) 398,73 1. Hana Novotná (VŠP) 355,47
2. Miroslav Klampárik (SlLi) 224,22 2. Heidemarie Grecká (VŠP) 352,74
3. Jaroslav Novotný (SlLi) 207,03 3. Michaela Musilová (IPS) 306,99

1984

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     Zimní mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody ze 3 m prkna a věže pro rok 
1984 se konaly ve dnech 18. – 19. února 1984 v plaveckém stadiónu v Podolí. Z pověření 
VSPS ÚV ČSTV technicky zajistila TJ Vysoké školy Praha.

Výsledky:

3 m prkno muži body Věž muži body
1. Tomáš Krčma (VŠ) 502,17 1. Petr Plzák (Slovan film) 197,43
2. Roman Kotnauer (KIN) 226,05 2. Jiří Vojtíšek (Slovan film) 173,79
3. Jiří Vojtíšek (Slovan film) 213,45

3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Heidemarie Grecká (VŠ) 443,97 1. Hana Novotná (VŠ) 345,93
2. Hana Novotná (VŠ) 370,74 2. Soňa Lingová (VŠ) 290,07
3. Vladimíra Hejlová (VŠ) 350,61 3. Alena Niederlová (VŠ) 282,63

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3m prkna a věže

     Potlesk a uznání výkonům našich reprezentantek a jednoho reprezentanta ve skocích do 
vody se dostalo od přítomných na mezinárodním mistrovství ČSSR, které se konalo 
v netradičním termínu (30. 6. – 2. 7. 1984) na otevřeném bazénu plaveckého stadiónu 
v Praze-Podolí. Praha se stala dějištěm těchto závodů znovu po třech letech.
     Naše reprezentantky Grecká a Novotná absolvovaly před mistrovstvím úspěšné turné na 
mezinárodních závodech v zahraničí. V Praze pak měly dokázat před domácím 
obecenstvem, že vítězství a finálová umístění v zahraničí nebyla náhoda, nýbrž výsledek 
dlouhodobé a tvrdé práce. Čekaly je soupeřky z devíti zemí: SSSR, NDR, Bulharska, 
Rumunska, Maďarska, Francie, Skotska, Rakouska a Polska. Většinou to byli závodníci 
mladší skokanské kategorie, úroveň účastníků byla přesto velmi dobrá.
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     Na 3 m prkně žen se představilo 13 skokanek. Soutěž po výborném výkonu suverénně 
vyhrála naše Grecká. Ve finálové soutěži žen si vedly dobře Novotná s Niederlovou. 
Nakonec Niederlová skončila na třetím a Novotná na čtvrtém místě.
     Co se týče soutěží mužů, na 3 m prkně startovalo 13 skokanů. Překvapivé bylo třetí 
místo 26letého Tomáše Krčmy, který se po více než dvouleté přestávce objevil na 3 m 
prkně. Pro soutěž mužů na 10 m věži bylo na startovní listině přihlášeno jen pět 
zahraničních účastníků. V této disciplíně jsme neměli zastoupení. Náš Tomáš Krčma se 
přihlásil jen k soutěži na 3 m prkně.

Výsledky našich reprezentantů:

3 m prkno muži body Věž muži body
3. Krčma 555,57 naši reprezentanti se nezúčastnili

3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Grecká 517,71 3. Niederlová 371,97
7. Hejlová 420,36 4. Novotná 366,09
9. Pourová 364,08
12. Beranová 324,39

Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1 m prkna

     Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1 m prkna se konal 17. – 18. 
listopadu 1984 v plaveckém bazénu ZPA Košíře v Praze-Jinovicích. 
     Startovalo celkem 25 závodníků. Podle pravidel FINA se soutěž skákala dvoukolově 
vylučovacím způsobem. V sobotu proběhla soutěž vylučovací, v neděli pak finále.

Výsledky:

1 m prkno muži body 1 m prkno ženy body
1. Krčma (VŠ) 433,75 1. Novotná (VŠ) 376,75
2. Jirků (IPS) 306,65 2. Musilová (IPS) 312,00
3. Švejcar (IPS) 296,65 3. Vorlová (Liberec) 193,35

1985

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     Prověrkou připravenosti našich skokanů do vody, hlavně pak naší reprezentační špičky 
před mezinárodními závody, bylo zimní mistrovství ČSSR, které se konalo 16. – 17. února 
1985 v plaveckém stadiónu v Praze-Podolí. Těsně před zahájením soutěže se telefonicky 
omluvil Tomáš Krčma. Onemocnění s horečkou mu zabránilo dostavit se ke startu. 
Lahůdkou pro přihlížející návštěvníky i odborníky byly skoky Grecké a Novotné. 
Předváděly skoky o nesnadnosti 2,7 a 2,8, které vylepšují pro srpnové mistrovství Evropy 
v Sofii.
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Výsledky:

3 m prkno muži body Věž muži body
1. Karel Konšel (Liberec) 307,11 1. Tomáš Pelech (Č. Bud.) 234,36
2. Roman Kotnauer (KIN Č. Bud.) 233,46 2. Jiří Vojtíšek (Sl. čs. film) 204,33
3. Jiří Vojtíšek (Sn film) 220,35 3. Vladimír Voves (Č. Bud.) 145,38

3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Heidemarie Grecká (VŠ) 468,42 1. Hana Novotná (VŠ) 368,72
2. Hana Novotná (VŠ) 390,48 2. Alena Niederlová (VŠ) 325,77
3. Daniela Kyslíková (VŠ) 281,49 3. Pavla Vorlová (ODPM ) 151,35

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích  do vody z 3m prkna a věže

     Mistrovství ČSSR ve skocích do vody žen ze 3m prkna a 10m věže bylo naplánováno 
na nezvyklý termín 15. – 16. července 1985. Letos poprvé jsme mezinárodní mistrovství ve 
skocích uspořádali jen v kategorii žen (muže nemáme). 
     Slibovala se účast mnoha zahraničních závodnic, protože naše mistrovství navazovalo 
na sérii mezinárodních závodů v Bolzanu a ve Vídni. Měla to být pro mnohé závodnice 
poslední prověrka před mistrovstvím Evropy v Sofii. Jenže se ukázalo, že i jiné země měli 
ve stejném termínu národní mistrovství, a tak počet těch, které účast potvrdily, se 
zredukoval na šest. Přesto se sešla dobrá konkurence, i když obě skokanské velmoci SSSR 
a NDR zastupovala nastupující generace.
     Do startovní listiny se zapsaly reprezentantky SSSR, NDR, Maďarska, Rumunska, 
Rakouska a NSR. Po dlouhé době měli pražští diváci příležitost vidět v domácím prostředí 
na startu Heidemarii Greckou a Hanu Novotnou, medailistky letošního Evropského poháru.
     Titul mistryně ČSSR ve skocích ze 3m prkna obhájila dvacetiletá reprezentantka 
Grecká. Také druhý den mistrovství ČSSR, kdy se skákalo z 10m věže, byl pro nás 
úspěšný. Dobrou technickou úrovní suverénně nad svými soupeřkami vyhrála dvacetiletá 
Hana Novotná.

Výsledky našich reprezentantek:
3m prkno ženy body
1. místo   -   Grecká 477,84
11. místo   -   Pourová 369,09
13. místo   -   Kyslíková 352,68
14. místo   -   Myslivečková 339,30
15. místo   -   Beranová 324,57
16. místo   -   Blažejovská 297,90
17. místo   -   Krausová 272,52
18. místo   -   Pešlová 271,11

Věž ženy body
1. místo   -   Novotná 406,20
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Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1m prkna

     Mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 1m prkna se konalo 16. a 17. listopadu 1985 
v plaveckém bazénu stadiónu ZPA Košíře. Závodů se nezúčastnily naše přední skokanky 
Grecká a Novotná pro dlouhodobé rehabilitační léčení. Protože v soutěži žen bylo pět 
závodnic, nekonal se rozřaďovací závod, nýbrž přímo závod o pořadí. V kategorii mužů 
startovalo sedm závodníků.

Výsledky:

1m prkno muži body 1m prkno ženy body
1. Petr Jirků (IPS) 271,95 1. Vladimíra Hejlová (VŠ) 296,16
2. Karel Konšel (Liberec) 239,07 2. Michaela Musilová (IPS) 277,83
3. Roman Kotnauer (KIN) 231,51 3. Martina Beranová (VŠ) 270,54

1986

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody ze 3m prkna a věže

     Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody ze 3m prkna a věže mužů i žen se konalo 
ve dnech 8. 9. února 1986 v plaveckém stadiónu v Praze-Podolí.
     Velká pozornost byla věnována soutěži žen na 3m prkně, kde startovalo osm závodnic. 
Mistrovský titul po zásluze patřil naší nejlepší skokance Heidemarii Grecké. V soutěži žen 
na věži startovala jako jediná Hana Novotná, která dosáhla výkonem 342,04 mistrovskou 
třídu. Soutěž mužů na 3m prkně měla na startu šest závodníků. O první tři místa se podělili 
závodníci z KIN Č. Budějovice. Titul mistra ČSSR si vybojoval Vladimír Voves. Na věži 
startovali tři muži z nichž nejúspěšnější byl Jiří Vojtíšek a získal tak mistrovský titul.

Výsledky:

3m prkno muži body Věž muži body
1. Vladimír Voves (KIN  Č. Bud.) 236,01 1. Jiří Vojtíšek (Sn. Film) 179,28
2. Roman Kotnauer (KIN Č. Bud.) 234,30 2. Jan Stejskal (KIN) 168,42
3. Jan Stejskal (KIN Č. Bud.) 220,08 3. Vladimír Voves (KIN) 164,49

3m prkno ženy body Věž ženy body
1. Heidemarie Grecká (VŠ) 459,24 1. Hana Novotná (VŠ) 342,04
2. Hana Novotná (VŠ) 407,94
3. Martina Beranová (VŠ) 310,56

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích do vody žen z 3m prkna a věže

     Ve dnech 16. – 17. června 1986 se konalo v Praze-Podolí mezinárodní mistrovství 
ČSSR ve skocích do vody žen ze 3m prkna a věže. Byly pozvány závodnice z 12 států, 
nakonec přijely jenom reprezentantky SSSR, NDR, Rumunska a Rakouska.
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     Kromě kompletní československé špičky byla největší pozornost upřena na závodnice 
NDR a SSSR. Obě skokanské velmoci poslaly mladá, ambiciózní družstva, složená 
především z juniorek. Poměrně silný byl celek Rumunska, jehož závodnice, v poslední 
době dokazují, že nechtějí být ve světě na podřadných místech.
     Za favoritky byly považovány naše skokanky – Heidemarie Grecká a Hana Novotná. 
Pro obě to byla poslední mezinárodní soutěž před srpnovým mistrovstvím světa v Madridu. 
V soutěži na 3m prkně se představilo 11 závodnic. Titul obhájila jednadvacetiletá
Heidemarie Grecká z VŠ Praha výkonem 489,99 bodu.
     Po Grecké se podařilo také Haně Novotné z VŠ Praha obhájit titul mezinárodní 
mistryně ČSSR ve skocích z věže. Obstála v konkurenci 16 závodnic z 5 zemí. Tentokrát 
nepokazila výrazně žádný skok. Povedl se jí také obávaný skok dva a půl překotu nazad, 
který nevyšel v Moskvě. Novotná zvítězila s převahou 57,51 bodu před Rauteovou z NDR.

Výsledky našich reprezentantek:

3m prkno ženy body Věž ženy body
1. Grecká 489,99 1. Novotná 394,32
5. Novotná 423,06 13. Blažejovská 251,52
8. Beranová 350,07 14. Fialová 198,45
9. Pešlová 320,10 15. Nováková 194,97
10. Pourová 319,59 16. Klásková 181,05
11. Blažejovská 307,23

Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1m prkna

     Plavecký stadión v Brně Za Lužánkami je hezký sportovní stánek. Využívají ho nejen 
reprezentanti v plavání a skocích do vody, ale i veřejnost, která najde v krásném, čistém 
prostředí dokonalé podmínky pro rekreaci. Ve dnech 15. – 16. listopadu 1986 se tam 
konalo mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 1m prkna.

Výsledky:

1m prkno muži body 1m prkno ženy body
1. Petr Jirků (IPS) 295,00 1. Heidemarie Grecká (VŠ) 382,74
2. Ladislav Helis (Un. Brno) 249,75 2. Hana Novotná (VŠ) 359,64
3. Vladimír Voves (KIN Č. Bud.) 241,14 3. Martina Pourová (VŠ) 313,20

1987

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody ze 3m prkna a věže

     Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody ze 3m prkna a věže se konalo 14. – 15. 
února 1987 v plaveckém stadiónu v Praze-Podolí.
     Skoky do vody nejsou sportem, ve kterém máme širokou základnu. Závodníků není 
mnoho, ale přesto dosahují velice pěkných úspěchů. V současnosti se vedle dlouholetých 
opor reprezentace Grecké a Novotné, skokanek, které mají evropskou úroveň, objevilo 
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několik mladých, talentovaných závodnic se solidní výkonností (Klásková, Blažejovská, 
Nováková, Fialová, Pešlová a Myslivečková).
     Opačná situace je v kategorii mužů. Na zimním mistrovství ČSSR jsme viděli v soutěži 
na 3m prkně pouze dva muže, na věži v kategorii mužů se neskákalo. V této kategorii není 
situace zdaleka dobrá, jak bychom si přáli. Posledním skutečně dobrým skokanem byl 
Tomáš Krčma, ze zdravotních důvodů musel ale skončit před svým výkonnostním 
vrcholem.
     Velká škoda je, že nemůžeme pořádat při našem mezinárodním mistrovství také soutěž 
mužů. To se každoročně projevuje na účasti, většina národních svazů raději vysílá společně 
mužskou i ženskou reprezentaci. Doufáme, že za čas uspořádáme také mezinárodní 
mistrovství ČSSR pro muže.

Výsledky:

3m prkno muži body
1. Ladislav Helis (Un. Brno) 237,78
2. Břetislav Paterna (ODPM Lib.) 226,62

3m prkno ženy body Věž ženy body
1. Heidemarie Grecká (VŠ) 487,62 1. Hana Novotná (VŠ) 377,88
2. Hana Novotná (VŠ) 388,53 2. Jiřina Klásková (VŠ) 231,51
3. Gabriela Pešlová (IPS) 286,68 3.Gabriela Blažejovská (IPS) 223,56

Mezinárodní mistrovství ČSSR žen ve skocích do vody z 3m prkna a věže

     Do dvanácti zemí putovaly pozvánky na Mezinárodní mistrovství žen ve skocích do 
vody. Pozvání nakonec využilo jenom šest zemí, ačkoliv to byl jeden z posledních testů 
před ME 1987. Další se omluvili s tím, že jejich skokanky startovaly na univerziádě 
v Záhřebu, případně u nich probíhaly domácí kvalifikační závody.
     Naše mistrovství, které se konalo 31. 7. – 2. 8. 1987 v Podolí ovlivnilo nečekaně 
nepříjemné počasí. Z 21 závodnic, které se zúčastnily kvalifikace, postoupily i dvě naše 
osvědčené reprezentantky Grecká a Novotná. Kromě nich se představily i jejich možné 
nástupkyně Krausová, Beranová Pešlová, Nováková, Blažejovská a Klásková. Z nich 
nakonec do finále postoupily Beranová s Krausovou. K závodu z 10m věže se přihlásilo 
pouze 13 účastnic. Tím odpadla kvalifikace a skákalo se přímo finále.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
1. Grecká 505,11
5. Novotná 435,48
11. Beranová 370,14
12. Krausová 363,54

Věž ženy body
2. Novotná 363,63
12. Klásková 279,96
13. Blažejovská 278,01
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Mistrovství ČSSR žen ve skocích do vody z 1m prkna

     V Praze v Edenu se 28. a 29. listopadu uskutečnilo mistrovství ČSSR ve skocích do 
vody z 1m prkna. Z 22 přihlášených se omluvily pro nemoc tři závodnice. První den se 
skákal vylučovací závod a druhý den finále. Mistrovství ukázalo nejen jasnou převahu 
našich reprezentantek, přineslo ale i dobré výkony ostatních.

Výsledky:

1m prkno ženy body
1. Heidemarie Grecká (VŠ) 429,37
2. Hana Novotná (VŠ) 346,32
3. Alena Krausová (VŠ) 298,14

1988

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody ze 3m prkna a věže

     Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody ze 3m prkna a věže se konalo 6. února 
1988 v Praze-Podolí. Mistrovství se zúčastnili závodníci z pěti oddílů – VŠ, Slavie IPS, 
KIN České Budějovice, ODPM Liberec a Univerzity Brno. Medaile za skoky mužů z 10m 
věže se neudělovaly. V této disciplíně chyběli skokani. Naopak svůj druhý start po zranění 
absolvovala Hana Novotná. I přesto, že jí občas některý skok nevyšel tak jak by si 
představovala, dostává se pomalu zpět do formy. Důležité bude, aby jí vyšly skoky 
v dalších mezinárodních závodech v Mnichově, Rostocku, Moskvě a na Evropském 
poháru, kde se bude rozhodovat o startu  na OH v Soulu.

Výsledky:

3m prkno muži body
1. Jiří Klaška (Un. Brno) 255,57
2. Miroslav Lachman (Liberec) 233,01
3. Břetislav Paterna (Liberec) 216,48

3m prkno ženy body Věž ženy body
1. Martina Beranová (VŠ) 375,80 1. Hana Novotná (VŠ) 354,03
2. Alena Krausová (VŠ) 301,80 2. Zora Nováková (VŠ) 219,54
3. Gabriela Pešlová (IPS) 292,59 3. Jiřina Klásková (VŠ) 218,34

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3m prkna a věže

     Mezinárodní mistrovství Československa, které se uskutečnilo 25. a 26. června v Praze-
Podolí bylo zároveň i přeborem dorostenek. Ze zahraničí přijely jen mladé reprezentantky 
z NDR a Rumunska.



46

     Hana Novotná po zranění, které jí způsobilo skoro tříměsíční tréninkovou pauzu, se 
znovu dostala do formy, o čemž svědčí překonaný olympijský limit.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
2. Novotná 446,32
3. Beranová 421,89
5. Krausová 399,90

Věž ženy body
1. Novotná 393,99
5. Nováková 335,07
6. Klásková 290,19
7. Blažejovská 271,35

Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1m prkna

     Mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 1m prkna se konalo 19. – 20. listopadu 1988 na 
plaveckém stadiónu v Brně Za Lužánkami.

Výsledky:

1m prkno muži body 1m prkno ženy body
1. Klaška (Un. Brno) 267,25 1. Novotná (VŠ) 363,03
2. Helis (Un. Brno) 256,80 2. Krausová (VŠ) 323,04
3. Paterna (Liberec) 251,80 3. Beranová (VŠ) 300,23

1989

Zimní mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3m prkna a věže

     Ve dnech 11. až 12. února 1989 se konalo v plaveckém stadiónu v Praze-Podolí zimní 
mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3m prkna a věže. Toto mistrovství ani jako 
vrcholná soutěž nevypadalo. „Více medailí než závodníků,“ tak o mistrovství psal jeden 
pražský deník a nebyla to příliš velká nadsázka. Pro nedostatek startujících se soutěž mužů 
z věže nekonala vůbec.
     Mezi muži na 3m prkně si počínal s jistotou brněnský Helis.. Soutěž na 3m prkně žen 
vyhrála zkušená mistryně sportu Hana Novotná, pro kterou to byl poslední závod v její 
16leté, bohaté a úspěšné závodní činnosti.

Výsledky:
3m prkno muži body
1. Ladislav Helis (Univ. Brno) 269,94
2. Petr Volf (VŠ) 264,42
3. Roman Kotnauer (KIN) 214,53
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Výsledky:
3m prkno ženy body Věž ženy body
1. Hana Novotná (VŠ) 344,58 1. Jiřina Klásková (VŠ) 228,33
2. Alena Krausová (VŠ) 323,43 2. Gabriela Blažejovská (IPS) 182,94
3. Martina Beranová (VŠ) 320,16

Mistrovství ČSSR ve skocích do vody z 3 m prkna a věže

     První letní víkend (24. – 25. 6.) patřilo pražské Podolí skokanům do vody. Na 
mistrovství ČSSR startovali nejen dospělí, ale i junioři, pro které to byl třetí kontrolní 
závod před Družbou a mistrovstvím Evropy juniorů.
     Srovnáme-li tento a předcházející ročníky, vidíme, že po odchodu Grecké a Novotné 
bude ještě nějakou dobu trvat, než se opět zařadíme do evropské skokanské elity. To byl 
také jeden z důvodů, proč do Prahy letos nepřijeli zahraniční závodníci a mistrovství 
ztratilo přídomek mezinárodní. 
     V kategorii dospělých nemáme zatím tak dobré závodnice, abychom mohli měřit síly se 
zahraničím. A tak letos nepojedeme ani na mistrovství Evropy.
     Na prkně startovali čtyři muži a stejný počet žen, na věži dvě ženy.

Výsledky:

3m prkno muži body
1. Volf (VŠ) 285,24
2. Helis (UnBr) 232,50
3. Klaška (UnBr) 215,31

3m prkno ženy body Věž ženy body
1. Beranová (VŠ) 345,36 1. Nováková (VŠ) 297,87
2. Krausová (VŠ) 327,63 2. Klásková (VŠ) 237,12
3. Nováková (VŠ) 279,00

Mistrovství ČSSR mužů a žen ve skocích do vody z 1m prkna

     V tomto roce se konalo v Liberci. Mistrovství ČSSR ve skocích do vody 
z jednometrového prkna se po delší přestávce zúčastnili opět Tomáš Krčma a Heidemarie 
Bártová-Grecká.

Výsledky:

1m prkno muži body 1m prkno ženy body
1. Krčma (VŠ Praha) 378,48 1. Bártová (VŠ Praha) 335,27
2. Klaška (Un Brno) 293,61 2. Krausová (VŠ Praha) 293,81
3. Choutka (Slavia IPS) 256,43 3. Nováková (VŠ Praha) 273,42
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1990

Zimní mistrovství ČSFR ve skocích do vody z 3m prkna a věže

     Mistrovství ČSSR seniorů z 3m prkna a věže proběhlo 10. – 11. února v pražském 
Podolí. Opět, jak už je zvykem, jsme se setkali s malou účastí, kdy na prknu mužů se 
představili pouze dva skokani, na věži v kategorii mužů neskákal nikdo, v kategorii žen 
pouze Nováková. 

Výsledky:

3m prkno muži body
1. Volf (VŠP) 296,10
2. Brabenec (VŠP) 271,50

3m prkno ženy body Věž ženy body
1. Krausová (VŠP) 340,05 1. Nováková (VŠP) 290,90
2. Beranová (IPS) 329,10
3. Bečalová (UnBr) 251,70
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5.3. VODNÍ PÓLO

1976

Mistrovství ČSSR ve vodním pólu (I. liga)

     Letošní již 49. mistrovství absolvovalo osm ligových mužstev, byly sehrány 104 
zápasy, což znamená 26 utkání pro každé družstvo.
     Mistrovský titul ve vodním pólu pro rok 1976 již po čtrnácté za sebou získalo se 46 
body mužstvo ČH Košice. Stříbrné medaile, i když s 15 bodovou ztrátou získali hráči 
z Topolčan a na 3. místě se umístilo mužstvo CHZWP Nováky.

Pořadí: 1. Košice
2. Topolčany
3. Žilina
4. Nováky
5. Bratislava
6. Ústí nad Labem
7. Žižkov
8. Piešťany

     Do národní ligy sestupuje mužstvo Kúpele Piešťany, aby je v sezóně 1977 nahradil 
staronový účastník Slavia VŠ Plzeň, která postoupila z kvalifikace vítězů obou národních 
lig. V kvalifikaci soutěžila se Slávií VF Košice a lepším poměrem branek si plzeňští
zajistili prvoligovou příslušnost.

Československý pohár

     K II. ročníku Československého poháru ve vodním pólu se sjela do Košic družstva, 
která postoupila z národních finálových bojů. Turnaje, jež se konal 3. a 4. dubna, se tedy 
zúčastnily celky Tesly Žižkov a Dukly Plzeň (z ČSR), ČH Košice a CHZWP Nováky (ze 
SSR).

Pořadí: 1. ČH Košice
2. CHZWP Nováky
3. Tesla Žižkov
4. Dukla Plzeň

1977

Mistrovství ČSSR ve vodním pólu (I. liga)

     Letošní prvoligovou soutěží vodních pólistů prošlo zcela suverénně družstvo RH 
Košice. Ztratilo pouhých šest bodů po dvou porážkách s Nováky a jedné s Topolčany. 
Mistrem se staly RH Košice již po jedenácté.
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Tabulka I. ligy vodního póla 1977: 1. ČH Košice
2. CHZWP Nováky
3. TS Topolčany
4. Dukla B. Bystrica
5. Chem. Ústí nad Labem
6. UK Bratislava
7. Tesla Žižkov
8. VŠ Plzeň

Československý pohár

     Čtyři týmy, které postoupily z národních soutěží ve vodním pólu do finále 
Československého poháru se utkali ve dnech 9. – 10. 4. v Košicích. V pořadí již 3. ročník 
vyhrál opět náš nejlepší celek ČH Košice.

Pořadí: 1. ČH Košice
2. CHZWP Nováky
3. VŠ Plzeň
4. Slavia VŠ Praha

1978

Československý pohár

     Finále Československého poháru ve vodním pólu mužů pro rok 1978 bylo svěřeno 
k uspořádání Slavii VŠ Praha a tak se 1. a 2. dubna k zápolení nejlepších sešla 
v podolském bazénu mužstva ČH Košice, TS Topolčany, Chemičky Ústí nad Labem a 
celek pořádající.

Pořadí: 1. ČH Košice
2. TS Topolčany
3. Chemička Ústí nad Labem
4. VŠ Praha

Mistrovství ČSSR ve vodním pólu (I. liga)

     Loni šest, letos pět bodů ztratili košičtí mistři ve svých 26 zápasech. Zvítězili bez 
problémů a získali už šestnáctý titul. A mají všechny předpoklady pro pokračování vítězné 
série.
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Pořadí I. liga 1978: 1. RH Košice
2. Topolčany
3. Nováky
4. Bratislava
5. Sl. Košice
6. Ústí nad Labem
7. Plzeň
8. Tesla Žižkov

1979

Československý pohár

     Finále 6. ročníku Československého poháru vodních pólistů, které vzorně uspořádala 
Slavia VŠ, se uskutečnilo první aprílový den v pražském Podolí. Z poháru ČSR postoupily 
lepším skóre Dukla Plzeň a Fezko Strakonice, ze SSR mistrovský tým ČH Košice a TS 
Topolčany.

Pořadí Československého poháru 1979: 1. ČH Košice
2. TS Topolčany
3. Fezko Strakonice
4. Dukla Plzeň

Mistrovství ČSSR ve vodním pólu (I. liga)

     I tento rok získali už po sedmnácté mistrovský titul a nejvyšší pocty hráči ČH Košice. 
Od počátku letošní soutěže (květen) až po poslední dny v září nebylo o mistrech ČSSR 
1979 pochyb.

Pořadí I. liga 1979: 1. ČH Košice
2. Nováky
3. Bratislava
4. Topolčany
5. VF Košice
6. Ústí nad Labem
7. Praha
8. Plzeň
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1980

Československý pohár

     Československý pohár ve vodním pólu má v našem sportovním kalendáři pevné místo a 
tak jako v mnoha jiných evropských zemích hraje PVP jiný celek, než vítěz domácí 
soutěže. Jen tak se může stát, že např. u nás až dosud pravidelně vítěz Čs. poháru (ČH 
Košice) dává jako vítěz ligy přednost Poháru mistrů a své místo v PVP postupuje dalšímu 
v pořadí. Čeští zástupci nebyli slovenské reprezentaci soupeřem.

Pořadí Československého poháru 1980: 1. ČH Košice
2. CHZWP Nováky
3. Dukla Plzeň
4. RH Brno

I. liga ČSSR vodního póla 1980:

    I. liga vodního póla 1980 byla zdárnou soutěží co do organizace. Celkově už po 
osmnácté vyhrála I. ligu ČH Košice. To, že za celou soutěž ztratila pouhé tři body, svědčí o 
její suverenitě.
     Po mnoha letech úspěšného působení opouští prvoligovou arénu Chemička Ústí nad 
Labem. Z kvalifikace, kde startovala Dukla Plzeň a Prešov postoupili do příštího ročníku 
vojáci z Plzně (po roční absenci opět zasáhnou do bojů o prvoligové body).

Pořadí I. liga 1980: 1. ČH Košice
2. UK Bratislava
3. CHZWP Nováky
4. TS Topolčany
5. VF Košice
6. VŠ Praha
7. Kúpele Piešťany
8. Chemička Ústí nad Labem

1981

I. liga ČSSR vodního póla 1981:

     V letošní sezóně si vítězství a titul připsali opět hráči ČH Košice. Pro ostatní celky je 
velikým motivem pokusit se o pokoření mistrovského týmu. Každý dílčí úspěch se jeví 
bezmála jako kuriozita, neboť pokračující série získaných titulů ČH Košice se vyšplhala již 
na číslo 19.
   Radost Košických byla zároveň i smutkem vojáků z Plzně, kteří snad jen na rok museli 
ligu opustit. V příštím ročníku je nahradí celek RH Brno, který po třech dramatických 
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zápasech se Spartakem Komárno přivede do naší nejvyšší soutěže nejen ligové debutanty, 
ale v nádherném bazénu jistě zajistí i reprezentativní povinnosti hostitelů.

Pořadí I. liga 1981: 1. ČH Košice
2. UK Bratislava
3. CHZWP Nováky
4. TS Topolčany
5. Kúpele Piešťany
6. VŠ Praha
7. VF Košice
8. Dukla Plzeň

1982

Československý pohár

     Již po osmé se tento rok konalo finále Československého poháru ve vodním pólu. 
Uspořádal jej agilní oddíl VŠ Praha, hrálo se ve dnech 3. – 4. dubna v kryté podolské 
padesátce. Do finále postoupila vždy první dvě družstva z národních pohárů. Z ČSR to 
byly Dukla Plzeň a RH Brno (vypadly VŠ Praha a Slavia Olomouc). Ze SSR postoupila 
ČH Košice a CHZWP Nováky, vypadly Slavia UK Bratislava a TS Topolčany.
     Bez problémů zvítězilo i v letošním ročníku kompletní reprezentační mužstvo startující 
za ČH Košice.

Pořadí Československého poháru: 1. ČH Košice
2. CHZWP Nováky
3. RH Brno
4. Dukla Plzeň

I. liga ČSSR vodního póla 1982:

     Počátky vodního póla se datují do roku 1860, ve světě jej dnes hrají ve 107 zemích. U 
nás skončil počátkem října již 57. ligový ročník. Ovšem co naplat, ať hledáme 
v přehledech vítězů nejvyšší soutěže kterékoliv země, nikde se nesetkáme s tím, co se 
v dobrém slova smyslu děje ve vodním pólu. Naše tělovýchova zatím ve svých návrzích na 
pocty nepočítala s tím, že by některý kolektiv vyhrál první ligu řekněme desetkrát, aby 
připravila odpovídající vyznamenání. Pomyšlení, že hráčům ČH Košice se to tento rok 
podařilo již po dvacáté, vzbuzuje úctu i obdiv. V této souvislosti není nadsázkou 
konstatování, že u nás nenajdeme jiné město, ani jiný kolektivní sport s takovými úspěchy.
     Černého Petra si letos po dramatických bojích ve spodní skupině odnesli hráči Piešťan. 
V novém ligovém ročníku je nahradí staronový účastník celek Chemičky Ústí nad Labem. 
Severočeši po mnoha letech působení opustili I. ligu v ročníku 1980, letos se opět po 
kvalifikaci s Komárnem vrátili.
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Pořadí I. liga 1982: 1. ČH Košice
2. UK Bratislava
3. CHZWP Nováky
4. TS Topolčany
5. RH Brno
6. VF Košice
7. VŠ Praha
8. Kúpele Piešťany

1983

I. liga ČSSR vodního póla 1983

     Do listiny vítězů naší nejvyšší soutěže ve vodním pólu se i v tomto roce zapsal kolektiv 
hráčů ČH Košice. Svůj 21. mistrovský titul získali tak, jako se to už stalo samozřejmostí, 
suverénním způsobem, s náskokem 18 bodů. Není u nás tolik družstev, které by cosi 
podobného dokázali a po tak dlouhou dobu. Košičané absolvovali už třetí ročník I. ligy po 
sobě bez jediné prohry, přičemž poprvé se jim to podařilo ještě v roce 1972.
     V roce 1971 opustila I. ligu Slávia UK Bratislava bez toho, aby získala alespoň bod. To 
samé se teď podařilo Piešťanům. Příští rok je po roční přestávce opět nahradí hráči VŠ 
Praha, kteří v kvalifikaci porazili Spartak Komárno.

Tabulka I. ligy 1983: 1. ČH Košice
2. UK Bratislava
3. TS Topolčany
4. CHZWP Nováky
5. RH Brno
6. VŠV Košice
7. Chemička Ústí nad Labem
8. Kúpele Piešťany

1984

I. liga ČSSR vodního póla 1984

     Nejvyšší soutěž vodního póla v roce 1984 se vyznačovala několika zvláštnostmi, 
z nichž některé byly pozitivní, bez jiných bychom se obešli.
     Po skončeném 59. ročníku lze konstatovat, že jeho průběh měl tři dějství, z nichž dvě 
byla až příliš dramatická a zmíněné turnaje, které v celkovém pořadí již nic nezměnily, se 
odehrávaly bez skličující vidiny sestupu. To však nijak nesnižuje fakt, že družstvo ČH 
Košice, vedené trenérem Ladislavem Bottlikem, získalo titul již po 22. Blahopřání, právě 
jako titul přeborníka ČSSR jim patří oprávněně, neboť kolektiv nepoznal porážku, ačkoliv 
před soutěží se nápadně změnil kádr družstva a také na zimním přeboru před zahájením 
ligových bojů ČH Košice propadla.
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     Na ČH Košice se chtěl pochopitelně každý „vytáhnout“, avšak veškeré snažení vyznělo 
ztrátou jediného bodu za celou soutěž, který se podařilo získat celku UK Bratislava.
     Liga ročníku 1984 přinesla s upravenou strukturou všeobecný efekt, ale hlavně 
potřebný růst počtu utkání. Je však třeba poučit se z některých dílčích nedostatků a 
připravovat pečlivě příští ligovou soutěž. Nejen proto, že je jubilejní, ale zvláště s ohledem 
na to, že se v Sofii uskuteční mistrovství Evropy, na němž bychom měli odčinit neúspěch 
z Brugg a přispět tak ke zdaru plaveckých sportů.
     Poslední dvě družstva (Chemička Ústí nad Labem, VŠ Praha) sehrála kvalifikaci 
s vítězi národních lig (Dukla Plzeň, Slavia Prešov). Po urputném boji nakonec postoupila 
Dukla Plzeň a druhým postupujícím se stalo družstvo VŠ Praha.

Tabulka I. ligy 1984: 1. ČH Košice
2. UK Bratislava
3. CHZWP Nováky
4. TS Topolčany
5. RH Brno
6. VŠV Košice
7. Chemička Ústí nad Labem
8. VŠ Praha

1985

     Bohužel tento rok se o soutěžích ve vodním pólu konaných v ČSSR nic nepsalo, a tak 
zůstaneme ochuzeni i o výsledky z I. ligy.

1986

I. liga ČSSR vodního póla 1986

     Struktura soutěže ligy vodního póla v roce 1986 byla v podstatě odlišná od 
předcházejících sezón. Zabezpečila účastníkům odehrát více zápasů (26) a každému stejný 
počet. Po dlouhodobé části (doma – venku) následovali turnaje. První čtyři družstva, 
podobně jako kolektivy umístěné na 5. – 8. místě, se utkali každý s každým na čtyřech 
turnajích. V dlouhodobé části ligy odehráli družstva 56 a v osmi turnajích 48 zápasů. 
Mistrovský titul už po 24. získala ČH Košice. Překvapením bylo 2. místo CHZWP 
Nováky. Ligu vodního póla opouštějí podle nové struktury soutěže dvě družstva –
Univerzita Olomouc a VŠ Praha.

Tabulka I. ligy 1986: 1. ČH Košice
2. CHZWP Nováky
3. Slávia UK Bratislava
4. RH Brno
5. TS Topolčany
6. Slávia VŠV Košice
7. Univerzita Olomouc
8. VŠ Praha
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Shrnutí roku 1986

     Sezóna 1986 byla pro reprezentační výběr ČSSR chudší než byly roky 1985 a 
předcházející. Když například v roce 1984 odehrála reprezentace 28 mezinárodních 
střetnutí, v roce 1986 to bylo jen 10. Naši pólisti se zúčastnili třech mezinárodních turnajů, 
z kterých dva vyhráli (Varšava, Košice) a jednou byli třetí (Bukurešť). Kromě turnajů 
sehrálo družstvo ještě osm přátelských zápasů v NSR a Rakousku proti oddílovým celkům. 
Vyhráli jsme tam sedmkrát a jednou remizovali. Chyběla ale konfrontace s evropskou 
špičkou, i tak se potvrdilo, že při minimálních možnostech dokážeme držet krok 
s družstvy, které hrají „A“ skupinu ME (jako např. vítězství nad Řeckem, Polskem nebo 
Bulharskem).

1987

I. liga ČSSR ve vodním pólu 1987

     Už po 64. se utkali nejlepší československé družstva ve vodním pólu v boji o titul 
mistra republiky. V posledních ročnících jsme si zvykli, že titul pravidelně putoval do ČH 
Košice, o které je i známo, že má vytvořené nejlepší podmínky, její hráči se jako jediní 
připravují ve středisku vrcholového sportu.
     Tímto letošním titulem napsali košičtí pólisti do historie našeho vodního póla zvláštní 
kapitolu. Od roku 1962 získali jubilejní 25. titul mistra republiky, z toho od roku 1966 jich 
bylo 22 za sebou ( v roce 1965 přerušil jejich sérii Slovan Piešťany). Tak v historických 
tabulkách předběhli i Prahu jako město, které doteď získalo 24 titulů, ale na těch se 
podílelo osm klubů. 
     Letošní 64. mistrovství republiky byli v boji o špičku ještě zajímavější než v minulosti. 
Letos se zúžila jen na dvě družstva, a to je varování do budoucnosti. Bodový rozdíl mezi 
druhým a třetím družstvem byl hrozivých 25 bodů. Mimochodem v tomto roce měla Slávie 
UK na druhém místě ztrátu jen 6 bodů. Jedině tyto dvě družstva splňují náročné kritéria, a 
proto i reprezentanti na ME byli jen z těchto družstev.
     Struktura soutěže ligy vodního póla v roce 1987 v porovnání s minulým rokem se 
nezměnila. Zabezpečila všem účastníkům odehrát stejný počet zápasů jako před rokem.
    Triumf košického vodního póla v tomto ročníku ligy dovršila Slávia VŠV Košice. 
Z loňského 6. místa poskočila na 3. místo, když v rozhodujícím zápase o bronz porazila TS 
Topolčany. Své příznivce nejvíc zklamali družstva RH Brno a CHZWP Nováky. Před 
rokem oba kolektivy úspěšně bojovaly ve skupině o 1. – 4. místo (Nováky obsadily 
dokonce 2. místo), teď skončily jen na 5. a 6. místě. Podobně jako před rokem ze soutěže 
sestoupili nováčci soutěže Dukla Plzeň a Slávia Prešov. 
     Poprvé dvě družstva ligy suverénně dokazovala svoje výkonnostní přednosti oproti 
ostatním, kdežto vyrovnanost dalších družstev byla na úkor úrovně soutěže.
     Určité těžkosti jsme ale zaregistrovali v uplatňování nových pravidel, podle kterých se 
hrálo tento rok poprvé. Díky nim se hra zrychlila (ne však u všech), v mnohých směrech se 
zjednodušila.
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Tabulka I. ligy 1987: 1. ČH Košice
2. Slávia UK Bratislava
3. Slávia VŠV Košice
4. TS Topolčany
5. RH Brno
6. CHZWP Nováky
7. Dukla Plzeň
8. Slávia Prešov

1988

I. liga ČSSR vodního póla 1988

     Ve skončeném 64. ročníku I. ligy vodního póla oslavovala ČH Košice už svůj 26.
mistrovský titul a její největší soupeř Slávia UK Bratislava obsadila druhé místo.
     Více o tomto ročníku naší nejvyšší soutěže nebylo napsáno.

1989

Mistrovství ČSSR  ve vodním pólu žen

     Ve dnech 2. – 3. 12. 1989 se v pražském Podolí konal historický turnaj ve vodním pólu. 
Poprvé se totiž sjelo šest československých družstev žen, aby si změřilo síly v celostátní 
soutěži. Po právu se jednalo o jakýsi nultý ročník mistrovství republiky.
     Do Prahy se sjelo pět českých a jedno slovenské družstvo. Pro všechna se jednalo v této 
formě o první měření sil. Úroveň jednotlivých týmů byla podle očekávání značně rozdílná. 
Vedle herně vyspělých družstev Baníku Sokolov, ČH Košice i Chemičky Ústí nad Labem 
se představily hráčky Tesly Žižkov a Slavie Plzeň VŠ, teprve sbírající zkušenosti, a 
konečně úplný nováček Slavia Chomutov zde dostal první příležitost ke křtu ohněm. 
Překvapivým vítězem se staly hráčky Baníku Sokolov.

Konečné pořadí: 1. Baník Sokolov
2. ČH Košice
3. Chemička Ústí nad Labem
4. Tesla Žižkov
5. Slavia Plzeň VŠ
6. Slavia Chomutov

     Bohužel tento rok se v periodikách nic nepíše o konečných výsledcích naší nejvyšší 
soutěže mužů.

1990

     Bohužel, tento rok se v periodikách nic nepíše o konečných výsledcích naší nejvyšší 
soutěže mužů.
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Zajímavost

     Motivující bylo rozhodnutí evropské komise vodního póla uskutečnit v roce, kdy se 
nekonají OH, MS ani ME tzv. Evropský pohár národů. Jeho šestičlenné finále proběhne 
od 6. do 12. 8. 1990 v Římě, když přímou účast ve věčném městě mají zajištěnou 
medailisté z ME 1989 (SRN, Jugoslávie, Itálie) a tři další mají předurčeno si ji vybojovat 
jako vítězové tří kvalifikačních skupin. Ta naše byla jen dvoučlenná. Rozlosováním nám 
bylo určeno sehrát první zápas jako hosté Řecka. Osudným se ukázalo dodatečné a 
nevysvětlitelné rozhodnutí o změně pořadatelství.
     První utkání se hrálo 14. 3. 1990, odveta o týden později. Po výhře v Bratislavě (12:9), 
došlo k prohře (11:5) v Aténách, a tak se družstvo na 1. ročník Evropského poháru 
národů neprobojovalo.

     Samostatný svaz vodního póla vznikl na celostátní konferenci československých pólistů 
3. 2. 1990 v Praze. Svaz je členem LEN a FINA a zabezpečuje činnost československých 
reprezentačních družstev všech kategorií vodního póla v celé republice. Předsedou byl 
zvolen ing. Jiří Jackerson.
     Snahou pracovníků českého vodního póla je přinejmenším vyrovnat úroveň tohoto 
sportu v obou státech federace. K tomu lze dojít především zajištěním dostatečného 
množství pokud možno kvalitních soutěží žákovských a dorosteneckých družstev. Po 
opatřeních, podle kterých je povinností mužstev České národní ligy mužů, aby jejich 
mládežnická družstva hrála mistrovské soutěže, se tento rok uskutečnil dávný sen: 
uspořádání české dorostenecké ligy. 
     Byla rozvržena do pěti kol turnajovým způsobem, každé z mužstev pořádalo jedno. 
Účast v příštím ročníku je zajištěna předkvalifikací a kvalifikačním turnajem, do kterého 
postupují nejlepší družstva ze sdružených krajských přeborů. 
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5.4. SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ

1976

     Od uspořádání prvního přeboru ČSR v synchronizovaném plavání uplynuly již dva 
roky. Avšak i v tak krátké době můžeme zaznamenat příznivý rozvoj soutěživosti v této 
plavecké disciplíně.
     Přebory se uskutečňují jako soutěže jednotlivkyň a to ve dvou kategoriích, do nichž
jsou závodnice zařazovány podle věku. V každé věkové kategorii si právo účasti získá 
závodnice na základě výsledků v oddílových přeborech a na kvalifikačních závodech. 
Každoročně se konají dvě nejvyšší soutěže jednotlivkyň. Jsou to jednak jarní přebory, které 
jsou současně i kvalifikačními závody pro přebor ČSR, jež se pořádá na podzim.
     Poslední přebor uspořádal oddíl synchronizovaného plavání TJ Spartak I. BZKG Brno 
ve dnech 16. a 17. května 1976 v Prostějově.

Pořadí závodnic:

I. kategorie: 1. Havlová Naděžda (ZKL Brno) 111,06
2. Paterová Ludmila (Tesla Brno) 110,07
3. Valentová Františka (Tesla Brno) 100,30

II. kategorie: 1. Knajblová Kateřina (Slavia Olomouc) 80,56
2. Hyráková Vladislava (Tesla Brno) 79,32
3. Krejčí Jitka (ZKL Brno) 78,89

     Synchronizované plavání nemá jen soutěže jednotlivkyň, ale i párů a celých družstev. 
Tato skutečnost je v soutěžním řádu pravidel zakotvena, je jen třeba dbát, aby i po této 
stránce se soutěže rozvinuly.

1977 - 1982

     Bohužel v těchto letech se v dostupné literatuře a periodikách o soutěžích 
v synchronizovaném plavání nic nepíše.

1983

Přebor ČSR žen a dorostenek v synchronizovaném plavání

     Na sklonku května proběhl v krytém bazénu TJ Slavoj Hloubětín Tesla Praha první 
přebor ČSR žen a dorostenek v synchronizovaném plavání. Soutěžilo se v sólech a 
dvojicích žen, na startu se objevilo dvacet nejlepších z českých zemí.
     V sólových pořadech svedly ženy i dorostenky velký boj o první místo (mezi 
dorostenkami dvě, v ženách hned čtyři plavkyně), pořadí dvojic bylo jasné již po 
povinných figurách. 



60

Výsledky:

Sóla body Družstva body
1.Pecinová (Tesla Brno) 172,226 1. Tesla Brno 328,216
2.Minaříková (Tesla Brno) 165,986 2. Sj. Hloubětín 320,129
3.Kolesová (Tesla Brno) 165,136 3. Sp. I. Brněnská 249,136

Páry body
1.Kolesová – Minaříková (Tesla Brno) 172,261
2.Synovcová – Niederlová (Sj Hloubětín) 159,69
3.sestry Matějů (I. Brněnská) 140,82

Pohár VŘSR

     Pohár VŘSR v synchronizovaném plavání uspořádala už po desáté TJ Tesla Brno. 
Vedle nejlepších plavkyň ČSSR byly na startu závodnice SSSR, NDR, Rakouska a 
Švýcarska.
     Soutěž měla dvě části – závody národní a mezinárodní. Všech disciplín dohromady se 
zúčastnilo celkem 74 závodnic. V mezinárodním závodě jednotlivkyň zvítězila bezpečně 
Rakušanka Worischová, čtvrtá z ME v Římě. Ve dvojicích upoutaly Švýcarky Mastová –
Grossenbacherová zejména vyrovnanými výkony v povinných figurách i ve volné sestavě. 
Úspěchem je třetí místo dvojice Kolesová-Minaříková. Ve všech domácích závodech se 
projevila až příliš velká převaha několika plavkyň. Z výsledků je zřejmá naprostá převaha 
Tesly Brno, jejíž plavkyně vyhrály všechny soutěže jednotlivkyň, dvojic i družstev.

Výsledky:

Mezinárodní závody

Dvojice body
3. Kolesová – Minaříková (Tesla Brno) 148,381

Národní závody

Ženy sólo body
1. Pecinová (Tesla) 162,386

Ženy dvojice body
1. Kolesová – Minaříková (Tesla) 152,581

Ženy družstva
1. Tesla Brno
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1984

Přebor dorostenek a žen v synchronizovaném plavání

    Na kryté plovárně v Praze-Hloubětíně byl ve dnech 26. a 27. května 1984 uspořádán 
přebor dorostenek a žen v synchronizovaném plavání za účasti závodnic všech oddílů 
z českých zemí. Závod byl vypsán pro dorostenky sólo, ženy sólo a dvojice. Na startu bylo 
celkem 21 závodnic.
     V kategorii dorostenek svedly boj o zlatou medaili Alexandra Surýnková a Martina 
Bradová z Tesly Brno. Vítězství si nakonec odnesla Alexandra, když dobře provedenou 
volnou sestavou nejen dohnala náskok Martiny z povinných figur, ale získala titul s více 
než 1,3 bodu náskoku.
     Martina Pecinová v soutěži žen sólo první místo z povinných figur potvrdila i nejlépe 
provedenou volnou sestavou. Na druhé místo se teprve v druhé části závodu probojovala 
Yvona Kolesová. Návrat do startovního pole po dvouleté absenci vynesl Zoře Poledníkové 
ze Slavoje Hloubětín čtvrté místo. Ve dvojicích žen naproti tomu nepřinesly volné sestavy 
žádnou změnu v pořadí.
     Do soutěže o nejúspěšnější oddíl synchronizovaného plavání v ČSR si přinesla TJ 
TESLA Brno 283, TJ Slavoj Hloubětín 165, TJ ZETOR 64 a VŠTJ Univerzita Olomouc 23 
bodů.

Výsledky:
Dorostenky body Ženy body
1. Surýnková (Tesla Brno) 141,033 1. Pecinová (Tesla Brno) 165,546
2. Bradová (Tesla Brno) 139,716 2. Kolesová (Tesla Brno) 154,480
3. Tichá (Slavoj Hloubětín) 136,849 3. Housková(Tesla Brno) 147,630

Páry body
1. Minaříková – Pecinová (Tesla Brno) 157,831
2. Dlouhá – Synovcová (Slavoj Hloubětín) 141,073
3. Skovajsková – Žujová (Zetor) 114,358

1985

Pohár VŘSR

    V synchronizovaném plavání se konal v Brně za účasti všech našich nejlepších 
závodnic, které však v mezinárodních závodech musely nejvyšší místa na stupních vítězů 
„zdvořile“ uvolnit hostům. Sólový závod žen vyhrála opět rakouská závodnice Worischová 
před sovětskou plavkyní Titovovou a naší Martinou Pecinovou. Rakouské závodnice 
ovládly i soutěž dvojic, odstup Worischové a Edingerové byl téměř dvacetibodový. I tady 
patřil bronzový stupeň Sovětskému svazu, dvojici Žukovová – Bělaja. Minaříková 
s Pecinovou se dostaly po zásluze na třetí místo. Do třetice Rakušanka kralovala soutěži 
starších žákyň: Beatrix Müllnerová porazila o 23 bodů Houskovou a o plných 30 bodů 
Petru Minaříkovou. 
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     V národních závodech dokázaly závodnice Tesly Brno, že jsou u nás zcela bez 
konkurence. Vyhrály všechny soutěže: v mladších žákyních Jašková, starších Housková, 
dorostenky Bradová a ženy sólo Pecinová, dvojice Minaříková s Pecinovou.

1986
Pohár VŘSR

     První prosinec roku 1986 byl pro československé synchronizované plavání velkým 
svátkem. Funkcionáři třech brněnských oddílů se postarali výbornou organizací  hladký 
průběh mezinárodních závodů o Pohár VŘSR.
     V kategorii žen soutěžily závodnice ze Švýcarska, Rakouska, NDR, Jugoslávie a ČSSR. 
Vyprodané brněnské plovárně Za Lužánkami se kromě zahraničních závodnic představily 
ve finálových sestavách děvčata z brněnské Tesly (v té době největší a nejúspěšnější oddíl 
ČSSR) Z nich vynikla Šárka Housková, která má za sebou mezinárodní starty, a spolu se 
svou párovou kolegyní Martinou Bradovou se umístili z našich nejlépe.
     Mezinárodní konfrontace výkonů závodnic je významným obohacením a silným 
motivačním cílem závodnic. I tyto závody potvrdily výkonnostní vzestup 
synchronizovaného plavání u nás. Je jen na škodu, že na rozdíl od jiných olympijských 
sportů nemá synchronizované plavání u nás profesionální trenérské zabezpečení a zatím 
ani vyhovující tréninkové podmínky.

Výsledky našich reprezentantek:

Povinné figury body
5. místo  -  Housková 77,60
6. místo  -  Pecinová 75,18

Mezinárodní finále – sólo body
3. místo  -  Housková 156,60

Mezinárodní finále – páry body
3. místo  -  Housková – Bradová 153,397

Mistrovství Slovenska v synchronizovaném plavání

     Za účasti 50 závodnic ze čtyřech oddílů se koncem října 1986 uskutečnilo v Bratislavě 
první mistrovství Slovenska v synchronizovaném plavání.

Výsledky:

Sóla Páry
1. místo  -  Jana Ďurechová 1. Zuzana Bielková – Alexandra Streitová

2. Jana Barusová – Silvia Ondrušová
3. Soňa Mrázová – Iveta Štrbová
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1987

Pohár VŘSR

     I v minulém roce přivítalo československé synchronizované plavání zahraniční 
závodnice na Poháru VŘSR v Brně, a to přesně v den 70. výročí.
     V ženské kategorii soutěžily závodnice ze SSSR, NDR, Bulharska, Polska, Švýcarska a 
závodnice tělovýchovné jednoty Tesla Brno, která byla pořadatelem soutěže. Dá se říci, že 
jsme viděli výkony světové špičky, ale i začátečnic. Tou špičkou byla děvčata ze SSSR –
Maria Černjajevová a Věra Artemovová – účastnice mistrovství světa 1986 v Madridu a 
mistrovství Evropy 1987 ve Štrasburku. Z 23 závodnic po povinných figurách nastupovalo 
do soutěže osm sól a osm párů.

Výsledky finále: Sóla body
1. Černjajevová (SSSR) 184,34
2. Imoberdorfová (Švýcarsko) 171,62
3. Š. Housková (ČSSR) 162,49

Páry body
1. Artemovová – Foševská (SSSR) 184,777
2. Peczinková – Giererová (Švý.) 170,016
3. Housková – Bradová (ČSSR) 157,451

1988

     Bohužel tento rok se v dostupné literatuře a periodikách o soutěžích 
v synchronizovaném plavání na našem území nic nepíše. 

1989

Mistrovství ČSSR v synchronizovaném plavání

     Dne 1. ledna 1989 byl ustaven úsek synchronizovaného plavání při výboru svazu 
plaveckých sportů ÚV ČSTV (vedle již existujících úseků na české a slovenské úrovni). 
Důsledkem tohoto rozhodnutí bylo povolení pořádat celostátní šampionáty. Toto datum je 
historickým dnem ještě z jiného důvodu. Na kongresu v Soulu se dohodlo, že od tohoto 
data se bude vedle sportovního výkonu hodnotit ještě umělecký dojem.
     Historicky první mistrovství ČSSR v synchronizovaném plavání se konalo 12. – 14. 
května 1989 v Brně Za Lužánkami. Zúčastnilo se ho 50 závodnic z osmi oddílů.
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Výsledky:

Jednotlivkyně body
1. Simona Housková (Tesla Brno) 167,49
2. Minaříková (Tesla Brno) 165,07
3. Streitová (SVŠT Bratislava) 163,55

Dvojice body
1. Š. Housková, Bradová (Tesla Brno) 167,294
2. Minaříková, Janoudová (Tesla Brno) 159,298
3. Bielková, Streitová (SVŠT Bratislava) 157,495

1990
Přebor České republiky

     Přebor České republiky v synchronizovaném plavání měl tento rok poprvé jiné 
uspořádání než v minulých letech. Uskutečnil se 31. 3 a 1. 4. 1990 v Olomouci a soutěžily 
ženy a dorostenky. Nominovány byly závodnice ze všech oddílů synchronizovaného 
plavání České republiky: TJ Tesla Brno, TJ Spartak Brno, VŠTJ Univerzita Olomouc, 
Slavoj Hloubětín, Tesla Praha, TJ Tábor a Slovan Karlovy Vary.
     V Olomouci opět dominovaly dívky a ženy z Brna. Z 24 dorostenek nastoupilo na volné 
sestavy 16 sólistek a 8 dvojic. V ženské kategorii absolvovalo povinné figury 14 závodnic, 
ve volných sestavách se představilo 11 sólistek a 6 dvojic.

Výsledky:

ŽENY
Sólo body
1. Housková (Tesla Brno) 163,287
2. Janoudová (Tesla Brno) 148,367
3. Minaříková (Tesla Brno) 145,030

Páry body
1. Housková – Bradová (Tesla Brno) 163,725
2. Minaříková – Janoudová (Tesla Brno) 149,538
3. Pořízková – Šťastná (Spartak Brno) 129,564
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6. VÝSLEDKY NAŠICH REPREZENTANTŮ NA MEZINÁRODNÍCH 
SOUTĚŽÍCH V LETECH 1976 – 1990

6.1. PLAVÁNÍ

1976

XXI. Letní olympijské hry – (Montreal)

     Plaveckých soutěží se v Montrealu zúčastnilo 53 států s 500 závodníky.

Výsledky našich plavců:
19. místo Miroslav Roľko 100 m znak 1:00,41
  6. místo Miroslav Roľko 200 m znak 2:05,33 – čs. rekord
25. místo Miroslav Roľko 100 m motýlek    57,79
14. místo Miroslav Roľko 400 m PZ 4:35,21 – čs. rekord

Mistrovství Evropy juniorů – (Oslo)

     Hlavní město Norska Oslo uvítalo ve dnech 5. – 6. srpna závodníky ročníku 1961 a 
mladší na 6. mistrovství Evropy juniorů v plavání a skocích do vody. Na 400 plavců a 
skokanů z 23 zemí bojovalo o tituly juniorských mistrů starého kontinentu v moderním 
novém bazénu Töyenbadet (50 m).
     Plavecká část naší výpravy (Nešlová, Hámorszký a Milý) odjížděla do Oslo s nelehkým 
úkolem, navázat na úspěchy z loňského roku, kterých v Ženevě dosáhl náš plavec č. 1 
Miroslav Roľko.
     Bohužel na nás v této konkurenci medaile nezbyla. Jediným finálovým umístěním bylo 
8. místo Ladislava Hámorszkého z ČH Košice v závodě na 200 m motýlek v novém 
slovenském rekordu.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
10. místo Hámorszký 100 m motýlek 1:02,30
  8. místo Hámorszký 200 m motýlek 2:15,73
10. místo Hámorszký 200 m PZ 2:21,29
10. místo Milý 100 m prsa 1:12,65
  9. místo Milý 200 m prsa 2:36,32

ŽENY
24. místo Neišlová 400 m v. zp. 5:02,15
16. místo Neišlová 100 m motýlek 1:09,64
13. místo Neišlová 200 m motýlek 2:29,77
19. místo Neišlová 200 m PZ 2:23,13
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Evropský pohár v plavání – (Oulu)

MUŽI

     Stotisícové finské město Oulu, které uspořádalo letošní „C“ skupinu EP mužů 14.- 15. 
srpna, leží pár desítek kilometrů jižně od polárního kruhu. Soupeři našich reprezentantů 
byly celky Polska, Belgie a Finska.
     Všichni naši závodníci vzorně reprezentovali vzorně naši vlast. Přesvědčivě zvítězili a 
dokázali, že naše mužské plavání bude mít své přední uplatnění i v „B“ skupině 
Evropského poháru.

Pořadí v C skupině: 1. ČSSR 77
2. Polsko 53
3. Belgie 36
4. Finsko 30

ŽENY

    B skupinu žen Evropského poháru uspořádala 14. – 15. 8. 1976 italská Neapol za účasti 
družstev Belgie, ČSSR, Španělska, Polska, Švýcarska a Itálie.
     Boj o první místo měla podle předpokladů svést trojice Belgie, Itálie a ČSSR. Mírným 
favoritem byla Belgie, pro Itálii mluvilo domácí prostředí, od našich děvčat jsme očekávali 
že budou pokračovat v úspěšných výkonech letní sezóny.

Pořadí v B skupině: 1. Belgie 84
2. Polsko 69
3. ČSSR 66
4. Itálie 65
5. Španělsko 41
6. Švýcarsko 25

Mezinárodní závody

Charkov

     Koncem února startovalo sedm našich kandidátů olympijské reprezentace na 
mezinárodních závodech „Komsomolská pravda“ v Charkově. Kromě nás se zúčastnili 
plavci USA, Anglie, Finska, Jugoslávie, Kuby, Rumunska, Maďarska, Bulharska, Polska a 
samozřejmě domácí.
     Miroslav Roľko: Z našich si nejlépe vedl Miroslav Roľko, kterého obdivovali 
zahraniční trenéři a jako jediný muž, cizinec, získal pěkný pohár. Vyhrál 100 m znak za 
1:00,54, na dvoustovce byl druhý za 2:10,70. Plaval i kratší polohovku, v níž skončil 
sedmý, ale v novém čs. rekordu 2:13,93.
     Daniel Machek: Nejvíce se mu dařilo na 400 m PZ, kde doplaval osmý za 4:53,27. 
Dále startoval na kraulových tratích: na 200 m nepostoupil do finále, na 400 m a 1500 m 
obsadil shodně 10. místo v časech 4:15,14 a 16:47,36.
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     Jarmila Hemerková: Startovala na kraulových tratích. Na 20 m skončila jedenáctá za 
2:13,95, na 400 m osmá (4:36,63), na 800 m sedmá (9:33,77).
     Svatava Kostlánová: Vedla si poměrně dobře, nejlépe v kratší polohovce, kde skončila 
čtvrtá za 2:31,48. Pátou příčku si vybojovala na 200m znak (2:29,82), na 400 m PZ byla 
desátá za 5:23,12.
     Stanislav Pešl: V silné konkurenci domácích neměl velké šance. Na 100 m prsa skončil 
na 27. místě za 1:11,39, na delší trati byl 24. časem 2:32,19.
     Jaroslava Pavlíčková: Startovala ve čtyřech disciplínách. Nejlépe si vedla na 400m v. 
zp., kde byla šestá za 4:43,81. Ve sprintu obsadila dvanácté místo za 1:02,49, na 
dvojnásobné trati 21. s časem 2:19,10. V Kratší polohovce byla osmá za 2:34,33.
     Hana Kubíková: Ve znakových disciplínách skončila na 100 m čtrnáctá (1:11,73), na 
200 m byla osmá (2:32,21). Plavala i krátkou polohovku, kde se jí však nevedlo. Byla 37. 
za 2:38,16.

Brémy

     Na tradiční závody v Brémách se letos sjela opravdu vynikající konkurence. Z našeho 
dua si vedla dobře Fleissnerová na stovce, kde skončila šestá v nejlepším čs. výkonu 
1:14,35. Na dvojnásobné trati byla osmá (2:41,13), v kratším delfínu dvanáctá (1:07,89).
     Hrouda v kraulovém sprintu skončil jedenáctý (53,56), na dvoustovce třicátý (1:58,88), 
v polohovkách šestnáctý na 200 m (2:14,85) a dvanáctý na 400 m (4:53,58)

Leeds

     Jarního mítinku v Leedsu 17. a 18. 4. 1976 se zúčastnilo přes 200 plavců z dvaceti 
zemí, včetně početné výpravy z ČSSR.
     Naši plavci – Fleissnerová, D. Machek a Josef Kuf, měli prokázat prvotřídními výkony 
oprávněnost případné olympijské nominace, což se jim bohužel nepodařilo. A tak opět 
zazářil jen Miroslav Roľko.

Výsledky našich plavců: 

MUŽI
6. místo Josef Kuf 100 m znak 1:01,92
4. místo Josef Kuf 200 m znak 2:11,47
2. místo Lukášek 100 m motýlek    58,39
5. místo Lukášek 200 m motýlek 2:09,20
5. místo Machek 400 m v. zp. 4:09,25 – čs. rekord
7. místo Machek 1500 m v. zp. 16:26,50 – čs. rekord
7. místo Pešl 100 m prsa 1:09,70
1. místo Roľko 100 m znak 1:01,17
1. místo Roľko 200 m znak 2:10,92
1. místo Roľko 200 m PZ 2:12,91
3. místo Roľko 400 m PZ 4:43,43
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ŽENY
6. místo Chlupová 200 m v. zp. 2:10,65
6. místo Kostlánová 200 m PZ 2:30,43
6. místo Kostlánová 400 m PZ 5.16,03
7. místo Neměrková 800 m v. zp. 9:31,15
3. místo Pavlíčková 100 m v. zp. 1:00,19 – čs. rekord

Edinburgh

     Vítězstvím čs. reprezentantů 312:186:181 skončilo trojutkání ČSSR – Skotsko – NSR 
„B“ v Edinburghu, které se konalo 24. a 25. dubna.

Budapešť

     Na sklonku března uspořádal maďarský plavecký svaz mezinárodní závody
Elektroimpex, nazvané podle předního průmyslového podniku, který má nad touto soutěží 
patronát. Naši vlast reprezentovala čtveřice Olga Chlupová, Hana Kubíková, Svatava 
Kostlánová a M. Roľko.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
1. místo Roľko 100 m znak 1:00,47
1. místo Roľko 200 m znak 2:08,81
1. místo Roľko 200 m PZ 2:13,31
1. místo Roľko 400 m PZ 4:40,44 – čs. rekord

ŽENY
2. místo Chlupová 100 m v. zp. 1:02,32
3. místo Chlupová 200 m v. zp. 2:14,34
5. místo Kubíková 200 m znak 2:28,50
7. místo Kostlánová 200 m znak 2:29,47
4. místo Kostlánová 200 m PZ 2:29,86
8. místo Kubíková 200 m PZ 2:37,08
3. místo Kostlánová 400 m PZ 5:16,36

1977

Mistrovství Evropy v plavání – (Jönköping)

     Ve dnech 14. – 21. 8. 1977 proběhl ve švédských městech Jönköping, Falköping a 
Nässjö evropský šampionát v plavání, skocích do vody, vodním pólu a synchronizovaném 
plavání. Plaveckých závodů se zúčastnilo na 310 závodníků z 26 zemí.
     Naše výprava odjížděla s jedním „horkým želízkem“ M. Roľkem, od něhož jsme
očekávali medaili na 200 m znak. Další mužské osazenstvo tvořili D. Machek, Pešl, 
Lukášek a Mikula (všichni startovali na ME poprvé), ženy zastupovala Fleissnerová.
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Výsledky našich plavců:

MUŽI
  9. místo Machek D. 400 m v. zp.   4:00,23 – čs. rekord
12. místo Machek D. 1500 m v. zp. 16:06,64
  6. místo Machek D. 400 m PZ   4:35,24
17. místo Mikula 200 m v. zp.   1:56,25 – čs. rekord
  9. místo Pešl 100 m prsa   1:06,72
diskvalifikace Pešl 200 m prsa
  1. místo Roľko 100 m znak      58,35 – čs. rekord
  2. místo Roľko 200 m znak   2:05,07 – čs. rekord
  7. místo ČSSR 4 x 100 m pol. št.   3:55,23 – čs. rekord

ŽENY
12. místo Fleissnerová 100 m prsa   1:16,29
14. místo Fleissnerová 200 m prsa   2:45,20

    Lze konstatovat, že letošní ME bylo vůbec nejúspěšnější pro naše plavání v celé 
historii. Díky Miloslavu Roľkovi jsme přivezli zlatou a stříbrnou medaili. Navíc jsme 
získali dvě finálová umístění.

Mezinárodní závody

Amersfoort

     Tradiční mezinárodní mítink plavců se konal 5. až 6. února v holandském Amersfoortu. 
Z československé minivýpravy si vedl znamenitě především Roľko.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
5. místo Josef Kuf 100 m znak 1:01,27
4. místo Josef Kuf 200 m znak 2:11,58
2. místo Machek 400 m PZ 4:41,67
5. místo Machek D. 200 m v. zp. 4:09,07
4. místo Machek D. 1500 m v. zp. 16:15,49
2. místo Roľko 100 m motýlek 58,34
1. místo Roľko 100 m znak 1:00,59
1. místo Roľko 200 m znak 2:09,98
5. místo Roľko 200 m PZ 2:13,87
5. místo Roľko 400 m PZ 4:49,80

ŽENY
10. místo Kostlánová 400 m PZ 5:18,65
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Vídeň
     
     Zárukou kvality mezinárodních závodů ve Vídni (18. a 19. června) byla rovněž účast 
družstva NDR, jehož členové splnili beze zbytku očekávání. Vyhráli 15 z 22 disciplín. 
Vzhledem k sezóně potvrdily plavkyně NDR, že v Evropě je nadále síla ženského plavání, 
zatímco mužská převaha USA zůstává. 

Výsledky našich plavců:

MUŽI
3. místo Bareš 100 m motýlek    59,67
4. místo Bareš 200 m motýlek 2:11,65
1. místo Roľko 100 m znak 1:00,11
2. místo Roľko 200 m znak 2:09,08
2. místo Roľko 100 m motýlek    57,89
4. místo Roľko 200 m PZ 2:12,41

ŽENY
5. místo Březinová 200 m PZ 2:34,28
6. místo Březinová 400 m PZ 5:26,64 
5. místo Čapková 200 m znak 2:31,10

Berlín

     Nachlazení znemožnilo evropskému mistru M. Roľkovi odcestovat do Berlína na 23. 
ročník tradičních plaveckých závodů NOK. A tak naše výprava odjela bez domácí 
jedničky, na níž se sportovní veřejnost NDR těšila. Přesto si ostatní čs. reprezentanti vedli 
poměrně úspěšně, především pak D. Machek.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
1. místo D. Machek 400 m v. zp. 4:04,01
2. místo D. Machek 1500 m v. zp. 15:54,40
9. místo Josef Kuf 100 m znak 1:01,59
3. místo Josef Kuf 200 m znak 2:10,68
4. místo Lukášek 100 m motýlek 58,38
9. místo Lukášek 200 m motýlek 2:13,72
6. místo Mikula 100 m v. zp. 54,28

Mezistátní utkání: ČSSR – Norsko

     Rozdílem 22 bodů zvítězilo československé reprezentační družstvo mužů a žen 
v posledním plaveckém mezistátním utkání, které proběhlo 3. – 4. prosince v pražském 
Podolí. Výsledek: ČSSR – Norsko (175:153)
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1978

Mezinárodní závody

Amersfoort a Paříž

     Počátkem února odjeli tři naši plavci na velké mezinárodní mítinky do zahraničí. Daniel 
Machek a Josef Kuf startovali 3. – 5. 2. v holandském Amersfoortu (50 m bazén), o týden 
později pak spolu s Mikulou na závodech TILT v Paříži (25 m bazén). A hned úvodem je 
třeba konstatovat, že naši reprezentanti se nejen mezi světovou elitou neztratili, ale 
zaznamenali pěkné úspěchy. 
     Výborné výsledky docílil především Machek v Holandsku. Zvítězil na 400 a 1500 m 
volný způsob, v delší polohovce byl druhý.

Amersfoort

Výsledky našich plavců:
3. místo J. Kuf 200 m znak 2:09,21
1. místo Machek 400 m v. zp. 4:01,65
1. místo Machek 1500 m v. zp. 15:55,67
2. místo Machek 400 m PZ 4:38,42

Paříž

     Náš Machek se cestou z Holandska nachladil a tak se mu už tak nevedlo, naopak 
výborně plavali Kuf a Mikula.

Výsledky našich plavců:
4. místo J. Kuf 100 m znak 59,52
3. místo J. Kuf 200 m znak 2:06,49
7. místo Mikula 100 m v. zp. 52,80
4. místo Mikula 100 m motýlek 57,60

Brémy 

     Na mezinárodní mítinky vyjeli také naši reprezentanti a udělali nám velkou radost.
V Brémách 17. – 19. 3. 1978 startovala pod vedením trenérky Wawrové čtveřice našich 
nejlepších mužů – Daniel Machek, Roľko, Pešl a Merxbauer.
     Vynikajícímu výsledky se zaskvěl náš Machek. Na 1500 m v. zp. zlepšil čs. rekord 
téměř  o dvacet sekund a časem 15:34,86 se zařadil na čtvrté místo v historické tabulce 
Evropy a na šestnácté na světě. Tím však Machek ještě neskončil. Dokázal porazit 
konkurenci i na 400 m v. zp. a jako první náš plavec se dostal pod hranici čtyř minut –
3:59,50.
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     Vůbec nejúspěšnějším závodníkem mítinku byl Roľko, který stanul čtyřikrát na 
stupních vítězů, v kvalitě však zůstal za Machkem. A protože podali dobré výkony i Pešl a 
Merxbauer, byla naše čtveřice vyhodnocena i jako nejlepší národní družstvo.

Výsledky našich plavců:
5. místo Machek 100 m v. zp. 1:56,87
1. místo Machek 400 m v. zp. 3:59,50
2. místo Machek 1500 m v. zp. 15:34,86
2. místo Machek 200 m PZ 2:12,28
5. místo Merxbauer 100 m znak 1:01,27
8. místo Merxbauer 200 m znak 2:14,14
6. místo Pešl 100 m prsa 1:08,66

11. místo Pešl 200 m prsa 2:31,71
1. místo Roľko 100 m znak 59,75
1. místo Roľko 200 m znak 2:07,88
1. místo Roľko 100 m motýlek 56,98
1. místo Roľko 400 m PZ 4:36,14

Budapešť

     Na Elektroimpexu v Budapešti 9. – 12. 3. 1978 startovalo šest našich plavců pod 
vedením P. Hübla. V dobré konkurenci si nejlépe vedla Fleissnerová.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
6. místo Bareš 100 m v.zp. 55,92
2. místo Bareš 100 m motýlek 59,47
3. místo Lukášek 100 m v. zp. 55,52
2. místo Lukášek 200 m motýlek 2:09,50
7. místo Spišák 100 m znak 1:02,45
1. místo Lukášek, Bareš, Spišák, Mikula 4 x 100 m v. zp. 3:42,31

ŽENY
1. místo Fleissnerová 100 m prsa 1:16,68
1. místo Fleissnerová 200 m prsa 2:41,51
5. místo Fleissnerová 200 m PZ 2:29,38
6. místo Pětrošová 400 m v. zp. 4:41,63
6. místo Pětrošová 400 m PZ 5:16,46
7. místo Pětrošová 800 m v. zp. 9:31,28

Berlín

     Bez účasti sovětských a amerických plavců (vzájemné utkání) se letos uskutečnil jarní 
mítink NOK v Berlíně. V kvalitní konkurenci se neztratila ani naše výprava (Roľko, 
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Mikula, Machek, Pešl a Lukášek). Z našich plavců si vedl dobře Machek (nový čs. rekord 
na 200 m v. zp.), Roľko a Lukášek.

Výsledky našich plavců:
2. místo Lukášek 100 m motýlek    57,90
3. místo Machek 200 m v. zp. 1:56,21 – čs. rekord
2. místo Machek 400 m v. zp. 3:59,87
3. místo Roľko 100 m znak    59,14
1. místo Roľko 200 m znak 2:08,39
5. místo ČSSR 4 x 100 m PŠ 4:05,84

Edmonton

     Triumfem našich plavců skončil 1. ročník Kanadského poháru, který se uskutečnil 
počátkem června v Edmontonu. 

Výsledky našich plavců:
4. místo D. Machek 200 m v. zp. 1:57,50
1. místo D. Machek 400 m v. zp. 4:00,92
1. místo D. Machek 1500 m v. zp. 15:44,37
3. místo Roľko 200 m znak 2:07,69
1. místo Roľko 400 m PZ 4:37,19

Řím

     Dobře si vedla čtveřice čs. plavců i na mezinárodním mítinku „Sedm pahorků“
v Římě, který se konal 24. – 25. června 1978.

Výsledky našich plavců:
2. místo D. Machek 400 m v.zp. 4:02,27
2. místo D. Machek 400 m PZ 4:35,16
3. místo D. Machek 1500 m v. zp. 15:48,32
3. místo Lukášek 100 m motýlek 58,30
4. místo Mikula 100 m v. zp. 54,50
4. místo Mikula 100 m motýlek 58,61
1. místo Roľko 100 m znak 1:00,27
1. místo Roľko 200 m znak 2:08,14
1. místo Roľko 100 m motýlek 57,18
2. místo Roľko 200 m PZ 2:11,57

Mezistátní utkání: ČSSR – Bulharsko

     Mezistátní plavecké utkání mužů a žen s naším tradičním soupeřem – reprezentanty 
Bulharské lidové republiky – se uskutečnilo 2. a 3. prosince v nově otevřené 
padesátimetrové hale v Přerově. A výsledek utkání dopadl rovněž tradičně, vysoké 
vítězství družstva ČSSR.
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     K jasnému vítězství však stačily našim plavcům téměř průměrné výkony a tak největší 
zajímavostí soutěží bylo, že pro měření časů bylo poprvé u nás použito vlastní elektronické 
časoměrné zařízení Omega.

Výsledek utkání: ČSSR – Bulharsko
         219   :   135

Mistrovství Evropy juniorů – (Florencie)

     Letošní evropský šampionát juniorů, v pořadí již sedmý, se uskutečnil koncem 
posledního červencového týdne v italské Florencii. Do malebného města, lákajícího turisty 
svými architektonickými památkami, uměleckými galeriemi a specifickým půvabem, se 
sjely dvě stovky plavců a plavkyň z 26 zemí starého kontinentu. Již tradičně nejpočetnější 
byly výpravy SSSR, NDR, NSR a pochopitelně domácí. A právě závodníci těchto zemí 
získali také většinu medailí.
     A jak si vedli naši? Rozhodně nezklamali. Jedno páté, jedno šesté a dvě osmá místa 
(včetně nového čs. rekordu na 100 m motýlek žen) jsou nesporným úspěchem.

Výsledky našich plavců:

Junioři
6. místo Černý 100 m motýlek 1:00,51
8. místo Černý 200 m motýlek 2:14,78

Juniorky
14. místo Březíková 100 m prsa 1:18,20
15. místo Březíková 200 m prsa 2:48,99
26. místo Březíková 200 m PZ 2:35,83
  5. místo Kohoutová 100 m motýlek 1:05,29 – čs. rekord
  8. místo Kohoutová 200 m motýlek 2:22,64

III. Mistrovství světa v plavání – (Západní Berlín)

     Ve dnech 18. – 29. srpna 1978 proběhlo v západním Berlíně třetí mistrovství světa
v plavání, vodním pólu, skocích do vody a synchronizovaném plavání. Výsledky 
plaveckých soutěží ve většině disciplín dosáhly vynikající úrovně. Pro nás je radostné, že 
jsme se v ostré konkurenci neztratili, naopak čs. reprezentanti se dokázali prosadit do 
finálových bojů. Světového šampionátu se zúčastnili sportovci 49 zemí všech kontinentů, o 
pocty nejvyšší bojovalo 830 závodníků. 
     Československé plavání zastupovali čtyři reprezentanti. Odjeli pouze ti, kteří v průběhu 
sezóny prokázali potřebnou výkonnost pro solidní umístění. Největšími želízky byli 
samozřejmě Roľko a Machek, dalším dvěma Fleissnerové a Lukáškovi se šance na postup 
do finále nedávaly.
     V průběhu plaveckých soutěží na MS bylo překonáno 14 světových rekordů, 6 
evropských a 199 národních.
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Výsledky našich plavců:

MUŽI
13. místo Lukášek 100 m motýlek    56,90
  9. místo Lukášek 200 m motýlek 2:03,06 – čs. rekord
26. místo Machek 200 m v. zp. 1:55,69 – čs. rekord
15. místo Machek 400 m v. zp. 3:59,51
  6. místo Machek 1500 m v. zp. 15:38,57
  9. místo Machek 400 m PZ 4:35,54
12. místo Roľko 100 m v. zp.    53,49
16. místo Roľko 100 m znak    59,58
  9. místo Roľko 200 m znak 2:07,42
  7. místo Roľko 100 m motýlek    55,96
  8. místo Roľko 200 m PZ 2:09,26

ŽENY
19. místo Fleissnerová 100 m prsa 1:15,21 – čs. rekord

4. místo Fleissnerová 200 m prsa 2:36,09 – čs. rekord

1979

Mezinárodní závody

Minsk

     Zlatým hřebem soutěží o Cenu Komsomolské pravdy v krásné padesátce v Minsku se 
stal závod mužů na 1500 m volný způsob. Jeho vítěz Vladimír Salnikov překonal 
v mezičase na 800 m světový rekord za 7:56,49 min. Jako první plavec na světě se dostal 
pod hranici osmi minut. Také mnoho dalších soutěží mělo vynikající úroveň, evropské i 
světové rekordy se doslova třásly.

Výsledky našich plavců:

Muži
  2. místo Roľko 100 m znak 59,13
  6. místo Roľko 200 m znak 2:09,76
  4. místo Roľko 100 m motýlek 57,55
  4. místo Roľko 400 m PZ 4:36,81

Ženy
  3. místo Fleissnerová 200 m prsa 2:38,70
15. místo Krousová 400 m PZ 5:16,57
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Mezistátní  utkání: ČSSR – Holandsko „B“, ČSSR – Norsko

     Na závěr zimní sezóny, ve druhé polovině dubna, očekávala naše reprezentační 
družstvo plavání dvojnásobná zkouška – mezistátní utkání s Holandskem „B“ a s Norskem.

ČSSR – Holandsko „B“

     Utkání samotné bylo jednoznačnou záležitostí čs. reprezentantů. I přes únavu z cesty 
většina čs. plavců podala uspokojivé výkony, korunované čtyřmi čs. seniorskými rekordy.

Čs. rekordy:
100 m prsa 1. Fleissnerová 1:14,7 – čs. rekord
4 x 100 m v. zp. 1. ČSSR – Roľko, Jirmus, Havel, Dvořák 3:38,2 – čs. rekord
4 x 200 m v. zp. 1. ČSSR – Roľko, Adamec, Havel, D. Machek 7:51,3 – čs. rekord
4 x 100 m PŠ: 1. ČSSR – Čapková,Březíková,� lympijsk,Hladká 4:29,9 – čs. rekord

Výsledek: ČSSR – Holandsko „B“
        219    :   125

ČSSR – Norsko

     Utkání s Norskem se konalo 28. a 29. 4. 1979 v krásném a téměř novém 
padesátimetrovém bazénu s elektronickým měřením, který byl otevřen při MEJ 1976. I 
když k průběhu závodu mělo vedení naší výpravy po organizační stránce určité výhrady, 
konečný výsledek všechny uspokojil.

Čs. rekordy:
400 m v. zp. 1. D. Machek 3:58,74 – čs. rekord
800 m v. zp. 1. Borovková 9:16,58 – čs. rekord
400 m PZ 1. Krousová 5:09,14 – čs. rekord

Výsledek: ČSSR – Norsko
                   197   :   131

Evropský pohár v plavání

     Vynikajícím úspěchem plavců socialistických zemí skončil Evropský pohár, který se 
konal 11. – 12. srpna 1979. V nejvyšší „A“ skupině vyhrál potřetí za sebou celek mužů 
SSSR, mezi ženami slavily pátý triumf plavkyně NDR. Skupinu „B“ vyhráli muži 
Bulharska a ženy Itálie, ve skupině „C“ zvítězili Poláci a Švýcarky. Reprezentanti ČSSR se 
největšího evropského měření sil nezúčastnili.

Světový pohár v plavání – (Tokio)

     Jediný světový rekord padl v úvodním prvním ročníku Světového poháru v plavání, 
který se uskutečnil uprostřed září v Tokiu. Naši reprezentanti se této soutěže nezúčastnili.



77

1980

Mezinárodní závody

Leeds

    Mezinárodních plaveckých závodů v Leedsu, které se konaly uprostřed dubna, se 
zúčastnilo i osm nejlepších našich plavců. Spolu s další stovkou závodníků ze SSSR, 
Holandska, Švédska, NSR, Norska, Itálie a Británie bojovali o zařazení do olympijské 
nominace.
     Nejúspěšnějším čs. závodníkem byl Roľko, který zvítězil ve všech disciplínách, kde 
startoval. Jako kolektiv naše osmičlenné družstvo skončilo na 2. místě za domácími plavci, 
o bod před Švédskem.

Výsledky našich plavců:

         MUŽI
6. místo Adamec 200 m v. zp. 1:57,54
4. místo Adamec 400 m v. zp. 4:04,54
4. místo Černý 200 m motýlek 2:08,23
6. místo Havel 400 m v. zp. l4:07,02
8. místo Havel 200 m v. zp. 1:59,43
5. místo Lukášek 100 m motýlek 58,71
6. místo Lukášek 200 m motýlek 2:08,99
1. místo Machek 400 m v. zp. 3:59,90
1. místo Machek 400 m PZ 4:31,31
1. místo Roľko 100 m znak 58,49
1. místo Roľko 200 m znak 2:05,25
1. místo Roľko 100 m motýlek 56,97

ŽENY
2. místo Fleissnerová 100 m prsa 1:14,29
1. místo Fleissnerová 200 m prsa 2:36,34
6. místo V. Čapková 100 m znak 1:07,43
3. místo V. Čapková 200 m znak 2:22,47

Mezistátní utkání: ČSSR – Holandsko

     Mezistátní utkání plavců s Holandskem (koncem března v Přerově) mělo být pro naši 
reprezentaci vrcholem zimní sezóny a prověrkou kandidátů olympijského startu. Žel, stalo 
se spíše přehlídkou našich nejlepších, neboť země tulipánů vyslala druhou garnituru, 
většina reprezentantů „A“ celku se v té době připravovala na Moskvu v USA a Rumunsku.
     Přesto je sympatické, že naši reprezentanti nechtěli přerovské utkání jen „odplavat“, ale 
snažili se o maximální výkony. Výsledkem bylo šest nových čs. rekordů.
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Čs. rekordy:
400 m v. zp. Borovková 4:28,88 
200 m znak V. Čapková 2:20,99 
4 x 100 m v. zp. ČSSR – Roľko, Jirmus, Mikula, Černý 3:37,24 
4 x 200 m v. zp. ČSSR – Adamec, Havel, Roľko, Machek 7:46,44 
4 x 100 m PŠ ČSSR – V. Čapková, Fleissnerová, Rajdová, K. Machková 4:26,03

Výsledek: ČSSR – Holandsko 209 :135

Mezistátní utkání: Finsko – ČSSR – NSR „B“

     Termín určený v letošním plaveckém kalendáři pro oficiální utkání mužů a žen Finsko –
ČSSR – NSR „B“, nebyl pro naše plavce příliš výhodný (16. a 17. srpna). Bohužel, až na 
malé výjimky, zastihlo utkání reprezentanty v posezónním útlumu (po OH a MEJ), přesto 
jsme věřili, že obstojí se ctí. Československo reprezentovala prakticky celá naše plavecká 
špička s výjimkou Adamce, který se před odjezdem zranil.

Výsledek utkání: Finsko – ČSSR – NSR „B“
                                 118    :    221    :    229

XXII. Letní olympijské hry – (Moskva)

     Olympijské soutěže jsou vždy vyvrcholením čtyřletého cyklu a právě v plavání při nich 
obvykle dochází k výraznému výkonnostnímu posunu. Nejinak tomu bylo i v Moskvě. 
Soutěžilo celkem 503 plavců ze 42 zemí, pět jich bylo z Československa. Musíme 
konstatovat, že vystoupení naší plavecké výpravy bylo zatím nejúspěšnější v historii účasti 
čs. plavců na olympijských hrách. Naši pětkrát bojovali ve finále a čtyřikrát se umístili na 
bodovaném místě. Nejlépe si vedl Miloslav Roľko. Kromě něj nás ještě reprezentovali 
Daniel Machek, Petr Adamec, Radek Havel a Irena Fleissnerová.
     Po osm dní jsme mohli sledovat u televizních obrazovek olympijské plavecké soutěže, 
které proběhly 20. – 27. července 1980 v bazénu moskevského sportovního komplexu 
„� lympijskou“. A byly to dny, jak už tomu při vrcholných akcích bývá, plné vzrušení, 
skvělých soubojů a především nových rekordů.
     Rekordní bilance plaveckých soutěží her XXII. Olympiády, přes neúčast sportovců 
USA a dalších zemí, jimž jejich vlády zakázaly cestu do Moskvy, je úctyhodná: 17 
olympijských, 10 světových a 17 evropských rekordů. 

Výsledky našich plavců:

MUŽI
5. místo Daniel Machek 400 m v. zp. 3:55,66 - čs. rek.

10. místo Daniel Machek 1500 m v. zp. 15:39,73
8. místo Daniel Machek 400 m PZ 4:29,86
4. místo Miloslav Roľko 100 m znak 57,74 - čs. rek.

10. místo Miloslav Roľko 200 m znak 2:05,13
10. místo Miloslav Roľko 100 m motýlek 56,16
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6. místo Miloslav Roľko 400 m PZ 4:26,99 - čs. rek.
28. místo Petr Adamec 200 m v. zp. 1:55,84
22. místo Radek Havel 200 m v. zp. 1:55,07
9. místo ČSSR – Machek, Roľko, Adamec, Havel 4 x 200 m v. zp. 7:42,18 - čs. rek.

ŽENY
11. místo Irena Fleissnerová 100 m prsa 1:13,35
5. místo Irena Fleissnerová 200 m prsa 2:33,23

Mistrovství Evropy juniorů v plavání – (Skövde)

     Dějištěm osmého evropského šampionátu juniorů v plavání a skocích do vody (7. – 10. 
srpna) se po odřeknutí Lucemburska stalo malé švédské městečko Skövde. Startovní listinu 
zaplnila jména téměř dvou a půl stovky sportovců z 23 zemí.
     ČSSR reprezentovala pětice plavců mezi něž patřili Géry, Rajdová, Březíková, 
Polášová a Matoušek. V konečném účtování podle získaných medailí obsadila ČSSR druhé 
místo. Marcel Géry se stává nejúspěšnějším plavcem mistrovství Evropy juniorů 1980.

Výsledky našich plavců:

Junioři
  1. místo Géry 100 m v. zp.    54,03 – rekord MEJ
  1. místo Géry 200 m motýlek 2:07,35
  2. místo Géry 200 m PZ 2:12,56
  1. místo Géry 100 m motýlek    58,15
18. místo Matoušek 100 m prsa 1:11,84
19. místo Matoušek 200 m prsa 2:39,78

Juniorky
  9. místo Březíková 400 m PZ 5:10,09
10. místo Březíková 100 m prsa 1:16,74
  5. místo Březíková 200 m prsa 2:41,45
15. místo Polášová 100 m znak 1:08,73
13. místo Rajdová 200 m motýlek 2:26,01
  1. místo Rajdová 100 m motýlek 1:02,98 – čs. rekord

Evropský pohár plaveckých družstev – (I. ročník)

     Téměř na konci roku, ve dnech 20. – 21. prosince, se uskutečnil v Antibes na 
francouzské Riviéře 1. ročník Evropského poháru plavců – v nové podobě. Tato soutěž 
družstev se bude pořádat každoročně, vždy na závěr roku v 25 m bazénu.
     Úvodního ročníku se zúčastnila i desetičlenná skupina čs. reprezentantů. Byly to ženy 
Březíková, K. Machková, Polášová, Rajdová, M. Čapková a muži Roľko, Machek, Géry, 
Hladký a Milý. Tvořili jsme početně nejmenší skupinu účastníků.

Výsledky: muži ČSSR   -   7. místo ženy ČSSR   -   10. místo
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1981

Mezinárodní plavecké závody

Amersfoort

     Koncem ledna a začátkem února 30. 1. – 1. 2. 1981 se uskutečnil mezinárodní plavecký 
mítink v Amersfoortu.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
2. místo Machek 400 m v. zp. 4:00,70
2. místo Machek 400 m ZP 4:35,77

ŽENY
5. místo Fleissnerová 200 m prsa 2:42,12

Hamburk

     3. února se konal mezinárodní plavecký mítink v Hamburku. Naši se na stupně vítězů 
v Hamburku dostali jen jednou, zásluhou Ireny Fleissnerové.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
4. místo Machek 400 m v. zp. 4:02,16
4. místo Roľko 100 m znak 1:00,09
5. místo Roľko 200 m znak 2:11,22
4. místo Roľko 200 m PZ 2:13,28

ŽENY
4. místo Fleissnerová 100 m prsa 1:16,44
3. místo Fleissnerová 200 m prsa 2:42,75

Paříž

     Třídenní závody (6. – 8. února 1981) v pětadvacítce pařížského předměstí Boulogne-
Billancourt přinesly opět velké souboje velmocí.
     Náš Roľko zaplaval na 200 m znak nejlepší čs. výkon.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
4. místo Roľko 200 m znak 2:02,95
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Berlín

     Na tradiční soutěži, kde startovali plavci deseti zemí, se v krátké polohovce mužů 
podařilo našemu reprezentantovi Josefu Hladkému vyhrát. Výprava ČSSR získala ještě dvě 
čtvrtá a jedno páté místo (Hladký, Nožička a Machková). Neplavaly � omanové, 
Reinischová a Diersová.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
4. místo Hladký 100 m motýlek 57,17
1. místo Hladký 200 m PZ 2:08,67
4. místo Nožička 200 m prsa 2:31,59

ŽENY
5. místo Machková 100 m v. zp. 59,59

Mezistátní utkání: Holandsko – ČSSR

     Koncem března vybojovala čs. plavecká družstva mužů a žen první ze dvou 
mezistátních utkání letošní sezóny. V Nijmegenu se střetla s reprezentanty Holandska. 
Minulé roky stavěli hostitelé obvykle druhou garnituru a naši snadno vítězili. Letos však 
nastoupili Holanďané v nejsilnější sestavě, nechybělo ani devět z jedenácti účastníků OH 
v Moskvě. Náš celek postrádal zraněného Géryho.
     Podle výkonnosti bylo již před začátkem jasné, že tentokrát nebude utkání 
jednostrannou záležitostí pro nás. A tento fakt se potvrdil, především v disciplínách žen.
     Příznivější byla situace v souboji mužů. S výjimkou kraulové stovky, štafety 4 x 200 m, 
znakařské a motýlkové stovky jsme zvítězili ve všech dalších disciplínách. Celkově to 
v mužích znamenalo vítězství rozdílem 26 bodů. 
     Celkově ale však domácí zvítězili: Holandsko – ČSSR 

            170   :   154

Budapešť

     Tradiční mezinárodní plavecké závody „Elektroimpex“ v Budapešti se konaly v době 
velikonoc. Do Maďarska se sjeli závodníci z dvanácti zemí. Konkurence byla početná i 
kvalitní. Vedle nejlepších domácích startovali plavci SSSR, NDR, NSR, RSR, BLR, Kuby, 
Rakouska, Itálie, Británie, Řecka a Alžírska. 
     Naše barvy hájili čtyři muži a čtyři ženy, převážně mladí, kteří jeli spíše pro zkušenosti 
než pro medaile. Dařilo se � omanové, která jako jediná z našich vystoupila na stupně 
nejlepších (druhá na 200 m prsa), navíc přidala pátou příčku v dlouhé polohovce. Dobře si 
vedla i Štefková, získala 4. , 5. a 7. místo. Ostatní považovali za úspěch účast ve finále 
„A“, ale většinou bojovali o přední umístění ve finále útěchy.
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Výsledky našich plavců:

MUŽI
13. místo Bidrman 200 m PZ 2:19,50
10. místo Bidrman 400 m PZ 4:50,96
18. místo Lukáš 100 m prsa 1:12,34
10. místo Lukáš 200 m prsa 2:36,23
20. místo Planeta 100 m v. zp. 56,80
6. místo Planeta 200 m v. zp. 1:58,84
7. místo Planeta 400 m v. zp. 4:17,08

16. místo Svoboda 200 m motýlek 2:21,42
11. místo Svoboda 200 m PZ 2:17,19
8. místo Svoboda 400 m PZ 4:49,97

ŽENY
12. místo Jodasová 100 m v. zp. 1:02,29
8. místo Jodasová 200 m v. zp. 2:14,01

10. místo Jodasová 400 m v. zp. 4:38,10
15. místo Krousová 200 m PZ 2:35,19
6. místo Krousová 400 m PZ 5:21,24
7. místo Štefková 200 m znak 2:27,38
5. místo Štefková 100 m motýlek 1:07,03
4. místo Štefková 200 m motýlek 2:24,11
2. místo Tomancová 200 m prsa 2:45,19

14. místo Tomancová 200 m PZ 2:33,71
5. místo Tomancová 400 m PZ 5:16,48

Mezistátní utkání ČSSR – Finsko – Polsko

     Čtrnáct dnů po domácím letním šampionátu dostali naši plavečtí reprezentanti možnost 
předvést svou sílu jako kolektiv. První srpnový víkend se v Praze uskutečnilo trojutkání 
ČSSR – Finsko – Polsko.
     Naše barvy hájila kompletní špička, chyběli jen zraněný Bukovský a Wawrová. 
V současnosti se považuje za obecně platnou pravdu, že naše mužské plavání je na tom 
lépe než ženské, přesto bodové hodnoty hovoří o opaku. Z celkového počtu 28 disciplín 
vyhrála ČSSR 18 (muži i ženy shodně po devíti), Poláci získali osm prvenství, Finsko jen 
dvě.
     Jediný čs. rekord v sólových disciplínách překonala Martina Čapková na 800 m v. zp. 
v čase 8:57,32. Další dva rekordy ČSSR padly ve štafetách 4 x 100 m v. zp., muži v čase 
3:33,14 a ženy v čase 4:01,73.

Závěrečné účtování: ČSSR –  Finsko 206 : 116 muži 101:57, ženy 105:59
ČSSR –  Polsko 179 : 143 muži 81:77, ženy 98:66
Polsko –  Finsko 198 : 130
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Mistrovství Evropy v plavání – (Split)

     Nový olympijský cyklus, který vyvrcholí na OH 1984, zahájilo v plaveckých sportech 
mistrovství Evropy, jehož pořadatelem byl jugoslávský Split. Plavecké soutěže (7. – 12. 
září) završily první etapy současného cyklu a zúčastnilo se jich 27 zemí (218 mužů, 161 
žen). Nejpočetnější zastoupení měly Itálie (38), Švédsko (34), NDR (30), NSR (28) a 
SSSR (27). Naše výprava měla pět mužů a tři ženy. Jejich účinkování lze považovat za 
úspěšné, byť někteří nesplnili výkonnostní cíle.
     V průběhu šesti dnů soutěží padlo 149 národních, osm evropských a jeden světový 
rekord.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
20. místo Černý 100 m v. zp.    53,13
19. místo Černý 200 m v. zp. 1:55,29
8. místo Černý 200 m motýlek 2:03,72

15. místo Géry 100 m v. zp.    53,04
7. místo Géry 100 m motýlek    55,83
7. místo Géry 200 m motýlek 2:03,28
3. místo Hladký 200 m PZ 2:06,15 – čs. rekord

11. místo Hladký 400 m PZ 4:32,21
  7. místo Machek 400 m v. zp. 3:57,33
7. místo Machek 400 m PZ 4:29,51

14. místo Roľko 100 m znak    59,59
13. místo Roľko 200 m znak 2:07,76
16. místo Roľko 100 m motýlek    57,18

ŽENY
13. místo Fleissnerová 100 m prsa 1:14,14
11. místo Fleissnerová 200 m prsa 2:38,37
16. místo Rajdová 100 m motýlek 1:05,02
19. místo Rajdová 200 m motýlek 2:24,41

Evropský pohár plaveckých družstev – (Londýn)

     Druhý ročník Evropského poháru v plavání družstev se uskutečnil 11. – 13. prosince 
1981 v Londýně. Podle řádů se plavalo v 25 m bazénu a zúčastnilo se ho celkem 16 zemí.
     ČSSR reprezentovalo šest mužů a šest žen. Hlavním úkolem bylo obstát v konkurenci 
lépe než při prvním ročníku v Antibes (muži na 8. místě, ženy 10. příčka).
     Londýnský EP ukázal, že s výjimkou Čapkové v kraulových disciplínách a Smolákové 
v prsou se nám začínají evropské ženy vzdalovat. V družstvu mužů je situace daleko 
příznivější a lze konstatovat, že držíme s evropskou špičkou krok. 
     ČSSR skončila v pořadí mužských družstev na 7. místě a reprezentační družstvo žen na  
místě desátém.
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Celkové pořadí EP 1981:

Muži: body Ženy: body
  1. SSSR 262   1. NDR 263
  2. NDR 236   2. Británie 212
  3. NSR 177   3. Holandsko 212
  4. Švédsko 173   4. SSSR 209
  5. Británie 168   5. Švédsko 194
  6. Itálie 165   6. NSR 172
  7. ČSSR 152   7. Itálie 165
  8. Francie 150   8. Dánsko 117
  9. Holandsko 139   9. Francie 110
10. Bulharsko 123 10. ČSSR 103
11. Švýcarsko 118 11. Švýcarsko 91
12. Portugalsko 71 12. Norsko 86
13. Norsko 70 13. Portugalsko 65
14. Dánsko 68 14. Irsko 62
15. Polsko 43 15. Polsko 47
16. Irsko 39

1982

Mezinárodní závody

Amersfoort

     Daniel Machek prokázal na mezinárodních závodech v holandském Amersfoortu (29. –
31. ledna), že stále patří mezi přední evropské plavce. Spolu s Vlastimilem Černým tvořili 
naši minivýpravu, která startovala vedle závodníků z dalších patnácti zemí na prvním 
velkém mítinku v 50 m bazénu uspořádaném firmou Speedo v Evropě.
     Oba naši reprezentanti se snažili přispět ke kvalitě závodů. Ač dosti zdecimováni 
mnohahodinovou cestou vlakem, bojovali o přední příčky. Machek skončil dvakrát čtvrtý 
(400 m kraul a 400 m PZ) a jednou pátý (1500 m), Černý vybojoval osmé místo na 200 m 
motýlek a dvakrát byl shodně jedenáctý (na 50 m kraul a 100 m motýlek).

Výsledky našich plavců:

11. místo Černý 50 m v. zp. 24,97
11. místo Černý 100 m motýlek 1:00,25
8. místo Černý 200 m motýlek 2:09,24
4. místo Machek 400 m v. zp. 4:01,30
5. místo Machek 1500 m v. zp. 16:11,83
4. místo Machek 400 m PZ 4:35,56
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Paříž

     Tradiční plavecké závody „Arena“ v Paříži (5. – 7. února) obsadily tento rok NDR a 
USA druhou garniturou, což oslabilo některé disciplíny. Naopak kvalitně byly zastoupeny 
další země, především SSSR. Naše barvy hájili Josef Hladký (výborně, v nových čs. 
rekordech držel krok s nejlepšími) a Marcel Géry (NV ČSSR na 100 m v. zp.).

Výsledky našich plavců:

8. místo Géry 100 m v. zp. 51,63
7. místo Géry 100 m motýlek 56,64
2. místo Hladký 200 m PZ 2:04,50
3. místo Hladký 400 m PZ 4:24,44 

Berlín

     V Berlíně se 17. února konaly tradiční plavecké soutěže „o Pohár Olympijského 
výboru NDR“ (NOK). Mezi zvučnými jmény si dobře počínala i naše Lenka Smoláková: 
v prsařské dvoustovce vybojovala druhou příčku, na stovce skončila třetí.

Výsledky našich plavců:

3. místo Smoláková 100 m prsa 1:14,89
2. místo Smoláková 200 m prsa 2:41,08

Vídeň

     Velmi dobré obsazení měl letošní „Turnaj národů“ v plavání, který se uskutečnil 
uprostřed května ve Vídni. Společně s domácí špičkou se v krytém 50 m bazénu Wiener 
Stadthallenbad představili závodníci z jedenácti evropských zemí a USA.
     Naše plavání bylo zastoupeno jedenácti sportovci. Jejich výkony však příliš 
neuspokojily. První medaili vybojovala nestárnoucí Irena Fleissnerová, která na 200 m 
prsa svedla strhující souboj s domácí Bauerovou. V závěru ji sice podlehla, nicméně jí 
dopomohla k překonání rakouského rekordu. Druhou, a žel poslední, medaili získal pro 
ČSSR také prsař, Miroslav Milý, avšak ne ve „své“ disciplíně. Stříbro dobyl v krátké 
polohovce, když ještě 50 m před cílem byl těsně první před vítězným Wladarem. Finálové 
umístění se podařilo získat ještě Henyšové, Hutárové, Thielovi a Svobodovi.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
12. místo Bukovský 100 m prsa 1:10,30
9. místo Bukovský 200 m prsa 2:32,78

14. místo Bukovský 200 m PZ 2:17,31
21. místo Kladiva 100 m v. zp. 56,46
19. místo Kladiva 200 m v. zp. 2:04,83
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17. místo Kladiva 400 m v. zp. 4:28,63
15. místo Kladiva 100 m motýlek 1:01,97
10. místo Matoušek 100 m prsa 1:08,91
13. místo Matoušek 200 m prsa 2:36,23
6. místo Milý 100 m prsa 1:08,08
5. místo Milý 200 m prsa 2:27,77
2. místo Milý 200 m PZ 2:10,39
7. místo Milý 400 m PZ 4:47,14

25. místo Planeta 100 m v. zp. 57,19
13. místo Planeta 200 m v. zp. 1:59,32
11. místo Planeta 400 m v. zp. 4:14,33
11. místo Svoboda 50 m v. zp. 25,49
14. místo Svoboda 100 m v. zp. 55,21
12. místo Svoboda 200 m PZ 2:16,09
8. místo Svoboda 400 m PZ 4:51,96
8. místo Thiel 100 m znak 1:02,03
6. místo Thiel 200 m znak 2:12,87

13. místo Thiel 200 m PZ 2:17,10
9. místo Thiel 400 m PZ 4:52,48

ŽENY
5. místo Fleissnerová 100 m prsa 1:16,46
2. místo Fleissnerová 200 m prsa 2:42,46

11. místo Henyšová 100 m v. zp. 1:01,79
9. místo Henyšová 200 m v. zp. 2:11,54
6. místo Henyšová 400 m v. zp. 4:32,88

11. místo Henyšová 100 motýlek 1:08,17
7. místo Hutárová 50 m v. zp. 28,95

16. místo Hutárová 100 m v. zp. 1:02,89
13. místo Hutárová 100 motýlek 1:09,28
10. místo Hutárová 200 m PZ 2:35,40
9. místo Schwarzová 100 m prsa 1:20,12

Mezistátní utkání: ČSSR – Holandsko

     Poslední březnový víkend se v bratislavské kryté padesátce uskutečnilo již tradiční 
mezistátní plavecké utkání ČSSR – Holandsko. O kvalitní průběh a vzornou organizaci se 
postaral oddíl TJ Slavia UK.
     Naše družstvo nastoupilo oslabené o nemocného D. Machka s úkolem obstát co nejlépe 
v domácím prostředí a pokusit se snížit šestnáctibodový rozdíl, o nějž jsme prohráli loni 
v Holandsku. Současně bylo toto utkání příležitostí pro nejlepší zaplavat časy, které by je 
opravňovali k nominaci na MS v Ekvádoru. Škoda, chybělo velice málo, aby ČSSR vyšla 
ze souboje vítězně. O naší porážce rozhodla ve většině disciplín slabá úroveň našich žen, 
které prohrály se svými soupeřkami o 52 bodů.
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     Podstatně lépe je na to družstvo mužů, které vyhrálo nad holandskými plavci rozdílem 
50 bodů a ve většině disciplín nedalo soupeřům vážnější šance. Naši dosáhli řady 
kvalitních výkonů a překonali pět čs. rekordů.
     Mezistátní utkání s Holandskem ukázalo v plném světle jak naše silné stránky, tak 
především slabiny (u žen).

Čs. rekordy:
200 m motýlek Černý 2:01,96 – čs. rekord
200 m prsa Milý 2:26,11 – čs. rekord
4 x 100 m v. zp. ČSSR 3:30,44 – čs. rekord
4 x 200 m v. zp. ČSSR 7:39,20 – čs. rekord
4 x 100 m pol. št. ČSSR 3:54,61 – čs. rekord

Výsledek: ČSSR – Holandsko (171:173)
      (muži – 115:65, ženy – 56:108)

Mezistátní plavecké utkání: ČSSR – Polsko – Finsko

   Tři týdny po domácím vrcholu odjeli čs. plavečtí reprezentanti k mezistátnímu střetnutí 
do polského Rzeszowa (14. – 15. srpna). Až tady se dozvěděli, že z původně plánovaného 
trojutkání se omluvilo Finsko. I když byl náš celek výrazně oslaben neúčastí dvou 
reprezentantů z MS Hladkého a Géryho, kteří si naplánovali zaslouženou dovolenou, navíc 
se pro nemoc neobjevili ani Březíková a Bidrman, nemůže to být omluvou snad největší 
prohry v historii vzájemných plaveckých styků s Polskem.
     Těsné vítězství našich mužů (o čtyři body) sice ukazuje, že v mužském plavání není 
situace nejhorší, ženy však podlehly o 44 bodů a tím potvrdily, že jsou na tom stále velmi 
špatně.
     Muži získali z 12 individuálních disciplín osm prvenství a navíc jednu štafetu. Nejlépe 
si vedli zkušení Adamec a Lukášek. Dobře si vedli i prsaři Milý a Bukovský. Přesto, že ani 
muži neplavali zdaleka své nejlepší výkony, byli vyrovnaným kolektivem s minimem 
slabin a zaslouží pochvalu.
     Situaci v našem ženském plavání můžeme bez nadsázky nazvat katastrofální. Chybí 
individualita typu Fleissnerové, která by dokázala strhnout ostatní.

Výsledek: ČSSR – Polsko (144 : 184)
      (muži – 84:80, ženy – 60:104)

IV. Mistrovství světa v plavání – (Ekvádor)

     Deset dnů (29. 7. – 7. 8. 1982) probíhaly velké sportovní bitvy na 4. mistrovství světa
plaveckých sportů v Guayaquilu. Již zahájení soutěží mělo rekordní podtext: letošního 
šampionátu se zúčastnilo 1122 sportovců z 55 zemí všech kontinentů. Pořadatelé 
z největšího ekvádorského města, které leží na pobřeží Tichého oceánu a má přes milion 
obyvatel, připravili pro vrcholné závody v jednotlivých odvětvích čtyři bazény. Plavci 
soutěžili v komplexu Alberta Vallarina.
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     Nejdůležitějším poznatkem z ekvádorského šampionátu je však výrazná změna 
momentálních sil ve světovém plavání. Zatímco v Berlíně vyhráli reprezentanti NDR 
jedinou disciplínu, tento rok získali celkem dvanáct zlatých medailí. Výrazný pokles 
naopak zaznamenali plavci USA.
     Naše doslova minivýprava, kterou tvořili Marcel Géry, Josef Hladký a trenér Ladislav 
Špitálník se v Jižní Americe neztratila. Talentovaný trnavský závodník ukázal stále 
stoupající výkonnost, vytvořil nový čs. rekord na 100 m motýlek. I v kraulové stovce se 
dostal k hranici svého rekordu, tady však byla konkurence nejsilnější (k postupu chybělo 
0,5 s). Bude-li však ve svém usilovném „tažení“ za absolutní špičkou zdárně pokračovat, 
má všechny šance soupeřit s nejlepšími už o olympijské medaile v Los Angeles.

Výsledky našich plavců:

19. místo Géry 100 m v. zp. 52,06
13. místo Géry 100 m motýlek 55,70
11. místo Géry 200 m motýlek 2:02,50
11. místo Hladký 100 m znak 58,85
5. místo Hladký 200 m PZ 2:05,97

12. místo Hladký 400 m PZ 4:34,71

Mistrovství Evropy juniorů v plavání – (Insbruck)

     Malebný Insbruck, turistické středisko tyrolských Alp a dějiště dvou ZOH, pořádalo 
koncem srpna již devátý evropský šampionát juniorů v plaveckých sportech. K bojům 
v otevřeném bazénu Tivoli se sjelo na 250 sportovců (roč. 1967 a mladší) z 24 zemí celé 
Evropy. Na startu nechyběla ani naše reprezentace, ikdyž tentokrát v menším počtu a 
s ambicemi skromnějšími.
     Hodnocení účasti čs. reprezentace bylo v historii MEJ příjemné čtyřikrát: 1967 jedna 
stříbrná, 1971 dvě bronzové, 1975 zlato, stříbro, bronz a konečně 1980 čtyři zlaté a jedna 
bronzová medaile. Určitě lichotivá aritmetická řada, žel ve vzdálených intervalech.
     V plaveckých disciplínách nás reprezentovali Kladiva, Siuda a Frýdlová. Z nich se do 
„A“ finále probojoval pouze Kladiva v motýlkovém sprintu.

Výsledky našich plavců:

Junioři
11. místo Kladiva 100 m v. zp. 55,57
20. místo Kladiva 200 m v. zp. 2:05,49
7. místo Kladiva 100 m motýlek 1:00,31

20. místo Siuda 200 m PZ 2:20,45
17. místo Siuda 400 m PZ 4:57,58

Juniorky
14. místo Frýdlová 100 m v. zp. 1:00,81
20. místo Frýdlová 100 m motýlek 1:09,72
13. místo Frýdlová 200 m PZ 2:28,74
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Evropský pohár v plavání – (Göteborg)

     Šesté místo v konkurenci osmnácti evropských týmů, až na kraulovou stovku 
zastoupení ve všech finálových disciplínách, výkony na úrovni osobního maxima a 
mnohdy ještě lepší, takový je výsledek, kterého v závěru roku (17. až 19. 12. 1982) dosáhla 
malá výprava čs. mužů na Evropském poháru ve švédském Göteborgu.
     Všichni reprezentanti dokázali zaplavat na úrovni svých nejlepších výkonů. Málokdy se 
podaří absolvovat takovou soutěž bez jediného výpadku.
     Škoda, že se s nadějemi nemohly vracet z EP i naše plavkyně. Jejich současná 
výkonnost opravdu nezaručovala kvalitní výsledek.     
     V Göteborgu jsme nicméně dokázali svoji příslušnost k silnému evropskému středu. A 
nebýt nešťastné diskvalifikace polohové štafety, mohli jsme možná pomýšlet i na páté 
místo v celkové klasifikaci. Je to výsledek o to cennější, že soutěž mužů měla v Göteborgu 
vyšší úroveň než disciplíny žen.

Výsledky našich plavců:

5. místo Adamec 1500 m v. zp. 15:28,63
4. místo Bidrman 200 m znak 2:03,66

11. místo Dvořák 100 m v. zp. 51,94
4. místo Géry 100 m motýlek 54,86
4. místo Géry 200 m motýlek 2:00,61
6. místo Havel 200 m v. zp. 1:51,05
6. místo Havel 400 m v. zp. 3:53,94
4. místo Hladký 100 m znak 57,83
2. místo Hladký 200 m PZ 2:02,57
2. místo Hladký 400 m PZ 4:19,51
7. místo Milý 100 m prsa 1:04,43
4. místo Milý 200 m prsa 2:19,21
5. místo ČSSR – Proněk, Dvořák, Havel, Géry 4 x 100 m v. zp. 3:24,87

    Pořadí EP 1982 družstev:

Muži body Ženy body
1. SSSR 295 1.NDR 230
2. NSR 244 2.Švédsko 197
3. NDR 227 3.SSSR 196
4. Švédsko 223 4.NSR 190
5. Británie 205 5.Holandsko 183
6. ČSSR 195 6.Itálie 171
7. Švýcarsko 164 7.Británie 135
8. Itálie 158 8.Francie 119
9. Holandsko 157 9.Polsko 103
9. Bulharsko 144 10.Švýcarsko   96
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1983

Mezinárodní závody

Amersfoort

     Mezinárodní zimní sezóna plavců zahájila na sklonku ledna tradičním Speedomeetem 
v holandském Amersfoortu. Soutěže proběhly v 50 m bazénu za účasti reprezentantů z 26 
zemí. Byli mezi nimi  i dva čs. zástupci – Josef Hladký a Radek Havel. Člen pražské RH si 
vedl výborně, do sbírky svých úspěchů přidal prvenství na 200 m PZ a dvě třetí příčky –
v motýlkové a znakové stovce. Hladký šel do závodů z plného tréninku, bez vyladění, o to 
cennější je jeho výkon v motýlku, čas 56,63 znamená jeho nový osobní rekord. 
     Havlovi se už tak nedařilo, absolvoval kraulové tratě od 100 do 400 metrů. V nejdelší 
mu chybnou taktikou uniklo finále o 0,26 s, na dvoustovce byl třináctý, ve sprintu 
patnáctý.

Výsledky našich plavců:

9. místo Havel 400 m v. zp. 4:06,50
3. místo Hladký 100 m znak 59,09
3. místo Hladký 100 m motýlek 56,63
1. místo Hladký 200 m PZ 2:07,02

Mezistátní utkání: ČSSR – Finsko – Švýcarsko

     Posledním startem našeho reprezentačního družstva v zimní sezóně bylo mezistátní 
trojutkání ve finském Turku. K našemu tradičnímu soupeři se tento rok přidalo i 
Švýcarsko, jehož plavci zaznamenali v posledních letech značný růst výkonnosti, 
především muži. Důkazem je výsledek mužské reprezentace Švýcarska na minulém 
Evropském poháru, kde skončila sedmá (za ČSSR).
     Trojutkání ve Finsku bylo pro naše kolektivy obtížné v tom, že musely absolvovat cestu 
z holandského Drachtenu přes Prahu do Turku. Náročné cestování zanechalo při malé 
možnosti tréninku na některých čs. reprezentantech své negativní stopy (mezi utkáními 
bylo jen pět dnů). Samotné soutěže v Turku probíhaly ve třech půldnech 2. – 3. dubna 
1983.
     Trojutkání v Turku potvrdilo, že naši muži jako celek patří k velmi silným družstvům 
v Evropě, které se opírá o několik individualit. Naopak v ženách je vidět, že na několika 
oporách nelze stavět, ani dobře obsáhnout všechny disciplíny. Zde nás čeká ještě hodně 
práce.

Čs. rekordy:
200 m znak Bidrman 2:04,65 – čs. rekord
100 m v. zp. Géry    51,55 – čs. rekord
100 m motýlek Géry    55,01 – čs. rekord

Celkový výsledek trojutkání: ČSSR – Finsko – Švýcarsko (289 : 151 : 280)
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Mezistátní utkání: ČSSR – Holandsko – NSR

     Holandsko a konkrétně Drachten byly ve dnech 26. – 27. 3. 1983 svědky již tradičního 
setkání národních plaveckých celků domácích a reprezentantů ČSSR. Každoroční
dvojutkání měli tento rok obohatit atraktivní soupeři z Kanady, Británie a NSR. Z plánu 
nakonec odpadl zámořský i ostrovní stát a zůstalo pouze u trojutkání.
     Krásný, jednoduchý a přísně účelný bazén byl svědkem mnoha dramatických bojů, 
několika čs. rekordů a konečného vítězství družstva NSR. Mezi ženami hrály jasný prim 
Holanďanky, v mužích plavci NSR (rozdílem pouhých pěti bodů před ČSSR). A tak suma
sumárum vyhrál náš západní soused, naši chlapci však potvrdili svoje kvality. K tradičním 
oporám Hladkému a Gérymu přibyla další osobnost – Bidrman, a výrazná podpora silného 
středu (Milý, Havel, Adamec, Dvořák). V ženské části se vše točí kolem Frýdlové, 
Štefkové a Henyšové, ostatní jsou většinou, žel, do počtu.

Čs. rekordy:

Muži
200 m prsa Milý 2:22,93 – čs. rekord
4 x 100 m PZ ČSSR – Bidrman, Milý, Géry, Hladký 3:51,31 – čs. rekord

Ženy
4 x 100 m VZ ČSSR – Frýdlová, Holkupová, Boturová, Štefková 4:00,48 – čs. rekord
4 x 200 m VZ ČSSR – Frýdlová, Henyšová, Holkupová, Boturová 8:45,18 – čs. rekord

Celkový výsledek trojutkání: ČSSR – Holandsko – NSR (207 : 241 : 272)
     

Mistrovství Evropy juniorů v plavání

     Letošní mistrovství Evropy juniorů v plavání organizoval 4. – 8. srpna francouzský svaz 
v Mylhúzách. Kromě dalšího výkonnostního posunu mládeže přineslo MEJ několik změn 
organizačně technického charakteru. Především se bude konat každoročně (dříve jednou za 
dva roky), věkové kategorie se omezily na šestnáct a patnáctileté chlapce a patnáct a 
čtrnáctiletá děvčata (dříve maximálně patnáct, mladší bez omezení), nově byla zařazena 
disciplína 4 x 200 m v. zp. děvčat.
     I letos dominovali vyslanci plavecké velmoci NDR, s 19 zlatými, 5 stříbrnými a šesti 
bronzovými medailemi se stali daleko nejúspěšnější zemí.
     Výprava našich reprezentantů byla opět minimální (dva plavci a dvě plavkyně), jak se 
však ukázalo, šlo o rozhodnutí správné. Současné juniorské ročníky nemají ve svém středu 
mimořádné talenty, jakými byli v minulosti Géry či Rajdová.
     Našim reprezentantům se podařilo dvakrát zaujmout pozici ve finále (Kladiva, 
Poskočilová).
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Výsledky našich plavců:

Junioři
20. místo Kladiva 100 m v. zp. 55,50
25. místo Kladiva 100 m znak 1:03,78
5. místo Kladiva 100 m motýlek 58,95

Juniorky
9. místo Lohnická 100 m znak 1:07,53

13. místo Lohnická 200 m znak 2:27,59
18. místo Poskočilová 100 m prsa 1:16,58
8. místo Poskočilová 200 m prsa 2:43,55

Mistrovství Evropy v plavání – (Řím)

     Poslední vrchol nejlepších plaveckých Evropanů před OH 1984 se odehrával v srpnu 
v Římě (20. – 27. 8. 1983). Celkem 331 plavců a plavkyň přijelo do Itálie k 16. mistrovství 
starého kontinentu. Celkově padlo šest světových, 10 evropských a 122 národních rekordů. 
Nejkvalitnější výpravu měla NDR.
     Československo zastupovalo v plavání pět mužů (Géry, Hladký, Bidrman, Milý, Havel) 
a jedna žena (Frýdlová). 
     Členy naší výpravy můžeme rozdělit do dvou skupin. V první jsou Josef Hladký a 
Marcel Géry, kteří zajistili nejen medaile, ale i body. Do druhé patří Miroslav Milý, který 
se přiblížil svému nejlepšímu osobnímu výkonu na 200 m prsa. Všichni ostatní nejenže 
nesplnili výkonnostní cíle, ale ani se nedostali ke svým „osobákům“.

Výsledky:

MUŽI
22. místo Bidrman 100 m znak 1:00,68
12. místo Bidrman 200 m znak 2:07,51
14. místo Bidrman 400 m PZ 4:36,02
13. místo Géry 100 m v. zp.    52,02
30. místo Géry 200 m v. zp. 2:07,35
12. místo Géry 100 m motýlek    56,23
4. místo Géry 200 m motýlek 2:00,02 – čs. rekord

19. místo Havel 200 m v. zp. 1:53,96
19. místo Havel 400 m v. zp. 4:03,65
3. místo Hladký 200 m PZ 2:03,55 – čs. rekord
3. místo Hladký 400 m PZ 4:23,52 – čs. rekord

15. místo Milý 100 m prsa 1:06,80
15. místo Milý 200 m prsa 2:25,32
11. místo ČSSR – Bidrman, Milý, Géry, Havel 4 x 100 m PŠ 3:55,88
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ŽENY
13. místo Frýdlová 100 m v. zp.    58,71
20. místo Frýdlová 200 m v. zp. 2:08,92
22. místo Frýdlová 200 m znak 2:26,37
22. místo Frýdlová 200 m PZ 2:28,47

Evropský pohár družstev – (Ankara)

     Do trochu exotického prostředí, alespoň pro plavce, odlétali uprostřed posledního 
měsíce roku 1983 reprezentanti třinácti zemí starého kontinentu ke svému tradičnímu 
Evropskému poháru družstev. Ve dnech 17. – 18. prosince jej organizoval turecký svaz (je 
členem LEN). Krytá pětadvacítka v hlavním městě Ankaře viděla zajímavé souboje, na 
vrcholné výkony ale byla nakonec žeň chudší (výkonnostní „výbuch“ z Göteborgu 1982 se 
neopakoval).
     V celkovém pořadí družstev vyhráli opět reprezentanti SSSR před NDR a NSR. 
Z původně plánované účasti našich plavců (před rokem skončili muži šestí) nakonec 
z finančních důvodů sešlo.

Pořadí EP 1983:

Celkově: body Muži body Ženy body
1. SSSR 393 1. SSSR 210 1. NDR 209
2. NDR 372 2. NSR 182 2. SSSR 183
3. NSR 350 3. NDR 163 3. NSR 168
4. Itálie 287 4. Itálie 147 4. Nizozemí 155
5. Nizozemí 277 5. Nizozemí 120 5. Británie 147
6. Británie 255 6. Británie 118 6. Itálie 140

1984

Mezinárodní závody

Mezistátní utkání: NSR – Holandsko – ČSSR

     Pouhý bodový stav říká dost o poměru sil, zejména o rozdílech ve výkonnosti mužů a 
žen v jednotlivých družstvech. Vyplývá z něj i skutečnost, že nemáme mnoho důvodů ke 
spokojenosti, protože především naše plavkyně v mezinárodním srovnání dost zaostávají.
     Nejlepší z mužů byl Géry, jeden československý rekord, tři vítězství, podíl na úspěšném 
vystoupení štafet. Spolehlivě mu sekundoval Hladký. Výrazně se zlepšuje Petr Matoušek, 
dozrávající ve zkušeného závodníka. Podobně se dá mluvit o Kladivovi. Bidrman stále 
stagnuje, zdá se, že má problémy především sám se sebou.
     Pokud jde o děvčata, je horší nejen jejich výsledek, nýbrž i perspektiva. Kromě 
Frýdlové dnes nemáme plavkyni schopnou obstát v obtížnější konkurenci.
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Čs. rekordy:
200 m v. zp. Géry 1:52,75 – čs. rekord
200 m PZ Frýdlová 2:21,84 – čs. rekord

Celkový výsledek trojutkání: NSR – Holandsko – ČSSR  (muži – 164,5 : 73,5 : 122)
   286,5     :   231,5     :    192    (ženy – 122 : 158 : 70)

Řím

     Elitní trojka našeho plavání se představila na velkých mezinárodních závodech v Římě. 
Došlo tam k několika reprízám loňských bojů na mistrovství Evropy, při nichž například 
Hladký oplatil v krátké polohovce porážku mistru Evropy Franceschimu a prohrál pouze 
s vynikajícím Bernátem z NDR, pro něhož byl tento závod poslední prověrkou před 
mistrovstvím země v Magdeburku. Výsledné časy v některých případech zůstaly za 
očekáváním, byly však ovlivněny počasím. Římská otevřená padesátka je při chladnu 
skutečně nepříjemná.

Výsledky našich plavců:
4. místo Bidrman 200 m PZ 2:10,44
1. místo Géry 100 m motýlek 55,70
1. místo Géry 200 m motýlek 2:02,44
2. místo Hladký 100 m motýlek 56,14
2. místo Hladký 200 m PZ 2:05,32

Vídeň

     Ve dnech 12. – 13. května se konaly ve Vídni tradiční mezinárodní plavecké závody 
Turner der Nationen. Na startu ve vídeňském Stadthallnebadu, kryté padesátimetrové 
hale téměř v centru Vídně, se objevili závodníci a závodnice z 11 zemí.
     V československé výpravě přijelo 12 sportovců, z nichž polovina byli junioři zařazení 
do výběru pro letošní mistrovství Evropy, druhou polovinu tvořili dospělí reprezentanti. 
Všichni naši závodníci chtěli dokázat, že jsou na začátku letní sezóny dobře připraveni a že 
již v květnu mohou podávat výkony na úrovni svých „osobáků“. Navíc pro juniory byl 
tento start jednou z možností splnění limitu na MEJ do Lucemburska. Ne všem se to 
podařilo. V početné a poměrně kvalitní konkurenci se však většina našich závodníků 
neztratila a vybojovali jsme několik pěkných medailových umístění. Kromě dvou zlatých 
získali ještě tři stříbrné a sedm bronzových medailí. Ze všech výprav byli nejúspěšnější 
plavci NSR.
     Z našich byla nejúspěšnější Romana Frýdlová. Své sprinterské kvality dokázala 
dvojnásobným vítězstvím v nejrychlejších ženských závodech na 50 a 100 m volný 
způsob. Zvítězila zcela suverénně, a navíc na padesátce překonala svůj československý 
rekord. Jako všestranná plavkyně se prosadila v obou polohovkách, kde svedla dramatický 
souboj se Schmenglerovou. Nový rekord ČSSR Frýdlové na dlouhou polohovku má 
slušnou evropskou úroveň. Z dalších reprezentantů uspokojil Petr Adamec druhým a třetím 
místem na dlouhých kraulech, výkony nedaleko od osobních rekordů, i Karin Lohnická 
dvěma třetími místy. Ostatním dospělým se příliš nedařilo.
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Výsledky našich plavců:

MUŽI
2. místo Adamec 400 m v. zp.   4:04,60
3. místo Adamec 1500 m v. zp. 16:17,80

ŽENY
1. místo Frýdlová 50 m v. zp.    27,05 – čs. rekord
1. místo Frýdlová 100 m v. zp.    58,54
2. místo Frýdlová 200 m PZ 2:22,12
2. místo Frýdlová 400 m PZ 5:00,09 – čs. rekord
3. místo Lohnická 100 m znak 1:07,24
3. místo Lohnická 200 m znak 2:24,43
3. místo Pavlíková 200 m v. zp. 2:09,40
3. místo Škvorová 200 m prsa 2:46,98
3. místo Šmídová 400 m v. zp. 4:32,48
4. místo Šmídová 400 m PZ 5:09,89
4. místo Vimmerová 200 m znak 2:25,02
5. místo Vimmerová 200 m PZ 2:32,51

XXIII. Letní olympijské hry – (Los Angeles)

     Olympijské hry jako mírová setkání nejlepších sportovců světa byly v minulosti vždy 
vrcholem, ke kterému se soustřeďovala pozornost všech československých sportovců. 
Vždy byly také symbolem dorozumění mezi národy, symbolem míru a přátelství. V tomto 
duchu se českoslovenští sportovci připravovali i na olympijské hry 1984.
   Československý olympijský výbor věnoval od počátku velkou pozornost také 
zabezpečení účasti sportovců na olympijských hrách v tomto roce, a proto sledoval pečlivě 
průběh příprav v místě konání her. Upozorňoval na závažné nedostatky, které se 
objevovaly v přípravách letních her v Los Angeles, které jsou v příkrém rozporu 
s Olympijskou chartou.
     K žádnému zlepšení situace v místě konání her však nedošlo. Za těchto okolností se 
československý olympijský výbor v zájmu ochrany olympijských ideálů a bezpečnosti 
sportovců rozhodl nevyslat na Hry XXIII. olympiády 1984 v Los Angeles
československé sportovce.   
     Stejné stanovisko nezávisle na sobě zaujaly i národní olympijské výbory SSSR a 
dalších socialistických zemí. Stejná situace je i v dalších olympijských sportech.
     Události kolem her a ovzduší na nich však v žádném případě neznehodnocují výkony 
sportovců. Nikoho z účastníků soutěží XXIII. OH nelze vinit z toho, co se stalo. Stín, který 
padl na jejich medaile a zpochybnil nejeden výsledek, není argumentem proti těm, kdo 
bojovali v duchu fair play, v duchu olympijské myšlenky. Lze právem hovořit o tom, že 
kvalita mnohých soutěží utrpěla. Ale k vidění byly i vynikající výsledky.
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Mistrovství Evropy juniorů v plavání – (Lucembursko)

     MEJ se konalo v Lucembursku a trvalo čtyři dny, od 26. do 29. července 1984. Závody 
probíhaly v krytém olympijském bazénu, který si tento název opravdu zaslouží.
     MEJ se koná každoročně a účastní se ho absolutní evropská juniorská špička (chlapci ve 
věku 15 – 16 let, děvčata 14 – 15 let). Na letošní „malou Evropu“ přijelo téměř 400 plavců 
z 29 států.
     Proti loňskému MEJ výkonnostní úroveň znatelně stoupla, a to nejen u absolutní špičky, 
ale i ve výkonnostním středu. Svědčí o tom množství překonaných rekordů MEJ. Ze 30 
disciplín byl dosavadní rekord zlepšen v 18 případech.
     Naše výprava odjížděla do Lucemburska s nepříliš velkým optimismem, výsledky však 
překonaly představy i toho největšího pesimisty. Proti většině ostatních účastníků MEJ 
působili naši plavci ustrašeným až bojácným dojmem, k závodům přistupovali většinou 
apaticky a vypadali jako předem poražení.
     Dobře začala Šmídová, bohužel se jí po 10. místě na 400 m PZ obnovilo zranění ramene 
a z další soutěže po nezdařených 400 m v. zp. odstoupila. Mezi nejúspěšnější lze zařadit 
Drozda, solidní standard zaplavala Škvorová, spíše zklamáním byly výkony Pavlíkové, 
jejíž start na mistrovství ČSSR týden předtím sliboval víc. Nejhůře dopadly Vimmerová a 
Štepková. Jejich neuvěřitelně špatné výkony si nikdo z nás neumí vysvětlit. Celkem lze 
říci, že umístění na celkovém 10. – 15. místě bylo pro všechny naše ještě úspěchem.
     Evropa nám tedy úplně uplavala. Zisk 10., 12., 13., 14. a 15. místa, bez jediného finále 
„A“ je méně než málo. Jediným kladem je, že Šmídová i Pavlíková budou mít možnost 
startovat ještě příští rok, a pokud se jim podaří zachovat výkonnostní vzestup (a budou 
zdravotně v pořádku), je předpoklad lepšího umístění ve finále.

Výsledky našich plavců:

Muži
18. místo Drozd 100 m znak 1:01,99
12. místo Drozd 200 m znak 2:12,75
24. místo Drozd 100 m motýlek 1:01,01

Ženy
14. místo Pavlíková 200 m v. zp. 2:09,34
25. místo Pavlíková 100 m motýlek 1:07,96
15. místo Pavlíková 200 m motýlek 2:25,28
22. místo Škvorová 100 m prsa 1:18,10
13. místo Škvorová 200 m prsa 2:45,35
19. místo Šmídová 400 m v. zp. 4:34,26
10. místo Šmídová 400 m PZ 5:06,68
28. místo Štepková 100 m motýlek 1:09,36
20. místo Štepková 200 m motýlek 2:30,54
21. místo Štepková 200 m PZ 2:33,42
25. místo Vimmerová 100 m znak 1:11,46
24. místo Vimmerová 200 m znak 2:29,53
14. místo ČSSR 4 x 100 m PŠ 4:44,27
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Evropský pohár družstev – (Bergen)

     IV. ročník Evropského poháru, který proběhl v norském městě Bergenu v již 
tradičním předvánočním období, se opět sešel s velmi silnou konkurencí ze všech plavecky 
vyspělých států. V soutěži mužů startovalo 17 celků, v soutěžích žen 15. Nejsilněji byla již 
tradičně zastoupena družstva SSSR, NDR a NSR. V naší malé výpravě bylo šest mužů a 
jedna žena: Hladký, Géry, Milý, Kladiva, Bidrman, Havel a Frýdlová. Zatímco muži měli 
před sebou poměrně těžký úkol obstát v těžké konkurenci lépe než v předcházejících 
ročnících, naše jediná žena samozřejmě nebyla hodnocena jako družstvo, ale byla jí dána 
možnost změřit síly se soupeřkami, s nimiž se setká při mistrovství Evropy v létě v Sofii.
     Na Evropský pohár jsme odjížděli s předsevzetím, že družstvo mužů má ambice bojovat 
s nejsilnějšími celky Evropy. Vždyť naše špička Hladký a Géry prokazuje velmi dobrou 
výkonnost na evropských a světových soutěžích pravidelně. Podobně i ve IV. ročníku 
Evropského poháru. Spolu s ostatními nominovanými reprezentanty se podařilo družstvu 
mužů dosáhnout v historii konání Evropských pohárů nejlepšího umístění – 4. místo. 
V roce 1980 začínali naši muži na 7. místě, 1981 také na 7. místě, 1982 na 6. místě. V roce 
1983 jsme se vzhledem k ekonomicky náročné dopravě do Ankary EP nezúčastnili.
     Nejúspěšnějším závodníkem byl Marcel Géry, který svými výkony v motýlkových 
disciplínách ukázal, že plavecky vyzrává a že má v blízké budoucnosti ambice na nejvyšší 
příčky.
     Ukazuje se jednoznačně, že kádr našeho mužského plavání se nepatrně rozšířil a mezi 
plaveckými odborníky vzbuzuje pozornost.

Výsledky našich plavců:

MUŽI
14. místo Bidrman 1500 m v. zp. 16:38,16
  4. místo Bidrman 200 m znak   2:03,67
  4. místo Bidrman 400 m PZ   4:23,75
  2. místo Géry 100 m motýlek      54,92
  2. místo Géry 200 m motýlek   1:57,11 – čs. rekord
  6. místo Havel 400 m v. zp.   3:59,69
  6. místo Hladký 100 m znak      59,01
  3. místo Hladký 200 m PZ   2:04,11
10. místo Kladiva 100 m v. zp.      51,88
11. místo Kladiva 200 m v. zp.   1:53,45
  4. místo Milý 100 m prsa   1:04,03 – čs. rekord
  9. místo Milý 200 m prsa   2:20,59
  7. místo ČSSR 4 x 100 m v.zp.   3:37,62
diskvalifikace ČSSR 4 x 100 m PŠ

ŽENY
  9. místo Frýdlová 100 m v. zp.    58,23
  9. místo Frýdlová 200 m v. zp. 2:04,65
10. místo Frýdlová 200 m PZ 2:22,68
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Celkové pořadí družstev EP 1984:

Muži body Ženy body
4. místo ČSSR 184 14. místo ČSSR 21

1985

Mezinárodní závody

Fayettevill

     Tři vítězství, dvě Géryho a jedno Hladkého, pro Géryho navíc nejlepší světový výkon 
v pětadvacetimetrovém bazénu. To je bilance startu dvou našich nejlepších plavců na 
velkém mezinárodním mítinku v americkém městě Fayettevillu.

Výsledky našich plavců:

1. místo Géry 100 m motýlek 53,57
1. místo Géry 200 m motýlek 1:57,02
1. místo Hladký 200 m PZ 2:01,96

Paříž

     Soutěže probíhaly počátkem února a obsadili jsme je pouze dvěma závodníky – Milým 
a Frýdlovou. Mezinárodní účast byla v Paříži velmi početná a zastoupeny byly i země, 
s nimiž se střetáváme výjimečně (např. Austrálie, ČLR a další).
     V prvním dnu závodů plavali oba naši zástupci svoje doplňkové disciplíny. Milý sice 
zaplaval pátý nejlepší čas na 200 m prsa, do finále se však nedostal, protože byl spolu 
s dalšími čtyřmi závodníky diskvalifikován. Romana Frýdlová postoupila do finále na 200 
m PZ jako druhá a ve finále vytvořila nový československý rekord. V nedělním programu 
plavali naši 100 metrů prsa, respektive 100 m v. zp. Milý skončil ve finále na osmém 
místě, Romana Frýdlová obsadila vynikající druhou příčku, opět v novém čs. rekordu.

Výsledky našich plavců:

2. místo Frýdlová 100 m v. zp.    56,77 – čs. rekord
5. místo Frýdlová 200 m PZ 2:21,08 – čs. rekord

Berlín

     V polovině února se sešli plavci opět na mítinku Národního olympijského výboru
NDR v Berlíně. Středem pozornosti byl z našich závodníků Marcel Géry, s nímž natočila 
krátký program i televize NDR a představila ho jako jednoho z nejlepších světových 
plavců.
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     Géry předvedl i výborné výkony stylem, v němž ideálně skloubil techniku a sílu. Vyhrál 
100 i 200 m motýlek. Poněkud zklamal Hladký, který na 200 m PZ skončil na 5. místě 
daleko za osobním rekordem, na 400 m PZ odvedl výkon přímo katastrofální. Dobře 
bojoval Milý, překonávající počátky chřipkového onemocnění, líbila se i Romana 
Frýdlová, zejména v nejkratším sprintu. Je zajímavé, že soutěží žen se zúčastňuje v NDR 
poměrně málo zahraničních plavkyň, patrně se nikomu nechce do konkurence 
s vynikajícími závodnicemi pořádající země.

Výsledky našich plavců:

Muži
1. místo Géry 100 m motýlek 55,20
1. místo Géry 200 m motýlek 2:01,93
5. místo Hladký 200 m PZ 2:08,70
5. místo Joneš 200 m motýlek 2:06,70
7. místo Milý 100 m prsa 1:06,52
4. místo Milý 200 m prsa 2:25,83
8. místo Nesnídal 200 m PZ 2:12,25

Ženy
3. místo Frýdlová 50 m v. zp. 27,50
5. místo Frýdlová 100 m v. zp. 58,43

Mezistátní utkání: ČSSR – Francie – Nizozemí

     Naši závodníci přistupovali k utkání svědomitě a soupeřů se nezalekli. V utkání žen se 
představily ve velmi dobrém světle Holanďanky a potvrdily, že dnes patří na třetí až čtvrté 
místo ve světě. V utkání mužů nesplnili úlohu favorita Francouzi.
     V našich družstvech byli nejlepší Marcel Géry a Romana Frýdlová, kteří na „svých“ 
tratích vytvořili československé rekordy. Ještě důležitější je, že se mladí, z nichž mnozí si 
odbyli reprezentační křest, nezalekli velkých jmen a potěšili dobrými výkony. Z nováčků 
se líbili zejména Maršounová, Fabišík a Drozd. Naopak se ukázala naše velká slabina 
v dlouhých kraulových disciplínách, v nichž je až s podivem, jaké výkony stačí na 
reprezentaci. Zatím u nás nikdo nemá šanci vydat se ve stopách Daniela Machka.
     V technice nebylo vidět nic převratného. Do očí bije technické zaostávání 
československých prsařů a prsařek za vývojem ve světě. Všichni plavou starou, klasickou 
technikou, s níž nelze konkurovat, novému pojetí v tomto stylu, takzvané delfínové 
technice prsou. Ta naopak všude ve světě slaví úspěchy. I v plavání je třeba se pružně 
přizpůsobovat novým poznatkům a rychle je uplatňovat v praxi.
     I přes uvedené nedostatky můžeme být spokojeni, neboť máme poměrně silný celek 
mužů a i některé disciplíny žen snesou přísné mezinárodní měřítko.
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Budapešť

     V polovině dubna, v době, kdy všichni naši reprezentanti trénují naplno a snaží se 
naplavat co nejvíce metrů, naběhat hodně kilometrů na suchu a naposilovat co nejvíce 
hodin jako základ pro letní sezónu, se konaly tradiční mezinárodní závody 
ELEKTROIMPEX. Do Budapešti se 13. a 14. dubna vydala na zkušenou výprava osmi 
československých reprezentantů, kteří si chtěli ověřit, zda i bez patřičného vyladění a 
v plné přípravě lze konkurovat dobře připraveným soupeřům. A těch byl dostatek. 
V plavecké padesátimetrové hale Bély Komjádiho na břehu Dunaje se sešla opravdu 
kvalitní společnost.
     Největších úspěchů dosáhli domácí plavci. Kromě nich se do Budapešti sjeli 
reprezentanti NDR, Rumunska, Bulharska, Polska, NSR, Jugoslávie, Rakouska, Itálie a 
Francie.
     Naši plavci se v takové konkurenci příliš neprosadili. Zaznamenali jsme šest finálových 
umístění, a to za výkony převážně daleko za „osobáky“. Jediný kdo obstál na výbornou, je 
Ondřej Butor. Na 400 m PZ zaplaval svůj letošní nejlepší čas a získal stříbrnou medaili. 
Standardní výkony zaplavala ještě Luptáková a Miroslav Smrčka. Výkony našich ostatních 
zástupců (Schwarzová, Šmídová a Wawrová) se pohybovaly hluboko „pod normálem“, 
v této konkurenci neměly naději na lepší umístění.

Výsledky našich plavců:

Muži
12. místo Butor 100 m znak 1:02,36
16. místo Butor 200 m znak 2:20,62
24. místo Butor 100 m motýlek 1:04,23
4. místo Butor 200 m PZ 2:11,60
2. místo Butor 400 m PZ 4:39,20

30. místo Smrčka 50 m v. zp. 26,13
6. místo Smrčka 100 m znak 1:00,58
9. místo Smrčka 200 m znak 2:13,40

13. místo Smrčka 200 m PZ 2:19,43

Ženy
5. místo Luptáková 50 m v. zp. 27,75
8. místo Luptáková 100 m v. zp. 1:01,23

11. místo Luptáková 100 m motýlek 1:08,66
22. místo Luptáková 200 m PZ 2:36,29
9. místo Schwarzová 100 m prsa 1:19,24

12. místo Schwarzová 200 m prsa 2:51,05
11. místo Šmídová 200 m v. zp. 2:14,48
8. místo Šmídová 800 m v. zp. 9:21,54
9. místo Šmídová 400 m PZ 5:17,61

16. místo Wawrová 200 m PZ 2:34,24
11. místo Wawrová 400 m PZ 5:19,21
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Mezistátní trojutkání: Norsko – Švédsko – ČSSR

     Mezistátní trojutkání se konalo 25. – 26. 5. 1985 v norském Hamaru. Reprezentace 
mužů odcestovala bez Hladkého a Géryho, kteří pro nemoc nemohli odjet. Zvážení 
„papírových“ možností pro nás nevypadalo příliš lichotivě za předpokladu startu všech 
nejlepších plavců soupeřů, především družstva Švédska. V průběhu utkání se však situace 
změnila jednoznačně v náš prospěch. Zatímco družstvo Norska bylo téměř kompletní, 
Švédové přijeli s velmi omlazeným týmem. Od počátku utkání naše družstvo získávalo 
mírný náskok, který se neustále zvětšoval, takže nakonec zvítězilo Československo 
v mužích i ženách. Překonání tří československých rekordů a vytvoření řady nejlepších 
osobních výkonů ukázalo, že příprava na vrchol sezóny proběhla podle našich představ. 
Z družstva mužů patřili mezi nejúspěšnější Bidrman, Kladiva a Kolář. Z žen mezi opory 
patřily Frýdlová a Maršounová.
     Závěrem je nutno konstatovat, že výsledek našeho družstva hodnotíme kladně. Ukazuje 
se, že kolektiv mužů je schopen nahradit i neúčast některých špiček. Celkový výsledek 
říká, že s Norskem se rozdíl bodů v náš prospěch proti poslednímu mezistátnímu utkání 
v roce 1979 zvětšil a vítězství nad Švédskem je pro náš kolektiv velice cenné.

Celkový výsledek trojutkání: 1. ČSSR 283 Ženy: 129 Muži: 154
2. Švédsko 202 99 103
3. Norsko 150 90 60

Mezistátní utkání: ČSSR – NSR

     Z očekávaného týmu hvězd přicestovalo do Prahy vlastně „B“ mužstvo soupeřů, plavci, 
kteří neměli šanci startovat na ME v Sofii. Plných 26 nejlepších mužů a žen dalo přednost 
nerušené přípravě na mistrovství. Navzdory tomu byla naše kompletní reprezentace pro 
soupeře až příliš snadným soustem. Plavci „B“ družstev NSR podali v Podolí solidní 
výkony a utkání s naší elitou chápali jako příležitost probojovat se příští rok do 
reprezentace.
     Skutečností zůstává, že kromě Frýdlové nezanechali naši reprezentanti příznivý dojem, 
což je před domácím publikem dvojnásobně nepříjemné. Na druhé straně nám předem 
mělo být jasné, že kvalitní plavci tři týdny před mistrovstvím Evropy nezávodí a že naši po 
intenzivní vysokohorské přípravě nebudou v dobré formě.

Celkový výsledek: ČSSR – NSR muži: 69 : 111
130  :  214 ženy: 61 : 103

Mistrovství Evropy juniorů v plavání – (Ženeva)

    Ženeva přivítala 285 závodníků z 28 států, účastníků mistrovství Evropy juniorů. 
Výkonnostní úroveň šla tedy opět nahoru. Na MEJ bylo překonáno 10 juniorských 
evropských rekordů (včetně štafet). Nejúspěšnější výpravou byli plavci NDR, získali 14 
zlatých.
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     Výprava našich plavců odjížděla do Ženevy s poměrně velkým optimismem. Čekala se 
nejen finálová umístění, ale hovořilo se i o medailích. Způsobila to značná 
neinformovanost o výkonech evropského mládí. Šokem pro naše závodníky byla startovní 
listina všech disciplín podle nahlášených časů. Fabišík skončil na 400 m VZ (4:02,89) až 
sedmý, ostatní výkony byly od 14. místa výše. Naši závodníci se zdáli být apatičtí, 
unavení, jakoby předem poražení.

Výsledky našich plavců:

Muži
13. místo Fabišík 100 m v. zp. 54,54
10. místo Fabišík 200 m v. zp. 1:57,33
10. místo Fabišík 400 m v. zp. 4:05,62
18. místo Polievka 100 m prsa 1:11,07
15. místo Polievka 200 m prsa 2:32,38

Ženy
23. místo Burešová 200 m v. zp. 2:11,74
19. místo Burešová 100 m znak 1:08,95
14. místo Burešová 200 m znak 2:24,87
24. místo Burešová 200 m PZ 2:33,87
17. místo Krbečková 100 m prsa 1:16,80
17. místo Krbečková 200 m prsa 2:47,82
24. místo Pavlíková 100 m v. zp. 1:02,79
19. místo Pavlíková 200 m v. zp. 2:10,36
20. místo Pavlíková 400 m v. zp. 4:34,94

Mistrovství Evropy v plavání – (Sofie)

     Mistrovství Evropy v plavání se tento rok konalo od 4. do 11. srpna v Sofii. 
Reprezentovalo nás 12 plavců z toho 8 mužů a 4 ženy. Získali jsme dvě medaile zásluhou 
Hladkého a Géryho. Josef Hladký vybojoval stříbro na 200 m PZ a Géry bronz na 100 m 
motýlek. Zatím jsme na žádném ME medailově neobstáli lépe.
     V Sofii startovaly za všechny země jednak známé tváře, které už za sebou mají nějaký 
ten úspěch.
     Budeme-li v hodnocení našich kritičtí, můžeme říci, že medailová žeň mohla snad být 
větší, rozhodně vyšší mohlo být zastoupení alespoň ve finále „B“. Viděli jsme minimum 
osobních rekordů čs. reprezentantů, někteří se ani nepřiblížili nejlepšímu výkonu letošní 
sezóny. U mnohých z nich přišel vrchol předčasně.
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Výsledky našich plavců:

   Muži
17. místo Bidrman 100 m znak 59,70
11. místo Bidrman 200 m znak 2:08,47
19. místo Butor 400 m v. zp. 4:09,81
19. místo Butor 200 m PZ 2:10,32
23. místo Drozd 200 m v. zp. 1:56,19
18. místo Drozd 100 m znak 1:00,16
16. místo Drozd 200 m znak 2:09,27
3. místo Géry 100 m motýlek 54,86
5. místo Géry 200 m motýlek 2:00,54
2. místo Hladký 200 m PZ 2:04,13
4. místo Hladký 400 m PZ 4:26,36

13. místo Kladiva 100 m v. zp. 52,05
13. místo Kladiva 100 m motýlek 56,31
26. místo Kolář 100 m v. zp. 53,09
20. místo Kolář 200 m v. zp. 1:54,66
20. místo Milý 100 m prsa 1:06,38
22. místo Milý 200 m prsa 2:27,55
5. místo Kolář, Hladký, Kladiva, Géry 4 x 100 m v. zp. 3:24,91
9. místo Bidrman, Milý, Géry, Kladiva 4 x 100 m PŠ 3:52,54

Ženy
24. místo Domanická 100 m motýlek 1:04,98
24. místo Domanická 200 m motýlek 2:33,82
6. místo Frýdlová 100 m v. zp. 57,39

12. místo Frýdlová 200 m v. zp. 2:06,24
21. místo Frýdlová 200 m PZ 2:24,56
28. místo Maršounová 100 m v. zp. 1:00,21
14. místo Maršounová 100 m znak 1:05,90
22. místo Maršounová 200 m znak 2:30,22
21. místo Poskočilová 100 m prsa 1:16,56
16. místo Poskočilová 200 m prsa 2:43,29
12. místo Maršounová, Poskočilová,Domanická, Frýdlová 4 x 100 m PŠ 4:28,65

Evropský pohár družstev – (Hertogenbosch)

     Evropský pohár v pětadvaceti metrovém bazénu, pořádaný v druhém prosincovém 
víkendu roku 1985 v nizozemském městě Hertogenbosch, zastihl naše nejlepší plavce 
v dobré formě. První den vyhrál Hladký polohový závod na 200 m a Géry stejně dlouhou 
trať v motýlku. Druhý den se Géry blýskl na stometrové trati, zatímco Hladký skončil 
v dlouhé polohovce sice pátý, přesto ve velmi dobrém čase. Výsledky obou závodníků 
rozhodly o obhájení čtvrtého místa z roku 1984. O kvalitě našeho vystoupení svědčí i osm 
zlepšení československých rekordů v krátkém bazénu.
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Výsledky našich plavců:

Muži
1. místo Géry 100 m motýlek 54,23
1. místo Géry 200 m motýlek 1:59,46
7. místo Havel 400 m v. zp. 3:56,36
1. místo Hladký 200 m PZ 2:01,18
5. místo Hladký 400 m PZ 4:19,40

11. místo Kladiva 100 m v. zp. 51,27
7. místo Kolář 200 m v. zp. 1:51,10

13. místo Milý 100 m prsa 1:04,90
3. místo ČSSR 4 x 100 m v. zp. 3:20,46
4. místo ČSSR 4 x 100 m PŠ 3:44,57

Ženy
12. místo Frýdlová 100 m v. zp. 58,79
11. místo Frýdlová 200 m v. zp. 2:07,19
8. místo Maršounová 100 m znak 1:05,48

13. místo Maršounová 200 m znak 2:25,28

Výsledky Evropského poháru družstev: Muži body Ženy body
1. NSR 256 1. NDR 284
2. NDR 244 2. Nizozemí 230
3. SSSR 230 3. NSR 210
4. ČSSR 188 4. Švédsko 196
5. Itálie 177 5. Itálie 196
6. Francie 167 6. SSSR 188
7. Dánsko 150 15. ČSSR   28
8. Nizozemí 150

1986

Mezinárodní závody

     Do roku, v němž se uskuteční mistrovství světa, vstoupili naši plavci sérií startů 
v zahraničních bazénech. V letošní zimě se nepodařilo zajistit pro reprezentační družstvo 
plavání žádné mezistátní utkání doma ani „venku“. Proto umožnil VSPS ÚV ČSTV 
značnému množství reprezentantů účast na mezinárodních závodech v zahraničí. Celkem 
23 plavců a plavkyň se zúčastnilo velkých zahraničních mítinků, někteří i vícekrát. 
     Na stupně vítězů se naši závodníci dostali pouze třikrát. Nejlépe si vedl Marcel Géry, 
získal v Bonnu stříbro na 100 m motýlek. Josef Hladký vystoupil v Barceloně na bronzový 
stupínek po 200 m PZ a Ondřej Bureš získal stejný kov ve Štrasburku za výkon 1000 m v. 
zp. Počítáme-li umístění do 8. místa jako finále, získali naši reprezentanti celkem 27 
finálových umístění, z toho čtyřikrát v juniorské kategorii.
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     Ve výsledcích, které předkládám jsou uvedena jen umístění plavců ve finále, ostatní 
umístění nebyla zveřejněna, tak alespoň pro lepší orientaci zde uvádím výsledné časy 
jejich výkonů.

Bonn (7. – 9. 2. 1986)

     Na tradičním „Arena festivalu“ v 25m bazénu se představili oba naši nejlepší plavci. 
Vynikající byl především Géry, který se dostal pod hranici 50 s na 10 m v. zp. a pod 54 
s na 100 m motýlek.

Výsledky našich plavců:

3. místo Géry 100 m v. zp. 49,72
2. místo Géry 100 m motýlek 53,97
6. místo Hladký 200 m PZ 2:04,34

Mölndal

     Šest prvních míst získali českoslovenští plavci na mítinku ve švédském městě 
Mölndalu. Třikrát zvítězil Marcel Géry: 50 m VZ, 100 m motýlek, 100 m VZ. Géry měl 
navíc podíl na vítězství našich štafet 4 x 100 m VZ a 4 x 100 m PŠ. Další prvenství přidal 
Ondřej Butor na 200 m PZ.

Výsledky našich plavců:

3. místo Bureš 400 m v. zp. 4:06,21
5. místo Bureš 200 m PZ 2:16,55
1. místo Butor 200 m PZ 2:09,78
7. místo Butor 100 m motýlek 1:00,45
1. místo Géry 50 m v. zp. 24,27
1. místo Géry 100 m motýlek 56,77
1. místo Géry 100 m v. zp. 52,34
3. místo Kladiva 50 m v. zp. 24,69
4. místo Kladiva 100 m v. zp. 53,72
2. místo Kladiva 100 m motýlek 57,91
6. místo Kolář 50 m v. zp. 25,13
5. místo Kolář 100 m v. zp. 53,81
7. místo Vilímová 400 m v. zp. 4:37,85
4. místo Vilímová 200 m znak 2:27,04
1. místo ČSSR (muži) 4 x 100 m v. zp. 3:38,04
1. místo ČSSR (muži) 4 x 100 m PŠ 4:00,74

Linc

     Tradiční mezinárodní plavecké závody „Turnier der Nationen“, které pořádá 
každoročně rakouský plavecký svaz, se konaly v první polovině června 1986 v Linci.           
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Závodů se zúčastnilo také deset československých plavců, kterým se podařilo v konkurenci 
závodníků ze 14 států získat 13 finálových umístění (v Linci, kde je krytá šestidráhová 
padesátka, to znamená umístění do 6. místa). Nejlépe z našich si vedl Nesnídal, z žen pak 
Luptáková. Nejúspěšnější výpravou v Linci bylo družstvo NDR.

Výsledky našich plavců:

3. místo Marček 200 m prsa 2:25,63
2. místo Nesnídal 200 m PZ 2:11,88
3. místo Henyšová 800 m v. zp. 9:38,45
2. místo Luptáková 50 m v. zp. 27,99
3. místo Maršounová 50 m v. zp. 28,03

Mistrovství Evropy juniorů v plavání – (Berlín)

     Úspěšným startem na mistrovství Evropy juniorů v Západním Berlíně (24. - 27. 7. 
1986) vyvrcholilo úsilí části našich plaveckých nadějí. Na evropském šampionátu získali 
čs. junioři naposledy medaile v roce 1980 (Géry, Rajdová), od těch dob byla výjimečným
úspěchem již účast ve finále. O to cennější je letošní bilance.
     V Západním Berlíně se naše výprava neztratila. Svoji roli sehrála vedle speciální 
plavecké i psychologická příprava. V dějišti MEJ se pak nelekli a dokázali vystupovat jako 
sportovci, vědomí si svých kvalit. Jistě i to přispělo ke konečnému výsledku. Naši junioři 
se připravili přesně na nejdůležitější závod.

Výsledky našich plavců:

  6. místo Krbečková 100 m prsa 1:14,76
27. místo Petrovič 200 m v. zp. 2:04,22
13. místo Raniš 100 m znak 1:01,94
12. místo Raniš 200 m znak 2:11,41
22. místo Sedlák 400 m v. zp. 4:17,86
24. místo Sedlák 200 m motýlek 2:17,83
  2. místo Szarzec 100 m prsa 1:06,09
  6. místo Szarzec 200 m prsa 2:24,77
  2. místo Vokoun 100 m znak 59,79
  4. místo Vokoun 200 m znak 2:08,44
  6. místo ČSSR (junioři) 4 x 100 m PŠ 4:02,50

V. Mistrovství světa v plavání – (Madrid)

     Po čtyřech letech (naposledy na MS 1982 v Guayaquilu) se sešla kompletní světová 
plavecká špička tento rok 15. – 24. srpna v Madridu. Byl to šampionát plný očekávání, 
před jehož zahájením bylo rozesláno několik kvalitních „vizitek“ v podobě špičkových 
výkonů na národních mistrovstvích, americké kvalifikaci v Orlandu a na Hrách britského 
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společenství v Edinburghu. Vlastní dojem z mistrovství světa byl nakonec poněkud za 
tímto očekáváním, přes řadu světových rekordů nelze hovořit výkonnostní explozi, navíc 
samotné prostředí i atmosféra šampionátu zůstaly pozadu třeba za posledními ME v Římě 
a v Sofii.
     Madrid nedal vyniknout výjimečným osobnostem. Ukázalo se, že i v plavání spěje 
špička ke specializaci, že lze sotva zvládnout rozsah od padesátky do dvou set metrů a 
podobně. Nejméně do tří finálových závodů se v mužských disciplínách dostali Biondi, 
Dassler, Lodziewski. Mezi ženami byla královnou Ottová, která z výtečné formy vytěžila i 
překonání nejstaršího světového rekordu na 100 m v. zp. (na prvním úseku kraulové štafety 
NDR). Jednoznačně nejlepší byla výprava NDR. Dominovaly ženy, ale zahanbit se nedali 
ani muži.
     Novinkou byl kraulový sprint na 50 m, již několik let podporovaný firmou Arena. 
Atraktivní disciplína si získala odborníky i plavce a je jen otázkou, zda v nejbližších letech 
nebude program rozšířen o další způsoby, v některých zemích se již dnes plavou národní 
mistrovství nejen na 50 m volný způsob, ale i na prsa, znak a motýlek.
     Na tomto mistrovství zaujal především nový způsob startu (prezentovaný např. 
Meagherovou), podobající se startu v atletickém sprintu; s jednou nohou mírně vzadu, 
přední noha opírající se o blok. Dočkáme se snad úpravy bloku? Ale to nebyla jediná věc, 
která zaujala. Zaujalo také oblečení Švédek při štafetě 4 x 200 m v. zp., plavky 
pokračovaly plaveckou čepicí. Uvidíme jednou také kompletní kombinézy?
     Ve srovnání s MS 1982 si polepšila čs. výprava, proti jednomu umístění na bodovaném 
finálovém místě jsme tento rok zaznamenali taková umístění tři, přičemž nebylo daleko ani 
k medaili. V závodě na 200 m motýlek Géry nakonec medaili nezískal, jeho obrátky byly 
příliš nevydařené. Na 100 m motýlek obsadil Marcel Géry šesté místo. Nepodařilo se 
vyniknout kolektivu (štafeta 4 x 100 m v. zp. těsně za čs. rekordem desátá). Romana 
Frýdlová se probojovala do „B“ finále na 100 m v. zp.

Výsledky našich plavců:

19. místo Bureš 1500 m v. zp. 16:00,31
33. místo Bureš 400 m v. zp. 4:08,92
4. místo Géry 200 m motýlek 1:59,46
5. místo Géry 200 m v. zp. 1:50,06
6. místo Géry 100 m motýlek 54,54
7. místo Hladký 200 m PZ 2:04,10

19. místo Hladký 400 m PZ 4:37,75
22. místo Kladiva 50 m v. zp. 23,80
29. místo Kladiva 100 m v. zp. 52,10
42. místo Kolář 100 m v. zp. 53,16
10. místo ČSSR (muži) 4 x 100 m v. zp. 3:24,97

Evropský pohár družstev – (Malmö)

     Na konci roku se konal v Malmö Evropský pohár plavců. Československo se tentokrát 
nezúčastnilo. Jako vždy se EP plaval v 25m bazénu. Zatímco vítězství žen NDR se 
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očekávalo, muži NSR dokázali, že jejich současné plavání, to není jenom Gross. Ten na 
startu chyběl, stejně jako Henkel, přesto se týmu podařilo zvítězit.

Konečné pořadí družstev:

MUŽI body ŽENY body
1. NSR 225 1. NDR 221
2. SSSR 209 2. Itálie 210
3. Švédsko 192 3. NSR 209
4. NDR 186

1987

Mezinárodní závody

Vídeň

     Na mezinárodních plaveckých závodech ve Vídni uspěli především naši mladí znakaři. 
Českoslovenští plavci se na dobře obsazených závodech prosadili, málokdy je vidět tolik 
našich zástupců na stupních vítězů. Prokázali, že v kategorii mužů na tom dnes nejsme 
špatně.

Výsledky našich plavců: 2. místo Butor 200 PZ 2:10,82
3. místo Kladiva 100 m v. zp. 52,86
3. místo Marček 100 m prsa 1:06,09
3. místo Marček 200 m prsa 2:23,89
1. místo Raniš 200 m znak 2:05,67
2. místo Vokoun 200 m znak 2:07,03
1. místo Vokoun 100 m znak 58,75

Mistrovství Evropy juniorů v plavání – (Řím)

     Tento rok se konalo mistrovství Evropy juniorů v Římě. Nejlepší z našich byl Wolf, 
který si přivezl stříbrnou medaili. Pro plavecké odborníky byl Wolf dosud neznámý, teď se 
představil v dobrém světle on i všichni ostatní, kteří vesměs plavali v osobních rekordech. 
Ve srovnání s výsledky v minulosti se dá říci, že letošní mistrovství Evropy juniorů v Římě 
bylo nejkvalitnější v historii.

Výsledky našich plavců:

17. místo Bizub 100 m znak 1:02,68
13. místo Bizub 200 m znak 2:12,10
10. místo Dorňák 100 m motýlek 58,81
13. místo Dorňák 200 m motýlek 2:11,28
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18. místo Holý 100 m prsa 1:09,10
13. místo Holý 200 m prsa 2:28,50
17. místo Horký 200 m znak 2:14,53
23. místo Horký 200 m PZ 2:18,91
20. místo Horký 400 m PZ 4:54,68
10. místo Sitař 100 m prsa 1:07,72
9. místo Sitař 200 m prsa 2:25,32
2. místo Wolf 100 m motýlek 57,15

23. místo Wolf 200 m motýlek 2:17,30
18. místo Šplíchalová 100 m prsa 1:15,97
8. místo Šplíchalová 200 m prsa 2:41,41

Mistrovství Evropy v plavání – (Štrasburk)

     Tento rok se konalo již 18. mistrovství Evropy v plavání, tentokrát 14. – 22. 8. 1987 ve  
Štrasburku. Do Štrasburku se odjíždělo s cílem uvést nováčky do atmosféry velkých 
soutěží, čemuž mělo odpovídat „B“ finále. Ti zkušenější měli cíle vyšší, tedy účast mezi 
nejlepšími osmi. Odjeli nejlepší, lze říci, že ve skromném obsazení. Ze šestice čtyři plavali 
osobní rekordy (včetně československých) nebo je alespoň vyrovnali.
     Jedno finále „A“, Marček v „B“ finále dvakrát, Raniš a Vokoun jednou, polohová 
štafeta v čs. rekordu těsně za postupem do finále.

Výsledky našich plavců:   6. místo Bureš 200 m motýlek 2:01,85
14. místo Bureš 400 m PZ 4:28,19
17. místo Kladiva 100 m motýlek    56,33
18. místo Kladiva 100 m v. zp.    51,56
19. místo Kladiva 50 m v. zp.    23,72
12. místo Marček 100 m prsa 1:04,67
12. místo Marček 200 m prsa 2:20,49
13. místo Raniš 200 m znak 2:06,17
18. místo Raniš 100 m znak    58,95
22. místo Raniš 200 m PZ 2:11,33
18. místo Szarzec 100 m prsa 1:05,86
18. místo Szarzec 200 m prsa 2.22,03
11. místo Vokoun 100 m znak    58,15
14. místo Vokoun 200 m znak 2:06,38
27. místo Vokoun 200 m PZ 2:19,53
  9. místo ČSSR (muži) 4 x 100 m PZ 3:50,24 – čs. rek.

Evropský pohár družstev – (Monako)

     Na Evropském poháru, který se konal v Monaku ve dnech 12. a 13. prosince 1987, nás 
reprezentovalo osm závodníků a dvě závodnice. Byli to Vokoun, Raniš, Bureš, Kladiva, 
Marček, Pohunek, Henyš, Proněk, Burián, Maňhalová a Černá. Naše závodnice Lenka 
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Maňhalová a Hana Černá byly se svými třinácti roky nejmladšími účastnicemi Evropského 
poháru.
     Této soutěže se účastníme takřka každý rok, našimi největšími dosavadními úspěchy 
bylo dvakrát 4. místo (1984, 1985) v soutěži mužů.

Výsledky našich plavců: 6. místo Bureš 400 m PZ 4:24,09
7. místo Bureš 200 m motýlek 1:59,85

13. místo Henyš 1500 m v. zp. 16:05,29
14. místo Henyš 400 m v. zp. 4:02,50
8. místo Kladiva 100 m v. zp. 52,69
8. místo Kladiva 100  motýlek 55,72
7. místo Marček 200 m prsa 2:19,01
9. místo Marček 100 m prsa 1:03,85

14. místo Pohunek 200 m v. zp. 1:53,09
4. místo Raniš 200 m znak 2:02,96

12. místo Raniš 200 m PZ 2:12,79
5. místo Vokoun 100 m znak 56,86

15. místo Černá 400 m v. zp. 4:32,68
15. místo Černá 800 m v. zp. 9:17,53
14. místo Maňhalová 100 m prsa 1:16,78
15. místo Maňhalová 200 m prsa 2:42,83
7. místo ČSSR (muži) 4 x 100 m v. zp. 3:21,43
7. místo ČSSR (muži) 4 x 100 m PŠ 3:47,12

         Pořadí družstev:
MUŽI body ŽENY body
1. SSSR 249 1. NDR 282
2. NDR 210 2. Nizozemí 213
3. V. Británie 171 3. NSR 212
4. NSR 166 17. ČSSR   13
5. Švýcarsko 151
6. Dánsko 143,5
7. Itálie 141,4
8. Francie 138
9. Švédsko 137
10. ČSSR 127

1988

Mezinárodní závody

Paříž a Berlín

     V únoru se konaly v Paříži a následně pak v Berlíně mezinárodní plavecké mítinky. 
Srovnání výsledků, umístění a přehledu o poražených soupeřích bylo totiž diametrálně 
rozdílné.
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Paříž

     Naše minivýprava 2 + 1 (Raniš, Marček a Poledník) odcestovala 3. února do Paříže na 
tradiční mezinárodní mítink Coca-cola.

Výsledky našich plavců: 5. místo Marček 100 m prsa 1:02,82
2. místo Marček 200 m prsa 2:14,30
5. místo Raniš 100 m znak 57,73
2. místo Raniš 200 m znak 2:00,84

Berlín

     Po mítinku v Paříži následoval přelet do Berlína na další mezinárodní závody, a to
NOK. Tyto závody se plavaly v komplexu berlínského Dynama v padesátimetrovém 
bazénu. Naše výprava se spojila s druhou čs. výpravou plavců, kteří přijeli do Berlína 
z Prahy a pokračovali dále na mezinárodní závody do Bonnu.
     Zúčastnilo se 23 zemí a konkurence byla tedy více než vynikající. Primát držely 
pochopitelně plavkyně NDR, ale i domácí mužská polovina reprezentačního družstva NDR 
se nechala slyšet.
     Naše družstvo složené výhradně z mužů předvedlo výkony, které neodpovídají 
momentální výkonnosti našeho plavání.

Výsledky našich plavců: 19. místo Beinhauer 100 m prsa 1:06,96
9. místo Bureš 200 m PZ 2:08,92

10. místo Bureš 200 m motýlek 2:05,69
21. místo Kladiva 100 m motýlek 58,79
32. místo Kladiva 50 m v. zp. 24,99
38. místo Kladiva 100 m v. zp. 53,81
15. místo Marček 100 m prsa 1:06,46
9. místo Raniš 200 m znak 2:05,49

19. místo Raniš 100 m znak 1:00,12
27. místo Sitař 200 m prsa 2:31,30
32. místo Sitař 100 m prsa 1:09,39
8. místo Vokoun 100 m znak 58,49

10. místo Vokoun 200 m znak 2:06,57
20. místo Wolf 100 m motýlek 58,78
54. místo Wolf 50 m v. zp. 25,99
71. místo Wolf 100 m v. zp. 57,75

Bonn

     ARENA FESTIVAL, který se konal 12. až 14. února 1988, je největším světovým 
závodem v „krátkém bazénu“. V Bonnu se sešli plavci z 38 států celého světa. Jednotlivé 
výpravy měly samozřejmě rozdílné počty i úroveň, nicméně všechny světové plavecké 
velmoci měly na těchto závodech početné a kvalitní zastoupení. Nejúspěšnější výpravou 
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byla výprava NDR. Velmi úspěšní byli i Kanaďané a domácí plavci. V Bonu bylo 
překonáno 12 světových, 8 evropských a 153 národních rekordů.
     Mezi zajímavosti, které byly na závodech k vidění, patřilo ještě více propracované 
vlnění na zádech po znakovém startu nebo obrátce. Hlavně to vyniklo při 
padesátimetrovém sprintu. Japonec Suzuki a Američan Berkoff dokázali „provlnit“ téměř 
celou pětadvacítku a po obrátce vlnili ještě půl bazénu.
     V závodech startovalo také šest československých reprezentantů, kteří sice bojovali 
statečně a v mnoha závodech si překonali „osobáky“, na finále to však nestačilo.

Výsledky našich plavců: 33. místo Beinhauer 50 m prsa 30,17
30. místo Beinhauer 100 m prsa 1:04,34
20. místo Beinhauer 200 m prsa 2:17,97
14. místo Bureš 200 m motýlek 2:03,73
16. místo Bureš 200 m PZ 2:07,18
16. místo Bureš 400 m PZ 4:32,69
10. místo Kladiva 100 m motýlek 55,53
24. místo Kladiva 50 m v. zp. 23,46
24. místo Kladiva 100 m v. zp. 50,95
38. místo Sitař 50 m prsa 31,46
43. místo Sitař 100 m prsa 1:07,50
34. místo Sitař 200 m prsa 2:23,36
7. místo Vokoun 50 m znak 26,48
9. místo Vokoun 100 m znak 56,95

13. místo Vokoun 200 m PZ 2:06,81
17. místo Vokoun 400 m PZ 4:33,32
24. místo Wolf 50 m motýlek 26,11
27. místo Wolf 100 m motýlek 58,39
24. místo Wolf 200 m motýlek 2:15,83

Vídeň

     Prvním vážnějším měřením sil v letní části sezony je pro naše nejlepší plavce již 
tradičně „Turnaj národů“, jenž se letos uskutečnil za účasti plavců ze 17 zemí ve dnech 
21. – 22. 5. 1987 ve vídeňské Stadthalle. Na startu se opět sešla dobrá konkurence, v níž 
nechyběla řada zvučných jmen. Turnaj národů ve Vídni měl ve své historii nejvyšší 
úroveň, i když chyběli nejlepší závodníci NDR.
     Osm nominovaných čs. reprezentantů, s výjimkou Kladivy, členů „druhého sledu“, 
podalo s ohledem na fázi přípravy nebývalé solidní výkony. Celková bilance – dvě první, 
čtyři druhá a pět třetích míst, navíc každý alespoň jednou ve finále „A“. Našich osm 
reprezentantů dosáhlo jedenácti medailových umístění.
     Prim v našich řadách hrál bezpochyby 18letý prsař Radek Beinhauer. Stometrovou trať 
zaplaval za 1:05,30 a obsadil druhé místo za rakouskou hvězdou Böhmem. V odvetě na 
dvojnásobné trati však Beinhauer nedal svému soupeři šanci a vyhrál ve vynikajícím čase 
2:19,03. Z černého koně vzadu, se kterým nikdo příliš vážně nepočítal, se rázem stal jeden 
z předních kandidátů na olympijskou letenku.
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Výsledky našich plavců:

MUŽI 1. místo Beinhauer 200 m prsa 2:19,03
2. místo Beinhauer 100 m prsa 1:05,30
1. místo Kladiva 100 m motýlek 56,67
2. místo Kladiva 50 m v. zp. 23,96
3. místo Kladiva 100 m v. zp. 52,93
5. místo Proněk 50 m v. zp. 24,11
8. místo Proněk 100 m v. zp. 53,59
5. místo Szarzec 100 m prsa 1:06,24
6. místo Szarzec 200 m prsa 2:27,28

ŽENY 3. místo Burešová 100 m znak 1:06,92
3. místo Burešová 200 m znak 2:21,54
6. místo Burešová 200 m PZ 2:28,23
3. místo Poskočilová 200 m prsa 2:40,51
4. místo Poskočilová 100 m prsa 1:14,68
2. místo Slabá 100 m motýlek 1:07,10
8. místo Slabá 200 m motýlek 2:26,40
2. místo Šplíchalová 200 m prsa 2:38,78
3. místo Šplíchalová 100 m prsa 1:14,03

Řím

     Sedm pahorků, Řím (10. – 12. 6. 1988). Československá výprava v počtu čtyř 
kandidátů olympijské letenky obsadila 7. místo mezi 13 zúčastněnými státy. Neúčast 
zástupců Sovětského svazu, Maďarska, NDR a NSR poznamenala kvalitu závodů 
především ve znakařských disciplínách mužů. Jinak tato tradiční soutěž byla na vysoké 
úrovni.
     Z našich byl nejúspěšnější prsař Alexandr Marček, který své první místo na 200 m 
prsa okořenil novým čs. rekordem velice dobré evropské úrovně – 2:16,96.

Výsledky našich plavců: 5. místo Bureš 200 m motýlek   2:01,85
6. místo Bureš 1500 m v. zp. 15:55,56

23. místo Bureš 100 m znak      58,61
17. místo Kladiva 50 m v. zp.      24,34
22. místo Kladiva 100 m znak      58,48
33. místo Kladiva 100 m v. zp.      53,71
1. místo Marček 200 m prsa   2:16,96 – čs. rekord

11. místo Marček 100 m prsa   1:06,59
2. místo Vokoun 100 m znak      58,31
4. místo Vokoun 200 m znak   2:05,76

18. místo Vokoun 200 m PZ   2:15,02
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Mezistátní utkání: ČSSR – Rakousko

     Týden po zimním mistrovství ČSSR se konalo v Brně mezistátní utkání. Původně měla 
být soupeřem naší reprezentace družstva Nizozemí a Norska., ta však z různých důvodů 
odřekla a tak se hledal náhradní soupeř. Podařilo se zajistit reprezentační družstvo 
Rakouska, které mělo podle papírových předpokladů patřit k evropskému průměru. 
Předpoklady se však nesplnily a Rakušané nebyli pro naše reprezentanty žádným vážným 
soupeřem. Naši muži nedovolili soupeřům ani jedno vítězství a zvítězili výrazným 
bodovým rozdílem 132 : 59. Ani ženy neměly se svými soupeřkami velkou práci a vyhrály 
v poměru 124 : 67, když povolily Rakušankám dvě vítězství. Celkové skóre utkání bylo 
256 : 126.
     Naši reprezentanti přijeli do Brna prakticky v plné sestavě, pouze družstvo žen bylo 
mírně oslabeno o některé juniorky, které ve stejné době startovaly na utkání v Bulharsku. 
Ozdobou závodů byl čs. rekord Aleny Burešové, která se po delší stagnaci dostala do 
výborné formy. Na 200 m znak překonala časem 2:20,62 osm let starý rekord Věry 
Čapkové. Další čs. rekord zaplavalo družstvo mužů v polohové štafetě 4 x 100 metrů.

Čs. rekordy:
200 m znak Burešová 2:20,62 – čs. rekord
4 x 100 m PŠ Vokoun, Marček, Wolf, Kladiva 3:48,13 – čs. rekord

Celkový výsledek: ČSSR – Rakousko (256 : 126)
         Muži (132 : 59)
         Ženy (124 : 67)

Mezistátní utkání: ČSSR – Rumunsko – Polsko

     Po výrazném vítězství nad Rakouskem v prvním letošním mezistátním plaveckém 
utkání v březnu v Brně, prokázalo československé reprezentační družstvo svoji dobrou 
výkonnost i ve druhém měření sil. V mezistátním trojutkání s Rumunskem a Polskem, 
které se konalo 25. a 26. června ve Wroclawi, zvítězili naši reprezentanti o 27 bodů nad 
Rumunskem a o 47 bodů nad Polskem.
     Naši muži získali v samostatném hodnocení mužských disciplín 164 bodů, zatímco 
Poláci 125 a Rumuni pouze 92. K tomuto výraznému bodovému rozdílu nejvíce přispělo 
trojnásobné vítězství ve štafetách a 7 prvních míst našich závodníků o které se rozdělili 
Bureš a Vokoun po dvou, Kladiva, Pohunek a Raniš po jednom.
     Situace v závodech žen byla zcela opačná než u mužů. Většinu disciplín vyhrávaly 
Rumunky (získaly 160 bodů), naše ženy se držely celkem dobře (115 bodů) a překvapivě 
porazily reprezentantky Polska (107 bodů).

Čs. rekordy:
100 m prsa: Šplíchalová  - 1:13,29

Muži: 1. ČSSR 164 Ženy: 1. Rumunsko 160
2. Polsko 125 2. ČSSR 115
3. Rumunsko 92 3. Polsko 107
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Celkový výsledek trojutkání: 1. ČSSR 279
2. Rumunsko 252
3. Polsko 232

Mistrovství Evropy juniorů v plavání – (Amersfoort)

     Nejúspěšnější výpravou na 15. juniorském ME v plavání, které se konalo 
v nizozemském Amersfoortu ve dnech 28. – 31. června 1988, byla NDR.
     Československé družstvo se vrátilo bez medailí, ale se zdviženou hlavou. Ukázalo se, že 
v juniorském plavání vyrůstají osobnosti, že se naše talenty neztratily, i když Evropa 
udělala velký výkonnostní skok.
     Se zkušenostmi z loňska startovali Bizub a Horký. Bizub skončil na 100 a 200 m znak 
čtvrtý, Horký startoval pouze ve finále „B“.
     Mezi děvčaty dominovala Hana Černá, která se dostala do finále „A“ v obou 
polohových závodech.

Výsledky našich plavců: 6. místo Černá 200 m PZ 2:23,42
7. místo ČSSR (dívky) 4 x 100 m PZ 4:28,56

XXIV. Letní olympijské hry – (Soul)

     Tentokráte se letní olympijské hry konaly 17. září až 1. října 1988 v Soulu. 
Nejúspěšnější výpravou se stala NDR, která získala celkem 26 medailí (USA 18), a to 
hlavně zásluhou žen.
     Už před začátkem OH se předpokládalo, že soutěže budou mít mimořádnou úroveň, ale 
to, co předvedli nejlepší světoví plavci v olympijském bazénu, překonalo všechna 
očekávání. Plavecké olympijské soutěže v současné době čítají 31 disciplín, a z toho byl 
olympijský rekord překonán 22krát. Jedenáctkrát padl světový rekord a stejný počet 
kontinentálních rekordů překonali evropští plavci.
     Největšími osobnostmi plaveckých soutěží i celých OH byli Matt Biondi, který získal 
celkem 7 medailí, překonal jeden a podílel se na překonání tří světových rekordů, a Kristin 
Ottová, jejíž zlatá kolekce obsahuje 6 medailí.
     Našim reprezentantům se vůbec nedařilo, ani jeden z plavců se nedostal do finále „A“. 
Bohužel v dostupné literatuře u některých výkonů chybělo celkové umístění našich plavců, 
a tak alespoň uvádím přehled dosažených časů..

Výsledky našich plavců: 12. místo Beinhauer 200 m prsa 2:18,13
?. místo Beinhauer 100 m prsa 1:04,61
?. místo Bureš 200 m motýlek 2:02,93

19. místo Bureš 400 m PZ 4:29,62
?. místo Kladiva 50 m v. zp. 23,53

26. místo Kladiva 100 m v. zp. 51,39
?. místo Marček 100 m prsa 1:04,95

15. místo Marček 200 m prsa 2:18,51
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Výsledky našich plavců: 30. místo Vokoun 100 m znak 58,88
28. místo Vokoun 200 m znak 2:07,24

?. místo Wolf 100 m motýlek 55,73
13. místo ČSSR (muži) 4 x 100 m PŠ 3:49,90

Celkové umístění států v plaveckých disciplínách na OH 1988 podle bodů:

Stát body
1. NDR 166,5
2. USA 139,5
3. SSSR 73
4. Maďarsko 43
5. Austrálie 38
6. NSR 30
7. Čína 22
8. Kanada 21

Zajímavost

     Mezinárodní plavecká federace FINA na své zasedání ve Washingtonu rozhodla omezit 
vzdálenost plavání znakařů po startu pod vodou na 10 metrů. Oficiální změna tedy přišla 
dřív, než se původně čekalo. O „ponorkovém startu“ se mělo jednat až na kongresu 
federace při příležitosti MS 1991 v australském Perthu.

Evropský pohár družstev – (Edinburgh)

     Evropský pohár v plavání se konal v Edinburghu 9. – 10. prosince 1988. K soutěži 
nastoupilo 15 družstev mužů a 16 družstev žen. 
     Když se po OH zvažovala nominace na EP, rozhodlo P-VSPS vyslat družstvo žen a 
mužů jen ty kvalitní jednotlivce, na které se v nominaci na OH nedostalo (Marek Raniš, 
Pohunek, náhradník Bizub). Důvod byl jasný. Olympionikům bylo třeba dát po OH čas na 
odpočinek, jejich příprava na EP by byla velice krátká.
     Odjezd naší výpravy byl předznamenán zdravotními problémy. Na sraz do Prahy se 
vůbec nedostavili Libor Pohunek a Jana Slabá, Hana Černá sice přijela, ale s chřipkou se 
vrátila do Brna. Na EP nakonec odletěl Raniš a šest žen.
     Jedničkou byl Raniš (z našich nejlepší i v roce 1987), polepšil se proti minulému roku o 
jedno místo. V ženách byla nečekaně nejlepší Olga Šplíchalová (13 let), jinak vůbec 
nejmladší účastnice EP.
     Výsledek předčil očekávání, třikrát zlepšen čs. rekord žen a sedmkrát dorostu.
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Výsledky našich plavců:

MUŽI 3. místo Raniš 200 m znak 2:00,96
6. místo Raniš 100 m znak    57,75

ŽENY 11. místo Jašková 100 m v. zp.    58,61
14. místo Klátová 100 m motýlek 1:05,62
8. místo Korbašová 100 m znak 1:06,62
9. místo Korbašová 200 m znak 2:21,13 – čs. rekord
9. místo M. Šplíchalová 200 m prsa 2:37,07
9. místo M. Šplíchalová 100 m prsa 1:13,11
6. místo O. Šplíchalová 800 m v. zp. 8:52,28
8. místo O. Šplíchalová 200 m motýlek 2:22,21

15. místo O. Šplíchalová 200 m PZ 2:29,56
9. místo Rusinová 200 m v. zp. 2:05,78
9. místo Rusinová 400 m v. zp. 4:21,98

11. místo ČSSR (ženy) 4 x 100 m v. zp. 4:03,23
7. místo ČSSR (ženy) 4 x 100 m PŠ 4:21,49 – čs. rekord

Konečné pořadí družstev: MUŽI body ŽENY body
1. SSSR 238 1. NDR 256
2. NDR 208 2. Anglie 220
3. NSR 203 3. NSR 212
13. ČSSR   23 9. ČSSR 112

1989

Mezinárodní závody

Mezistátní utkání: ČSSR – Řecko

     Tento rok první mezistátní plavecké utkání se konalo týden po zimním mistrovství 
ČSSR (25. – 26. března 1989) v Plzni. Soupeřem našeho reprezentačního družstva byli 
Řekové, kteří měli představovat dobrý evropský průměr. Naši reprezentanti prokázali 
jasnou převahu. Muži zvítězili 133 : 58 bodům, ženy 125 : 66.
     Většina se přiblížila svým nejlepším letošním časům a bylo překonáno i mnoho 
osobních rekordů. Štafeta žen na 4 x 200 m v. zp. překonala čs. rekord v čase 8:40,17. 
Suverenitu mezi našimi prsařkami v letošní zimní sezóně potvrdila Hana Poskočilová, 
která dohmátla dvakrát první.
     Muži prošli utkáním bez jediného zakolísání. Nejhodnotnější výkon zaplaval Marek 
Raniš na 200 m znak. Trojnásobným vítězstvím potvrdil svoji všestrannost a dobrou 
připravenost Ondřej Bureš.

Celkový výsledek: ČSSR : Řecko (258 : 124)
         Muži (133 : 58), ženy (125 : 66)
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Mezistátní utkání: ČSSR – Rakousko

     Mezistátní plavecké utkání s Rakouskem se konalo v Kapfenbergu ve dnech 17. a 18. 
června. Stejně jako v prvním mezistátním měření sil v tomto roce s Řeckem, i tentokrát 
překonali naši plavci soupeře téměř o třídu. Jasně to vyjadřuje počet vítězství 
v jednotlivých disciplínách 20 : 6.
     Družstvo žen vyhrálo 117 : 74 a družstvo mužů vyhrálo nad Rakušany bez problémů 
rozdílem 32 bodů. Ozdobou utkání byl nový československý rekord žen na 100 m prsa, 
který zaplavala, bez ohledu na nepříznivé počasí, Magda Šplíchalová v čase 1:11,86. 
Druhým rekordem ČSSR, opět ženským, byl čas štafety na 4 x 200 m v. zp. (8:35,14).

Celkový výsledek: ČSSR – Rakousko (227,5 : 152,5)

Řím

     Vystoupení čs. trojlístku na tradičním mítinku „Sedm pahorků“, který se konal 11. 
června v Římě, bylo vskutku pozoruhodné. I když v italské metropoli nestartovaly 
tentokrát špičky z NDR a SSSR, sešla se konkurence jinak náramná, včetně předních 
plavců západní Evropy a zámoří (Kanada, Austrálie).
     Marek Raniš skončil v disciplíně 100 m znak na 5. místě a na 200 m znak obsadil 2. 
místo, když výkonem 2:03,38 zlepšil čtyři roky starý Bidrmanův čs. rekord. Radek 
Beinhauer vyhrál v disciplíně 200 m prsa a na 100 m prsa skončil čtvrtý. Poslední náš 
zástupce Ondřej Bureš na 200 m motýlek ve finále porazil kvarteto Kanaďanů včetně 
Pontinga, vynikajícího Jonese i držitele dosud nejrychlejšího času roku Wilsona. Výkon 
2:01,49 postavil nejlepšího plavce roku 1987 na první místo ve světových tabulkách.

Výsledky našich plavců: 1. místo Beinhauer 200 m prsa 2:17,76
4. místo Beinhauer 100 m prsa 1:04,87
1. místo Bureš 200 m motýlek 2:01,49
2. místo Raniš 200 m znak 2:03,38 - čs. rekord
5. místo Raniš 100 m znak    59,35

Mistrovství Evropy juniorů v plavání – (Leeds)

     Tento rok se konalo (27. – 30. 7. 1989) již 16. mistrovství Evropy juniorů v plavání 
v Leedsu. Největší radost nám udělala Olga Šplíchalová, získala stříbro na 800 m v. zp. 
(8:48,51) a bronz na poloviční trati (4:18,13). Obě tratě zaplavala v nových 
československých rekordech.

Výsledky našich plavců:

MUŽI 4. místo Bizub 200 m znak 2:06,93
9. místo Bizub 100 m znak 1:00,10
6. místo Mikula 200 m motýlek 2:06,41

11. místo Mikula 100 m motýlek    58,35
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ŽENY 4. místo Černá 200 m v. zp. 2:06,08
4. místo Černá 200 m PZ 2:23,20
7. místo Černá 400 m PZ 5:00,08

13. místo Černá 100 m motýlek 1:05,39
11. místo Chaloupková 400 m PZ 5:06,13
6. místo Korbašová 200 m znak 2:21,39
9. místo Korbašová 100 m znak 1:06,34
5. místo Maňhalová 100 m prsa 1:12,37
8. místo Maňhalová 200 m PZ 2:25,54

10. místo Maňhalová 200 m prsa 2:39,69
2. místo Šplíchalová 800 m v. zp. 8:48,51 – čs. rekord
3. místo Šplíchalová 400 m v. zp. 4:18,13 – čs. rekord
3. místo ČSSR 4 x 100 m PŠ 8:29,41

Mistrovství Evropy v plavání – (Bonn)

     Letošní mistrovství Evropy v plaveckých sportech, v pořadí již 19., se konalo v Bonnu
(NSR) od 12. do 20. srpna. V průběhu plaveckých soutěží letošního mistrovství Evropy 
byly překonány dva světové rekordy, jeden vyrovnán a tabulky evropských rekordů se 
opravovaly pětkrát. K tomu je nutno připočítat ještě tři rekordy mistrovství a řadu letošních 
nejlepších světových časů.
     Každá vrcholná sportovní událost, stejně i letošní ME, má své hvězdy. Jako prvního je 
nutno jmenovat maďarského světového rekordmana a olympijského vítěze Tamase 
Darnyiho. Jediný dokázal v Bonnu vyhrát tři disciplíny. Další osobností byl Giorgio 
Lamberti. Vyhrál suverénně 200 m v. zp. v novém světovém rekordu a na stovku překonal 
evropský rekord. Angličan Adrian Moorhouse se postaral o nečekaně výborný úvod 
mistrovství. Hned v první disciplíně, v rozplavbách na 100 m prsa, překonal světový 
rekord.
     Do Bonnu odjelo šest našich plaveckých reprezentantů (5 mužů a 1 žena). Muži měli za 
úkol nejméně finále „A“, Magda Šplíchalová se měla kvalifikovat do finále „B“. Proti 
minulému ME před dvěma lety ve Štrasburku (1 x 6. místo) i proti vystoupení našich 
plavců na loňských olympijských hrách došlo k mírnému zlepšení. Očekávalo se však 
daleko víc, a tak převládalo zklamání nad radostí.
     Světlým bodem naší výpravy bylo vystoupení Radka Beinhauera. Ve finále na 200 m 
prsa překonal čs. rekord a časem 2:16,37 obsadil 4. místo, bronzová medaile, kterou 
získal bývalý světový rekordman Maďar Szabó, mu unikla o pár setin sekundy.

Výsledky našich plavců:   4. místo Beinhauer 200 m prsa 2:16,37
21. místo Beinhauer 100 m prsa 1:05,01
16. místo Bureš 400 m PZ 4:41,40
18. místo Bureš 200 m motýlek 2:03,39
22. místo Bureš 200 m PZ 2:09,05
16. místo Kladiva 50 m v. zp. 23,64
16. místo Kladiva 100 m v. zp. 52,09
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Výsledky našich plavců: 10. místo Marček 200 m prsa 2:17,72
22. místo Marček 100 m prsa 1:05,12
  7. místo Raniš 200 m znak 2:04,29
16. místo Raniš 100 m znak 58,89
11. místo M. Šplíchalová 100 m prsa 1:12,34
13. místo M. Šplíchalová 200 m prsa 2:36,44

Evropský pohár v plavání – (Sabadell)

     Evropský pohár v plavání se tentokráte uskutečnil 9. – 10. prosince 1989 ve Španělsku 
ve městě Sabadell. Z našich plavců se umístil na 3. místě Dorňák – 100 m motýlek 
(55,39) a na 4. místě M. Šplíchalová – 200 m prsa (2:30,01).

1990

Mezinárodní závody

Berlín

     Začátkem února se v Berlíně, v plavecké padesátimetrové hale Dynama, uskutečnil již 
36. ročník tradičních mezinárodních plaveckých závodů, pořádaných Národním 
olympijským výborem NDR ve spolupráci s plaveckým svazem, známých pod zkratkou 
NOK. Letošní NOK se od předchozích ročníků trochu lišil. Závody byly zařazeny do série 
Světového poháru, takže se plavalo o body do konečného účtování, což se projevilo na 
daleko větší účasti závodníků ze západních zemí.
     Celkem se závodů zúčastnilo 347 závodníků z 19 zemí. Naše účast byla víceméně 
symbolická. V „reprezentační“ výpravě, která čítala 5 plavců, byli většinou junioři, ti v té 
obrovské konkurenci neměli nárok, a tak lze považovat účast mladých znakařů Bizuba a 
Blaža v „B“ finále za úspěch. Z brněnské skupiny byli úspěšní prsaři Szarzec a 
Koloušek, jejich ambice však končily také u „B“ finále.

Výsledky našich plavců:

MUŽI 13. místo Bizub 100 m znak 59,27
13. místo Bizub 200 m znak 2:08,18
11. místo Blažo 200 m znak 2:08,10
24. místo Blažo 100 m znak 1:00,70
34. místo Hajný 200 m PZ 2:20,61
15. místo Koloušek 100 m prsa 1:07,25
13. místo Szarzec 200 m prsa 2:27,66
19. místo Szarzec 100 m prsa 1:08,04
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ŽENY 21. místo Hlaváčová 400 m v. zp. 4:32,26
31. místo Hlaváčová 200 m v. zp. 2:11,55
36. místo Hlaváčová 100 m v. zp. 1:01,29
19. místo Klátová 200 m motýlek 2:26,47
20. místo Klátová 100 m motýlek 1:07,13
20. místo Rusinová 800 m v. zp. 9:12,57
33. místo Rusinová 200 m v. zp. 2:12,45
18. místo Světlíková 100 m v. zp. 59,52
21. místo Světlíková 50 m v. zp. 27,64
29. místo Světlíková 200 m v. zp. 2:11,26
32. místo Světlíková 400 m v. zp. 4:41,47

Vídeň

     Na mezinárodních plaveckých závodech ve Vídni startovali také naši plavci. Bohužel 
kromě výsledků našich plavců se nic bližšího o těchto závodech v dostupné literatuře 
nepíše.

Výsledky našich plavců: MUŽI 1. místo Beinhauer 100 m prsa 1:03,66
1. místo Beinhauer 200 m prsa 2:16,10
2. místo Fabišík 400 m PZ 4:34,79
1. místo Pohunek 100 m v. zp. 51,70
2. místo Pohunek 200 m v. zp. 1:54,10
3. místo Vokoun 200 m znak 2:08,06
1. místo Weber 200 m znak 2:02,64

ŽENY 2. místo Černá 200 m PZ 2:21,61

Mistrovství Evropy juniorů v plavání – (Dunkerque)

    Mistrovství Evropy juniorů se tento rok konalo 26. – 29. 7. ve francouzském přístavním 
městě Dunkerque. Naše Dana Chalupová se ani nestačila rozkoukat a už stála na 
stupních vítězů. Svěřenkyně trenéra ing. J. Nalezeného už v rozplavbě zlepšila svůj 
nejlepší osobní čas na dlouhé polohovce na 4:57,84 a přiblížila se k československému 
rekordu Hany Černé. Nejlepším časem z rozplaveb postupovala do finále, kde se opět 
dokázala zlepšit na 4:57,33. Před ní skončila jen Rumunka Coadaová a tak si Dana 
odvezla domů stříbrnou medaili. Pohříchu jedinou, kterou jsme získali. 
     Do finále se dostali ještě další naši reprezentanti, ale nikdo z nich už na medaili 
nedosáhl. Z toho pohledu asi největší zklamání přinesl výkon O. Šplíchalové, od které jsme 
po loňských výsledcích očekávali více.
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Výsledky našich plavců:

MUŽI 18. místo Hraše 1500 m v. zp. 16:34,96

ŽENY   5. místo Dufková 100 m prsa 1:13,27
  8. místo Hlaviznová 100 m motýlek 1:05,00
  6. místo Chalupová 200 m PZ 2:23,19
  2. místo Chalupová 400 m PZ 4:57,33
10. místo K. Passerová 800 m v. zp. 9:06,41
11. místo K. Passerová 200 m PZ 2:25,17
  7. místo K. Passerová 400 m PZ 5:03,23
13. místo Kazíková 100 m v. zp. 1:00,00
  8. místo Moravcová 100 m znak 1:06,64
  6. místo O. Šplíchalová 800 m v. zp. 9:03,83
  9. místo P. Passerová 200 m prsa 2:40,91
16. místo Pochabová 100 m v. zp. 1:00,57
  6. místo Straková 100 m znak 1:06,24
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6.2. SKOKY DO VODY

1976

XXI. Letní olympijské hry – (Montreal)

     Soutěží ve skocích do vody se v Montrealu zúčastnilo 82 závodníků (42 žen a 40 mužů) 
z 22 států. Olympijské soutěže skokanů do vody měly vysokou úroveň, do čela se v mnoha 
případech opět prodralo mládí. Přesto přední a zkušení závodníci většinou obhájili své 
světové postavení.
     Bohužel, třetí olympijský start nevyšel naší Mileně Duchové. Po jarní operaci ramene 
se nedostala do své vrcholné formy. Zúčastnila se soutěže na věži, její průměrně provedené 
skoky však nestačily na finále.

Výsledky našich reprezentantů: Věž ženy body
22. Milena Duchková 301,13

Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody – (Oslo)

     Hlavní město Norska Oslo uvítalo ve dnech 5. – 6. srpna závodníky ročníku 1961 a 
mladší na 6. mistrovství Evropy juniorů v plavání a skocích do vody. Na 400 plavců a 
skokanů z 23 zemí bojovalo o tituly juniorských mistrů starého kontinentu v moderním 
novém bazénu Töyenbadet (50 m).
     Také tříčlenná výprava našich skokanek, doprovázená trenérem Karlem Hejlem, 
startovala v této soutěži. Přivezla velký úspěch v podobě čtvrtého místa Dany Chmelařové 
v soutěži z 10 m věže. Na minulém ME juniorů byla Chmelařová šestá, letos se zlepšila o 
dvě příčky.
     V soutěži dívek na 3 m prkně startovaly další dvě naše reprezentantky – Alena 
Niederlová, která se ze 23 startujících umístila na 16. místě a Zuzana Podlešáková, která 
obsadila 20. místo.

Výsledky: 3 m prkno dívky body
16. Niederlová 293,25
20. Podlešáková 279,95

Věž dívky body
4. Chmelařová 275,45

Evropský pohár ve skocích do vody 1 m prkna – (Řezno)

     Velmi pěkného úspěchu dosáhla naše reprezentantka ve skocích do vody Milena 
� uchová při Evropském poháru na 1 m prknu v Řezně. I když tato disciplína není její 
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nejsilnější zbraní, podlehla jen olympijské vítězce a mistryni Evropy – Švédce Ulrice 
Knapeové. Na třetí místo odsunula další Švédku Agnettu Henrikssonovou. 

Výsledky našich reprezentantů: 1 m prkno body
2. Milena Duchková 367,40

Mezinárodní závody

Minsk

     Mezinárodní závody ve skocích do vody – Jarní vlaštovky, se konaly 12. – 15. 3. 
V Minsku. Na šedesát účastníků z 13 zemí bojovalo po čtyři dny o prvenství v jednotlivých 
disciplínách. Mezi startujícími se objevila i naše Milena � uchová.

Výsledky: 3 m prkno ženy body
11. Milena Duchková 400,11

Rostock

     Na tradiční Dny skoků, které se uskutečnily 6. – 8. 3. 1976 v Rostocku, se sjela silná 
mezinárodní konkurence. Nechybělo ani deset finalistů z MS v Cali. Z našich startovali 
Mašková, Chmelařová a Černý, ale bohužel na silnou konkurenci nestačili.

Výsledky: Věž ženy body
15. Chmelařová 244,75

Věž muži body
10. Černý 339,35

1977

Mistrovství Evropy ve skocích do vody – (Jönköping)

     Soutěží ve skocích do vody na ME ve švédském Jönköpingu se zúčastnilo 15 států. 
Z nich pak pouze SSSR a Švédsko obsadily všechny disciplíny dvěma závodníky, jak 
povolují pravidla. Po jednom startujícím vyslala ČSSR, Holandsko a Norsko. Celkem 
startovalo 61 závodníků (34 mužů a 27 žen).

Výsledky: 3 m prkno muži body
8. Krčma 482,28

Věž muži body
11. Krčma 416,70
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1978

Evropský pohár ve skocích do vody – (Nogent-sur-Marne)

     První březnový víkend se konaly ve francouzském městě Nogent-sur-Marne 
mezinárodní závody ve skocích do vody – Evropský pohár z 1 m prkna. Zúčastnilo se 14 
závodníků z osmi zemí.

Výsledky našich reprezentantů: 1 m prkno muži body
6. Krčma 375,42

Mezinárodní závody

Minsk

     Tradiční závody ve skocích do vody „Jarní vlaštovky“ se konaly ve dnech 10. - 12. 3. 
1978 na stadiónu vodních sportů v Minsku za účasti závodníků z 12 zemí. Tato přitažlivá 
soutěž soustředila málokdy tak kvalitní mezinárodní konkurenci jako letos.
     Náš reprezentant ve skocích z 3 m prkna Tomáš Krčma skončil čtrnáctý a ve skocích 
z věže nestartoval. Alena Niederlová obsadila 12. místo ve skocích z věže.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno muži body Věž muži body
14. Krčma 490,63 naši nestartovali

3 m prkno ženy body Věž ženy body
19. Novotná 337,00 12. Niederlová 351,90
21. Niederlová 332,00
22. Vanišová 330,00

Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody - (26. – 29. července) Florencie

Výsledky našich reprezentantů:

3 m prkno body
15. Niederlová 299,31 – startovalo 20 skokanek

Věž body
5. Niederlová 258,99 – startovalo 13 skokanek
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1979

Evropský pohár ve skocích do vody – (Sibiu)

     Na plaveckém stadiónu „Sub Arini“ v rumunském městě Sibiu se 11. – 12. srpna 
uskutečnil devátý ročník Evropského poháru ve skocích do vody. Startovali skokané z 19 
zemí. Pohár je soutěží jak dvoučlenných družstev mužů a žen, tak i jednotlivců. ČSSR 
reprezentovaly ženy v soutěži družstev a jednotlivkyň (Niederlová, Grecká a Chmelařová), 
v závodech mužů startoval Krčma.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno muži body 3 m prkno ženy body
10. Krčma 483,06 7. Grecká 380,43

15. Niederlová 356,01

Věž muži body Věž ženy body
12. Krčma 419,07 6. Niederlová 306,90

8. Chmelařová 305,10
Družstva žen:

1. NDR
2. SSSR
3. – 4. ČSSR a Rumunsko

Světový pohár ve skocích do vody – (Woodlands)

     Řadu překvapení přinesl zahajovací ročník Světového poháru ve skocích do vody, který 
uspořádal texaský Woodlands. Soutěž z 3 m prkna vyhrál v kategorii mužů Christopher 
Snode a v kategorii žen vyhrála Valerie McFarlaneová z Austrálie. Na věži triumfovali 
Greg Louganis z USA a mistryně světa Irina Kalininová (SSSR). 
     Naši reprezentanti se Světového poháru nezúčastnili. 

1980

Mezinárodní závody

Rostock

     Od 7. do 9. března proběhly v Rostocku tradiční mezinárodní dny skoků do vody. Na 
startu se sešlo 75 závodníků ze 16 zemí, dvanácti evropských a čtyř zámořských (USA, 
Mexiko, Kuba a Kanada poslaly své nejlepší). Tímto „svátkem“ začala mnohým 
závodníkům olympijská sezóna.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno muži
17. Tomáš Krčma
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Výsledky našich reprezentantek: 3 m prkno ženy Věž ženy body
8. Grecká 10. Chmelařová 505,58
17. Niederlová 11. Novotná 505,50
23. Novotná

Minsk

     Mezinárodních závodů v Minsku uprostřed března se mezi zahraniční konkurencí 
objevil i trojlístek našich děvčat – Niederlová, Chmelařová a Novotná. Na 3 m prkně se 
představilo 19 skokanek, na věži se jich představilo 15.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno ženy body
11. Niederlová 595,45
12. Novotná 594,94

Věž ženy body
11. Chmelařová 538,47
12. Niederlová 536,14
13. Novotná 533,49

Haag

     Mezinárodních závodů v Haagu se zúčastnili i naši – Grecká s Krčmou. Na 3 m prkně 
se představilo 22 skokanů a 20 skokanek.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno muži body
2. Krčma 517,95

3 m prkno ženy body
2. Grecká 382,17

XXII. Letní olympijské hry – (Moskva)

     Skokanských soutěží na XXII. OH v Moskvě se zúčastnilo 67 startujících (33 žen a 34 
mužů) z 21 zemí. Naše barvy hájila dvě děvčata – Heidemarie Grecká a Dana Chmelařová.
     Čtyři soutěže skokanů do vody byly v programu olympijských her (3 m prkno a věž 
mužů i žen). Velká bitva o nejcennější kovy na moskevských hrách proběhla ve znamení 
souboje dvou skokanských velmocí – SSSR a NDR. Přestože jsme viděli maximální snahu 
všech startujících, zlaté medaile si rozdělili rovnoměrně pouze reprezentanti těchto dvou 
zemí, jak v soutěžích mužů, tak i v závodech žen. Na 3 m prkně soutěžilo 15 mužů a 24 
žen, na věži pak 15 mužů a 17 žen.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno ženy body
13. Heidemarie Grecká 390,39
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Výsledky našich reprezentantů: Věž ženy body
12. Dana Chmelařová 309,12

Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody – (Skövde)

     Ve Skövde soutěžili o tituly juniorských mistrů Evropy i mladí skokané a skokanky do 
vody. Soutěží se zúčastnilo 14 zemí – NDR, SSSR, RSR, ČSSR, PLR, Jugoslávie, NSR, 
Holandsko, Španělsko, Švýcarsko, Norsko, Finsko, Švédsko a Francie. Celkově startovalo 
48 závodníků (30 děvčat a 18 chlapců). Na 3 m prkně děvčat jsme viděli 23 účastnic ze 14 
států, na věži 18 závodnic z 11 zemí. V soutěži chlapců startovalo na prkně 14 skokanů z 8 
států, na věži pouze 9 ze 6 zemí. 
     K horkým favoritům patřila především stříbrná medailistka z OH v Moskvě 
Emirzjanová. 
     Našim dvěma děvčatům Heidemarii Grecké a Haně Novotné se nedařilo tak, jak si 
samy přály.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno juniorky body
7. Grecká 361,55
9. Novotná 352,10

Věž juniorky body
5. Novotná 282,75

1981

Mezinárodní závody

Rostock

     Tradiční mezinárodní soutěž „Dny skoků“ se uskutečnila v kryté hale Neptun 
v Rostocku. Závody které se konaly 6. – 8. března, byly prvním velkým měřením sil 
světové skokanské špičky po OH v Moskvě. Není tedy divu, že do NDR přijelo na 
sedmdesát reprezentantů z patnácti států. Nechyběli mezi nimi i ani naši. Soutěže se 
skákaly již podle nových pravidel, v nichž došlo k podstatným změnám.
     Naši výpravu potěšila především výkonnost mistrů sportu H. Grecké a T. Krčmy. Heidi 
si vedla skvěle ve skocích z 3 m prkna a po jejich skončení vystoupila na třetí stupínek 
celkové klasifikace. V životní formě se prezentoval starší Tomáš, v téže disciplíně skončil 
mezi 27 startujícími na výborném šestém místě.
     Mezi ženami dominovala na prkně juniorská mistryně Evropy 1980 Brita Baldusová. 
Z 26 startujících byla Grecká bronzová a další naše reprezentantka Novotná čtrnáctá. Na 
věži čs. reprezentantky Novotná, Lingová a Vanišová skončily ve druhé desítce.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno muži body
6. Krčma 545,94
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Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno ženy body Věž ženy body
3. Grecká 455,82 15. Novotná 343,74
14. Novotná 374,34 18. Lingová 273,24

19. Vanišová 269,91

Bolzano

     Krátce po mezinárodním mistrovství ČSSR ve skocích do vody startovaly naše 
reprezentantky na soutěži v Bolzanu. Žel, stejně jako u nás chyběla absolutní světová 
špička z NDR a SSSR. Jinak však byl o italský šampionát velký zájem, což dokumentuje 
účast závodníků z 23 zemí Evropy i zámoří, O to cennější jsou výsledky čs. děvčat.
     Ve skocích z 3 m prkna (startovalo 36 závodnic) zvítězila zcela přesvědčivě Heidemarie 
Grecká s 438,51 bodu. Na věži soutěžilo 22 skokanek. Naše Alena Niederlová skončila na 
3. místě (335,28).
     Obě soutěže se navíc započítávaly i do kombinace, kde jsme rovněž nepřišli zkrátka. 
Naše Niederlová získala bronz.

Výsledky našich reprezentantek: 3 m prkno ženy body
1. Heidemarie Grecká 438,51

Věž ženy body
3. Alena Niederlová 335,28

Evropský pohár ve skocích do vody – (Londýn)

     Evropský pohár ve skocích do vody si získal mezinárodní uznání i značnou publicitu 
jako oficiální soutěž národních družstev. Dvanáctý ročník se konal v Londýně 16. – 19. 
dubna 1981 za účasti šestnácti zemí. Československá výprava měla sedm osob, z toho byli 
čtyři závodníci: H. Grecká, A. Niederlová, H. Novotná a T. Krčma.
     Výsledky našich děvčat lze hodnotit pozitivně. Všechny postoupily do finále a 
v hodnocení národů získaly 3. místo za družstvy SSSR a NDR.
     V soutěži mužů startoval z 3 m prkna Krčma. Zápolil však s bolestivým zraněním nohy 
a nepodal předpokládaný výkon. Ve vylučovacím závodě skončil na 21. místě a nedostal se 
do finále.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno muži body
21. Krčma

3 m prkno ženy body Věž ženy body
6. Grecká 406,41 5. Novotná 339,30
12. Novotná 365,52 8. Niederlová 323,67
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Mistrovství Evropy ve skocích do vody – (Split)

     Soutěží ve skocích do vody se na ME 1981 (5. – 9. září) ve Splitu zúčastnilo celkem 59 
závodníků z osmnácti zemí (28 žen ze 14 států a 31 mužů ze 16 států).
     O evropské prvenství na 3 m prkně žen bojovalo 20 závodnic, na věži 19 skokanek. 
V soutěžích mužů jsme viděli na 3 m prkně 23 a na věži 19 skokanů.
     ČSSR reprezentovaly tři závodnice: Heidemarie Grecká startovala z 3 m prkna, Alena 
Niederlová z věže, Hana Novotná v obou soutěžích. Všechny se kvalifikovaly do finále.
     ME probíhalo podle nových pravidel FINA. Po OH v Moskvě došlo k závažným 
změnám ve skladbě sestav z 3 m prkna. V povinné části, kde se na OH skákalo pět skoků, 
byl obsah upraven na pět skoků z různých skupin se součtem obtížnosti 9,5. Na věži byl 
součet stupňů obtížnosti zvýšen na 7,6 při čtyřech skocích. Tyto úpravy spolu se změnami 
koeficientů obtížnosti u řady skoků znamenaly nutnost pozměnit povinnou část sestav tak, 
aby nedocházelo ke ztrátám cenných bodů v povinné části nižším součtem stupňů 
obtížnosti, než dovolují pravidla. Výběr skoků pro volnou část pravidla nezměnila. 
Obtížnost volných skoků zůstala ve všech disciplínách při ME 1981 na úrovni OH 1980.
    Celkově můžeme říci, že naše děvčata obstála velmi dobře v konkurenci s evropskou 
špičkou. Vystoupení čs. skokanek a jejich výsledky na ME jsou velkým úspěchem této 
sezóny. Závodnice potvrdily nástup z Evropského poháru a přesvědčily, že se s nimi musí
počítat při vrcholných evropských i světových soutěžích.

Výsledky našich reprezentantek: 3 m prkno ženy body Věž ženy body
5. Grecká 413,49 6. Niederlová 359,43
10. Novotná 391,47 7. Novotná 351,69

1982

Evropský pohár ve skocích do vody – (Londýn)

     Evropský pohár ve skocích do vody má širokou mezinárodní publicitu jako oficiální 
soutěž národních družstev a soustřeďuje tradičně špičkové závodníky evropských zemí. 
Třináctý ročník se tento rok konal v Londýně ve dnech 9. – 12. 4. za rekordní účasti 17 
zemí. Československá výprava měla tři závodnice: H. Greckou, A. Niederlovou a H. 
Novotnou, všechny z VŠ Praha. Soutěže mužů jsme neobeslali.
     Výsledky našich děvčat lze celkově hodnotit pozitivně, neboť v silné konkurenci 
obhájily loňské 3. místo za družstvy NDR a SSSR.

Výsledky našich reprezentantek: 3 m prkno ženy body Věž ženy body
7. Grecká 440,40 5. Novotná 373,08

11. Niederlová 315,30
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IV. Mistrovství světa ve skocích do vody – (Ekvádor)

     Soutěže světového šampionátu ve skocích do vody se uskutečnily v bazénu La Pradera. 
Měly vynikající úroveň a přinesly několik pozoruhodných i překvapujících výsledků. 
Středem pozornosti se stali především reprezentanti USA, a z nich hlavně Georgius 
Louganis. Na finále mužské věže asi nikdy nezapomene. Za dokonale provedený čtvrtý 
skok dostal od všech sedmi rozhodčích nejvyšší známku – 10 bodů. Tato skutečnost nemá 
v historii MS i OH obdoby.
     Naši reprezentanti se na MS neprobojovali.

Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody – (Insbruck)

     Na 9. mistrovství Evropy juniorů v rakouském Insbrucku nás reprezentovala Vladimíra 
Hejlová. Šampionát se konal 26. – 29. srpna 1982. Naše skokanka obsadila šestou příčku 
ve skocích z prkna a stala se tak nejúspěšnější členkou čs. výpravy. 

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno juniorky body
6. Hejlová 382,98

1983

Mezinárodní závody

Paříž

     Na pozvání Světové federace sdružených měst se sportovní delegace našeho hlavního 
města zúčastnila mezinárodních závodů ve skocích do vody, které se konaly nedaleko 
Paříže ve městečku Saint-Maur-des-Fossés. Mistryně republiky Heidemarie Grecká 
zvítězila ve skocích z 3 m prkna výkonem 455,60 bodu. Dorostenka Vladimíra Hejlová se 
v téže disciplíně umístila čtvrtá (368,50). V soutěžích startovalo 48 sportovců z Belgie, 
Francie, Itálie, Španělska, Egypta a ČSSR.

Rostock

     Tradiční mezinárodní „Dny skoků“ v Rostocku měly tento rok vynikající obsazení. 
Přihlásili se reprezentanti 17 zemí, premiéru si odbyly skoky s vysokou nesnadností, jež 
některým skokanům přinesly i vysoké bodové hodnocení. Nemilým překvapením pro 
hostitele bylo pouze jediné prvenství domácích (ze čtyř soutěží). Více než tisícovka diváků 
naopak aplaudovala výborným výkonům čínských reprezentantů.
     V soutěži žen na 3 m prkně a na věži jsme měli zastoupení i my, lépe si vedla Grecká. 
Vybojovala šestou příčku, věžařka Niederlová skončila desátá.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno ženy body Věž ženy body
6. Grecká 449,52 10. Niederlová 346,71
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Insbruck

     Heidemarie Grecká vyhrála skoky z 3 m prkna v Insbrucku. Získala 467,97 bodu.

Budapešť

     Také v Budapešti se mluvilo o našich skokankách. Mezi kvalitní zahraniční konkurencí 
vyhrála Grecká soutěž z 3 m prkna (454,62) před Kelemenovou a Jongejansovou 
(Holandsko). Na věži dominovala Hahnová (NDR), která získala 381,60 b., naše Novotná 
byla třetí (361,44).

Bolzano

     Mezinárodní závody ve skocích do vody v Bolzánu skončily výrazným úspěchem naší 
Grecké. Vyhrála soutěž z 3 m prkna výkonem 477,78 bodu. Na věži žen obsadila Novotná 
hezké 5. místo (357,33).

Evropský pohár družstev ve skocích do vody – (Brno)

     V brněnském bazénu Za Lužánkami, nejmodernějším v ČSSR, se o velikonocích 
uskutečnil 12. ročník Evropského poháru družstev ve skocích do vody. Do startovní listiny 
se zapsalo 78 reprezentantů 16 zemí – Británie, Dánska, Francie, Holandska, Itálie, 
Maďarska, NDR, Norska,, NSR, Rakouska, Rumunska, SSSR, Španělska, Švédska, 
Švýcarska a ČSSR.
     Obeslali jsme pouze soutěže žen a jen dvěma závodnicemi – Heidemarií Greckou a 
Hanou Novotnou. Třetí původně nominovaná Alena Niederlová nemohla pro zranění 
startovat. Tím naše reprezentace ztratila možnost obhájit třetí příčku v soutěži družstev 
žen, kterou získala loni v Londýně.
     Na svém loňském kongresu rozhodla evropská plavecká federace (LEN), že roku 1883 
se bude EP konat bez sponzorů a firem, které při něm propagovaly lihoviny a tabákové 
výrobky.
     Soutěž takového významu se u nás konala poprvé. Federální svaz svěřil její technické 
uspořádání TJ VŠ Praha, kde mají skoky do vody dlouholetou tradici, navíc jsou zde 
soustředěni reprezentanti i kvalitní funkcionářský aktiv.
     Samotné soutěže skončily výrazným úspěchem reprezentantů SSSR. Mohli jsme se 
však radovat i my. Třetí místo Hany Novotné na věži je výsledkem, který má nejen 
v Evropě patřičný zvuk. Navíc podle názoru odborníků byly skoky z věže hodnotnější než 
soutěže na 3m prkně. Kvalitní výsledek, k němuž lze přiřadit i šestou příčku Grecké na 
prkně, je určitým závazkem v přípravě na OH a jistě podnítí obě naše reprezentantky 
k vyššímu tréninkovému úsilí.
     Celkově EP potvrdil současný vývoj skokanského sportu. Zvýšila se obtížnost skoků, 
přibylo vrutů i překotů.

Výsledky našich reprezentantek: 3 m prkno ženy body Věž ženy body
6. Grecká 460,14 3. Novotná 399,06
9. Novotná 426,36
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Pořadí družstev žen EP 1983: 1. SSSR 6. NSR
2. NDR 7. Itálie
3. Rumunsko 8. ČSSR
4. Maďarsko 9. Británie
5. Švédsko 10. Holandsko

Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody – (Mylhúzy)

     Toto mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody organizoval 5. – 8. srpna 
francouzský svaz v Mylhúzách.
     Naše barvy hájila pouze skokanka Hejlová, na 3 m prkně skončila na 7. místě (408,70 
bodu).

Mistrovství Evropy ve skocích do vody – (Řím)

     Poslední vrchol nejlepších Evropanů ve skocích do vody před OH 1984 se odehrával 
v Římě 20. – 27. srpna 1983. Celkem 62 skokanů do vody přijelo do Itálie k 16. 
mistrovství starého kontinentu.
     Římský šampionát jsme obeslali i ve skocích do vody, byť pouze třemi závodnicemi. 
Měly však předpoklady přivézt solidní umístění ve finále.
     Soutěže skokanů začaly již v sobotu 20. srpna kvalifikací žen na věži. Z 18 skokanek si 
nejlepších dvanáct vybojovalo postup do finále, mezi nimi i obě naše zástupkyně. Nadějné 
bylo čtvrté místo Hany Novotné. Žel finálové sestavy už tak dokonale nezvládla a nakonec 
skončila až osmá.
     V soutěži žen na prkně startovala i naše Grecká. Mezi 21 účastnicemi si vedla velmi 
dobře, v kvalifikaci obsadila čtvrtou příčku. Ve finále se neustále pohybovala kolem 
medaile, na druhém až třetím místě. Žel tečka se Heidemarii Grecké nevydařila.

Výsledky našich reprezentantek: 3 m prkno ženy body Věž ženy body
5. Grecká 455,91 7. Niederlová 361,53

8. Novotná 359,43

1984

XXIII. Letní olympijské hry – (Los Angeles)

     Naši reprezentanti se olympijských her v Los Angeles nezúčastnily spolu s dalšími 
socialistickými státy v čele ze SSSR.
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Mezinárodní závody ve skocích do vody

Moskva

     Tradičních závodů ve skocích do vody „Jarní vlaštovky“ v olympijském bazénu 
v Moskvě (8. – 11. 3. 1984) se zúčastnili reprezentanti ze 20 zemí. Velmi úspěšně si vedla 
naše Heidemarie Grecká, která zvítězila v soutěži na 3 m prkně před favoritkou 
Aljebjevovou z SSSR a Bensingovou z NDR.
     V soutěži žen na věži obsadily první tři místa domácí reprezentantky. Naše Hana 
Novotná skončila desátá.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno ženy body Věž ženy body
1. Grecká 551,73 10. Novotná 389,55

Aachen

     Počátkem června zvítězila Heidemarie Grecká v 15. ročníku mezinárodních závodů 
v NSR (Aachen). Vítězství bylo dalším důkazem její letošní vynikající formy.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno ženy body
1. Grecká 503,52

Evropský pohár ve skocích do vody – (Hamar)

     V Norském městě Hamaru se konal 5. – 9. dubna 1984 Evropský pohár ve skocích do 
vody. V Norsku se sešla opravdu evropská skokanská špička. Některé státy už provedly 
nominaci na vrcholné soutěže sezóny a nominovaní závodníci si chtěli změřit síly 
s ostatními, „okouknout“ soupeře při velkém závodě. Jinde právě start v EP rozhodoval o 
tom, kdo se objeví v nominaci. Konkurence skutečně kvalitní, tím potěšitelnější byly naše 
výsledky.
     Naše minivýprava se vrátila s pěkným úspěchem. Obě závodnice vybojovaly kvalitní 
umístění. Heidemarie Grecká v soutěži na 3 m prkně dosáhla svého životního úspěchu, 
získala skvělé druhé místo z 28 startujících. Hana Novotná obsadila ve skocích 10 m věže 
pěkné 5. místo mezi 19 závodnicemi.

Výsledky našich reprezentantek: 3 m prkno ženy body
2. Grecká 501,09

Věž ženy body
5. Novotná 390,69



135

Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody – (Lucemburk)

     Letošního mistrovství Evropy juniorů, které se uskutečnilo v Lucemburku ve dnech 26. 
až 29. července 1984, se zúčastnili ve společné výpravě s plavci též zástupci našeho 
skokanského sportu, a to sedmnáctiletá Vladimíra Hejlová se svým trenérem Karlem 
Hejlem. Byla to její již třetí účast na MEJ a předchozí dobrá umístění dávala předpoklady 
k dobrému výsledku i v letošní ročníku. Plánováno bylo páté místo.
     Účast naší jediné zástupkyně skoků do vody lze hodnotit jako úspěšnou. Podala 
vyrovnaný výkon podložený maximální soustředěností a bojovností. Dokázala, že za 
našimi úspěšnými seniorkami Greckou a Novotnou vyrůstá pro náš skokanský sport 
neméně zdatná juniorka.

Výsledky našich reprezentantů: 3 m prkno juniorky body
4. Hejlová 405,81

1985

Mezinárodní závody

Rostock

     Populární, už 30. ročník mezinárodních závodů ve skocích do vody, se konal ve dnech 
28.2. – 3. 3. 1985 v hale Neptun v Rostocku. Zúčastnily se ho také naše skokanky Grecká a 
Novotná. V silně obsazeném závodě byly úspěšné svým umístěním mezi skokanskou 
elitou. Na 3 m prkně naše reprezentantka Heidemarie Grecká po tříměsíčním vysazení 
z tréninku obsadila dobré sedmé, Hana Novotná 12. místo. V soutěži žen na věži patřilo čs. 
reprezentantce Haně Novotné 7. místo.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body Věž ženy body
7. Grecká 479,00 7. Novotná neuvedeno

Moskva

     Po výborně obsazených závodech v Rostocku startovaly naše skokanky do vody na 
stejně kvalitně obsazených závodech  v Moskvě. Grecká byla na 3 m prkně šestá a 
Novotná na věži sedmá.
     Naše závodnice Grecká a Novotná se ve svých disciplínách prosadily mezi evropskou 
špičku, kterou dnes představují především skokanky SSSR a NDR.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
6. Grecká 479,94

Věž ženy body
7. Novotná 426,99
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Vídeň

     Ve Vídni se konaly 5. – 6. července 1985 mezinárodní závody ve skocích do vody. 
Zúčastnily se jich také naše reprezentantky Heidemarie Grecká a Hana Novotná. V soutěži 
na 3m prkně obsadila Grecká pěkné druhé místo za Číňankou. Na 10m věži obsadila 
Novotná šesté místo.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
2. Grecká 490,38

Věž ženy body
6. Novotná 369,48

Bolzano

     Na 21. mezinárodních závodech ve skocích do vody v italském Bolzanu, rodišti 
olympijského vítěze Klause Dibiasiho a bývalého vynikajícího italského reprezentanta 
Giorgia Cagnota, byli ve všech čtyřech soutěžích úspěšní zahraniční závodníci.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
4. Grecká 479,13

Věž žen body
5. Novotná 354,48

Evropský pohár ve skocích do vody – (Curych)

     Vynikajícího úspěchu dosáhly naše reprezentantky Hana Novotná a Heidemarie Grecká 
v Evropském poháru ve skocích do vody. Velkou motivací pro ně byla možnost startovat 
ve Světovém poháru v Šanghaji. S cílem dosáhnout medailová místa odjížděly do Curychu 
s trenérkou dr. Marií Čermákovou, CSc. Při XIV. Evropském poháru, který se konal ve 
dnech 11. – 15. dubna 1985 ve Švýcarsku a kde startovali reprezentanti 15 států, se oběma 
našim závodnicím podařilo dosáhnout úspěchu, který jim mohou všichni závidět.
     Obě naše reprezentantky soupeřily s nejsilnější evropskou konkurencí. Výsledkem byla 
zlatá na věži pro Hanu Novotnou a bronzová na 3m prkně pro Heidemarii Greckou. Navíc 
Hana Novotná dosáhla v soutěži na 10m věži bodového výsledku, jehož dosud žádná naše 
závodnice nedosáhla – 437,70 bodu. Porazila nejlepší konkurentky ze SSSR, NDR a NSR. 
Heidemarie Grecká v soutěži na 3m prkně skončila na stupních vítězů s bronzovou 
medailí. Hana Novotná, která startovala na 3m prkně jako v doplňkové disciplíně, obsadila 
pěkné osmé místo.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
3. Grecká 507,42

Věž ženy body
1. Novotná 437,70
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Světový pohár ve skocích do vody – (Šanghaj)

     Po úspěšném absolvování Evropského poháru ve skocích do vody v Curychu, po 
dosažení zlaté a bronzové medaile, odcestovali naše skokanky Heidemarie Grecká a Hana 
Novotná a trenérkou dr. Marií Čermákovou, CSc., na Světový pohár do čínské Šanghaje. 
Konal se ve dnech 25. – 29. dubna 1985.
     Dobývat úspěchy a medaile na asijské půdě v Šanghaji nebyla lehká záležitost. O tom 
se přesvědčily naše skokanky i jejich trenérka „na vlastní kůži“. Sešla se opravdu světová 
konkurence závodníků, jejichž dřívější výkony byly ozdobeny olympijskými medailemi. 
Ani ti se však v nezvyklém prostředí, za účasti 5000 diváků, kteří fandí domácím divákům, 
neprosadili. Domácí prostředí vyhovovalo čínským reprezentantům.
     Program závodů Světového poháru byl řízen systémem „K. O.“. Jinak se při velkém 
počtu závodníků ani postupovat nedá. Celou sestavu předvedou totiž závodníci pouze 
v kvalifikaci a podle dosažených výsledků postoupí v každé disciplíně 12 závodníků a 
závodnic do finále. Tam se skáče jenom volná sestava, ale dosti komplikovaným 
vylučovacím systémem. Skokani na 5. – 12. místě se podle určitého klíče (losováním) 
střetávají ve dvojicích. Kdo má horší výsledek, odstupuje ze závodu. Čtyři vítězové 
postupují do bojů s první čtveřicí, zase se skáče ve dvojicích. Tak se pokračuje až do 
závěru, kde dva nejlepší bojují o zlato a stříbro, druzí dva o bronzovou medaili. Pořadí na 
dalších místech se neurčuje. Výsledky finalistů se započítávají z pěti volných skoků.
     Obě naše reprezentantky se dostali do finále. Grecká na 3m prkně postoupila jako osmá, 
Novotná na věži jako desátá. Měla smůlu, protože hned v prvním finálovém střetnutí 
dostala za soupeřku výbornou Stasjulevičovou (SSSR), která ji vyřadila. Greckou potkal 
podobný osud. V druhém kole se střetla s Číňankou, která nakonec vybojovala zlatou 
medaili.
     Na stupně vítězů se tedy naše závodnice nedostaly. Grecká i Novotná přesto znovu 
potvrdily, že se mezi světovou elitou neztratí. Když se jejich umístění nedá přesně doložit 
výsledkem dosažených bodů (Grecká vyhrála v prvním kole nad Kanaďankou Katy 
Kelemenovou), zařadily se mezi současnou světovou elitu, tvořenou reprezentantkami 
ČLR, USA, SSSR a NDR.
     Světový pohár bezkonkurenčně ovládli Číňané, vyhrálo jak družstvo mužů, tak i 
družstvo žen. 

Mistrovství Evropy ve skocích do vody – (Sofie)

     Mistrovství Evropy se tento rok konalo od 4. do 11. srpna v Sofii. Československo 
reprezentovaly Hana Novotná s Heidemarií Greckou.
     První finálovou soutěží byly skoky žen z 10m věže. K dvanácti finalistkám patřila i 
Hana Novotná, bojující se střídavými úspěchy. Někteří od vítězky letošního EP čekali víc, 
jiní upozorňovali na ne zcela úplné obsazení zmíněné soutěže. Konečně 5. místo znamená 
další vzestup Novotné na evropských šampionátech.
     Finále žen na 3m prkně zahajovala Grecká jako druhá z kvalifikace. Její nejvážnější 
konkurentkou byla Baldusová, která při jednom ze skoků uklouzla a spadla do vody. 
Rozhodnutím mezinárodní jury byla Baldusová, která zcela pokazila jeden skok, 
diskvalifikována, neboť špatný skok nebyl zaviněn povětrnostními podmínkami. Tímto 
výrokem poroty se naše Grecká posunula na třetí místo a získala bronzovou medaili.
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Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
3. Grecká 470,22

Věž ženy body
5. Novotná 340,23

1986

Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody – (Berlín)

     Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody se tento rok uskutečnilo 24. – 27. 7. 
1986 v Západním Berlíně. Ve skokanských soutěžích nás reprezentovala Martina Beranová 
ve skocích ze 3m prkna. Do osmého skoku se držela na pěkném šestém místě, v devátém
„přetočila“ a výsledkem bylo zaslouženě nízké bodové hodnocení. V desátém skoku už nic 
nezachránila, psychika také udělala své.

Mezinárodní závody

Moskva

     Skokanky do vody zahájily soutěže na 3m prkně, v níž naše reprezentantka Heidemarie 
Grecká patřila k favoritkám. Nakonec však skončila až na 8. místě.
     Závod žen z 10m věže se vyvíjel zcela slibně pro naši Hanu Novotnou. Po šestém skoku 
byla na čtvrtém místě, ale sedmý skok se jí nepovedl, a tak si pohoršila. Novotná skončila 
nakonec na sedmém místě, od vítězky Evropského poháru se čekalo lepší umístění.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body Věž ženy body
8. Grecká 452,22 7. Novotná 368,31

V. Mistrovství světa ve skocích do vody – (Madrid)

     Mistrovství světa ve skocích do vody se tento rok konalo 14. – 28. srpna v Madridu. 
Soutěže ve skocích do vody žen patřily na MS v Madridu k těm, v nichž jsme si dělali 
šance na kvalitní umístění, snad i na medaile. Nikdo nepředpokládal, že například 
bronzová medailistka ze Sofie se nedostane ani do finále. V mužích jsme na tomto 
mistrovství světa zastoupení neměli. Ve skocích z 3m prkna i na věži dominovaly Číňanky, 
v mužích reprezentanti USA.
   V závodě na 3m prkně žen bylo přihlášeno 36 závodnic. Už vstup Heidemarie Grecké 
nebyl příliš šťastný. V povinných skocích se držela dlouho na devátém místě, což bylo 
proti očekávání horší, přesto ještě „postupové“. Poslední z povinných zkazila natolik, že do 
programu volných skoků nastupovala jako šestnáctá. Ještě si o dvě místa polepšila, 14. 
příčka ovšem na finále nestačí.
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   O mnoho lépe jsme neskončili ani na věži, kde Novotná začala velmi dobře. Po prvních 
dvou skocích v kvalifikaci byla dokonce čtvrtá, pak ale pokazila a jenom díky velké 
schopnosti koncentrace si Hanka zajistila účast ve finále. Naší skokance po dobrém 
začátku nevycházely dopady a nakonec skončila až na 11. místě.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body Věž ženy body
14. Grecká 431,43 11. Novotná 332,67

1987

Mezinárodní závody

Rostock

     V Rostocku se konal 32. ročník tradičních mezinárodních závodů ve skocích do vody, 
kterými začal seriál významných podniků. Od 5. do 8. března 1987 hostila zimní plovárna 
Neptun Halle špičkové závodníky z 20 zemí, včetně našich Grecké a Novotné. Světovou 
třídu představovali závodníci z ČLR, USA, Kanady, Kuby a z Evropy držitelky medailí ze 
zimního mistrovství NDR, členové družstva SSSR a další.
     Velkými favority soutěží byli reprezentanti Číny a SSSR. Sedmé místo naší skokanky 
Heidemarie Grecké na 3m prkně se zdá možná nepříliš dobré, ale není to tak úplně pravda. 
Před naší závodnicí se umístily jen skokanky NDR a Číny. Stejná situace byla na věži, kde 
Hana Novotná obsadila deváté místo.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body Věž ženy body
7. Grecká 463,71 9. Novotná neuvedeno

Moskva

     Mezinárodní závody ve skocích do vody „Jarní vlaštovky“ se konaly ve dnech 12. až
15. března 1987 v olympijském bazénu v Moskvě. Těchto tradičních skokanských závodů 
se zúčastnilo na 100 závodníků ze 17 zemí. Tedy těžká konkurence, ale pro naší 
reprezentantku Heidemarii Greckou, startující na 3m prkně, to byl závod úspěšný. 
Vybojovala si místo na stupních vítězů. První tři závodnice překonaly hranici 500 bodů. O 
pořadí rozhodly jen minimální rozdíly. Hana Novotná skončila na věži na 12. místě.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body Věž ženy body
3. Grecká 505,38 12. Novotná 366,24

CAN-AM-MEX

     CAN-AM-MEX je zkrácený název tradičního červnového turné a závodů skokanů do 
vody v Severní Americe – v Montrealu, Boca Raton (USA) a v Mexico City. Na tomto 
turné startovala reprezentační družstva ze 13 států, zúčastnila se absolutní světová špička.
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     Vynikající výsledky měla především Heidemarie Grecká. V mimořádně silné 
konkurenci, srovnatelné s olympijskými hrami, obsadila ve skocích z třímetrového prkna 
v Montrealu třetí místo, v kalifornském Boca Ratonu skončila šestá poté, co vylučovací 
soutěž absolvovala jako třetí. Ve finále v Mexiku obsadila čtvrté místo. Škoda jen, že naši 
druhou reprezentantku, specialistku na skoky z věže Hanu Novotnou, postihl zánět bicepsu 
a byla značně oslabena. Nakonec skončila  v Montrealu třináctá a v Mexiku šestnáctá.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
3. Grecká (Montreal) 470,88
6. Grecká (Boca Raton) neuvedeno
4. Grecká (Mexiko) neuvedeno

Věž ženy body
13. Novotná (Montreal) neuvedeno
16. Novotná (Mexiko) neuvedeno

Vídeň

     Prověrkou připravenosti našich skokanek před vrcholy sezóny byly mezinárodní závody 
ve Vídni. Startovali zde zástupci 22 zemí, v podstatě velká část světové špičky mužů i žen. 
I startovní pole byla pro nás nezvykle početná – například 38 žen ve skocích z prkna a 
dokonce 47 mužů v téže disciplíně. Ani věž nepřišla zkrátka – 43 mužů a 31 žen.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
2. Grecká 477,30

Věž ženy body
5. Novotná neuvedeny

Londýn

     V Londýnském Crystal Paláci se uskutečnily 5. – 6. prosince velké mezinárodní závody 
ve skocích do vody, které byly početně i kvalitativně dobře obsazeny. Zúčastnily se jich 
také obě naše reprezentantky Grecká a Novotná a obě byly v silné konkurenci úspěšné.
     Startovaly jen v soutěži ze 3m prkna, protože Hana Novotná po svém zranění ještě 
nemohla skákat ve své disciplíně, ve skocích z 10m věže.
     Na 3m prkně žen bylo 21 závodnic z devíti států a to nejen z Evropy, ale i z USA,
Kanady, Austrálie a Číny. Amerika a Čína měly ve svém družstvu své špičkové závodnice. 
Tím potěšitelnější byla skutečnost, že obě naše skokanky se probojovaly do 
dvanáctičlenného finále. A i tam si vedly velmi úspěšně. Heidemarie Grecká skončila na 3. 
místě za dvěma Číňankami, Hana Novotná obsadila 11. místo, a to je na 3m prkně velmi 
pěkné umístění.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
3. Grecká 451,20
11. Novotná 389,67
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Evropský pohár ve skocích do vody – (Sofie)

     Šestnáctého ročníku Evropského poháru ve skocích do vody, který se konal v Sofii ve 
dnech 9. – 12. dubna 1987, se zúčastnily také dvě naše reprezentantky – Heidemarie 
Grecká a Hana Novotná.
     V soutěžích EP startovalo celkem 43 mužů a 40 žen ze 17 států. Naše ženy startovaly 
jen v soutěži jednotlivkyň, protože Grecká skáče jenom ze 3m prkna a Novotná je 
specialistkou na skoky z věže.
     Dvojnásobného úspěchu dosáhla Grecká. Nejprve byla nejlepší jednotlivkyní v soutěži 
družstev, druhý den zvítězila v individuální soutěži dvanácti nejlepších závodnic, 
uspořádané vyřazovacím způsobem. Dvaadvacetileté Heidemarii Grecké se podařilo získat 
dvě zlaté medaile v EP, což je zatím její životní úspěch. Po bronzové medaili přede dvěma 
lety z Curychu a loňském stříbře v Lundu zdolala tentokrát všechny své soupeřky, v čele 
s výbornými skokankami NDR a SSSR.
    Hana Novotná na 10m věži skončila v kvalifikaci na 6. místě mezi závodnicemi 12 států. 
S výkonem našich skokanek v EP můžeme být spokojeni. Udělaly nám velkou radost.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
1. Grecká 499,95

Věž ženy body
6. Novotná 385,47

Světový pohár ve skocích do vody – (Amersfoort)

     VI. ročník Světového poháru ve skocích do vody se vůbec poprvé konal v Evropě, 23. –
26. dubna 1987 v Amersfoortu v Nizozemí. Sešla se při něm celá světová elita. Nejprve 
byla na programu soutěž družstev, v níž startovali všichni (i jednotlivci) a podle umístění 
postupovali do finále. Potom se skákal vylučovací závod.
     Naše skokanky – Grecká a Novotná – nebyly klasifikováni jako družstvo, jenom jako 
jednotlivkyně. Grecká, nedávná vítězkyně Evropského poháru, obsadila 6. místo a 
postoupila do finále jednotlivkyň. Tam však byla ve čtvrtfinále vyřazena Babkovovou ze 
SSSR a nakonec skončila na 6. místě. Hana Novotná ve skocích z věže do závěrečných 
bojů bohužel nepostoupila, obsadila 14. místo.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
6. Grecká 470,70

Věž ženy body
14. Novotná neuvedeno

Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody – (Řím)

     Tento rok se konalo 20. – 26. července již 14. mistrovství Evropy juniorů ve skocích do 
vody, tentokrát v Římě. Naše mladé skokanky se nezúčastnily. Přestože byly dobře 
připraveny a počítalo se minimálně s osmým místem, nakonec se „nevešly“ do výpravy.
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Mistrovství Evropy ve skocích do vody – (Štrasburk)

     Tento rok se konalo již 18. mistrovství Evropy ve skocích do vody, tentokrát 14. – 22. 
8. 1987 ve Štrasburku. Zúčastnily se ho také dvě naše závodnice Heidemarie Grecká 
s Hanou Novotnou.
     Do soutěže žen ve skocích z 3m prkna se přihlásilo celkem 22 závodnic. Grecká 
postoupila do finále z 2. místa, Hana Novotná skončila v kvalifikaci na 16. místě a tak do 
finále nepostoupila. Grecká nakonec skončila ve finále na 3m prkně na 5. místě.
     Na věži nás reprezentovala Novotná. Na minulém mistrovství Evropy v Sofii byla pátá 
a i tady patřila k závodnicím, o jejichž postupu do finále nikdo nepochyboval. Jenže sport 
umí být i krutý a Hanka se do finále neprobojovala, skončila v kvalifikaci na 13. místě.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
5. Grecká 488,31

Věž ženy body
13. Novotná 332,79

1988

Mezinárodní závody

Varšava

     Na mezinárodních závodech skokanů do vody ve Varšavě zvítězila v soutěži žen na 
věži Rumunka Georgeová, 3. místo obsadila Hana Nováková, 6. místo Klásková.

Evropský pohár ve skocích do vody – (Edinburgh)

     Evropský pohár se konal ve dnech 30. března až 2. dubna v Edinburghu za účasti 
závodníků z 15 zemí. Naši reprezentanti se těchto závodů nezúčastnili, a tak alespoň ve 
stručnosti uvádím výsledky.

Výsledky: 3m prkno muži body Věž muži body
1. Drožin (SSSR) 618,06 1. Timošinin (SSSR) 635,04
2. Killat (NSR) 595,02 2. Čogovadze (SSSR) 625,80
3. Stajkovič (Rakousko) 588,36 3. Morgan (V. Británie) 594,06

3m prkno ženy body Věž ženy body
1. Laškovová (SSSR) 471,60 1. Abichtová (NDR) 446,28
2. Borodulinová (SSSR) 468,54 2. Mirošinová (SSSR) 443,00
3. Baldusová (NDR) 455,13 3. Gadunovová (SSSR) 426,12
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Výsledky družstev:

Družstva ženy Družstva muži Družstva celkově
1. SSSR 193 1. SSSR 194 1. SSSR 387
2. NDR 186 2. NDR 180 2. NDR 366
3. NSR 177 3. NSR 172 3. NSR 349
4. Itálie 160 4. Itálie 161 4. Itálie 321
5. Norsko 157 5. Španělsko 144 5. Norsko 301
6. V. Británie 152 6. Norsko 144 6. V. Británie 289

Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody – (Amersfoort)

     Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody se konalo ve dnech 28. – 31. června 
1988 v nizozemském Amersfoortu.
     Na MEJ startovaly také naše mladé skokanky, které se kvalifikovaly na domácím 
přeboru ČSSR. Nováková na věži obsadila 8. místo. Také Krausová na 3m prkně skončila 
na 8. místě.

Výsledky našich reprezentantů: 3m prkno juniorky body
8. Krausová neuvedeno

Věž juniorky
8. Nováková neuvedeno

XXIV. Letní olympijské hry – (Soul)

     Letní olympijské hry, tentokráte už v pořadí 24., se konaly od 17. září až do 1. října 
v Soulu. Ve skokanských soutěžích se dávali největší naděje skokanům a skokankám USA, 
Číny, ale taky SSSR a NDR. Z našich do skokanských soutěží na OH nebyl nikdo 
nominován.
     Do kvalifikační soutěže mužů na 3m prkně se přihlásilo 35 skokanů. Nejdramatičtější 
událostí této části byl málem osudný devátý pokus Gregoryho Louganise. Uhodil se při 
něm o prkno do hlavy, z bazénu mu museli pomoci. Tržnou ránu nakonec lékař zašil 
čtyřmi stehy, Louganis pokračoval v soutěži a nakonec obhájil titul olympijského vítěze.
     Do kvalifikační soutěže na 10m věži se přihlásilo 26 startujících. Postupovalo zase
dvanáct nejlepších. Ve finále se odehrálo velké drama, které pro sebe nakonec rozhodl 
Greg Louganis. Protože to bylo po 3m prkně jeho druhé prvenství, obhájil tak svůj triumf 
z Los Angeles.
     Diváci v přeplněném hledišti byly svědky čínského triumfu, kterým skončily skoky do 
vody žen ze třímetrového prkna. Zlatou medaili vybojovala s převahou 55,90 bodu Min 
Kao před svou krajankou Čching Li.
     Do soutěže žen na 10m věži se přihlásilo 20 závodnic, které se snažily, aby svým 
výkonem si zajistily účast ve finále. Do finále se z 20 účastnic probojovalo 12 nejlepších. 
Samé známé tváře. Byla mezi nimi i řada těch, s nimiž má naše reprezentantka Hana 
Novotná velice aktivní bilanci. Podle výsledků z věže se ukázalo, jak nesprávné bylo 
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rozhodnutí vyřadit z nominace Hanu Novotnou, která měla reálnou naději startovat ve 
finále a důstojně se vněm umístit. Její výsledky z této předolympijské sezóny i 
spolehlivost, s jakou po dlouhá léta plnila reprezentační úkoly, byly dostatečnou zárukou.
     Dramatický finálový boj závodnic Číny, USA a SSSR vyhrála nakonec sedmnáctiletá 
Číňanka Sü Jan-mej z Pekingu.
     Číňanky znovu potvrdily, že skoky jsou disciplínou, která jim velice vyhovuje. 
Američanky prokázaly, že dovedou bojovat do posledního okamžiku a závodnice SSSR 
předvedly, že do světové špičky patří. Pro přehled uvádím alespoň medailové umístění 
v jednotlivých disciplínách.

Výsledky: 3m prkno muži body Věž muži body
1. Louganis (USA) 730,80 1. Louganis (USA) 638,61
2. Liang Te-tchan (Čína) 704,88 2. Siung Ni (Čína) 637,47
3. Te Liang-li (Čína) 665,28 3. Mena (Mexiko) 594,39

3m prkno ženy body Věž ženy body
1. Min Kao (Čína) 590,23 1. Sü Jan-mej (Čína) 445,20
2. Čching Li (Čína) 534,33 2. Mitchellová (USA) 436,95
3. McCormicková (USA) 533,19 3. Williamsová (USA) 400,44

           Pořadí států ve skokanských soutěžích na OH podle bodů: Stát body
1. Čína 36
2. USA 30
3. SSSR 12
4. Mexiko 5
5. NSR 3
6. NDR 2

1989

Evropský pohár ve skocích do vody – (Curych)

     Osmnáctý ročník Evropského poháru proběhl v curyšské hale Oerlikon ve dnech 30. 
března až 2. dubna a přinesl hned dvě velká překvapení. Prvním byla porážka Baldusové 
osmnáctiletou Krügerovou z Rostocku a dalším bylo vystoupení teprve třináctileté 
Schmalfussové z Berlína, která ve finále porazila Beckerovou z NSR.
     Svoji přední pozici potvrdili sovětští skokani, kteří získali všechny tři týmové trofeje a 
odsunuli závodníky NDR a NSR na další místa.
     Naše skokanská reprezentace se tohoto evropského šampionátu nezúčastnila.

Výsledky: muži body ženy body Družstva celkově body
1. SSSR 189 1. SSSR 194 1. SSSR 383
2. NDR 176 2. NDR 186 2. NDR 362
3. NSR 172 3. NSR 175 3. NSR 347
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Mistrovství Evropy ve skocích do vody – (Bonn)

     Tento rok se mistrovství Evropy ve skocích do vody konalo 12. – 20. srpna v Bonnu 
(NSR). Bohužel naše reprezentace se klání ve skocích do vody nezúčastnila, a tak alespoň 
uvádím medailové výsledky v jednotlivých disciplínách.

Výsledky:

MUŽI
1m prkno body 3m prkno body
1. Jongejans (Nizozemí) 394,08 1. Killat (NSR) 672,75
2. Stačenko (SSSR) 378,24 2. Gladčenko (SSSR) 666,42
3. Gladčenko (SSSR) 363,23 3. Hempel (NDR) 663,84

Věž body
1. Čogovadze (SSSR) 639,69
2. Hempel (NDR) 578,43
3. Timošinin (SSSR) 572,40

ŽENY
3m prkno body Věž body
1. Babkovová (SSSR) 514,23 1. Wetzigová (NDR) 403,35
2. Baldusová (NDR) 510,72 2. Afoninová (SSSR) 400,83
3. Alexejevová (SSSR) 486,09 3. Eichlerová (NDR) 395,55

1990

Mezinárodní závody

Lipsko

     V Lipsku se 1. – 4. března 1990 uskutečnil 35. ročník mezinárodních závodů ve 
skocích do vody. Tradičních Dnů skoků se zúčastnili v polovině března závodníci 
z patnácti států. Loňská vítězka soutěže žen ze 3m prkna a jedna z nejlepších skokanek 
NDR Brita Baldusová tentokrát jen přihlížela.           
     Naše Heidemarie Grecká-Bártová se po vyřazovací soutěži na 3m prkně umístila na 
7. místě výkonem 442,50 bodu. Alena Krausová v této soutěži obsadila 22. místo 
(354,03). Zora Nováková v soutěži na věži byla devatenáctá (296,07). 

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
7. Heidemarie Grecká-Bártová 442,50
22. Alena Krausová 354,03

Věž ženy body
19. Zora Nováková 296,07
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Rzeszów

     Mezinárodních závodů v polském Rzeszówě 17. – 18. března se zúčastnilo osm států 
– Bulharsko, Československo, NDR, Polsko, Rakousko, Rumunsko, SSSR a Švýcarsko. 
     Na 1m prkně startovalo sedmnáct žen. Naše Absolonová skončila na 11. místě výkonem 
309,20 bodu, na 13. místě Kristina Daňková (303,10) a na 14. místě Eliška Daňková 
(294,70).
     Na 3m prkně soutěžilo 19 závodnic, 14. místo obsadila Andrea Absolonová (314,60), 
16. místo Eliška Daňková (310,70) a 19. místo Kristina Daňková (289,35).

Výsledky našich reprezentantek: 1m prkno ženy body
11. Absolonová 309,20
13. K. Daňková 303,10
14. E. Daňková 294,70

3m prkno ženy body
14. Absolonová 314,60
16. E. Daňková 310,70
19. K. Daňková 289,35

Štrasburk

     Mezinárodní závody ve francouzském Štrasburku proběhly ve dnech 28. – 30. dubna za 
účasti 180 závodníků z 23 oddílů. Na 3m prkně soutěžilo osm závodnic, z nich byla 
nejúspěšnější Heidemarie Bártová výkonem 474,90 bodu. 
     V soutěži juniorek na 3m prkně (14 závodnic) získala prvenství opět naše skokanka –
Alena Krausová (389,30). Na 1m prkně obsadila Krausová 3. místo (337,40). Na věži 
v soutěži juniorek zvítězila Zora Nováková výkonem 345,20 bodu.

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
1. Heidemarie Bártová 474,90

3m prkno juniorky body
1. Alena Krausová 389,30

1m prkno juniorky body
3. Alena Krausová 337,40

Věž juniorky body
1. Zora Nováková 345,20

  Cáchy (SRN)

     Mezinárodních závodů v Cáchách ve dnech 15. – 17. června se zúčastnili zástupci 
čtrnácti států – Dánska, Francie, Maďarska, Nizozemí, Rakouska, Rumunska, SRN, SSSR, 
Španělska, Švédska, Švýcarska, USA a ČSFR.
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     Za nás startovaly: na 3 m prkně Andrea Absolonová, Heidemarie Bártová, Alena 
Krausová a na věži Zora Nováková. Největší překvapení se k naší radosti zrodilo v soutěži 
žen na 3m prkně (21 závodnic), kde ve finále zvítězila Heidemarie Grecká-Bártová 
výkonem 496,74 bodu. Heidemarie Grecká-Bártová se po mateřské dovolené dostala do 
bývalé formy. Kromě Grecké nás zastupovaly ještě Alena Krausová (13. místo – 193,29 
bodu) a Andrea Absolonová (16. místo – 191,43).
     V soutěži žen na věži startovalo 20 závodnic, i tam jsme měli své zastoupení – Zora 
Nováková (11. místo – 327,00 bodu).

Výsledky našich reprezentantek: 3m prkno ženy body
1. Grecká 496,74
13. Krausová 193,29
16. Absolonová 191,43

Věž ženy body
11. Nováková 327,00

Vídeň

     Československé reprezentantky absolvovaly závody ve Vídni, kde sešla konkurence 
z 21 států světa, včetně Kanady, USA, Mexika a Číny. Pouhé čtyři desetiny bodu 
nakonec dělily Heidemarii Bártovou-Greckou od stříbrné medaile v soutěži ze 3m 
prkna. Novákové se nepodařilo dostat se do finále a skončila na 18. místě.

Výsledky: 3m prkno ženy body
1. Lafaceová (USA) 287,88
2. Baldusová (NDR) 278,97
3. Bártová (ČSFR) 279,55

Bolzano

     V sobotu 14. července 1990 se vrátily československé skokanky do vody z Itálie, kde se 
zúčastnily silně obsazeného mítinku.
     To co se nepovedlo ve Vídni, si Bártová vynahradila v italském Bolzanu. V konkurenci 
závodnic z 23 zemí světa skákala ve výborné pohodě, Bártová po zásluze zvítězila. 
Krausová ve skocích ze 3m prkna obsadila 21. místo, Nováková byla na věži šestnáctá.

Výsledky: 3m prkno ženy body
1. Bártová (ČSFR) 478,74
2. Jongejansová (Nizozemí) 467,88
3. Cruzová (Španělsko) 448,80
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Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody – (Frankfurt nad Mohanem)

     Mistrovství Evropy juniorů ve skocích do vody se uskutečnilo 19. – 21. července ve 
Frankfurtu nad Mohanem.
     Bohužel o naší reprezentaci  na tomto klání juniorů se v dostupných pramenech nic 
nepíše, a tak zůstáváme o tyto informace ochuzeni.
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6.3. VODNÍ PÓLO

1976

XXI. Letní olympijské hry – (Montreal)

     V olympijském turnaji vodních pólistů excelovali znovu maďarští reprezentanti, jejichž 
tým je z historického hlediska daleko nejúspěšnějším celkem na OH moderní doby. 
Mužstvo vodních pólistů ČSSR se na olympijské hry do Montrealu nekvalifikovalo.

Výsledky olympijského turnaje:
Tabulka A (o 1. – 6. místo) Tabulka B (o 7. – 12. místo)
1. Maďarsko 7. Kuba
2. Itálie 8. SSSR
3. Holandsko 9. Kanada
4. Rumunsko 10. Mexiko
5. Jugoslávie 11. Austrálie
6. NSR 12. Írán

1977

Mistrovství Evropy ve vodním pólu – (Jönköping, Falköping)

     Vodní pólisté sehráli své zápasy v Jönköpingu a Falköpingu. Našim reprezentantům 
byla přisouzena účast opět v B skupině. Žel, nepodařilo se jim splnit cíl, což značně 
komplikuje cestu dalšího postupu na ME, MS a OH. Umístění na třetím místě není sice 
tragédií, ale v duchu jsme si asi přáli víc.

Pořadí: Skupina A Skupina B
1. Maďarsko 1. Řecko
2. Jugoslávie 2. Bulharsko
3. Itálie 3. ČSSR
4. SSSR 4. Švédsko
5. Holandsko 5. Polsko
6. NSR 6. Velká Británie
7. Rumunsko 7. Francie
8. Španělsko
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1978

Mistrovství Evropy juniorů – (Budapešť)

     Když před sedmi roky obsadili naši junioři na MEJ v Rotterdamu 7. místo, málokdo 
předpokládal, že budeme čekat dalších sedm na to, aby se naši hráči mohli zúčastnit MEJ.
     Naši chlapci nezklamali, naopak překvapili nejen odborníky a příznivce doma, ale i 
v Budapešti. Cenným 6. místem se postarali o jeden z našich největších poválečných 
úspěchů.

Pořadí MEJ 1978: 1. SSSR 9. Itálie
2. Maďarsko 10. Polsko
3. NSR 11. Holandsko
4. Španělsko 12. Rakousko
5. Jugoslávie 13. Francie
6. ČSSR 14. Švédsko
7. Bulharsko 15. Velká Británie
8. Rumunsko 16. Švýcarsko

III. Mistrovství světa ve vodním pólu – (Itálie)

     Světový šampionát vodních pólistů probíhal na dvou místech. Z menší části 
v přebudovaném olympijském stadiónu, který pamatuje zfašizované OH 1936, větší 
množství zápasů se pak hrálo v komplexu tří bazénů ve čtvrti Spandau. Zde je zase „sídlo“ 
válečného zločince R. Hesse. Mistrovství světa se zúčastnilo 16 zemí, naši reprezentanti se 
na MS neprobojovali. 
     
Pořadí na MS 1978: 1. Itálie 9. Austrálie

2. Maďarsko 10. Kuba
3. Jugoslávie 11. Španělsko
4. SSSR 12. Řecko
5. USA 13. Holandsko
6. Rumunsko 14. Kanada
7. NSR 15. Mexiko
8. Bulharsko 16. Izrael

     Těžko se najde opatření, které by zajistilo ČSSR účast na OH v Moskvě. Největší 
překážkou je start pouze dvanácti celků a evropská, velmi silná kvalifikace umožňuje účast 
jen vítězi, zcela mimořádně i druhému.
     V plánech FINA je konání tzv. Světového poháru ( 1979 v Kuvajtu), na němž by mělo 
startovat šestnáct družstev. Zdá se, že našemu pólu se naskytne příležitost až v roce 1981, 
kdy se v jugoslávském Splitu uskuteční patnácté ME.
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1979

     V tomto roce se o naší reprezentaci vodního póla na mezinárodních soutěžích bohužel 
nic nepíše.

1980

XXII. Letní olympijské hry – (Moskva)

     Na olympijský turnaj vodních pólistů (20. – 30. července) se kvalifikovalo celkem 12 
družstev, která hrála v Moskvě ve třech skupinách. Z každé skupiny postoupily první dva 
celky do finále (o 1. – 6. místo), další týmy pak hrály o umístění na 7. – 12. příčce.
     Naši pólisté na OH nestartovali, jak známo nehráli ani kvalifikaci. Náročný olympijský 
turnaj nakonec vyhráli v domácím prostředí reprezentanti SSSR, kteří neztratili ani jediný 
bod.

Pořadí olympijského turnaje 1980:

Tabulka A (o 1. – 6. místo) Tabulka B (o 7. – 12. místo)
1. SSSR 7. Austrálie
2. Jugoslávie 8. Itálie
3. Maďarsko 9. Rumunsko
4. Španělsko 10. Řecko
5. Kuba 11. Švédsko
6. Holandsko 12. Bulharsko

Mistrovství Evropy juniorů – (Sittard)

     Turnaj vodních pólistů se uskutečnil (3. – 10. 8.) v holandském Sittardu. Startovalo 
celkem sedmnáct družstev. Juniorským mistrem Evropy se nakonec překvapivě stali hráči 
Španělska před SSSR a Maďarskem. Naše juniorská reprezentace na MEJ nestartovala.

Pořadí MEJ 1980: 1. Španělsko 7. Holandsko
2. SSSR 8. Jugoslávie
3. Maďarsko 9. Polsko
4. NSR 10. Velká Británie
5. Rumunsko 11. Švédsko
6. Itálie 12. Rakousko

1981
Mezinárodní turnaj

Varšava

     K prvnímu letošnímu oficiálnímu měření sil našeho reprezentačního družstva došlo 
koncem dubna ve Varšavě. Na „Bumar Cup“ se bohužel sjela jen polovina původně 
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zvaných soupeřů, takže z předpokládaných pěti turnajových utkání zbyla jen dvě. Pod 
vedením trenéra L. Bottlika nastoupil čs. tým ve složení: Kula, Vidumanský, Dabrovský, 
Jaška, Bohát, Salona, Čiliak, Sirotný, Chvátal, Borsig, Toma a Tomík. Až na bratislavské 
hráče Sirotného a Borsiga tedy kádr tvořili hráči mistrovského celku ČH Košice.
     Utkání splnila svůj účel i očekávání. Víme dobře, že oba soupeři nás v minulosti 
nejednou dokázali řádně potrápit. Proto jsou přesvědčivá vítězství potěšující. Ale Bulhaři 
nenastoupili se svým nejlepším kádrem ( Bulharsko ve stejném termínu startovalo na 
Světovém poháru v USA), a tak výsledek nelze přeceňovat. Teprve další utkání čs. 
reprezentace ukáží, do jaké míry úspěšné vykročení ve Varšavě předznamenalo průběh 
letošní sezóny.

Výsledky utkání: ČSSR – Bulharsko 16 : 10
Polsko – Bulharsko 10 : 5
ČSSR – Polsko 11 : 7

Mistrovství Evropy ve vodním pólu – (Split)

     Ve dnech 5. – 12. 9. 1981 ve Splitu bojovalo v B-skupině ME i reprezentační družstvo 
vodních pólistů ČSSR. Základní kádr tvořili hráči ČH Košice.
     Účast československého reprezentačního družstva na XV. ME ve vodním pólu je možné 
hodnotit velmi kladně. Hráči dokázali ve velmi vyrovnaných střetnutích překonat stresové 
situace a dokumentovat vzestupnou úroveň čs. vodního póla.

Užší nominace hráčů: brankáři – Kula (ČH Košice), Solil (CHZWP Nováky)
obránci – Dabrovský, Bohát, Vidumanský (ČH Košice)
středový hráči – Jaška, Salona (ČH Košice), Sirotný (UK Bratislava)
útočníci – Bačík, Čiliak (ČH Košice), Poláčik (Kúpele Piešťany), 

     Borsig, Žurek (UK Bratislava)

Výsledky finále B: ČSSR – Řecko 8 : 7
ČSSR – Francie 8 : 8

Tabulka A skupiny: Tabulka B skupiny:
1. NSR 1. ČSSR
2. SSSR 2. Řecko
3. MLR 3. Bulharsko
4. Jugoslávie 4. Francie
5. Španělsko
6. Itálie
7. RSR
8. Holandsko
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1982

Mezinárodní turnaj

     Ve dnech 16. – 18. 4. 1982 se reprezentační družstvo mužů ve vodním pólu zúčastnilo 
mezinárodního turnaje ve Francii ve městě LA Rochelle. Na turnaji byly družstva 
s kterými jsme hráli na posledním ME ve Splitu (Anglie, Švýcarsko a domácí Francie). 
Domácí byli považováni za favorita turnaje.
     Turnaj dokumentoval vzestupnou úroveň čs. vodního póla. Nepřetržitá úspěšná série 
vítězných mezistátních střetnutí signalizuje rázný vstup čs. reprezentace mezi světovou 
elitu.

Pořadí: Výsledky: ČSSR – Švýcarsko 12:7
1. ČSSR ČSSR – Anglie 15:8
2. Francie ČSSR – Francie 12:9
3. Anglie
4. Švýcarsko

IV. Mistrovství světa ve vodním pólu – (Ekvádor)

    Také vodní pólisté soutěžili letos o čtvrtý světový titul v pořadí. Předcházející 
šampionáty vyhráli hráči Maďarska (Bělehrad 1973), SSSR (Cali 1975) a Itálie (Berlín 
1978).
     Po kvalifikačních zápasech na jednotlivých kontinentech se do Ekvádoru probojovalo 
šestnáct celků. Pořadatelé z Guayaquilu vybrali pro zápasy bazén Jambeli, kde mohlo 
každému střetnutí přihlížet 3000 diváků.
     Do základních skupin (čtyři po čtyřech družstvech) byly reprezentační týmy nasazeny 
podle výkonnosti posledních let. Nejsilnější byla „A“ skupina, v níž startoval mistr Evropy 
1981 (NSR), mistr světa 1978 (Itálie), čtvrtý z OH 1980 a pátý z ME 1981 (Španělsko). 
Tyto tři silné celky doplnil Nový Zéland.
     V druhé sérii bojů, kdy byl v sázce postup do závěru o medaile (o 1. – 8. místo), se 
hrálo ve dvou skupinách. Zatímco v první se situace rychle vyjasnila dominantním 
postavením SSSR a druhým postupujícím (NSR), utkání druhé skupiny byla napínavá až 
do konce. Jak ukazují výsledky, radovali se nakonec vedle suverénních Maďarů hráči země 
tulipánů, kteří vykázali z bitvy o medaile v minulosti tolik úspěšné Jugoslávce a Kubu. 
Nakonec se vítězi turnaje a mistry světa stali reprezentanti SSSR.
     Naši reprezentanti ve vodním pólu se na MS do Ekvádoru neprobojovali.

Pořadí MS 1982: 1. SSSR 9. Itálie
2. Maďarsko 10. Čína
3. NSR 11. Austrálie
4. Holandsko 12. Řecko
5. Kuba 13. Francie
6. USA 14. Kanada
7. Jugoslávie 15. Egypt
8. Španělsko 16. Nový Zéland
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Mistrovství Evropy juniorů – (Varna)

     Turnaj MEJ ve vodním pólu uspořádalo ve dnech 29.8. – 5. 9. 1982 Bulharsko ve 
Varně. Až závěrečné zápasy rozhodly o pořadí na předních místech. Naši reprezentanti se 
evropského šampionátu juniorů nezúčastnili.

Pořadí MEJ 1982: 1. Itálie
2. Rumunsko
3. SSSR
4. NSR

1983

Kvalifikace vodních pólistů na ME 1983

     Československé reprezentační družstvo odjíždělo na kvalifikaci pro skupinu „A“
mistrovství Evropy 1983 s výkonnostním cílem postoupit mezi evropskou elitu. 
Kvalifikace proběhla v belgických Bruggách 29. 4. až 1. 5. Právo účasti jsme získali 
vítězstvím ve skupině „B“ při posledním ME (1981). Spolu s naším družstvem se 
kvalifikačního turnaje zúčastnila družstva Holandska a Rumunska (poslední dva ze 
skupiny „A“ ME 1981) a Řecko (druhé ve skupině „B“ ME 1981).
     Celkově je nutno říci, že naše družstvo dokázalo, že se výkonnostně vyrovnalo 
evropské špičce a snad jen menší zápasové a turnajové zkušenosti z utkání zavinily to, že 
se nám nepodařilo postoupit. Do skupiny „A“ se tedy vrátila ta dvě družstva, která v ní 
hrála i v roce 1981.

Pořadí kvalifikace: 1. Holandsko
2. Rumunsko
3. Řecko
4. ČSSR

Mistrovství Evropy ve vodním pólu – (Řím)

     Poslední vrchol nejlepších evropských družstev ve vodním pólu před OH 1984 se 
odehrával v Římě 20. – 27. srpna 1983. Celkem 208 vodních pólistů přijelo do Itálie k 16. 
mistrovství starého kontinentu.
     Potřetí v historii se celek vodních pólistů SSSR radoval z titulu mistra Evropy (předtím 
1966 a 1970). Rozhodlo se o tom již v předposledním kole turnaje.
     Pro nás byla zajímavá i skupina „B“, do níž se reprezentanti ČSSR v kvalifikaci 
neprobojovali. Podle názoru trenérů i odborníků bychom zřejmě skupinu vyhráli. Naši 
úlohu převzalo tvrdě hrající Řecko. Dobře se prezentovali Bulhaři, kteří naznačili, že by 
rádi hráli doma při ME 1985 v Sofii, v nejvyšší skupině.
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Pořadí ME 1983 v „A“ skupině: Pořadí ME 1983 v „B“ skupině:
1. SSSR 1. Řecko
2. Maďarsko 2. Bulharsko
3. Španělsko 3. Francie
4. Jugoslávie 4. Švédsko
5. NSR 5. Rakousko
6. Holandsko 6. Dánsko
7. Itálie 7. Belgie
8. Rumunsko

1984

XXIII. Letní olympijské hry – (Los Angeles)

     Naši reprezentanti se olympijských her v Los Angeles nezúčastnily spolu s dalšími 
socialistickými státy v čele ze SSSR.

Mezinárodní turnaje

Pitešť

     Reprezentace vodních pólistů se zúčastnila mezinárodního turnaje v rumunském městě 
Pitešť. I když naši neobhájili loňské prvenství, nezklamali. Družstvo sestavené z 9 hráčů 
ČH Košice a 4 pólistů UK Bratislava dobře reprezentovalo.
     Skupinu „A“ vyhrálo Rumunsko před Polskem, Maďarskem a Bulharskem. V naší 
skupině vyhrála Kuba před ČSSR, Rumunskem B a Egyptem. V boji o první místo porazila 
Kuba Rumunsko A, o třetí místo zvítězila ČSSR nad Polskem 8:7. Celkem nešťastně jsme 
prohráli ve skupině s Kubou – 11:12. Celé střetnutí se neslo ve znamení souboje našich 
útočníků s tvrdou kubánskou obranou. Ta dokázala likvidovat devět přesilových her a 
v závěru zápasu udržet těsné vítězství. V boji o třetí místo jsme proti Polsku ukázali 
disciplinovanou taktickou hru s osobní obranou po celém hřišti a postupným útokem 
s opakovanými přihrávkami na centra.

Pořadí turnaje: 1. Kuba
2. Rumunsko
3. ČSSR
4. Polsko

Varšava

     Československé reprezentační družstvo vodních pólistů se zúčastnilo mezinárodního 
turnaje ve Varšavě. Kromě nás startovala dvě polská družstva, dále týmy Rumunska, 
Bulharska a Ukrajiny. Druhé družstvo Polska hrálo mimo soutěž, výsledky s ním se do 
tabulky nezapočítávaly.
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     Naše reprezentace byla oslabená o některé nemocné hráče základního kádru (Kula, 
Jaška, Poláčik). Přesto podala bojovný a takticky vyzrálý výkon.
     Turnaj vyhráli domácí pólisté před Rumunskem, když o vítězi rozhodl při rovnosti bodů 
vzájemný zápas. Zklamáním byl výkon Bulharska.

Výsledky našeho reprezentačního družstva: skóre Pořadí turnaje:
ČSSR – Rumunsko 9:13 1. Polsko
ČSSR – Ukrajina 10:10 2. Rumunsko
ČSSR – Bulharsko 14:11 3. ČSSR
ČSSR – Polsko 8:8 4. USSR

5. Bulharsko

1985

Mezinárodní turnaje

Pitešť

     Ve dnech 22. – 24. 3 1985 se družstvo mužů ČSSR ve vodním pólu zúčastnilo 
mezinárodního turnaje v Pitešti (RSR). Turnaj byl zařazený do kalendáře EWPC a 
uskutečnil se za účasti družstev ČSSR, Maďarska, Polska, Bulharska, Rumunska „A“ a 
Rumunska „B“.
     Kostru našeho družstva tvořili hráči ČH Košice. Celkově lze hodnotit účast našeho 
družstva na turnaji „Carpati  cup“ jako úspěšnou. Třetí místo z minulého roku jsme 
obhájili, co je dalším důkazem, že čs. reprezentace ve vodním pólu představuje výkonnost, 
která by úspěšně obstála v tomto roce na mistrovství Evropy. 

Výsledky našeho reprezentačního družstva: skóre Konečná tabulka:
ČSSR – Polsko 12:7 1. Rumunsko „A“
ČSSR – Bulharsko 9:6 2. Maďarsko
ČSSR – Maďarsko 10:11 3. ČSSR
ČSSR – Rumunsko „A“ 7:15 4.Bulharsko
ČSSR – Rumunsko „B“ 7:6 5. Polsko

6. Rumunsko „B“

Mistrovství Evropy ve vodním pólu – (Sofie)

     Mistrovství Evropy se tento rok konalo od 4. do 11. srpna v Sofii. Neúčast našich 
pólistů na ME v letech 1983 a 1985 znamená přeřazení Československa do skupiny „C“, 
kam skutečnou herní výkonností ani výsledky v mezinárodních turnajích rozhodně 
nepatříme. Současná výkonnost řadí naše reprezentační družstvo do skupiny mezi 7. až 12. 
týmem v Evropě. Naše reprezentační družstvo se evropského šampionátu nezúčastnilo, a 
tak alespoň ve stručnosti uvádím tabulku s konečným pořadím šampionátu.
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     Poprvé se na mistrovství Evropy utkala i družstva žen. Bohužel o tomto jejich klání 
v dostupné literatuře nebylo nic napsáno, a tak jsme zůstali o tyto informace ochuzeni.

Pořadí mistrovství Evropy: Skupina A Skupina B
1. SSSR 1. Rumunsko
2. Jugoslávie 2. Bulharsko
3. NSR 3. Francie
4. Itálie 4. Polsko
5. Maďarsko 5. Švédsko
6. Španělsko 6. V. Británie
7. Nizozemí 7. Belgie
8. Řecko 8. Malta

1986

Mezinárodní turnaje

Varšava

     Jubilejní 10. ročník mezinárodního turnaje vodních pólistů ve Varšavě se hrál za účasti 
družstev Polska, Bulharska, Rumunska, Řecka a ČSSR. Turnaj měl vysokou úroveň, pro 
nás je však nejpotěšitelnější, že vítězem se stala čs. reprezentace.

Pořadí turnaje: 1. ČSSR
2. Polsko
3. Rumunsko
4. Bulharsko
5. Řecko

Bukurešť

     Ve dnech 13. – 15. 6. 1986 se uskutečnil v Bukurešti mezinárodní turnaj ve vodním 
pólu Cupa Carpati za účasti reprezentačních seniorských družstev Polska, Bulharska, 
Ukrajiny, ČSSR a Rumunska.

Výsledky našeho reprezentačního družstva: skóre Pořadí turnaje:
ČSSR – Bulharsko 11 : 8 1. Rumunsko
ČSSR – Rumunsko 7 : 12 2. Polsko
ČSSR – Polsko 9 : 11 3. ČSSR
ČSSR – Ukrajina 9 : 8 4. Bulharsko

5. Ukrajina
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V. Mistrovství světa ve vodním pólu – (Madrid)

     Mistrovství světa se konalo v srpnu v Madridu. Poprvé se na MS sehrál i turnaj žen. 
Naše reprezentační družstvo se tohoto šampionátu nezúčastnilo, a tak alespoň uvádím 
výsledné pořadí turnaje.

Pořadí MS 1986: Muži Ženy
1. Jugoslávie 10. Austrálie 1. Austrálie
2. Itálie 11. Řecko 2. Nizozemí
3. SSSR 12. Brazílie 3. USA
4. USA 13. Kanada 4. Kanada
5. Španělsko 14. Nizozemí 5. Maďarsko
6. NSR 15. Izrael 6. NSR
7. Kuba 7. Norsko
8. Francie 8. Belgie
9. Maďarsko 9. Velká Británie

1987

Mezinárodní turnaje

Varšava

     Třetím místem v mezinárodním turnaji pólistů o Pohár Varšavy jsme sice neobhájili 
prvenství z roku 1986, přesto naši reprezentanti prokázali solidní výkonnost a schopnost 
hrát s družstvy nejvyšší úrovně. Vítězství nad Švédskem a Polskem a především 
nerozhodné výsledky se SSSR a Rumunskem přesvědčují, že při správné motivaci dokážou 
naši bojovností a obětavostí nahradit některé taktické nedostatky, pramenící převážně 
z menších zkušeností v mezinárodních soutěžích. Malé mezinárodní zkušenosti a únava 
byly příčinou jediné porážky ČSSR od Řecka.

Výsledky zápasů: skóre Konečné pořadí turnaje:
ČSSR – SSSR 10 : 10 1. Rumunsko
ČSSR – Rumunsko 6 : 6 2. SSSR
ČSSR – Řecko 4 : 5 3. ČSSR
ČSSR – Polsko 8 : 7 4. Polsko
ČSSR – Švédsko 11 : 6 5. Řecko

6. Švédsko

Bratislava

     XXIV. ročník mezinárodního turnaje „Dunajský pohár“ se opět po letech uspořádal 
tam, kde vznikl a kam podle názvu patří – v městě na Dunaji, v Bratislavě. Jeho oficiální 
název je teď Dunajský pohár míru.
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     Do Bratislavy a vůbec do ČSSR poprvé přiletěli vodní pólisti až z daleké Číny, a tedy 
kromě tradičních účastníků z Polska, Bulharska a Rumunska jsme mohli na kvalitně 
obsazeném turnaji přivítat i takovéhoto atraktivního soupeře. O start projevili zájem i 
maďarští vodní pólisti, kteří obyčejně vyhledávali kvalitněji obsazené turnaje. Družstva 
Maďarska a Číny přivezli do Bratislavy akademické výběry, které tu měli poslední 
přípravu na Světovou univerziádu v Záhřebu. Jejich úroveň byla vysoká, o čemž svědčí i 
konečné umístění.
     Při vyhlašování vítězů na prvním místě vyhlásili naše reprezentanty, kteří prošli 
všechna úskalí turnaje bez ztráty jediného bodu. Svojí hrou přesvědčili početné 
bratislavské publikum, že nejsou o nic slabší než družstva Rumunska a Bulharska, která 
nejenže bojují o přízeň v nejsilnější skupině ME, ale mají doma daleko lepší podmínky než 
naši pólisti.

Výsledky zápasů družstva ČSSR skóre Konečná tabulka: body
ČSSR – Bulharsko 11 : 10 1. ČSSR 10
ČSSR – Maďarsko 12 : 9 2. Rumunsko 7
ČSSR – Čína 13 : 8 3. Čína 5
ČSSR – Polsko 9 : 8 4. Maďarsko 4
ČSSR – Rumunsko 10 : 9 5. Polsko 4

6. Bulharsko 0

Mistrovství Evropy ve vodním pólu – (Štrasburk)

     Tento rok se 14. – 22. 8. konalo mistrovství Evropy ve vodním pólu, tentokrát ve 
Štrasburku. Československé družstvo se zúčastnilo pouze skupiny „C“, do níž sestoupilo 
po neúčasti na ME v Sofii. Tato skupina nevyjadřuje naši výkonnost, což jsme měli 
potvrdit. Podařilo se a věřme, že nyní budou i vodní pólisté dostávat pravidelně příležitost. 
Vždyť dokážeme porazit v turnajích nejen družstva skupiny „B“, do níž minimálně 
patříme, ale i týmy ze skupiny „A“. (Zdolali jsme Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko). 
Jako celek podalo družstvo ČSSR na tomto mistrovství odpovědný, soustředěný, takticky 
vyspělý výkon a postup si plně zaslouží.

Sestava ČSSR: brankáři Kula (kapitán) a Radič, obránci Borsig, Bundschuh, Vidumanský, 
Salona, křídelní útočníci Fodor, Eschwig, Balík, Peciar, centr Poláčik.

Pořadí mistrovství Evropy 1987: Skupina A Skupina B Skupina C
1. SSSR 1. Francie 1. ČSSR
2. Jugoslávie 2. Polsko 2. Turecko
3. Itálie 3. Řecko 3. Rakousko
4. NSR 4. Nizozemí 4. Malta
5. Maďarsko 5. Velká Británie 5. Švýcarsko
6. Španělsko 6. Švédsko
7. Rumunsko
8. Bulharsko
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Výsledky zápasů našeho reprezentačního družstva: ČSSR – Turecko 13 : 4
ČSSR – Rakousko 14 : 11
ČSSR – Malta 20 : 5
ČSSR – Švýcarsko 14 : 3

                                                     Pořadí turnaje žen: 1. Nizozemí
2. Maďarsko
3. Francie

1988

XXIV. Letní olympijské hry – (Soul)

     Letošní letní olympijské hry se konaly od 17. září až do 1. října 1988 v Soulu. Vodní 
pólo bylo na programu olympijských her už od roku 1900 v Paříži. Tehdy mezi mokrými 
brankami kralovala Anglie. I Československo jednou přispělo svým dílem, na olympiádě 
roku 1924 v Paříži skončilo páté. To však už je pradávná minulost.
     Pak přišlo dlouhé období maďarské nadvlády (6 zlatých medailí) občas narušované 
turnajovými vítězstvími Itálie, Jugoslávie a Sovětského svazu. Sovětský svaz byl 
olympijským šampiónem v Moskvě, kdežto Jugoslávie přijela do Soulu jako obhájce titulu 
z Los Angeles.
     V Soulu se bojovalo ve dvou skupinách po šesti účastnících. Opakovalo se finálové 
utkání Jugoslávie – USA, jako tomu bylo na minulé olympiádě. O vítězi se muselo 
rozhodovat v závěrečném prodloužení. Nakonec Jugoslávie porazila USA 9 : 7. 
     Naše reprezentace se olympijského turnaje nezúčastnila.

Pořadí ve vodním pólu na OH 1988: 1. Jugoslávie
2. USA
3. SSSR
4. NSR
5. Maďarsko
6. Španělsko
7. Itálie
8. Austrálie
9. Řecko
10. Francie
11. Čína
12. Jižní Korea

1989

Mistrovství Evropy ve vodním pólu – (Bonn)

     Tento rok se konalo mistrovství Evropy ve vodním pólu 12. až 20. srpna v Bonnu 
(NSR). Do turnaje ve vodním pólu mužů se jednak přímým postupem, jednak boji ve dvou 
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kvalifikačních skupinách probojoval limitující počet šestnácti mužstev, mezi nimi i ČSSR. 
Poprvé se na ME hrálo podle nového systému, který všem družstvům umožňoval stát se 
evropským mistrem.
     Systém soutěže spočíval v rozdělení mužstev do čtyř skupin (A1, A2, B1, B2), v nichž 
byla vždy dvě družstva z dosavadní elitní osmičky nasazena a dvě přilosována. Další dva 
dílčí turnaje, hrané jako skupina C a D sehrála první tři mužstva ze skupin A a B, přičemž 
se započítávaly výsledky z úvodních skupin. Čtvrtá mužstva ze skupin hrála o 13. – 16. 
místo. První dva celky ze skupin C a D hrály pak křížovým způsobem dva semifinálové 
zápasy, v nichž se poražení utkali o 3. místo, vítězové o titul. Mužstva na 3. – 6. místě ze 
skupin C a D hrála o 5. – 11. místo v pořadí.
     Naše reprezentační družstvo zaznamenalo historický úspěch a nakonec skončilo 
v turnaji ME na 7. místě. Titul získalo družstvo NSR. V turnaji žen získalo prvenství 
družstvo Nizozemí.

Skupina A1 skóre Skupina A2 skóre Skupina B1 skóre Skupina B2 skóre
1. Itálie 34:16 1. Španělsko 34:31 1. SSSR 43:15 1. Jugoslávie 36:20
2. Maďarsko 32:28 2. NSR 30:24 2. Nizozemí 31:24 2. Francie 25:19
3. Řecko 23:30 3. ČSSR 25:27 3. Bulharsko 22:29 3. Rumunsko 28:29
4. V.Británie 18:33 4. Polsko 19:26 4. Rakousko 17:45 4. Švédsko 15:36

Skupina C skóre Skupina D skóre
1. Itálie 52:43 1. SSSR 53:27
2. NSR 54:50 2. Jugoslávie 51:33
3. Španělsko 48:51 3. Rumunsko 46:47
4. Maďarsko 47:51 4. Nizozemí 32:41
5. ČSSR 44:48 5. Bulharsko 34:58
6. Řecko 39:53 6. Francie 30:40

Výsledky zápasů družstva ČSSR: Celkové pořadí ME 1989:
ve skupině A2 skóre muži ženy
ČSSR – Polsko 9:6 1. NSR 1. Nizozemí
ČSSR – Španělsko 9:10 2. Jugoslávie 2. Maďarsko
ČSSR – NSR 7:11 3. Itálie 3. Francie

4. SSSR 4. Itálie
ve skupině C skóre 5. Rumunsko 5. NSR
ČSSR – Itálie 8:11 6. Španělsko 6. Norsko
ČSSR – Maďarsko 9:8 7. ČSSR 7. Řecko
ČSSR – Řecko 11:8 8. Nizozemí 8. Švédsko

9. Maďarsko
o 7. místo skóre 10. Bulharsko
ČSSR – Nizozemí 9:4 11. Řecko

12. Francie
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1990

Mistrovství Evropy juniorů ve vodním pólu – (Varna)

     Mistrovství Evropy juniorů se tento rok konalo 8. – 15. 7. ve Varně (Bulharsko). A 
mohli jsme mít velkou radost, reprezentační družstvo ČSFR obsadilo v turnaji 2. místo. 
Co krásnějšího si mohli českoslovenští sportovci na mistrovství Evropy juniorů ve vodním 
pólu přát? Nekonečná bezmedailová historie skončila začínajícím létem roku 1990. Naši se 
probojovali až do finále, kde podlehli družstvu Jugoslávie, ale i se stříbrem byli na výsost 
spokojeni.

Výsledky zápasů našeho reprezentačního družstva: ČSFR – SSSR 9:7
ČSFR – SRN 9:8
ČSFR – Švédsko 15:3
ČSFR – Belgie 11:4
ČSFR – Španělsko 7:6
ČSFR – Maďarsko 5:12
ČSFR – Bulharsko 9:8
ČSFR – Jugoslávie 5:7

Mezinárodní turnaje

Egervin Cup

     Mezinárodní turnaj ve vodním pólu „Egervin Cup“ se konal 21. – 24. 6. 1990 v Egeru, 
kam Maďaři, poněkud frustrovaní svým neúspěchem, tj. 9. místem na mistrovství Evropy 
v Bonnu, pozvali Sověty a naše reprezentanty, kteří na mistrovství Evropy byli čtvrtí, resp. 
sedmí. Další tři zúčastněná mužstva byla jistou neznámou, neboť jejich starty v Evropě 
nejsou časté. Šlo o zástupce dalších světadílů – Izrael, Kanadu a Austrálii.
     Maďaři se připravili svědomitě a šli důrazně a důsledně za svým cílem zvítězit. To se 
jim beze zbytku podařilo. Reprezentační družstvo ČSFR skončilo na 2. místě za
Maďarskem.

Výsledky zápasů našeho reprezentačního družstva: ČSFR – SSSR 8:9
ČSFR – Maďarsko 6:17
ČSFR – Kanada 12:9
ČSFR – Izrael 10:8
ČSFR – Austrálie 13:11

Evropský pohár národů – (Řím)

     Necelý rok poté, co evropská mužstva měřila své vodnopólové schopnosti na 
šampionátu v Bonnu, proběhl v Římě 8. – 12. 8. 1990 úvodní ročník Evropského 
poháru, který protože je nový, hledá přijatelnou strukturu, systém a tvář.
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     V bazénu „Stadio del nuoto“ bylo sehráno jedenáct zápasů mezi nejlepšími třemi 
družstvy z 19. mistrovství Evropy. Přibyly další tři kolektivy, které postoupily ze tří 
kvalifikací. Do semifinále se probojovaly celky Itálie, Maďarska, Jugoslávie a SRN.

1. semifinále skóre 2. semifinále skóre
Itálie – Maďarsko 10:8 Jugoslávie – SRN 12:5

Utkání o 3. místo skóre Utkání o 1. místo skóre
Maďarsko – SRN 13:12 Jugoslávie – Itálie 9:7

Celkové pořadí Evropského poháru národů:
1. Jugoslávie
2. Itálie
3. Maďarsko
4. SRN
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6.4. SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ

1976

     V tomto roce se v dostupné literatuře a periodikách o našich reprezentantkách na 
mezinárodních soutěžích v synchronizovaném plavání nic nepíše.

1977

Mistrovství Evropy v synchronizovaném plavání – (Jönköping)

     Ve dnech 14. – 21. 8. 1977 se konalo 13. mistrovství Evropy v synchronizovaném 
plavání. Závodnice ČSSR v synchronizovaném plavání se tohoto šampionátu ME 
nezúčastnily.

Výsledky:

Dvojice: Jednotlivkyně:
1. Coxová – Hollandová (Velká Británie) 1. Jacqueline Coxová (Velká Británie)
2. Engelenová – Gluversová (Holandsko) 2. Marijke Engelenová (Holandsko)
3. Baurová – Meyerová (Švýcarsko) 3. Renate Baurová (Švýcarsko)

Družstva: 1. Holandsko
2. Velká Británie
3. Švýcarsko
4. NSR
5. Francie
6. Švédsko

1978

III. Mistrovství světa v synchronizovaném plavání – (Berlín)

     Ve dnech 18. – 29. srpna 1978 proběhlo v západním Berlíně třetí mistrovství světa 
v plavání, vodním pólu, skocích do vody a synchronizovaném plavání. 
     Světového šampionátu se zúčastnili sportovci 49 zemí všech kontinentů, o pocty 
nejvyšší bojovalo 830 závodníků. 
     O soutěžích, které se odehrávali v synchronizovaném plavání na MS 1978 se nic nepíše, 
a tak jsme zůstali o tyto výsledky ochuzeni.

1979

     V tomto roce se v dostupné literatuře a periodikách o našich reprezentantkách na 
mezinárodních soutěžích v synchronizovaném plavání nic nepíše.
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1980

Mistrovství Evropy juniorů – (Bern)

     Poprvé v historii MEJ se rozdělovaly medaile i v synchronizovaném plavání. Dějištěm 
soutěží byl švýcarský Bern. Soutěžily jednotlivkyně, dvojice a družstva. Naše 
reprezentantky se soutěží v synchronizovaném plavání na mistrovství Evropy juniorů 
nezúčastnily.

1981

     V tomto roce se v dostupné literatuře a periodikách o našich reprezentantkách na 
mezinárodních soutěžích v synchronizovaném plavání nic nepíše.

1982

IV. Mistrovství světa v synchronizovaném plavání – (Ekvádor)

     Mimořádný zájem zaznamenali pořadatelé IV. MS i o synchronizované plavání. Od 
chvíle, kdy se dueta dostala do olympijského programu, vzrostl zájem o toto plavecké 
odvětví po celém světě. V Ekvádoru se všeobecně očekávalo dominantní postavení akvabel 
USA, ale podobně jako v plaveckých soutěžích ani zde nebyly proroky. Rybník jim 
nečekaně vypálily výborně připravené Kanaďanky, jen Ruizová zvítězila v sólovém 
vystoupení. O medaile se podělily reprezentantky pouze tří mimoevropských zemí jak 
ukazují výsledky.
     Naše reprezentantky se mistrovství světa v synchronizovaném plavání v Ekvádoru 
nezúčastnily.

Výsledky:

Jednotlivkyně: Dvojice: Družstva:
1. USA 1. Kanada 1. Kanada
2. Kanada 2. USA 2. USA
3. Japonsko 3. Japonsko 3. Japonsko
4. Británie 4. Británie 4. Holandsko
5. Holandsko 5. Holandsko 5. Británie
6. NSR 6. Švýcarsko 6. Švýcarsko

Mistrovství Evropy juniorů – (Insbruck)

     Již po druhé se na mistrovství Evropy juniorů udělovali medaile i v synchronizovaném 
plavání. Naše reprezentantky se mistrovství nezúčastnily.
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1983

Mistrovství Evropy v synchronizovaném plavání – (Řím)

     Poslední vrchol nejlepších Evropanek v synchronizovaném plavání před OH 1984 se 
odehrával v Římě 20. – 27. srpna 1983. Celkem 81 synchroplavkyň přijelo do Itálie k 16. 
mistrovství starého kontinentu.
     V synchronizovaném plavání si všechny evropské tituly odvezly ženy Británie, 
především díky vynikající Wilsonové. Ta naznačila, že bude vážnou uchazečkou i o 
nejvyšší olympijské pocty za rok v Los Angeles. Naše závodnice se evropského 
šampionátu nezúčastnily.

Výsledky:

Jednotlivkyně body Páry body
1. Wilsonová (Británie) 180,333 1. Wilsonová – Doddová (Británie) 174,667
2. Hermineová (Francie) 172,767 2. Hänischová – Schellerová (NSR) 168,834
3. Hänischová (NSR) 172,600 3. Engelenová – Eijkenová (Hol.) 168,600

Družstva body
1. Británie 168,342
2. Holandsko 163,577
3. NSR 159,381

1984

XXIII. Letní olympijské hry – (Los Angeles)

     Naše reprezentantky se olympijských her v Los Angeles nezúčastnily spolu s dalšími 
socialistickými státy v čele ze SSSR.

1985

Mistrovství Evropy v synchronizovaném plavání – (Sofie)

     Mistrovství Evropy v synchronizovaném plavání se tento rok konalo od 4. do 11. srpna 
v Sofii. Naše reprezentantky se tohoto šampionátu nezúčastnily, a tak alespoň ve stručnosti 
uvádím vítěze v jednotlivých kategoriích.

Výsledky:

Jednotlivkyně: body
1. Wilsonová (V. Británie) 184,634
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Dvojice: body
1. Worischová – Edingerová (Rakousko) 180,642

Družstva: body
1. Petitová, Hermineová, Bessonová, Schulerová (Francie) 171,379

1986

V. Mistrovství světa v synchronizovaném plavání – (Madrid)

     Mistrovství světa v synchronizovaném plavání se tento rok konalo v srpnu v Madridu. 
Naše reprezentační družstvo se tohoto šampionátu nezúčastnilo, a tak alespoň pro přehled 
uvádím vítěze v jednotlivých kategoriích.

Výsledky:

Jednotlivkyně body Dvojice body
1. Waldová (Kanada) 200,033 1. Cameronová – Waldová (Kanada) 196,267
2. Josephsonová (USA) 194,967 2. S. a K. Josephsonovy (USA) 193,401
3. Hermineová (Francie) 186,250 3. Hohová – Kotaniová (Japonsko) 185,467

Družstva body
1. Kanada 191,200
2. USA 190,821
3. Japonsko 185,763

1987

Mezinárodní závody

Moskva

     Od roku 1979 pořádá měsíčník „Sovietskaja ženščina“ závody v synchronizovaném 
plavání, které v tomto roce byly už po šesté s mezinárodní účastí. Závody probíhají vždy 
při příležitosti Mezinárodního dne žen. 
     I rok 1987 naznačoval silné obsazení. Pozvání přijali reprezentantky z USA, Kanady, 
Švédska, Itálie, Bulharska a Československa.
     V povinných figurách soutěžilo 59 závodnic. Další den postoupilo do semifinále 26 sól 
(z toho 10 ze SSSR a 1 z ČSSR mimo hlavní soutěž). Z 15 sól se jen 8 nejlepších 
(maximálně dvě z každé reprezentace) mohlo probojovat do finále.
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     V kategorii párů se představilo 16 dvojic, z toho 6 ze SSSR mimo hlavní soutěž. Z 10 
párů postupovalo 8 do večerního finále. Ačkoli československý pár Šárka Housková a 
Bradová byl po povinných figurách na 7. místě, do finále se nedostal závažnou chybou ve 
volné sestavě.

Výsledky:

Sóla body Páry body
1. Babbová (USA) 188,77 1. Larsenová – Meadesová (Kanada) 182,84
2. Cameronová (Kanada) 184,19 2. Reedová – Longová (USA) 182,35
3. Meadesová (Kanada) 180,74 3. Žukovová – Titovová (SSSR) 175,40
13. Šárka Housková (ČSSR) 145,80 9. Housková – Bradová (ČSSR) 143,48
14. Simona Housková (ČSSR) 141,93

Mistrovství Evropy v synchronizovaném plavání – (Štrasburk)

     Tento rok se konalo mistrovství Evropy v synchronizovaném plavání 14. – 22. srpna ve 
Štrasburku. Soutěže v tomto odvětví zatím ČSSR neobsazuje. A tak alespoň uvádím 
stručné výsledky v jednotlivých kategoriích.

Výsledky:

Jednotlivkyně body Dvojice body
1. Hermineová (Francie) 188,700 1. Hermineová – Schulerová (Francie) 183,400
2. Worischová (Rakousko) 182,467 2. Singerová – Bossová (Švýcarsko) 178,342
3. Singerová (Švýcarsko) 179,067 3. Titovová – Žukovová (SSSR) 176,642

Družstva body
1. Francie 178,487
2. SSSR 177,373
3. Švýcarsko 172,975

1988

Mezinárodní závody

Moskva

     Jako každý rok, i letos se konaly v Moskvě tradiční mezinárodní závody 
v synchronizovaném plavání o cenu časopisu Sovětská žena (7. roč.) za účasti těchto států: 
USA, Kanada, Japonsko, SSSR, NSR, Rakousko, Itálie, Španělsko, Švédsko, Kuba, 
Bulharsko a ČSSR. Závodila i olympijská vítězka (1984) Tracie Ruizová-Confortová, která 
bojovala o vítězství s Kristinou Babbovou, vítězkou minulého ročníku.
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     Za ČSSR startovaly 3 mladé závodnice, které dostaly příležitost získat zkušenosti na tak 
velkolepě obsazeném mezinárodním závodě. V kategorii sólo Simona Housková a Petra 
Minaříková a v kategorii  dvojic Ilona Peterková a Simona Housková. Pro tyto závodnice 
to byl první (kromě Houskové) start mezi světovou elitou.
     Naše závodnice se neztratily, naopak potvrdily svým vystoupením vzestup 
synchronizovaného plavání v Československu. Z 38 volných sestav jednotlivkyň obsadila 
S. Housková 18. místo a P. Minaříková 22. místo, z 25 dvojic obsadily naše Housková –
Peterková 16. místo, což je úspěch vzhledem k tomu, že se ČSSR nezúčastňuje 
evropských a světových mistrovských soutěží, dokonce v Československu není 
organizováno ani domácí mistrovství.

XXIV. Letní olympijské hry – (Soul)

     V pořadí již 24. letní olympijské hry se konaly od 17. září až do 1. října 1988 v Soulu. 
Synchronizované plavání se poprvé dostalo do olympijského programu na minulé 
olympiádě v Los Angeles. Tenkrát v kreacích za hudebního doprovodu kralovala 
Američanka Tracy Ruizová, která zvítězila jak v soutěži jednotlivkyň, tak se svojí 
partnerkou Candy Costieovou ve dvojicích.
     Nyní je ale světovou jedničkou Kanaďanka Carolyn Waldoová, která byla na olympiádě 
v Los Angeles druhá. Na posledním mistrovství světa získala tři světové tituly a pětkrát 
vyhrála Světový pohár. Carolyn se zasloužila o zlato hned dvakrát. Za sebe a ve dvojici 
s Cameronovou. 
     Naše reprezentantky se soutěží v synchronizovaném plavání na OH v Soulu 
nezúčastnily. Uvádím alespoň stručný přehled medailových umístění v jednotlivých 
disciplínách.

Výsledky: Jednotlivkyně body
1. Waldoová (Kanada) 200,250
2. Confortová-Ruizová (USA) 197,633
3. Kotaniová (Japonsko) 191,850

Dvojice body
1. Cameronová – Waldoová (Kanada) 197,717
2. S. Josephsonová – K. Josephsonová (USA) 197,264
3. Tanakaová – Kotaniová (Japonsko) 190,159

                              Pořadí států na OH podle bodů: 1. Kanada
2. USA
3. Japonsko
4. Francie
5. Švýcarsko
6. V. Británie
    SSSR
    NSR
    Mexiko
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1989

Mezinárodní závody

     V Moskvě se  3. – 5. 2. 1989 uskutečnily závody juniorek v synchronizovaném plavání, 
které byly poprvé i s mezinárodní účastí. Kromě domácích děvčat startovaly 
reprezentantky Finska, Polska, Bulharska a pozvaná byla děvčata z Brna a Bratislavy.
     V sólech soutěžilo 19 závodnic. Z našich se Zuzana Ondrušová probojovala do finále 
a skončila na 12. místě, V disciplíně páry jsme měli ve finále dvojnásobné zastoupení. Pár
Vejtasová – Svrčinová skončil na 9. místě a Havlíková – Mudrochová na 11. místě.

Mistrovství Evropy v synchronizovaném plavání – (Bonn)

     Tento rok se konalo mistrovství Evropy v synchronizovaném plavání 12. – 20. srpna 
v Bonnu (NSR). Naše reprezentační družstvo se ME nezúčastnilo, a tak alespoň uvádím 
medailové umístění v jednotlivých kategoriích.

Výsledky:

Jednotlivkyně body Páry body
1. Falasinidiová (SSSR) 184,56 1. Schulerová –Aesbacherová (Francie) 182,502
2. Schulerová (Francie) 182,87 2. Čerňajevová – Foševská (SSSR) 179,970
3. Singerová (Švýcarsko) 181,83 3. Singerová – Bossová (Švýcarsko) 179,652

Družstva body
1. Francie 180,365
2. SSSR 179,945
3. Švýcarsko 174,08

1990

Mezinárodní závody

Vídeň

     Vídeňský Stadionbad byl od 20. do 22. července místem mezinárodního mistrovství 
Rakouska v synchronizovaném plavání. Kromě domácích závodnic se soutěže zúčastnily 
ženy z Kanady, USA, Itálie, Švédska, SSSR, Bulharska, NDR, SRN, Finska, Holandska, 
Švýcarska a Československa
     V soutěži jednotlivkyň zvítězila Heather Simmonsová z USA (186,61 bodu). Naše 
reprezentantky skončily v druhé půlce startovního pole – 17. Simona Housková (160,47) a 
26. juniorka Barbara Mudrochová (148,84).
     Soutěž párů vyhrály Američanky Becky Dyroenová a Jill Sudduthová (186,18). Naše 
reprezentantky se probojovaly do finále, kde skončily na 8. místě se ziskem 159,16 bodu. 
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Druhý československý pár, juniorky Lucie Svrčinová a Lenka Vejtasová, získal 
v semifinále jen o 1,5 bodu méně než seniorky a obsadil 14. místo.

Výsledky:

Jednotlivkyně body
1. Heather Simmonsová (USA) 186,61
2. Karen Fonteyneová (Kanada) 181,38
3. Daria Nědorezovová (SSSR) 177,49
17. Simona Housková (ČSFR) 160,47
26. Barbara Mudrochová (ČSFR) 148,84

Páry body
1. Dyroenová – Sudduthová (USA) 186,18
2. Fonteyneová – Radová (Kanada) 183,02
3. Běloglazovová – Nědorezovová (SSSR) 180,04
8. Housková – Mudrochová (ČSFR) 159,16
14. Svrčinová – Vejtasová (ČSFR) 157,66

Týmy body
1. SSSR 179,37
2. Kanada 178,01
3. Itálie 172,60
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7. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V LETECH 1976 – 1990

     Tato kapitola uvádí jména našich reprezentantů, kteří nás dokázali úspěšně 
reprezentovat v tomto období na mezinárodních soutěžích.

7.1. PLAVÁNÍ

Roľko Miloslav
OH 1976 Montreal – 200 m znak 6. místo
ME 1977 Jönköping – 100 m znak 1. místo
ME 1977 Jönköping – 200 m znak 2. místo
OH 1980 Moskva – 100 m znak 4. místo
OH 1980 Moskva – 400 m PZ 6. místo

Géry Marcel
MEJ 1980 Skövde – 100 m v. zp. 1. místo
MEJ 1980 Skövde – 200 m motýlek 1. místo
MEJ 1980 Skövde – 100 m motýlek 1. místo
ME 1983 Řím – 200 m motýlek 4. místo
EP 1984 Bergen – 100 m motýlek 2. místo
EP 1984 Bergen – 200 m motýlek 2. místo
ME 1985 Sofie – 100 m motýlek 3. místo
EP 1985 Hertogenbosch – 100 m motýlek 1. místo
EP 1985 Hertogenbosch – 200 m motýlek 1. místo
MS 1986 Madrid – 200 m motýlek 4. místo
MS 1986 Madrid – 200 m v. zp. 5. místo

Machek Daniel
ME 1977 Jönköping – 400 m PZ 6. místo
MS 1978 Berlín – 1500 m v. zp. 6. místo
OH 1980 Moskva – 400 m v. zp. 5. místo
ME 1981 Split – 400 m v. zp. 7. místo
ME 1981 Split – 400 m PZ 7. místo

Hladký Josef
ME 1981 Split – 200 m PZ 3. místo
EP 1982 Göteborg – 200 m PZ 2. místo
EP 1982 Göteborg – 400 m PZ 2. místo
MS 1982 Guayaquilu – 200 m PZ 5. místo
ME 1983 Řím – 200 m PZ 3. místo
ME 1983 Řím – 400 m PZ 3. místo
EP 1984 Bergen – 200 m PZ 3. místo
ME 1985 Sofie – 200 m PZ 2. místo
EP 1985 Hertogenbosch – 200 m PZ 1. místo
MS 1986 Madrid – 200 m PZ 7. místo
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Fleissnerová Irena
MS 1978 Berlín – 200 m prsa 4. místo
OH 1980 Moskva – 200 m prsa 5. místo
OH 1980 Moskva – 100 m prsa           11. místo

Kladiva Petr
MEJ 1982 Insbruck – 100 m motýlek 7. místo
MEJ 1983 Mulhouse – 100 m motýlek 5. místo
EP 1987 Monako – 100 m v. zp. 8. místo
EP 1987 Monako – 100 m motýlek 8. místo

Frýdlová Romana
EP 1984 Bergen – 100 m v. zp. 9. místo
EP 1984 Bergen – 200 m v. zp. 9. místo
ME 1985 Sofie – 100 m v. zp. 6. místo

Vokoun Pavel
MEJ 1986 Berlín – 200 m znak 4. místo
MEJ 1986 Berlín – 100 m znak 2. místo
EP 1987 Monako – 100 m znak 5. místo
ME 1987 Štrasburk – 100 m znak           11. místo

Milý Miroslav
EP 1982 Göteborg – 200 m prsa 4. místo
EP 1984 Bergen – 100 m prsa 4. místo

Bidrman Jan
EP 1982 Göteborg – 200 m znak 4. místo
EP 1984 Bergen – 400 m PZ 4. místo
EP 1984 Bergen – 200 m znak 4. místo

Rajdová Marcela
MEJ 1980 Skövde – 100 m motýlek 1. místo

Szarzec Bronislav
MEJ 1986 Berlín – 100 m prsa 2. místo
MEJ 1986 Berlín – 200 m prsa 6. místo

Wolf Robert
MEJ 1987 Řím – 100 m motýlek 2. místo

Bureš Ondřej
ME 1987 Štrasburk – 200 m motýlek 6. místo
EP 1987 Monako – 400 m PZ 6. místo
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Raniš Marek
EP 1987 Monako – 200 m znak 4. místo
EP 1988 Edinburgh – 200 m znak 3. místo
EP 1988 Edinburgh – 100 m znak 6. místo
ME 1989 Bonn – 200 m znak 7. místo

Černá Hana
MEJ 1988 Amersfoort – 200 m PZ 6. místo
MEJ 1989 Leeds – 200 m v. zp. 4. místo
MEJ 1989 Leeds – 200 m PZ 4. místo

Chalupová Dana
MEJ 1990 Dunkerque – 400 m PZ 2. místo
MEJ 1990 Dunkerque – 200 m PZ 6. místo

Šplíchalová Olga
EP 1988 Edinburgh – 800 m v. zp. 6. místo
EP 1988 Edinburgh – 200 m motýlek 8. místo
MEJ 1989 Leeds – 800 m v. zp. 2. místo
MEJ 1989 Leeds – 400 m v. zp. 3. místo

Šplíchalová Magda
EP 1988 Edinburgh – 100 m prsa 9. místo
EP 1988 Edinburgh – 200 m prsa 9. místo
EP 1989 Sabadell – 200 m prsa 4. místo

Beinhauer Radek
OH 1988 Soul – 200 m prsa           12. místo
ME 1989 Bonn – 200 m prsa 4. místo

Havel Radek
EP 1982 Göteborg – 200 m v. zp. 6. místo
EP 1982 Göteborg – 400 m v. zp. 6. místo

Dorňák Vladimír
EP 1989 Sabadell – 100 m motýlek 3. místo
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7.2. SKOKY DO VODY

Duchková Milena
OH 1976 Montreal – 10m věž 22. místo
EP 1976 Řezno – 1m prkno   2. místo

Chmelařová Dana
MEJ 1976 Oslo – 10m věž   4. místo
OH 1980 Moskva – 10m věž 12. místo
EP 1979 Sibiu – 10m věž   8. místo

Krčma Tomáš
ME 1977 Jönköping – 10m věž 11. místo
ME 1977 Jönköping – 3m prkno   8. místo
EP 1978 Nogent-sur-Marne – 1m prkno   6. místo
EP 1979 Sibiu – 3m prkno 10. místo
EP 1979 Sibiu – 10m věž 12. místo

Niederlová Alena
MEJ 1976 Oslo – 3m prkno 16. místo
MEJ 1978 Florencie – 3m prkno 15. místo
MEJ 1978 Florencie – 10m věž   5. místo
EP 1979 Sibiu – 10m věž   6. místo
ME 1981 Split – 10m věž   6. místo
ME 1983 Řím – 10m věž   7. místo
EP 1981 Londýn – 10m věž   8. místo
EP 1982 Londýn – 10m věž 11. místo

Grecká Heidemarie
EP 1979 Sibiu – 3m prkno   7. místo
OH 1980 Moskva – 3m prkno 13. místo
MEJ 1980 Skövde – 3m prkno   7. místo
EP 1981 Londýn – 3m prkno   6. místo
ME 1981 Split – 3m prkno   5. místo
EP 1982 Londýn – 3m prkno   7. místo
ME 1983 Řím – 3m prkno   5. místo
EP 1983 Brno – 3m prkno   6. místo
EP 1984 Hamar – 3m prkno   2. místo
EP 1985 Curych – 3m prkno   3. místo
ME 1985 Sofie – 3m prkno   3. místo
MS 1986 Madrid – 3m prkno 14. místo
EP 1987 Sofie – 3m prkno   1. místo
SP 1987 Amersfoort – 3m prkno   6. místo
ME 1987 Štrasburk – 3m prkno   5. místo
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Hejlová Vladimíra
MEJ 1982 Insbruck – 3m prkno   6. místo
MEJ 1983 Mulhouse – 3m prkno   7. místo
MEJ 1984 Lucemburk – 3m prkno   4. místo

Podlešáková Zuzana
MEJ 1976 Oslo – 3m prkno 20. místo

Krausová Alena
MEJ 1988 Amersfoort – 3m prkno   8. místo

Nováková Zora
MEJ 1988 Amersfoort – 10m věž   8. místo

Novotná Hana
MEJ 1980 Skövde – 10m věž   5. místo
EP 1981 Londýn – 10m věž   5. místo
ME 1981 Split – 3m prkno 10. místo
ME 1981 Split – 10m věž   7. místo
EP 1982 Londýn – 10m věž   5. místo
EP 1983 Brno – 10m věž   3. místo
ME 1983 Řím – 10m věž   8. místo
EP 1984 Hamar – 10m věž   5. místo
EP 1985 Curych – 10m věž   1. místo
ME 1985 Sofie – 10m věž   5. místo
MS 1986 Madrid – 10m věž 11. místo
EP 1987 Sofie – 10m věž   6. místo
SP 1987 Amersfoort – 10m věž 14. místo
ME 1987 Štrasburk – 10m věž 13. místo
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7.3. VODNÍ PÓLO

1976
I. liga – vítěz ČH Košice
Československý pohár – vítěz ČH Košice

1977
I. liga – vítěz ČH Košice
Československý pohár – vítěz ČH Košice
ME Jönköping – ČSSR – 3. místo v „B“ skupině

1978
I. liga – vítěz ČH Košice
Československý pohár – vítěz ČH Košice
MEJ Budapešť – ČSSR – 6. místo

1979
I. liga – vítěz ČH Košice
Československý pohár – vítěz ČH Košice

1980
I. liga – vítěz ČH Košice
Československý pohár – vítěz ČH Košice

1981
I. liga – vítěz ČH Košice
Mezinárodní turnaj Bumar Cup – Varšava ČSSR – 1. místo
ME Split – ČSSR – 1. místo v „B“ skupině
Reprezentanti ME: 
brankáři – Kula (ČH Košice), Solil (CHZWP Nováky)
obránci – Dabrovský, Bohát, Vidumanský (ČH Košice)
středový hráči – Jaška, Salona (ČH Košice), Sirotný (UK Bratislava)
útočníci – Bačík, Čiliak (ČH Košice), Poláčik (Kúpele Piešťany),

     Borsig, Žurek (UK Bratislava)

1982
I. liga – vítěz ČH Košice
Československý pohár – vítěz ČH Košice
Mezinárodní turnaj – LA Rochelle (Francie)  ČSSR – 1. místo

1983
I. liga – vítěz ČH Košice

1984
I. liga – vítěz ČH Košice
Mezinárodní turnaj – Pitešť (Rumunsko) ČSSR – 3. místo
Mezinárodní turnaj – Varšava ( Polsko) ČSSR – 3. místo
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1985
Mezinárodní turnaj – Pitešť (Rumunsko) ČSSR – 3. místo

1986
I. liga – vítěz ČH Košice
Mezinárodní turnaj – Varšava (Polsko) ČSSR – 1. místo
Mezinárodní turnaj – Bukurešť (Rumunsko)ČSSR – 3. místo

1987
I. liga – vítěz ČH Košice
Mezinárodní turnaj – Varšava (Polsko) ČSSR – 3. místo
ME Štrasburk – ČSSR – 1. místo v „C“ skupině
Reprezentanti ME:
brankáři – Kula (kapitán) a Radič 
obránci – Borsig, Bundschuh, Vidumanský, Salona 
křídelní útočníci – Fodor, Eschwig, Balík, Peciar
centr – Poláčik

1988
I. liga – vítěz ČH Košice

1989
Mistrovství ČSSR žen – vítěz Baník Sokolov
ME Bonn – ČSSR – 7. místo

1990
Mezinárodní turnaj Egervin Cup (Maďarsko) ČSFR – 2. místo
MEJ Varna (Bulharsko) – ČSFR – 2. místo
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7.4. SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ

Kategorie sóla:

Housková Šárka
Mezinárodní  závody – Moskva 1987 – 13. místo

Housková Simona
Mezinárodní závody – Moskva 1987 – 14. místo
Mezinárodní závody – Moskva 1988 – 18. místo
Mezinárodní závody – Vídeň 1990 – 17. místo
Mistrovství ČSSR (Brno 1989) – mistryně ČSSR

Mudrochová Barbara
Mezinárodní závody – Vídeň 1990 – 26. místo

Minaříková Petra
Mezinárodní závody – Moskva 1988 – 22. místo

Ondrušová Zuzana
Mezinárodní závody – Moskva 1989 – 12. místo (juniorky)

Kategorie páry:

Housková Š. – Bradová
Mezinárodní závody – Moskva 1987 – 9. místo
Mistrovství ČSSR (Brno 1989) – mistryně ČSSR

Housková S. – Peterková
Mezinárodní závody – Moskva 1988 – 16. místo

Vejtasová – Svrčinová
Mezinárodní závody – Moskva 1989 – 9. místo (juniorky)
Mezinárodní závody – Vídeň 1990 – 14. místo

Havlíková – Mudrochová
Mezinárodní závody – Moskva 1989 – 11. místo (juniorky)

Housková S. – Mudrochová
Mezinárodní závody – Vídeň 1990 – 8. místo
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8. ZÁVĚR

Cílem práce bylo shromáždit dostupné informace o historii plavání, skoků do vody, 
vodního póla a synchronizovaného plavání u nás a ve světě. Zaměřit se především na dění 
kolem těchto sportů v období 1976 – 1990.

Dalším cílem bylo obohatit předkládaný textový materiál o výsledky z Mistrovství 
republiky v plavání mužů a žen, z Mistrovství republiky ve skocích do vody mužů a žen 
z 1m, 3m prkna a z 10m věže a také o výsledky z Mistrovství republiky vodního póla 
mužů.

Na základě cílů práce byly stanoveny jednotlivé úkoly a metody pro její 
zpracování.

Nejprve byla zpracována kapitola týkající se stručné historie jednotlivých 
plaveckých sportů od svých počátků až po současnost.

Nejdůležitějším dílčím úkolem práce bylo vyhledání a shromáždění informací 
z odborného časopisu ČSTV s názvem „Vodní sporty“. Tento časopis vycházel 1 x 
měsíčně a informoval o všem dění kolem těchto sportů u nás i ve světě.

Největší pozornosti bylo věnováno plavání, skokům do vody, vodnímu pólu a 
synchronizovanému plavání v letech 1976 – 1990, především pak organizaci, soutěžím a 
výsledkům na Mistrovství republiky. Mezi naše nejlepší plavce patřili např. Roľko, Géry, 
Hladký, Milý, Machek, Mikula, Bureš, Vokoun, Kladiva, Bidrman, Raniš, Beinhauer a 
z žen to byly pak Fleissnerová, Frýdlová, Rajdová, Hladká, O. Šplíchalová, M. 
Šplíchalová, Černá a Chalupová. Ve skocích do vody mezi naše výrazné osobnosti patřili 
Krčma, Duchková, Chmelařová, Grecká, Novotná, Niederlová. Co se týče vodního póla, 
tak pravidelným mistrem v tomto období se stávalo mužstvo ČH Košice. Synchronizované 
plavání u nás bylo teprve na počátku svého rozvoje, přesto v roce 1989 se uskutečnilo 
první mistrovství ČSSR, kde dominovala Simona Housková v sólech a Šárka Housková 
s Martinou Bradovou v párech a stali se tak historicky prvními mistryněmi ČSSR 
v synchronizovaném plavání.

Další část diplomové práce byla věnována výsledkům našich reprezentantů na 
významných mezinárodních soutěžích např. OH, MS, ME, EP, MEJ apod. V plavání 
vynikali v tomto období především muži, ženská část naší reprezentace o poznání 
zaostávala. Ve skocích do vody nás nejlépe reprezentovali Milena Duchková, Dana 
Chmelařová, v průběhu 80. let pak Heidemarie Grecká a Hana Novotná, které několikrát 
vystoupily na stupně vítězů. V mužích jsme měli jen jediného zástupce, který nás solidním 
způsobem reprezentoval na mezinárodních soutěžích, byl jím Tomáš Krčma. Ve vodním 
pólu se reprezentační družstvo mužů zúčastnilo ME v roce 1977 v Jönköpingu, kde 
obsadilo 3. místo v „B“ skupině, v roce 1981 na ME ve Splitu „B“ skupinu vyhrálo a 
v roce 1989 po zavedení nového systému soutěže skončilo na ME v Bonnu celkově na 7. 
místě. Družstvo našich vodních pólistů juniorů obsadilo 6. místo v roce 1978 na MEJ 
v Budapešti a v roce 1990 na MEJ ve Varně (Bulharsko) získalo 2. místo.Synchronizované 
plavání u nás v tomto období bylo teprve na počátku svého rozvoje, a tak jsme žádné 
výraznější úspěchy našich závodnic v tomto období na poli mezinárodních soutěží 
nezaznamenali.

Součástí práce je příloha, která doplňuje kapitolu č. 5. V příloze jsou uvedeny 
všechny výsledky ze Zimního mistrovství republiky a Letního mistrovství republiky 
v plavání v letech 1976 – 1990.
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10. PŘÍLOHY

Výsledky letního a zimního mistrovství ČSSR v plavání
v období 1976 - 1990

Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1976 v plavání seniorů:

   MUŽI
100 m v. zp. 1. Čejka      54,9
200 m v. zp. 1. Kuf Jiří   2:00,9
400 m v. zp. 1. Machek D.   4:12,6
1500 m v. zp. 1. Machek D. 16:34,3
100 m znak 1. Roľko   1:00,2*
200 m znak 1. Roľko   2:07,4*
100 m prsa 1. Pešl   1:09,4
200 m prsa 1. Pešl   2:33,0
100 m motýlek 1. Lukášek      58,1*
200 m motýlek 1. Lukášek   2:08,9*
200 m PZ 1. Roľko   2:12,6*
400 m PZ 1. Machek D.   4:46,7

ŽENY
100 m v. zp. 1. Hladká   1:01,4
200 m v. zp. 1. Mattušková   2:12,8
400 m v. zp. 1. Hemerková   4:34,2
800 m v. zp. 1. Hemerková   9:23,6
100 m znak 1. Kubíková   1:09,3
200 m znak 1. Kubíková   2:27,9
100 m prsa 1. Fleissnerová   1:17,3
200 m prsa 1. Fleissnerová   2:45,3
100 m motýlek 1. Pavlíčková   1:07,1
200 m motýlek 1. Faitlová   2:25,3
200 m PZ 1. Kostlánová   2:28,7
400 m PZ 1. Kostlánová   5:16,0

        * - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1976 v plavání seniorů:

  MUŽI
100 m v. zp. 1. Čejka      54,3
200 m v. zp. 1. Hrouda   1:59,3
400 m v. zp. 1. D. Machek   4:07,3*
1500 m v. zp. 1. D. Machek 16:09,3*
100 m znak 1. Merxbauer   1:00,5
200 m znak 1. Josef Kuf   2:09,3
100 m prsa 1. Pešl   1:07,7
200 m prsa 1. Kollros   2:30,5
100 m motýlek 1. Lukášek      58,7
200 m motýlek 1. Lukášek   2:07,2* 
200 m PZ 1. Mikula   2:12,5* 
400 m PZ 1. D. Machek   4:42,0
4 x 100 m v. zp. 1. RH Brno   3:40,1* 
4 x 200 m v. zp. 1. RH Brno   8:02,2* 
4 x 100 m pol. št. 1. RH Brno   4:00,6* 

ŽENY
100 m v. zp. 1. Pavlíčková     59,9
200 m v. zp. 1. Chlupová 2:09,2
400 m v. zp. 1. Andreášová 4:32,4*
800 m v. zp. 1. Andreášová 9:21,7
100 m znak 1. Kubíková 1:08,4
200 m znak 1. Kostlánová 2:25,1
100 m prsa 1. Chlupová 1:18,3
200 m prsa 1. Šenková 2:51,6
100 m motýlek 1. Pavlíčková 1:06,1*
200 m motýlek 1. Slabá 2:25,4
200 m PZ 1. Kostlánová 2:26,7*
400 m PZ 1. Kostlánová 5:12,2
4 x 100 m v. zp. 1. RH Praha 4:08,3*
4 x 100 m pol. št. 1. RH Praha 4:42,5

           * - čs. rekord



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1977 v plavání seniorů:

         MUŽI
100 m v. zp. 1. Mikula (RHB)     54,5
200 m v. zp. 1. Mikula (RHB)   1:57,1*
400 m v. zp. 1. Machek D. (RHP)   4:07,2
1500 m v. zp. 1. Machek D. (RHP) 16:23,1
100 m znak 1. Roľko (UKB)      59,7
200 m znak 1. Roľko (UKB)   2:08,4
100 m prsa 1. Pešl (RHB)   1:07,7
200 m prsa 1. Kollros (RHB)   2:28,7*
100 m motýlek 1. Lukášek (RHB)      57,6
200 m motýlek 1. Lukášek (RHB)   2:07,2
200 m PZ 1. Roľko (UKB)   2:11,5
400 m PZ 1. Machek D. (RHP)   4:42,0

ŽENY
100 m v. zp. 1. Chlupová (TJG)   1:00,9
200 m v. zp. 1. Chlupová (TJG)   2:10,8
400 m v. zp. 1. Pětrošová (VŠP)   4:34,6
800 m v. zp. 1. Pětrošová (VŠP)   9:27,7
100 m znak 1. Čapková (VŠP)   1:08,6
200 m znak 1. Čapková (VŠP)   2:25,7
100 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   1:17,8
200 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   2:46,2
100 m motýlek 1. Marečková (TJG)   1:06,5
200 m motýlek 1. Marečková (TJG)   2:27,3
200 m PZ 1. Kostlánová (RHP)   2:30,5
400 m PZ 1. Fleissnerová (VŠP)   5:18,2

       * - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1977 v plavání seniorů:

   MUŽI
100 m v. zp. 1. Mikula (RHB)      54,5
200 m v. zp. 1. Mikula (RHB)   1:58,6
400 m v. zp. 1. Machek (RHP)   4:03,8
1500 m v. zp. 1. Machek (RHP) 15:56,0*
100 m znak 1. Roľko (UKB)      59,3
200 m znak 1. Roľko (UKB)   2:06,2
100 m prsa 1. Pešl (RHB)   1:06,7*
200 m prsa 1. Pešl (RHB)   2:27,0*
100 m motýlek 1. Lukášek (RHB)      57,8
200 m motýlek 1. Lukášek (RHB)   2:07,6
200 m PZ 1. Roľko (UKB)   2:10,6*
400 m PZ 1. Machek (RHP)   4:36,1
4 x 100 m v. zp. 1. RHB (Mikula, Adamec, Spišák, Lukášek)   3:41,3
4 x 200 m v. zp. 1. RHP (Machek, Horecký, Bejček, Čermák)   8:02,9
4 x 100 m pol. št. 1. RHB (Spišák, Pešl, Lukášek, Mikula)   4:01,8

ŽENY
100 m v. zp. 1. Chlupová (UKB)   1:00,9
200 m v. zp. 1. Chlupová (UKB)   2:10,4
400 m v. zp. 1. Pětrošová (VŠP)   4:36,5
800 m v. zp. 1. Borovková (RHP)   9:24,7
100 m znak 1. Čapková (VŠP)   1:08,5
200 m znak 1. Kostlánová (RHP)   2:25,7
100 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   1:15,6
200 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   2:42,2
100 m motýlek 1. Marečková (TJG)   1:07,0
200 m motýlek 1. Marečková (TJG)   2:23,3*
200 m PZ 1. Kostlánová (RHP)   2:27,7
400 m PZ 1. Kostlánová (RHP)   5:14,0
4 x 100 m v. zp. 1. RHP (Kostlánová, Mattušová, Borovková, Chamrová)   4:11,2  
4 x 100 m pol. št. 1. RHP (Kostlánová, Chamrová, Faitlová, Borovková)   4:40,6

* - čs. rekord



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1978 v plavání seniorů:

   MUŽI
100 m v. zp. 1. místo – Mikula (RHB)      53,5*
200 m v. zp. 1. místo – Adamec (RHB)   1:58,1
400 m v. zp. 1. místo – D. Machek (RHP)   4:04,2
1500 m v. zp. 1. místo – D. Machek (RHP) 16:15,9
100 m znak 1. místo – Roľko (UKB)      59,0
200 m znak 1. místo – Josef Kuf (VŠP)   2:10,7
100 m prsa 1. místo – Pešl (RHB)   1:09,2
200 m prsa 1. místo – Pešl (RHB)   2:32,2
100 m motýlek 1. místo – Lukášek (RHB)      57,0
200 m motýlek 1. místo – Lukášek (RHB)   2:05,1*
200 m PZ 1. místo – Roľko (UKB)   2:09,0*
400 m PZ 1. místo – D. Machek (RHP)   4:39,7

ŽENY
100 m v. zp. 1. místo – Hladká (VŠP)      59,7*
200 m v. zp. 1. místo – Chlupová (UKB)   2:10,3
400 m v. zp. 1. místo – Hladká (VŠP)   4:32,1*
800 m v. zp. 1. místo – Borovková (RHP)   9:23,8
100 m znak 1. místo – Čapková (VŠP)   1:07,5*
200 m znak 1. místo – Čapková (VŠP)   2:23,4*
100 m prsa 1. místo – Březíková (TJG)   1:17,9*
200 m prsa 1. místo – Fleissnerová (VŠP)   2:39,6
100 m motýlek 1. místo – Kohoutová (RHP)   1:06,9
200 m motýlek 1. místo – Borovková (RHP)   2:22,8
200 m PZ 1. místo – Březinová (PŠP 1)   2:30,4
400 m PZ 1. místo – Pětrošová (VŠP)   5:13,0

   * - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1978 v plavání seniorů:

     MUŽI
100 m v. zp. 1. Mikula (RHB)      54,1
200 m v. zp. 1. Machek D. (RHP)   1:56,4
400 m v. zp. 1. Machek D. (RHP)   4:02,6
1500 m v. zp. 1. Machek M. (RHP) 16:17,8
100 m znak 1. Roľko (UKB)     59,8
200 m znak 1. Roľko (UKB)   2:09,3
100 m prsa 1. Pešl (RHB)   1:09,1
200 m prsa 1. Pešl (RHB)   2:29,8
100 m motýlek 1. Lukášek (RHB)      57,3
200 m motýlek 1. Lukášek (RHB)   2:05,5
200 m PZ 1. Roľko (UKB)   2:12,9
400 m PZ 1. Machek D. (RHP)   4:41,7
4 x 200 m v. zp. 1. RHB I (Adamec, Mikula, Lukášek, Spišák)   8:00,6
4 x 100 m v. zp. 1. RHB I (Mikula, Lukášek, Spišák, Adamec)   3:40,9
4 x 100 m pol. št. 1. RHB (Spišák, Pešl, Lukášek, Mikula)   4:03,7

ŽENY
100 m v. zp. 1. Hladká (VŠP)      59,4
200 m v. zp. 1. Hladká (VŠP)   2:09,1
400 m v. zp. 1. Hladká (VŠP)   4:30,2
800 m v. zp. 1. Borovková (RHP)   9:27,7
100 m znak 1. Čapková (VŠP)   1:07,8
200 m znak 1. Čapková (VŠP)   2:26,2
100 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   1:15,7
200 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   2:42,1
100 m motýlek 1. Kohoutová (RHP)   1:06,1
200 m motýlek 1. Borovková (RHP)   2:23,4
200 m PZ 1. Březíková (TJG)   2:30,3
400 m PZ 1. Fleissnerová (VŠP)   5:11,2
4 x 100 m v. zp. 1. VŠP I (Hladká, Nezbedová, Hoferová, Pětrošová)   4:07,3
4 x 100 m pol. št. 1. VŠP I (Čapková, Fleissnerová, Nezbedová, Hladká)   4:32,5*

  * - čs. rekord



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1979 v plavání seniorů:

        MUŽI
100 m v. zp. 1. Mikula (RHB)      54,01
200 m v. zp. 1. D. Machek (RHP)   1:55,00*
400 m v. zp. 1. Adamec (RHB)   4:06,27
1500 m v. zp. 1. Čermák (RHP) 16:28,94
100 m znak 1. Roľko (UKB)      59,82
200 m znak 1. Josef Kuf (VŠP)   2:09,64
100 m motýlek 1. Roľko (UKB)      56,51
200 m motýlek 1. Lukášek (RHB)   2:04,14
100 m prsa 1. Pešl (RHB)   1:09,10
200 m prsa 1. Milý (SpPř)   2:30,36
200 m PZ 1. Roľko (UKB)   2:10,54
400 m PZ 1. D. Machek (RHP)   4:35,57

ŽENY
100 m v. zp. 1. Hladká (VŠP)   1:00,50
200 m v. zp. 1. Hladká (VŠP)   2:10,61
400 m v. zp. 1. Borovková (RHP)   1:31,98
800 m v. zp. 1. K. Machková (RHP)   9:28,38
100 m znak 1. V. Čapková (RHB)   1:06,48*
200 m znak 1. V. Čapková (RHB)   2:23,38*
100 m motýlek 1. Borovková (RHP)   1:06,64
200 m motýlek 1. Borovková (RHP)   2:22,54
100 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   1:15,28
200 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   2:38,68
200 m PZ 1. J. Krousová (VŠP)   2:26,27*
400 m PZ 1. M. Čapková (Fezko)   5:09,89

     * - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1979 v plavání seniorů:

     MUŽI
100 m v. zp. 1. Mikula      54,08
200 m v. zp. 1. D. Machek   1:55,36
400 m v. zp. 1. D. Machek   3:59,54
1500 m v. zp. 1. D. Machek 15:49,13
100 m znak 1. Roľko      59,45
200 m znak 1. Roľko   2:07,19
100 m prsa 1. Pešl   1:08,73
200 m prsa 1. Pešl   2:29,92
100 m motýlek 1. Roľko      56,49
200 m motýlek 1. Lukášek   2:04,83
200 m PZ 1. Kollros   2:11,68
400 m PZ 1. Kollros   4:37,92
4 x 100 m v. zp. 1. RHB – Srkala, Jirmus, Čambor, Mikula   3:38,57
4 x 200 m v. zp. 1. RHB – Srkala, Jirmus, Čambor, Adamec   7:55,95*
4 x 100 m pol. št. 1. RHB I – Spišák, Pešl, Lukášek, Mikula   4:03,03

ŽENY
100 m v. zp. 1. Hladká   1:00,80
200 m v. zp. 1. Hladká   2:09,01*
400 m v. zp. 1. M. Čapková   4:31,38
800 m v. zp. 1. Borovková   9:26,86
100 m znak 1. V. Čapková   1:06,55*
200 m znak 1. V. Čapková   2:22,33*
100 m prsa 1. Fleissnerová   1:14,71
200 m prsa 1. Fleissnerová   2:38,90
100 m motýlek 1. Rajdová   1:05,51
200 m motýlek 1. Borovková   2:21,89
200 m PZ 1. Krousová   2:28,17
400 m PZ 1. M. Čapková   5:09,77
4 x 100 m v. zp. 1. VŠP – Hladká, Pětrošová, Hoferová, Krousová   4:08,33
4 x 100 m pol. št. 1. RHB – Čapková, Bulišová, Scheuerová, Spoustová   4:37,36

  * - čs. rekord



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1980 v plavání seniorů:

       MUŽI
100 m v. zp. 1. Mikula (RHB)      53,62
200 m v. zp. 1. Havel (TJG)   1:55,41
400 m v. zp. 1. Adamec (RHB)   4:02,47
1500 m v. zp. 1. Machek (RHP) 16:11,00
100 m znak 1. Roľko(UKB)      58,70
200 m znak 1. Roľko (UKB)   2:05,24
100 m motýlek 1. Černý (TJG)      57,26
200 m motýlek 1. Černý (TJG)   2:04,66
100 m prsa 1. Matoušek (RHB)   1:09,85
200 m prsa 1. Kollros (RHB)   2:31,66
200 m PZ 1. Roľko (UKB)   2:09,68
400 m PZ 1. Machek (RHP)   4:32,98

ŽENY
100 m v. zp. 1. K. Machková (RHP)   1:00,35
200 m v. zp. 1. K. Machková (RHP)   2:08,37*
400 m v. zp. 1. M. Čapková (VŠP)   4:26,45*
800 m v. zp. 1. Borovková (RHP)   9:07,66*
100 m znak 1. V. Čapková (RHB)   1:06,30
200 m znak 1. V. Čapková (RHB)   2:20,90*
100 m motýlek 1. Rajdová (BaSo)   1:03,96*
200 m motýlek 1. Borovková (RHP)   2:21,92
100 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   1:14,34
200 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   2:34,53*
200 m PZ 1. Wawrová (UKB)   2:29,75
400 m PZ 1. M. Čapková (VŠP)   5:07,18*

     * - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1980 v plavání seniorů:

     MUŽI
100 m v. zp. 1. Mikula (RHB)      53,96
200 m v. zp. 1. Planeta (VŠP)   1:58,29
400 m v. zp. 1. Planeta (VŠP)   4:11,28
1500 m v. zp. 1. Planeta (VŠP) 16:49,99
100 m znak 1. J. Kuf (VŠP)   1:00,45
200 m znak 1. J. Kuf (VŠP)   2:08,24
100 m prsa 1. Milý (SpPř)   1:09,39
200 m prsa 1. Milý (SpPř)   2:30,19
100 m motýlek 1. Mikula (RHB)      57,46
200 m motýlek 1. Černý (TJG)   2:05,67
200 m PZ 1. Hladký (RHP)   2:09,75
400 m PZ 1. Kollros (RHB)   4:36,55
4 x 100 m v. zp. 1. RH Brno   3:39,49
4 x 200 m v. zp. 1. VŠ Praha   7:59,25
4 x 100 m pol. št. 1. RH Brno   4:05,14

ŽENY
100 m v. zp. 1. Machková K. (RHP)      59,84
200 m v. zp. 1. Machková K. (RHP)   2:07,45*
400 m v. zp. 1. Čapková M. (VŠP)   4:27,21
800 m v. zp. 1. Motyčková (RHP)   9:16,74
100 m znak 1. Čapková V. (RHB)   1:07,18
200 m znak 1. Čapková V. (RHB)   2:22,27
100 m prsa 1. Březíková (TJG)   1:15,53
200 m prsa 1. Březíková (TJG)   2:38,48
100 m motýlek 1. Rajdová (RHP)   1:04,30
200 m motýlek 1. Rajdová (RHP)   2:21,80
200 m PZ 1. Březíková (TJG)   2:24,70*
400 m PZ 1. Březíková (TJG)   5:02,44*
4 x 100 m v. zp. 1. RH Praha   4:04,38*
4 x 100 m pol. št. 1. VŠ Praha   4:36,76

   * - čs. rekord



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1981 v plavání seniorů:

       MUŽI
100 m v. zp. 1. Jirmus (RHB)      53,60
200 m v. zp. 1. Machek (RHP)   1:54,79*
400 m v. zp. 1. Machek (RHP)   4:00,86
1500 m v. zp. 1. Adamec (RHB) 16:46,19
100 m znak 1. Roľko (UKB)      59,26
200 m znak 1. Roľko (UKB)   2:07,40
100 m prsa 1. Milý (SpPř)   1:08,05
200 m prsa 1. Milý (SpPř)   2:28,35
100 m motýlek 1. Lukášek (RHB)      57,50
200 m motýlek 1. Lukášek (RHB)   2:06,98
200 m PZ 1. Hladký (RHP)   2:07,88*
400 m PZ 1. Machek (RHP)   4:35,75

ŽENY
100 m v. zp. 1. K. Machková (RHP)      59,27
200 m v. zp. 1. K. Machková (RHP)   2:07,86
400 m v. zp. 1. M. Čapková (VŠP)   4:23,53*
800 m v. zp. 1. M. Čapková (VŠP)   9:04,59*
100 m znak 1. Polášová (RHB)   1:07,00
200 m znak 1. Vrtišková (VŠP)   2:22,44
100 m prsa 1. Smoláková (VŠP)   1:14,36
200 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   2:38,26
100 m motýlek 1. Rajdová (RHP)   1:05,03
200 m motýlek 1. Štefková (RHP)   2:20,13*
200 m PZ 1. J. Krousová (VŠP)   2:27,66
400 m PZ 1. Březíková (TJG)   5:06,86

     * - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1981 v plavání seniorů:

     MUŽI
100 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      52,23
200 m v. zp. 1. Machek (RHP)   1:53,72*
400 m v. zp. 1. Machek (RHP)   1:56,26
1500 m v. zp. 1. Adamec (RHB) 16:41,31
100 m znak 1. Hladký (RHP)      59,55
200 m znak 1. Kuf (VŠP)   2:08,91
100 m prsa 1. Bukovský (ZŤSM)   1:08,16
200 m prsa 1. Nožička (RHB)   2:30,20
100 m motýlek 1. Géry (VŠTr)      56,39
200 m motýlek 1. Černý (TJG)   2:02,40*
200 m PZ 1. Hladký (RHP)   2:08,09
400 m PZ 1. Hladký (RHP)   4:33,43
4 x 100 m v. zp. 1. RH Brno I   3:38,18*
4 x 200 m v. zp. 1. RH Brno I 7:50,97*
4 x 100 m pol. št. 1. RH Brno I   4:02,36

ŽENY
100 m v. zp. 1. K. Machková (RHP)      59,64
200 m v. zp. 1. M. Čapková (VŠP)   2:07,40*
400 m v. zp. 1. M. Čapková (VŠP)   4:25,32
800 m v. zp. 1. M. Čapková (VŠP)   9:01,10*
100 m znak 1. Vrtišková (VŠP)   1:07,34
200 m znak 1. Vrtišková (VŠP)   2:21,63
100 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   1:15,33
200 m prsa 1. Fleissnerová (VŠP)   2:38,95
100 m motýlek 1. Rajdová (RHP)   1:04,67
200 m motýlek 1. Štefková (RHP)   2:21,07
200 m PZ 1. Vrtišková (VŠP)   2:27,35
400 m PZ 1. Wawrová (UKB)   5:08,30
4 x 100 m v. zp. 1. VŠ Praha   4:04,27*
4 x 100 m pol. št. 1. VŠ Praha   4:27,53*

   * - čs. rekord



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1982 v plavání seniorů:

        MUŽI
50 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)        23,8
100 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      52,39
200 m v. zp. 1. Černý (TJG)   1:54,63
400 m v. zp. 1. Havel (RHB)   4:02,86
1500 m v. zp. 1. Adamec (RHB) 16:14,58
100 m znak 1. Roľko (UKB)      59,63
200 m znak 1. Roľko (UKB)   2:08,55
100 m prsa 1. Milý (VŠP)   1:07,52
200 m prsa 1. Milý (VŠP)   2:26,28*
100 m motýlek 1. Géry (VŠTr)      56,65
200 m motýlek 1. Černý (TJG)   2:01,99*
200 m PZ 1. Hladký (RHP)   2:07,33
400 m PZ 1. Hladký (RHP)   4:31,79

ŽENY
50 m v. zp. 1. Machková (VŠP)      27,8
100 m v. zp. 1. Jodasová (VŠP)   1:00,93
200 m v. zp. 1. Jodasová (VŠP)   2:09,84
400 m v. zp. 1. M. Čapková (VŠP)   4:28,01
800 m v. zp. 1. M. Čapková (VŠP)   9:16,57
100 m znak 1. Vrtišková (VŠP)   1:07,90
200 m znak 1. Vrtišková (VŠP)   2:22,90
100 m prsa 1. Smoláková (VŠP) 1:14,19
200 m prsa 1. Smoláková (VŠP)   2:38,98
100 m motýlek 1. Rajdová (RHP)   1:05,35
200 m motýlek 1. Štefková (RHP)   2:22,43
200 m PZ 1. Březíková (TJG)   2:25,71
400 m PZ 1. Březíková (TJG)   5:05,96

      * - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1982 v plavání seniorů:

      MUŽI
50 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      24,48
100 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      52,92
200 m v. zp. 1. Havel (RHP)   1:54,43
400 m v. zp. 1. Havel (RHP)   4:02,68
1500 m v. zp. 1. Adamec (RHB) 16:31,13
100 m znak 1. Bidrman (VŠP)   1:00,52
200 m znak 1. Bidrman (VŠP)   2:11,31
100 m prsa 1. Milý (VŠP)   1:07,15
200 m prsa 1. Milý (VŠP)   2:28,19
100 m motýlek 1. Géry (VŠTr)      56,13
200 m motýlek 1. Géry (VŠTr)   2:04,14
200 m PZ 1. Hladký (RHP)   2:08,69
400 m PZ 1. Havel (RHP)   4:40,31
4 x 100 m v. zp. 1. RHB   3:35,98*
4 x 200 m v. zp. 1. RHB   7:57,84
4 x 100 m pol. št. 1. VŠP A   4:01,69

ŽENY
50 m v. zp. 1. Boturová (UnOl)      27,60
100 m v. zp. 1. Boturová (UnOl)      59,27
200 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   2:08,06
400 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   4:24,62
800 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   9:05,13
100 m znak 1. Štefková (RHP)   1:07,60
200 m znak 1. Štefková (RHP)   2:25,34
100 m prsa 1. Smoláková (VŠP)   1:14,39
200 m prsa 1. Smoláková (VŠP)   2:41,56
100 m motýlek 1. Vondráčková (Boh)   1:06,85
200 m motýlek 1. Štefková (RHP)   2:19,38*
200 m PZ 1. Březíková (TJG)   2:26,21
400 m PZ 1. Březíková (TJG)   5:09,09
4 x 100 m v. zp. 1. VŠP A   4:03,12* 
4 x 100 m pol. št. 1. VŠP A   4:33,03

   * - čs. rekord



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1983 v plavání seniorů:

         MUŽI
50 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      24,05
100 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      51,96*
200 m v. zp. 1. Dvořák (VŠP)   1:55,16
400 m v. zp. 1. Havel (VŠP)   4:03,04
1500 m v. zp. 1. Adamec (DuBB) 16:23,46
100 m znak 1. Hladký (RHP)      58,32
200 m znak 1. Marko (UKB)   2:10,90
100 m prsa 1. Milý (VŠP)   1:06,09*
200 m prsa 1. Milý (VŠP)   2:23,09*
100 m motýlek 1. Géry (VŠTr)      56,31
200 m motýlek 1. Géry (VŠTr)   2:00,85*
200 m PZ 1. Hladký (RHP)   2:06,14
400 m PZ 1. Hladký (RHP)   4:32,54

ŽENY
50 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      27,38
100 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      58,42*
200 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   2:08,07
400 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   4:27,95
800 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   9:16,76
100 m znak 1. Polášová (RHB)   1:07,53
200 m znak 1. Frýdlová (VŠP)   2:23,65
100 m prsa 1. Smoláková (VŠP)   1:16,37
200 m prsa 1. Smoláková (VŠP)   2:43,36
100 m motýlek 1. Štefková (RHP)   1:04,98
200 m PZ 1. Frýdlová (VŠP)   2:24,35*
400 m PZ 1. Štefková (RHP)   5:12,32

       * - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1983 v plavání seniorů:

       MUŽI
50 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      24,22
100 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      52,25
200 m v. zp. 1. Havel (VŠP)   1:54,91
400 m v. zp. 1. Adamec (DuBB)   4:01,58
1500 m v. zp. 1. Adamec (DuBB) 15:59,00
100 m znak 1. Hladký (RHP)      58,75
200 m znak 1. Hladký (RHP)   2:06,36
100 m prsa 1. Matoušek (RHB)   1:07,28
200 m prsa 1. Bukovský (ZTSMa)   2:28,93
100 m motýlek 1. Géry (VŠTr)      55,99
200 m motýlek 1. Géry (VŠTr)   2:03,26
200 m PZ 1. Hladký (RHP)   2:08,22
400 m PZ 1. Hladký (RHP)   4:30,86
4 x 100 m v. zp. 1. VŠ Praha   3:35,71
4 x 200 m v. zp. 1. VŠ Praha   7:57,21
4 x 100 m pol. št. 1. VŠ Praha I   3:59,27

ŽENY
50 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      27,53
100 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      59,39
200 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   2:08,91
400 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   4:26,97
800 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   9:04,78
100 m znak 1. Frýdlová (VŠP)   1:05,98
200 m znak 1. Frýdlová (VŠP)   2:23,71
100 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   1:15,77
200 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   2:43,21
100 m motýlek 1. Štefková (RHP)   1:04,70
200 m motýlek 1. Štefková (RHP)   2:18,88
200 m PZ 1. Frýdlová (VŠP)   2:26,04
400 m PZ 1. Wawrová (UKB)   5:08,62
4 x 100 m v. zp. 1. UnOl   4:06,25
4 x 100 m pol. št. 1. VŠ Praha   4:35,14



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1984 v plavání seniorů:

  MUŽI
50 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      24,25
100 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      52,58
200 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)   1:53,04
400 m v. zp. 1. Havel (VŠP)   4:04,33
1500 m v. zp. 1. Adamec (DuBB) 16:18,52
100 m znak 1. Bidrman (VŠP)      59,39
200 m znak 1. Bidrman (VŠP)   2:07,07
100 m prsa 1. Milý (VŠP)   1:05,08*
200 m prsa 1. Milý (VŠP)   2:25,02
100 m motýlek 1. Géry (VŠTr)      55,94
200 m motýlek 1. Géry (VŠTr)   2:03,77
200 m PZ 1. Hladký (RHP)   2:06,81
400 m PZ 1. Hladký (RHP)   4:30,93
4 x 100 m v. zp. 1. Smrčka, Dvořák, Havel, Svoboda (VŠP I)   3:36,16
4 x 200 m v. zp. 1. Havel, Smrčka, Dvořák, Bidrman (VŠP I)   7:47,50
4 x 100 m PŠ 1. Smrčka, Milý, Bidrman, Dvořák (VŠP I)   4:00,35

ŽENY
50 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      27,40
100 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      57,99*
200 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   2:08,02
400 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   4:27,99
800 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   9:07,20
100 m znak 1. Lohnická (SVŠT)   1:06,05
200 m znak 1. Lohnická (SVŠT)   2:22,07
100 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   1:16,65
200 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   2:45,09
100 m motýlek 1. Štefková (RHP)   1:04,29
200 m motýlek 1. Štefková (RHP)   2:17,28*
200 m PZ 1. Frýdlová (VŠP)   2:22,48*
400 m PZ 1. Šmídová (KIN)   5:08,70
4 x 100 m v. zp. 1. Maršounová, Ulrychová, Henyšová, Frýdlová (VŠP I)   4:06,66
4 x 100 m PŠ 1. Maršounová, Poskočilová, Frýdlová, Henyšová (VŠP I)   4:37,46

* - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1984 v plavání seniorů:

       MUŽI
50 m v. zp. 1. Matoušek (RHB) 24,35
100 m v. zp. 1. Proněk (RHB)   53,10
200 m v. zp. 1. Kladiva (RHB)   1:55,27
400 m v. zp. 1. Havel (VŠP)   4:02,47
1500 m v. zp. 1. Adamec (DuBB) 16:03,43
100 m znak 1. Bidrman (VŠP) 59,10
200 m znak 1. Bidrman (VŠP) 2:06,23
100 m prsa 1. Matoušek (RHB) 1:07,93
200 m prsa 1. Matoušek (RHB) 2:30,18
100 m motýlek 1. Kladiva (RHB) 56,23
200 m motýlek 1. Bidrman (VŠP) 2:04,38
200 m PZ 1. Bidrman (VŠP) 2:08,79
400 m PZ 1. Bidrman (VŠP) 4:32,56
4 x 100 m v. zp. 1. RHB 3:35,16
4 x 200 m v. zp. 1. RHB 7:45,87
4 x 100 m pol. št. 1. RHB 3:57,92

ŽENY
50 m v. zp. 1. Luptáková (SnBoj) 27,59
100 m v. zp. 1. Hutárová (UKB) 1:00,07
200 m v. zp. 1. Pavlíková (RHB) 2:08,31
400 m v. zp. 1. Pavlíková (RHB) 4:27,57
800 m v. zp. 1. Šmídová (KIN) 9:07,44
100 m znak 1. Lohnická (SVŠT) 1:07,45
200 m znak 1. Lohnická (SVŠT) 2:25,20
100 m prsa 1. Halková (VŠP) 1:16,06
200 m prsa 1. Halková (VŠP) 2:40,19
100 m motýlek 1. Domanická (SnBoj) 1:04,61
200 m motýlek 1. Čermáková (SpJi) 2:21,88
200 m PZ 1. Hutárová (UKB) 2:26,97
400 m PZ 1. Šmídová (KIN) 5:10,69
4 x 100 m v. zp. 1. UnOl 4:10,47
4 x 200 m v. zp. 1. UKB 8:58,83
4 x 100 m pol. št. 1. VŠP 4:33,58



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1985 v plavání seniorů:

  MUŽI
50 m v. zp. 1. Kladiva (RHB)      24,17
100 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      52,22
200 m v. zp. 1. Kladiva (RHB)   1:54,59
400 m v. zp. 1. Fabišík (RHB)   4:04,39
1500 m v. zp. 1. Bureš (VŠP) 16:27,28
100 m znak 1. Hladký (RHP)      59,25
200 m znak 1. Bidrman (VŠP)   2:07,83
100 m prsa 1. Milý (VŠP)   1:06,77
200 m prsa 1. Milý (VŠP)   2:26,80
100 m motýlek 1. Kladiva (RHB)      56,30
200 m motýlek 1. Géry (VŠTr)   2:03,34
200 m PZ 1. Hladký (RHP)   2:09,77
400 m PZ 1. Hladký (RHP)   4:38,85
4 x 100 m v. zp. 1. Matoušek, Proněk, Butor, Kladiva (RHB)   3:33,11*
4 x 200 m v. zp. 1. Kladiva, Fabišík, Proněk, Butor (RHB)   7:51,94
4 x 100 m PŠ: 1. Martinec, Mráček, Lukášek, Maruniak (DuBB)   4:01,93

ŽENY
50 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      27,24
100 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      57,77*
200 m v. zp. 1. Maršounová (VŠP)   2:07,48
400 m v. zp. 1. Pavlíková (RHB)   4:28,54
800 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   9:15,93
100 m znak 1. Maršounová (VŠP)   1:06,24
200 m znak 1. Lohnická (SVŠT)   2:23,15
100 m prsa 1. Doskočilová (VŠP)   1:15,69
200 m prsa 1. Krbečková (UnOl)   2:41,40
100 m motýlek 1. Domanická (UKB)   1:04,23
200 m motýlek 1. Domanická (UKB)   2:19,72
200 m PZ 1. Frýdlová (VŠP)   2:22,25
400 m PZ 1. Frýdlová (VŠP)   5:03,55
4 x 100 m v. zp. 1. Domanická, Lutonská, Hutárová, Wawrová (UKB)   4:05,99
4 x 200 m v. zp. 1. Hutárová, Domanická, Lutonská, Wawrová (UKB I)   9:00,69
4 x 100 m PŠ 1. Bellová, Lančaričová, Luptáková, Mikušaťová (TTSTn)   4:35,23

* - rekord 



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1985 v plavání seniorů:

  MUŽI
50 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      24,43
100 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      52,71
200 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)   1:51,69*
400 m v. zp. 1. Havel (TJG)   4:05,16
1500 m v. zp. 1. Bureš (VŠP) 16:20,25
100 m znak 1. Bidrman (VŠP)      59,46
200 m znak 1. Hladký (RHP)   2:06,48
100 m prsa 1. Milý (VŠP)   1:07,30
200 m prsa 1. Milý (VŠP)   2:26,39
100 m motýlek 1. Géry (VŠTr)      56,14
200 m motýlek 1. Géry (VŠTr)   2:03,94
200 m PZ 1. Hladký (RHP)   2:10,28
400 m PZ 1. Bureš (VŠP)   4:37,49
4 x 100 m v.zp. 1. Fabišík, Matoušek, Proněk, Kladiva (RHB)   3:35,51
4 x 200 m v.zp. 1. Fabišík, Proněk, Kladiva, Butor (RHB)   7:50,09
4 x 100 m PŠ 1. Smrčka, Milý, Bidrman, Dvořák (VŠP I)   3:58,09

ŽENY
50 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      27,01
100 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      57,06
200 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)   2:04,63* 
400 m v. zp. 1. Pavlíková (RHB)   4:29,14
800 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   9:20,00
100 m znak 1. Maršounová (VŠP)   1:07,24
200 m znak 1. Burešová (VŠTr)   2:23,09
100 m prsa 1. Krbečková (UnOl)   1:14,92
200 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   2:39,42
100 m motýlek 1. Luptáková (TTSTn)   1:06,21
200 m motýlek 1. Domanická (UKB)   2:22,56
200 m PZ 1. Wawrová (UKB)   2:27,51
400 m PZ 1. Burešová (VŠTr)   5:09,75
4 x 100 m v.zp. 1. Maršounová, Henyšová, Ulrychová, Frýdlová (VŠP I)   4:03,18
4 x 200 m v.zp. 1. Domanická, Lutonská, Hutárová, Wawrová (UKB)   8:59,65
4 x 100 m PŠ 1. Maršounová, Poskočilová, Frýdlová, Ulrychová (VŠP I)   4:30,26

* - čs. rekord



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1986 v plavání seniorů:

   MUŽI
50 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      23,62*
100 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)      51,47
200 m v. zp. 1. Géry (VŠTr)   1:51,53
400 m v. zp. 1. Henyš (VŠP)   4:01,81
1500 m v. zp. 1. Henyš (VŠP) 15:45,01
100 m znak 1. Hladký (RHP)      58,77
200 m znak 1. Hladký (RHP)   2:08,27
100 m prsa 1. Marček (ZTSMa)   1:06,80
200 m prsa 1. Marček (ZTSMa)   2:26,11
100 m motýlek 1. Géry (VŠTr)      55,45
200 m motýlek 1. Kladiva (RHB)   2:07,27
200 m PZ 1. Hladký (RHP)   2:05,97
400 m PZ 1. Butor (RHB)   4:35,18
4 x 100 m v. zp. 1. Proněk, Fabišík, Butor, Kladiva (RHB)   3:32,81
4 x 200 m v. zp. 1. Fabišík, Proněk, Butor, Kladiva (RHB)   7:46,38
4 x 100 m PŠ 1. Butor, Matoušek, Kladiva, Proněk (RHB)   3:58,08

ŽENY
50 m v. zp. 1. Luptáková (TTSTn)      27,39
100 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      58,77
200 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)   2:06,06
400 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   4:31,89
800 m v. zp. 1. Henyšová (VŠP)   9:19,15 
100 m znak 1. Maršounová (VŠP)   1:06,87
200 m znak 1. Vilímová (TJG)   2:25,68
100 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   1:15,35
200 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   2:39,63 
100 m motýlek 1. Domanická (UKB)   1:05,03
200 m motýlek 1. Domanická (UKB)   2:23,33
200 m PZ 1. Vilímová (TJG)   2:26,08
400 m PZ 1. Vilímová (TJG)   5:06,42
4 x 100 m v. zp. 1. Ulrychová, Maršounová, Henyšová, Frýdlová (VŠP)   4:07,85
4 x 200 m v. zp. 1. Maršounová, Ulrychová, Henyšová, Frýdlová (VŠP)   8:46,07*
4 x 100 m PŠ 1. Maršounová, Poskočilová, Ulrychová, Frýdlová (VŠP)   4:34,40

* - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1986 v plavání seniorů:

     MUŽI
50 m v. zp. 1. Kladiva (RHB) 23,84
100 m v. zp. 1. Géry (VŠTr) 51,02
200 m v. zp. 1. Géry (VŠTr) 1:51,81
400 m v. zp. 1. Fabišík (RHB) 4:02,86
1500 m v. zp. 1. Bureš (VŠP) 15:59,93
100 m znak 1. Vokoun (Boh) 1:00,05
200 m znak 1. Hladký (RHP) 2:06,03
100 m prsa 1. Szarzec (VŠP) 1:06,53
200 m prsa 1. Szarzec (VŠP) 2:25,62
100 m motýlek 1. Géry (VŠTr) 55,35
200 m motýlek 1. Bureš (VŠP) 2:05,97
200 m PZ 1. Hladký (RHP) 2:07,77
400 m PZ 1. Hladký (RHP) 4:36,58
4 x 100 m v. zp. 1. Butor, Proněk, Fabišík, Kladiva (RHB) 3:33,63
4 x 200 m v. zp. 1. Fabišík, Radina, Kladiva, Butor (RHB) 7:48,02
4 x 100 m PŠ 1. Butor, Matoušek, Kladiva, Proněk (RHB) 3:58,23

ŽENY
50 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP) 27,32
100 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP) 57,63
200 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP) 2:05,78
400 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP) 4:25,10
800 m v. zp. 1. Wawrová (UKB) 9:23,39
100 m znak 1. Maršounová (VŠP) 1:06,74
200 m znak 1. Burešová (VŠTr) 2:23,47
100 m prsa 1. Krbečková (UnOl) 1:14,73
200 m prsa 1. Poskočilová (VŠP) 2:44,42
100 m motýlek 1. Domanická (UKB) 1:03,67
200 m motýlek 1. Domanická (UKB) 2:21,75
200 m PZ 1. Doležalová (RHN) 2:25,63
400 m PZ 1. Vilímová (TJG) 5:04,71
4 x 100 m v. zp. 1. Frýdlová, Ulrychová, Henyšová, Maršounová (VŠP) 4:05,82
4 x 200 m v. zp. 1. Maršounová, Ulrychová, Henyšová, Frýdlová (VŠP) 8:54,07
4 x 100 m PŠ 1. Maršounová, Poskočilová, Šmídová, Frýdlová (VŠP) 4:34,01



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1987 v plavání seniorů:

  MUŽI
50 m v. zp. 1. Kladiva (RHB) 23,50
100 m v. zp. 1. Kladiva (RHB) 51,56
200 m v. zp. 1. Kladiva (RHB) 1:53,02
400 m v. zp. 1. Bureš (VŠP) 4:00,01
1500 m v. zp. 1. Bureš (VŠP) 15:56,51
100 m znak 1. Vokoun (Boh) 59,79
200 m znak 1. Vokoun (Boh) 2:07,27
100 m prsa 1. Szarzec (VŠP) 1:05,66
200 m prsa 1. Szarzec (VŠP) 2:22,81
100 m motýlek 1. Kladiva (RHB) 56,41
200 m motýlek 1. Drozd (VŠP) 2:09,64
200 m PZ 1. Butor (RHB) 2:08,14
400 m PZ 1. Butor (RHB) 4:32,93
4 x 100 m v. zp. 1. Fabišík, Radina, Butor, Kladiva (RHB) 3:33,07
4 x 200 m v. zp. 1. Fabišík, Radina, Kladiva, Butor (RHB) 7:43,12
4 x 100 m PŠ 1. Raniš, Szarzec, Bureš, Henyš (VŠP) 3:58,35

ŽENY
50 m v. zp. 1. Luptáková (TTSTn) 27,54
100 m v. zp. 1. Libnarová (RHP) 1:00,31
200 m v. zp. 1. Libnarová (RHP) 2:08,80
400 m v. zp. 1. Wawrová (UKB) 4:30,91
800 m v. zp. 1. Wawrová (UKB) 9:21,16
100 m znak 1. Lohnická (SVŠT) 1:07,45
200 m znak 1. Lohnická (SVŠT) 2:27,29
100 m prsa 1. Šplíchalová (TJZn) 1:16,08
200 m prsa 1. Poskočilová (VŠP) 2:41,92
100 m motýlek 1. Domanická (UKB) 1:05,40
200 m motýlek 1. Vilímová (TJG) 2:24,66
200 m PZ 1. Vilímová (TJG) 2:27,33
400 m PZ 1. Vilímová (TJG) 5:05,86
4 x 100 m v. zp. 1. Mikušaťová, Luhová, Luptáková, Samčíková (TTSTn) 4:04,31
4 x 200 m v. zp. 1. Repáčová, Luptáková, Mikušaťová, Samčíková (TTSTn) 8:58,31
4 x 100 m PŠ 1. Šebeňová, Mošková, Luptáková, Mikušaťová (TTSTn) 4:36,51



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1987 v plavání seniorů:

   MUŽI
50 m v. zp. 1. Proněk (UnBr)      23,49*
100 m v. zp. 1. Kladiva (RHB)      51,34
200 m v. zp. 1. Kladiva (RHB)   1:54,54
400 m v. zp. 1. Bureš (VŠP)   3:59,27
1500 m v. zp. 1. Bureš (VŠP) 15:48,15
100 m znak 1. Vokoun (Boh)      58,15
200 m znak 1. Raniš (VŠP)   2:04,52
100 m prsa 1. Marček (ZTSMa)   1:04,63*
200 m prsa 1. Marček (ZTSMa)   2:21,32* 
100 m motýlek 1. Kladiva (RHB)      55,52
200 m motýlek 1. Bureš (VŠP)   2:03,95
200 m PZ 1. Butor (RHB)   2:09,07
400 m PZ 1. Butor (RHB)   4:38,49
4 x 100 m v. zp. 1. Radina, Butor, Beinhauer, Kladiva (RHB)   3:41,23
4 x 200 m v. zp. 1. Butor, Majoroš, Beinhauer, Kladiva (RHB)   8:05,24
4 x 100 m PŠ 1. Butor, Beinhauer, Wolf, Kladiva (RHB)   3:55,01* 

ŽENY
50 m v. zp. 1. Mikušaťová (TTSTn)      28,01
100 m v. zp. 1. Mikušaťová (TTSTn)   1:00,29
200 m v. zp. 1. Libnarová (RHP)   2:09,43
400 m v. zp. 1. Wawrová (UKB)   4:33,85
800 m v. zp. 1. Vacíková (PFPl)   9:17,31
100 m znak 1. Burešová (VŠTr)   1:07,31
200 m znak 1. Burešová (VŠTr)   2:25,03
100 m prsa 1. Šplíchalová (TJZn)   1:15,22
200 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   2:38,63
100 m motýlek 1. Domanická (UKB)   1:05,65
200 m motýlek 1. Slabá (TJG)   2:25,84
200 m PZ 1. Vilímová (TJG) 2:25,40
400 m PZ 1. Vilímová (TJG)   5:06,31
4 x 100 m v. zp. 1. Luhová, Mikušaťová, Repáčová, Samčíková (TTSTn)   4:08,06
4 x 200 m v. zp. 1. Repáčová, Luhová, Mikušaťová, Samčíková (TTSTn)   9:12,71
4 x 100 m PŠ 1. Karaková, Lutonská, Domanická, Wawrová (UKB)   4:39,17

* - čs. rekord



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1988 v plavání seniorů:

  MUŽI
50 m v. zp. 1. Kladiva (RHB)      23,36
100 m v. zp. 1. Kladiva (RHB)      50,97
200 m v. zp. 1. Pohunek (RHB)   1:55,19
400 m v. zp. 1. Bureš (VŠP)   4:01,68
1500 m v. zp. 1. Bureš (VŠP) 16:01,55
100 m znak 1. Vokoun (Boh)      57,58*
200 m znak 1. Vokoun (Boh)   2:04,83
100 m prsa 1. Marček (ZŤSMa)   1:03,39*
200 m prsa 1. Marček (ZŤSMa)   2:17,49*
100 m motýlek 1. Kladiva (RHB)      55,66
200 m motýlek 1. Bureš (VŠP)   2:03,99
200 m PZ 1. Bureš (VŠP)   2:08,45
400 m PZ 1. Bureš (VŠP)   4:35,17
4 x 100 m v. zp. 1. Kladiva, Pohunek, Beinhauer, Fabišík (RHB)   3:29,76* 
4 x 200 m v. zp. 1. Kladiva, Pohunek, Majoroš, Fabišík (RHB)   7:43,08*
4 x 100 m PŠ 1. Pohunek, Beinhauer, Wolf, Kladiva (RHB I.)   3:54,17*

ŽENY
50 m v. zp. 1. Frýdlová (VŠP)      27,80
100 m v. zp. 1. Mikušaťová (TTSTn)      59,99
200 m v. zp. 1. Rusinová (ČHKo)   2:09,90
400 m v. zp. 1. Rusinová (ČHKo)   4:31,37
800 m v. zp. 1. Rusinová (ČHKo)   9:10,76
100 m znak 1. Burešová (VŠTr)   1:05,88
200 m znak 1. Burešová (VŠTr)   2:23,18
100 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   1:14,10
200 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   2:40,60
100 m motýlek 1. Slabá (TJG)   1:06,10
200 m motýlek 1. Slabá (TJG)   2:23,88
200 m PZ 1. Burešová (VŠTr)   2:25,59
400 m PZ 1. Černá (RHB)   5:11,69
4 x 100 m v. zp. 1. Frýdlová, Maršounová, Poskočilová, Vaněčková (VŠP)   4:04,79
4 x 200 m v. zp. 1. Rifflerová, Černá, Doležalová, Karásková (RHB)   8:58,32
4 x 100 m PŠ 1. Frýdlová, Poskočilová, Maršounová, Vaněčková (VŠP)   4:32,92

* - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1988 v plavání seniorů:

  MUŽI
50 m v. zp. 1. Pohunek (RHB)      23,33
100 m v. zp. 1. Kladiva (RHB)      51,48
200 m v. zp. 1. Fabišík (RHB)   1:53,90
400 m v. zp. 1. Henyš (VŠP)   4:00,38
1500 m v. zp. 1. Henyš (VŠP) 16:02,61
100 m znak 1. Vokoun (Boh)      57,92
200 m znak 1. Vokoun (Boh)   2:04,63
100 m prsa 1. Marček (VŠP)   1:04,59
200 m prsa 1. Beinhauer (RHB)   2:18,02
100 m motýlek 1. Wolf (RHB)      54,83
200 m motýlek 1. Bureš (VŠP)   2:02,26
200 m PZ 1. Vokoun (Boh)   2:09,11
400 m PZ 1. Bureš (VŠP)   4:34,88
4 x 100 m v. zp. 1. Kladiva, Pohunek, Wolf, Fabišík (RHB)   3:28,92
4 x 200 m v. zp. 1. Fabišík, Pohunek, Beinhauer, Kladiva (RHB)   7:41,80*
4 x 100 m PŠ 1. Pohunek, Beinhauer, Wolf, Kladiva (RHB I)   3:51,43*

ŽENY
50 m v. zp. 1. Jašková (TJNJ)      27,32
100 m v. zp. 1. Jašková (TJNJ)      59,67
200 m v. zp. 1. Jašková (TJNJ)   2:09,95
400 m v. zp. 1. Libnarová (RHP)   4:33,20
800 m v. zp. 1. Slauková (TTSTn)   9:19,69
100 m znak 1. Maršounová (VŠP)   1:06,82
200 m znak 1. Burešová (VŠTr)   2:25,11
100 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   1:13,69
200 m prsa 1. Šplíchalová (TJZn)   2:38,29
100 m motýlek 1. Slabá (TJG)   1:04,71
200 m motýlek 1. Slabá (TJG)   2:21,49
200 m PZ 1. Vilímová (TJG)   2:26,40
400 m PZ 1. Vilímová (TJG)   5:10,21
4 x 100 m v. zp. 1. Vaněčková, Jandová, Maršounová, Skálová (VŠP)   4:07,36
4 x 200 m v. zp. 1. Samčíková, Repáčová, Mikušaťová, Slauková (TTSTn)   9:05,29
4 x 100 m PŠ 1. Maršounová, Poskočilová, Skálová, Vaněčková (VŠP)   4:34,08

* - čs. rekord



Výsledky zimního mistrovství ČSSR 1989 v plavání seniorů:

   MUŽI
50 m v. zp. 1. Pohunek (RHB)      23,88
100 m v. zp. 1. Kladiva (RHB)      51,73
200 m v. zp. 1. Drozd (VŠP)   1:54,96
400 m v. zp. 1. Bureš (VŠP)   4:01,95
1500 m v. zp. 1. Mašek (VŠP) 16:21,34
100 m znak 1. Vokoun (Boh)      58,09
200 m znak 1. Raniš (VŠP)   2:03,55
100 m prsa 1. Marček (VŠP)   1:03,75
200 m prsa 1. Marček (VŠP)   2:17,38
100 m motýlek 1. Dorňák (TJG)      57,21
200 m motýlek 1. Bureš (VŠP)   2:02,86
200 m PZ 1. Vokoun (Boh)   2:06,75
400 m PZ 1. Horký (RHB)   4:41,44
4 x 100 m v. zp. 1. Pohunek, Butor, Fabišík, Kladiva (RHB)   3:28,44
4 x 200 m v. zp. 1. Pohunek, Kladiva, Majoroš, Fabišík (RHB)   7:41,48
4 x 100 m PŠ 1. Raniš, Marček, Bureš, Petrovič (VŠP I)   3:50,72*

ŽENY
50 m v. zp. 1. Světlíková (AšMB)      27,42
100 m v. zp. 1. Vaněčková (VŠP)      59,01
200 m v. zp. 1. Černá (RHB)   2:06,79
400 m v. zp. 1. O. Šplíchalová (TJZn)   4:23,14*
800 m v. zp. 1. Rusinová (ČHKo)   9:00,46
100 m znak 1. Burešová (VŠTr)   1:06,26
200 m znak 1. Burešová (VŠTr)   2:22,72
100 m prsa 1. Maňhalová (SlLi)   1:13,47
200 m prsa 1. Poskočilová (VŠP)   2:36,92
100 m motýlek 1. Klátová (VŠP)   1:04,98
200 m motýlek 1. Klátová (VŠP)   2:21,30
200 m PZ 1. Černá (RHB)   2:22,99
400 m PZ 1. Černá (RHB)   5:03,03
4 x 100 m v. zp. 1. Vráblicová, Klátová, Maršounová, Vaněčková (VŠP)   4:02,57
4 x 200 m v. zp. 1. Klátová, Vráblicová, Maršounová, Vaněčková (VŠP)   8:50,67
4 x 100 m PŠ 1. Maršounová, Poskočilová, Klátová, Vaněčková (VŠP)   4:25,36*

* - čs. rekord



Výsledky letního mistrovství ČSSR 1989 v plavání seniorů:

   MUŽI
50 m v. zp. 1. Kladiva (RHB)      23,43
100 m v. zp. 1. Kladiva (RHB)      51,51
200 m v. zp. 1. Burian (DuBB)   1:55,00
400 m v. zp. 1. Fabišík (DuBB)   4:02,84
1500 m v. zp. 1. Henyš (VŠP) 15:59,60
100 m znak 1. Petrovič (VŠP)      58,13
200 m znak 1. Raniš (VSPs)   2:04,81
100 m prsa 1. Marček (VSPs)   1:04,49
200 m prsa 1. Beinhauer (RHB)   2:17,57
100 m motýlek 1. Dorňák (TJG)      55,94
200 m motýlek 1. Mikula (PFPl)   2:05,98
200 m PZ 1. Fabišík (DuBB) 2:07,37
400 m PZ 1. Fabišík (DuBB)   4:33,65
4 x 100 m v. zp. 1. Kladiva, Wolf, Butor, Pohunek (RHB)   3:29,69
4 x 200 m v. zp. 1. Butor, Majoroš, Pohunek, Kladiva (RHB)   7:49,08
4 x 100 m PŠ 1. Dolník, Beinhauer, Wolf, Kladiva (RHB I.)   3:49,60*

ŽENY
50 m v. zp. 1. Světlíková (AŠMB)      27,35
100 m v. zp. 1. Světlíková (AŠMB)      59,19
200 m v. zp. 1. Rusinová (ČHKo)   2:07,70
400 m v. zp. 1. O. Šplíchalová (TJZn)   4:19,98*
800 m v. zp. 1. O. Šplíchalová (TJZn)   8:51,74*
100 m znak 1. Korbašová (TTSTn)   1:05,43
200 m znak 1. Korbašová (TTSTn)   2:18,66*
100 m prsa 1. M. Šplíchalová (TJZn)   1:12,73
200 m prsa 1. M. Šplíchalová (TJZn)   2:35,46
100 m motýlek 1. Klátová (VŠP)   1:05,42
200 m motýlek 1. Klátová (VŠP)   2:22,52
200 m PZ 1. Černá (RHB)   2:23,71
400 m PZ 1. Černá (RHB)   5:02,75
4 x 100 m v. zp. 1. Rifflerová, Dufková, Vojkůfková, Černá (RHB I.)   4:03,32
4 x 200 m v. zp. 1. Jusková, Kipikašová, Žeňuchová, Rusínová (ČHKo)   8:47,54
4 x 100 m PŠ 1. Maršounová, Klátová, Poskočilová, Vaněčková (VŠP)   4:27,94

* - čs. rekord



Výsledky zimního mistrovství ČSFR 1990 v plavání seniorů:

      MUŽI
50 m v. zp. 1. Pohunek (RHB)      23,50
100 m v. zp. 1. Pohunek (RHB)      51,43
200 m v. zp. 1. Pohunek (RHB)   1:49,98*
400 m v. zp. 1. Fabišík (DuBB)   3:53,05
1500 m v. zp. 1. Hraše (RHP) 16:02,05
100 m znak 1. Vokoun (RHB)      56,95
200 m znak 1. Vokoun (RHB)   2:03,72
100 m prsa 1. Beinhauer (RHB)   1:01,71
200 m prsa 1. Beinhauer (RHB)   2:11,52*
100 m motýlek 1. Dorňák (TJZ)      55,27
200 m motýlek 1. Horký (RHB)   2:05,66
200 m PZ 1. Beinhauer (RHB)   2:04,12
400 m PZ 1. Fabišík (DuBB)   4:23,26
4 x 100 m v. zp. 1. Kladiva, Pohunek, Dolník, Vokoun (RHB I.)   3:27,30*
4 x 200 m v. zp. 1. Pohunek, Kladiva, Dolník, Cenek (RHB I.)   7:35,47*
4 x 100 m PŠ 1. Vokoun, Beinhauer, Pohunek, Kladiva (RHB I.)   3:45,08*

ŽENY
50 m v. zp. 1. Světlíková (VŠP)      26,96*
100 m v. zp. 1. Světlíková (VŠP)      58,33
200 m v. zp. 1. O. Šplíchalová (TJZn)   2:03,83*
400 m v. zp. 1. Rusinová (ČHKo)   4:20,79
800 m v. zp. 1. O. Šplíchalová (TJZn)   8:48,56
100 m znak 1. Burešová (VŠTr)   1:05,52
200 m znak 1. Burešová (VŠTr)   2:18,76
100 m prsa 1. M. Šplíchalová (TJZn)   1:11,62
200 m prsa 1. M. Šplíchalová (TJZn)   2:30,20
100 m motýlek 1. Hlaviznová (TJZ)   1:04,07
200 m motýlek 1. Vilímová (TJG)   2:20,56
200 m PZ 1. Černá (RHB)   2:18,75
400 m PZ 1. Vilímová (TJG)   4:50,61*
4 x 100 m v. zp. 1. Kopřivová, Rifflerová, Hlaváčová, Černá (RHB I)   3:58,60*
4 x 200 m v. zp. 1. Chalupová, Kopřivová, Hlaváčová, Černá (RHB I)   8:31,65*
4 x 100 m PŠ 1. Chalupová, Dufková, Rifflerová, Černá (RHB I)   4:26,80*

   * - čs. rekord
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