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Abstrakt

Název práce
Historie a současný stav plavání otužilců v Československu a českých zemích

Cíle práce
Shromáždit dostupné informace o historickém vývoji otužování co se plavání týče
u nás, tj. v Československu a českých zemích, pomocí literatury týkající se zimního
plavání, doplněné o literaturu zdravotní.

Metoda
K zachycení historie otužilectví v Československu a českých zemích
v chronologické posloupnosti je použita metoda historická. Konečným cílem této metody
je zobrazit celek v jeho hlavních rysech tak, aby bylo možno lépe a přehledněji proniknout
k jeho poznání.

Výsledky
Shromažďují neucelenou historii plavání otužilců u nás a přináší podrobnější náhled
na význam otužování.

Klíčová slova
Otužování, Historie, Plavání, Sportovní otužování

Abstract

Title
History and current Situation of Winter swimming in Czechoslovakia and Bohemia

Goals
To Gather availlable informations on the historical development of hardening as
swimming in our country. Using the literature related to winter swimming, completed by
medical literature.

Method
A historical method is used to capture the history of hardening in Czechoslovakia
and Bohemia in chronological order. The main goal of this method is displaying whole
in its main features for better and clearer understanding of this topic.

Results
Complete fragmented history of the winter swimming in our country and provide a
more detailed view of the meaning of the hardening.

Key words
Hardening, History, Swimming, Winter swimming
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1.

Úvod
Bakalářská práce pojednává o historii a vývoji plavání otužilců, sportovního

otužování nebo také zimního plavání, jak zní oficiální název.
Přestože se jedná o sportovní činnost s velikou tradicí, žádné oficiální prameny
nejsou k dispozici. Jedná se spíše o novinové útržky, které někdo duchapřítomný
zachoval, nebo články publikované pamětníky na internetu.
U nás žádná publikace zabývající se přímo historií zimního plavání nebyla nikdy
sepsána. Práce má proto za cíl stručně osvětlit vznik a vývoj tohoto sportu, přiblížit nám
jeho největší osobnosti a seznámit nás se stávajícími kluby a oddíly zabývajícími se
plaváním v ledové vodě, a to na základě rešerše novinových článků, příspěvků na
internetu a oral history s dosud žijícími pamětníky.

Práce je rozdělená do jednotlivých kapitol. Úvod je doplněn o stručný přehled prací,
které byly napsány na toto téma. Následuje kapitola určující cíle, úkoly a metody práce.
Obecný přehled historie plavání od jeho počátku je stručně popsán v následující kapitole.
K otužování se dostává v následující kapitole, kde jsou popsány účinky studené vody na
lidské tělo, ať už negativní či pozitivní. Na závěr „první části“ práce je ve stručnosti
popsána historie sportovního otužování (zimního plavání). Práce pokračuje samostatnou
historií jednotlivých klubů a největších osobností toho sportu, které měli přímý vliv na
vývoj plavání v ledové vodě do podoby, kterou známe dnes. Text je doplněn o zajímavé
obrázky z tohoto zajímavého sportu.

Stručný přehled o použité literatuře:
Sledování historie vývoje zimního plavání je velice obtížné, protože neexistuje
žádná publikace, zabývající se tímto tématem. Mnoho cenných informací bylo získáno
přímo v klubech nebo při vzájemných rozhovorech s osobnostmi. Doplňující informace
potom byly čerpány z internetových článků, webových stránek jednotlivých oddílů, nebo
uchovaných novinových článků v archivu pana Radka Táborského, který shromažďuje
informace o dálkovém a zimním plavání od jeho počátku pro své internetové stránky
www.plavani.info.
[9]

Pro sepsání obecné historie plavání byla použita publikace od M. Hocha. Vývoj
otužování a jeho vliv na lidské tělo byl potom sepsán pomocí několika lékařských
publikací v čele s knížkou od V. Zemana. Zeman ve své knížce stručně popisuje i vývoj
sportovního otužování.
K sepsání historie jednotlivých oddílů bylo zapotřebí spolupráce předsedy či
někoho zasvěceného do historie daného oddílu. Pouze velmi málo oddílů má totiž svou
historii zveřejněnou na webových stránkách. U historie významných osobností byly
použity informace získané z článků a příspěvků od V. Židka, V. Kulíčka, starších článků
z archivu R. Táborského a z internetových článků publikovaných veřejnými médii.

[10]

2.

Cíle, úkoly a metody práce

Cíle práce:
Shromáždit dostupné informace o historickém vývoji plavání otužilců u nás, tj.
v Československu a českých zemích, a to pomocí literatury týkající se zimního plavání,
doplněné o literaturu zdravotní a oral history.

Úkoly práce:
1)

Shromáždit dostupnou literaturu týkající se historie otužování a zimního plavání

2)

Shromáždit co nejvíce informací od současných otužilců

3)

Z těchto pramenů sestavit obecný přehled historie zimního plavání na našem území

4)

Přehled doplnit o vhodnou obrazovou přílohu

Metody práce:
K zachycení historie otužilectví v Československu a českých zemích
v chronologické posloupnosti je použita metoda historická, historická syntéza a tzv. oral
history. Konečným cílem této metody je zobrazit celek v jeho hlavních rysech tak, aby
bylo možno lépe a přehledněji proniknout k jeho poznání.
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3.

Stručná historie plavání
O tom, jaký měli první lidé vztah k vodě a k plavání jako takovému, pochopitelně

nejsou žádné existující záznamy či doklady. Nicméně na základě studia kmenů, které
v současnosti osidlují oblast, kde se první lidé vyskytovali, a hlavně žijí ve velmi
podobných podmínkách, lze bezpečně usuzovat, že plavání v té době patřilo k životně
důležitým dovednostem. Stejně jako chůze, běh, lezení či házení bylo plavání existenční
nutností člověka v jeho soužití s přírodou.
Podle toho, jak dosud plavou domorodci v nitru Afriky a Jižní Ameriky, lze usoudit,
že tehdejší lidé používali jak střídavých, tak i současných pohybů končetin po vzoru
zvířat. Zřejmě totiž v plavání napodobovali pohyby koně, psa a žáby.
Už z dob starého Egypta jsou dochované důkazy o tom, že plavání patřilo mezi
oblíbené činnosti. Jedná se o malby na vázách a četné sošky, které znázorňují člověka
jakožto plavce. V papyrových záznamech je také zmínka o učiteli plavání, který učil děti
faraonů.
Největší rozmach plavání dosáhlo ve starém Řecku. Plavání bylo totiž považováno
za jeden z nejdůležitějších vyučovacích předmětů v gymnáziích. Každý, kdo neuměl číst
a plavat, byl považován za nevzdělance. Kromě pořádání soutěží v plavecké a skokanské
exhibici, mělo plavání také značný podíl v přípravě řeckého vojska. V námořních bitvách
byla speciálně vycvičená skupina plavců, která měla za úkol se pod vodou přiblížit
nepřátelským lodím a způsobit nervozitu a paniku v řadách nepřátel ještě před bojem.
Řecký způsob výchovy se později přenesl i do Říma. Vojáci byli nuceni učit se
plavat na březích Tibery v šatech a zbroji. Oblíbené bylo potápění a ti nejlepší byli
najímáni, aby se spouštěli do potopených lodí pro ztracené poklady.
Poté, co roku 394 n. l. zakázal Theodosius Veliký olympijské hry, nastoupila éra
gladiátorů. Obdobou gladiátorských her ve vodě byly naumachie, při kterých se jeden
zápasník snažil utopit toho druhého. Zápas končil smrtí jednoho či obou zápasníků.
Největší úpadek tělesné výchovy a tudíž i plavání proběhl v době feudální
společnosti, díky křesťanské ideologii („čistá pokožka ukazuje na špinavou duši“),
protože ta zakazovala péči o tělo, jakožto ďáblův nástroj. Charakteristickým znakem pro
toto období proto byla špína a morové epidemie. Jediné výjimky tvořili prostí lidé, kteří
[12]

hledali osvěžení v řekách a rybnících, a rytířstvo. Rytíři měli z branných důvodů plavání
mezi „sedmi rytířskými dovednostmi“.
Až humanismus přinesl výrazné uvolnění od církevní upjatosti. Začaly se studovat
staré řecké spisy a poznávat klasická řecká kultura. Pedagogové zjistili, že plavání patřilo
na významné místo tehdejší společnosti. Zrodila se první učebnice plavání od M.
Wynmanna (1538) a jeho následovníka Angličana Digbyho. Také Jan Amos Komenský
ve svém díle Orbis pictus zobrazil několik způsobů, jak překonat vodní toky člověkem.
Zásadní obrat nastal až v kapitalistické společnosti, kdy si masivní rozvoj výrobních
sil vyžadoval stále větší a hlubší vzdělání. Na popud toho se zakládaly pedagogické
ústavy, kde byli mladí vychováváni podle nejnovějších metod. Mezi tyto ústavy patřilo i
Basedowovo Filantropinum v Desavě. Zde se vyučovalo tělesné výchově a mezi
nejdůležitější předměty patřilo plavání. Absolventi tohoto ústavu zakládali další školy
tohoto typu po celé Evropě ve větších městech. 1

HOCH, Miloslav. Plavání : (teorie a didaktika) [Hoch, 1987]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1987. s. 12-19.
1
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4.

Otužování a jeho vývoj
Pod pojmem otužování zpravidla rozumíme činnost, jejímž výsledkem má být

schopnost organismu správně a pohotově reagovat na klimatické výkyvy zevního
prostředí. Při každodenním životě přichází z jednotlivých vlivů podnebí nejvíce v úvahu
sluneční záření a změny teploty. Otužování je tak staré jako lidstvo samo. Člověk v něm
zastával jak roli pasivní, když byl přírodou tvrdě a soustavně otužován, neboť jeho
odolnost byla podmínkou přežití, tak roli aktivní vždy, když si uvědomil, že mu zvyšování
otužilosti přináší výhody.
Ze starověku můžeme vzpomenout Sokrata, který se roku 422 př. n. l. zúčastnil ve
věku 48 let válečného tažení. Diogenes Laeterský o něm píše, že byl velmi otužilý. Po
celý rok prý chodil bos. Seneca mladší, vychovatel císaře Nerona, byl údajně také velmi
otužilý a po celý rok se koupal a plaval v Tibeře.
Z osobností doby nepříliš dávné musíme vzpomenout německého faráře Kneippa2,
jehož léčebná metoda spočívala v soustavném otužování studenou vodou za pobytu
v přírodě. Z té doby se nám zachoval i termín knajpování, což bylo brouzdání ve studené
vodě, nebo alespoň v ranní rose. Přejdeme-li státní hranici do Německa poblíž Železné
Rudy, narazíme na mělký umělý vodní kanál, který má název Kneipperbach. Na Moravě
působil další průkopník otužování, lidový léčitel Vincenz Priessnitz, který byl nazýván
„vodní lékař“, ačkoli lékařem nikdy nebyl. Vzpomínáme na něho jako na zakladatele
moderního způsobu vodoléčby a založil také léčebný ústav v lázních Jeseník. Po něm
dosud nazýváme mokrý obklad, překrytý suchou látkou. Odolnost vůči chladu sledovali
velmi pečlivě i čeští lékaři. Dokazovali, že otužování má význam pro prevenci tzv. chorob
z nachlazení. Běžné otužování by se mělo stát součástí života každého člověka.3

2

CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, s. 99

3

ZEMAN, Václav. Adaptace na chlad u člověka: možnosti a hranice. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, s. 9
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4.1 Adaptace na chlad
Reakce a adaptace lidského organismu na působení extrémního chladu nabývá
v poslední době na důležitosti v souvislosti s nutností pobytu v drsných klimatických
podmínkách. Nejedná se vždy jen o sportovní, rekreační a pracovní pobyt, ale také o
vojenský výcvik, kterému věnují pozornost především skandinávské armády, USA a
Kanada.
V našich podmínkách se s problematikou extrémního chladu setkávají některá
sportovní odvětví, např. horolezci, závodníci v triatlonu, maratónští plavci, vodáci, často
také lyžaři a především tzv. sportovní otužilci, kteří plavou v ledové vodě v zimě.
V poslední době je toto odvětví u nás nazýváno také zimní plavání. 4

4.2 Účinky na lidské tělo
Postupné otužování má na lidské tělo příznivý vliv, nicméně pokud se nebudou
dodržovat jisté postupy a bezpečnost, může mít otužování nedozírné následky.
4.2.1 Pozitivní vliv
Jak již bylo řečeno, má otužování příznivý vliv na lidský organismus. A to ne jen
v podobě, že jsme schopni se sprchovat studenou vodou. Jedná se především o výrazně
sníženou nemocnost dýchacího ústrojí v důsledku zlepšení reaktivity periferního cévního
řečiště, optimální vegetativní reaktivity adaptace nervové soustavy. Předpokládá se, že u
otužilců nalezneme i lepší prokrvení sliznic horních cest dýchacích. Asi nejdůležitější je
potom zvýšená imunologická reaktivita, díky které mají otužilci celkově sníženou
nemocnost akutními chorobami.5

4

ZEMAN, Václav. Adaptace na chlad u člověka: možnosti a hranice. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, s. 7

5

ZEMAN, Václav. Adaptace na chlad u člověka: možnosti a hranice. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, s. 59
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4.2.2 Rizika
Co má své klady, má přirozeně i zápory. Ne jinak tomu je i u otužování. Pokud
nebude respektována bezpečnost a vlastní limity, může dojít k řadě nepříjemností a
nebezpečí.
4.2.2.1 Hypotermie
O hypotermii mluvíme při snížení tělesné teploty pod 35°C. Postihuje tedy
komplexně celý organismus.6
Hypotermii dělíme na mírnou, kdy tělesná teplota (měřeno v konečníku) klesá
k hodnotám blízkým 32°C. Z tohoto podchlazení se dokáže organismus dostat ještě
vlastními silami při pobytu v teplé místnosti, pohybovou aktivitou, třesem a pitím teplých
nápojů.7
Klesne-li teplota v konečníku na hodnoty 30-32°C, mluvíme o střední hypotermii.
Zde se již projevuje nepříznivý vliv chladu na vodivý systém srdce, takže se objevuje
bradykardie a poruchy srdečního rytmu od méně závažných až po vyloženě nebezpečné,
jako jsou komorová tachykardie a fibrilace komor. Vyžaduje pomalé zahřívání, aby se
předešlo poruchám srdečního rytmu.
Pokles tělesné teploty pod 30°C potom znamená těžkou hypotermii. Ta bývá
provázena nebezpečnými poruchami srdečního rytmu, poklesem krevního tlaku a
mělkým dýcháním8. Při těžké hypotermii vedou uvedené poruchy k retenci CO2 a
k metabolické acidóze. Při tělesné teplotě pod 30°C se také objevují poruchy mentálních
funkcí, počínaje apatií, přes zmatenost provázenou neadekvátním chováním, které končí
v letargii a bezvědomí. V důsledku poruchy receptorů v mozku se v agónii může
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paradoxně objevit pocit tepla, který vede k tomu, že se postižený člověk začne svlékat9.
Je nutná hospitalizace a intenzivní péče.
Již při tělesné teplotě pod 34°C začíná hypotalamus ztrácet schopnost regulovat
teplotu těla. Úplně jí ztrácí při tělesné teplotě pod 29°C. Organismus pak již není schopen
se vlastními silami z podchlazení dostat. Smrt nastává při poklesu tělesné teploty na 2425°C.10
4.2.2.2 Vliv na myokard
Skutečnost, že chlad může zhoršit potíže se srdcem je známá a může být také
provokujícím momentem při vzniku stenokardií. V chladu se významně zvyšuje
pravděpodobnost srdečního infarktu. Chlad působí na sinusový uzel zpomalením tepové
frekvence s následnými poruchami rytmu a srdeční zástavou. Na druhé straně může vést
pozvolné přivykání chladu k adaptaci.
4.2.2.3 Diving reflex
Diving reflex je přirozená reakce organismu na ponoření těla, zvláště obličeje do
studené vody. Spočívá ve zpomalení tepové frekvence téměř pravidelně u všech osob. U
disponovaných jedinců se navíc může objevit porucha srdečního rytmu, v extrémních
případech i náhlá reflexní zástava srdeční činnosti. Preventivně se nedoporučuje náhlé
ochlazení těla, zvláště pak skoky do studené vody po hlavě.11
4.2.2.4 Respirační trakt
Chladný vzduch pod -12°C může při dýchání ústy způsobit pokles dechové
frekvence a snížit dechový objem, tzv. pozátěžový bronchospasmus. Vyskytuje se i u
osob, které netrpí astmatem. Osobám trpícím astmatem se doporučuje nosit ochranné
masky, které vdechovaný vzduch nejprve předehřejí.
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4.2.2.5 Vliv na pohybový aparát
Při plavání je prakticky každý ohrožen vznikem křečí. Křeče postihují nejčastěji
trojhlavý sval lýtkový, ale i další svalové skupiny dolních končetin. Prevencí je
systematický trénink a postupná adaptace na studenou vodu. Preventivně se doporučuje
nedělat ve studené vodě prudké pohyby, a proto Zeman12 rád vidí, když soutěž ve
sportovním otužování nemá závodivý charakter. To je ovšem v dnešní době zcela
ojedinělé.

4.3 Historie sportovního otužování
V 19. a 20. století začali někteří jedinci propagovat zimní otužování plaváním ve
studené vodě. U nás se stal průkopníkem Alfred Nikodem, který v roce 1923 poprvé
plaval veřejně v zimě přes Vltavu. Založil klub otužilců, takže v roce 1928 plavalo venku
při tradičním vánočním vystoupení již jeho 63 členů. Své následovníky měl i v jiných
městech. Je známo, že v té době vždy v zimě přeplavali řeku Radbuzu v Plzni bratři
Stejskalové se skupinou podobných nadšenců. Alfred Nikodem jako 82 letý plaval v zimě
ještě v roce 1945 a o 4 roky později zemřel. Pomyslnou štafetu vedoucího otužileckého
sportu po něm přebral jeho žák Oldřich Liška, který byl v čele otužileckého úseku desítky
let až do své smrti. Po 2. světové válce se plavání v ledové vodě u nás značně rozšířilo a
pod názvem sportovní otužování se stalo od roku 1968 součástí svazu plaveckých sportů
bývalého ČSTV.
Do roku 1958 existoval u nás pouze jediný klub zabývající se otužováním (I. oddíl
otužilců a plavců vytrvalců Tělovýchovné jednoty Praha-Hostivař). Po tomto roce
v důsledku mnohaleté propagační činnosti pražských otužilců se začaly zakládat další
oddíly otužilců v Čechách a na Moravě.
V zimním plavání rozlišujeme vodu ledovou o teplotě 4°C a nižší, studenou 4,1 –
8°C a chladnou 8,1 – 12°C. Soutěže probíhají od 1. 10. do 30. 4. zpravidla na tratích 100,
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250, 500, 750 a 1000 metrů. Maximální časový limit na uplavání trati je 22 minut. Plavec
nesmí mít na sobě žádný prostředek zvyšující odolnost vůči chladu (např. neopren).
Povoleny jsou plavecké čepice a boty do vody, neumožňuje-li viditelnost bezpečný vstup
a výstup z vody.13
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5.

Spolky otužilců
Stejně jako každý jiný sport i zimní plavání má své vlastní kluby zabývající se

plaváním v ledové vodě.

5.1 I. plavecký klub otužilců Praha (1923)
Jedná se o nejstarší klub zabývající se plaváním otužilců. Počátky klubu má na
svědomí Alfred Nikodem, když v roce 1923 v APK-Praha vytvořil „Zimní záchrannou
sekci tonoucích“.
Toto vydrželo až do roku 1946, kdy nástupce A. Nikodema Oldřich Liška vytvořil
samostatný klub zabývající se otužilectvím. TOK-Praha byl založen hlavně proto, aby se
mohlo plavání otužilců lépe rozvíjet jako sport. Roku 1946 se název klubu změnil na I.
oddíl otužilců a plavců vytrvalců Tělovýchovné jednoty Praha-Hostivař. Dlouhou dobu
se jednalo o jediný plavecký klub, který se zabýval plaváním otužilců. Klub existoval do
roku 1993, pak proběhlo rozdělení na několik oddílů a rozdělení majetku.
Hlavní část zabývající se plaváním otužilců přijala název I. plavecký klub otužilců
Praha. Nyní má přes 220 aktivních členů, mezi nejvýznamnější z nich patří asi Jan Novák.
Klub má klubovnu u řeky v Braníku „U Kempinku 1801/2, Praha 4-Braník“. Klubovna
byla zničena při povodních 2002 a následně obnovena.
I. PKO Praha pravidelně pořádá několik velkých akcí. V první řadě memoriál A.
Nikodema, který drží rekord v počtu účastníků ve vodních soutěžích vůbec (cca 300
účastníků). Memoriál probíhá během vánočních svátku na řece Vltavě. Další větší akcí
jsou Branické ledy, pořádané od roku 2003. Od Roku 2012 jsou brány jako memoriál
Ladislava Nicka. Letos, 31. 1. 2015 se soutěže zúčastnilo necelých 200 plavců. Od roku
2013 má klub na starosti pořádání Mistrovství České republiky v zimním plavání
v prsařském způsobu. Mistrovství probíhá v bazénu Podolí na přelomu měsíců února a
března v nevyhřívaném venkovním bazénu. Za zmínku stojí také tradice klubu „křest
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otužilců“, který probíhá první neděli v roce. Historie této události se táhne až k počátkům
toho klubu.14

5.2 TJ Spartak Choceň (1970)
Choceň má své otužilce od roku 1970, kdy na Memoriálu T. K. Divíška na Punkvě
dne 7. 10. 1970 plavala Dráža Šedová z Chocně. Otužilců v Chocni přibývalo, nicméně
všichni byli na hostování v pražské tělovýchovné jednotě TJ Hostivař. Samotný klub TJ
Spartak Choceň byl založen v únoru 1973.
Choceňští otužilci se pravidelně účastní celostátních soutěží po celé republice. Klub
pravidelně pořádá dvě soutěže ve sportovním otužování, a to v prosinci „Napříč Chocní“
(dříve „Choceňský kilometr“), a v lednu „Zámecký okruh“. Od roku 1976 pořádá oddíl
na choceňské plovárně pravidelně kurz plavání pro školní mládež a neplavce. Jelikož se
plave za každého počasí, jedná se občas o kurz plavání otužilců.
Oddíl se věnuje také propagaci plavání otužilců. Uspořádal řadu propagačních
vystoupení např. v Lanškrouně, Týništi n. Orlicí, Ústí n. Orlicí, Brandýse n. Orlicí,
Skořenicích. Otužilci plavou celoročně, a pokud se nejedná o vodu zimní, účastní se
plaveckých maratónů na přehradách a jiných nádržích.15

5.3 TJ Synthesia Pardubice (1971)
Zakladatelé oddílu sportovního otužování v Pardubicích byli MUDr. Jaroslav
Danielka a Dr. Jana Nováková. Oddíl vznikl v roce 1971 pod názvem VTJ Dukla
Pardubice. Díky velmi dobré propagaci v tisku a místních médií se okamžitě přihlásili
zájemci o otužování, takže počáteční základna měla přes 20 členů.
Klub se rychle rozvíjel a vedle sportovního otužování se stalo součástí klubu i
dálkové plavání s letními maratóny.
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V roce 1975 kvůli nutným organizačním opatřením došlo ke změně oddílu a ke
vzniku nového oddílu otužilců a plavců vytrvalců TJ VCHZ Synthesia Pardubice, který
pod tímto názvem existuje dodnes.
Od roku 1973 probíhá každoročně koncem roku křest nových otužilců u
Mumlavského vodopádu v Harrachově a vždy první sobotu po Novém roce je možno
shlédnout vystoupení pardubických otužilců na Labi v Pardubicích. Členové se podle
možností účastnili i ostatních akcí po republice. Klub měl na svědomí i několik kurzů
otužování ve Vysokých Tatrách na Kežmarské chatě v letech 1972-1975. Zimní sezónu
pravidelně zahajovali pardubičtí na Macoše v Moravském krasu.
Oddíl má dnes asi 30 aktivních členů, kteří trénují 2x týdně na soukromém pozemku
ve vagonu u Labe.16

5.4 Klub sportovních otužilců Plzeň (1973)
Od roku 1973 do roku 1990 se v Plzni v jediném plaveckém oddíle pod záštitou
sportovní organizace SLAVIE Plzeň zabývali plavci sportovním otužování a dálkovým
plaváním. V roce 1990 se plavci rozdělili do dvou skupin. Dálkoví plavci zůstali ve Slávii
a přestali plavat v zimní vodě, skupina plavců otužilců založila v roce 1991 Klub
sportovního otužování Plzeň, který se zúčastňuje převážně jen soutěží v zimním plavání.
Dne 25. 3. 1991 byl klub zaregistrován u Ministerstva vnitra.
Klub od svého založení pořádá několik akcí, z nichž nejvýznamnější je Pohár
primátora města Plzeň (slavnost slunovratu), která probíhá na Boleveckém rybníku pod
Bílou Horou na tratích 100, 250, 500 a 750 metrů za účasti plavců z celé ČR. A dále pak
novoroční plavávání na „boleváku“ pod Bílou horou, které probíhá ve druhé polovině
ledna (v roce 1993 sledovalo plavání otužilců na rybníku přes 1000 diváků). Pravidelně
se také účastní lednového plavání v Německém Neuburgu.
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V roce 1994 se klub věnoval hlavně propagaci otužilectví a přineslo to své ovoce.
Po březnové akci v Železné Rudě, kdy překvapili tamní lyžaře plaváním v rybníku, se
totiž klub rozrostl o několik významných osobností. KSO Plzeň se od té doby usídlil mezi
špičkou českých klubů sportovní otužilců. 17

5.5 Jihlavský plavecký klub AXIS (1977)
V Jihlavě byl založen první plavecký klub v roce 1946. K otužování se klub dostal
postupně přes dálkové plavání. Trvalo to dlouhých 31 let, než se v roce 1977 v klubu
vytvořila samostatná sekce otužilostního a dálkového plavání.18
Klub pravidelně od svého založení pořádal otužileckou soutěž až do roku 2004
(Stará plovárna, U Českého mlýna, Pávov), na kterou vždy přišla necelá stovka účastníků.

5.6 TJ Haná Prostějov (1989)
Zimní plavci v Prostějově, byli založeni v roce 1989 a plavou pod záštitou TJ Haná
Prostějov. Klub se skládá ze tří oddílů – dálkové a zimní plavání, fotbalu a turistiky - a
byl založen v roce 1931.
Roku 1989 se pár nadšenců z řad potápěčů chtělo věnovat otužování a zimnímu
plavání nejen rekreačně, ale i sportovně a organizovaně. TJ Haná pod sebe vzala zimní
plavce v době, kdy u TJ Haná skončil oddíl vodního lyžování.
TJ Haná pořádá závody v zimním plavání od roku 1990, vždy jeden závod koncem
listopadu a druhý v březnu. Listopadový závod se konal na Plumlovské přehradě, v době
vypuštění přehrady se závod přesunul na rybník do Čechovic, Tovačova a v letošním roce
se opět vrátil na přehradu. Jarní závod začínal na Stražisku, dále v Čechovicích a od
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letošního roku se plave jarní závod v obci Zářičí. TJ Haná Prostějov pořádá také
propagační akci – „vánoční koupel“ ve výpusti přehrady (vždy 24. 12. ve 12 hod.).
Oddíl se účastní celého seriálu Českého poháru v zimním plavání, a to od října do
dubna téměř každý víkend. Oddíl se dále pravidelně účastní Mistrovství České republiky
v plaveckém způsobu prsa. Jedná se sice primárně o oddíl zabývající se zimním plaváním,
nicméně pořádá také každoročně jeden závod v dálkovém plavání v červnu na
Plumlovské přehradě. Klub se účastní také spousty propagačních akcí, kde se prezentuje
otužování, zimní a dálkové plavání.
Mezi členy oddílu jsou také dva přemožitelé kanálu La Manche – Dana Zbořilová
(2001) a Luděk Coufal (2011). Oddíl začínal s 9 členy a dnes má 35 aktivních členů.
Z původních členů zůstali ovšem pouze dva.19

5.7 Česká otužilecká unie (2010)
Česká otužilecká unie vznikla 21. května 2010. Jejím zakladatelem a předsedou je
Vladimír Komárek, jako otužilec registrovaný od 3. října 1972. Po dlouholetých
zkušenostech se rozhodl založit otužilecký klub propagující přátelské vztahy mezi členy
a heslo „Soupeřem otužilce je příroda, ne ostatní otužilci.“. Reagoval tak na stále rostoucí
a někdy až přehnanou snahu o závodění ve studené vodě.
Česká otužilecká unie má klubovnu v loděnici na konci ulice V Náklích v Praze 4
- Hodkovičkách. K 31. 12. 2014 měla 72 členů.
Klub společně s Muzeem Karlova mostu pořádá každoročně "Tříkrálovou plavbu
za převoznickým punčem". Otužilci se ponoří do Vltavy z paluby lodi Vodouch u pátého
mostního pilíře Karlova mostu a plavou trasu dlouhou asi dvě stě metrů do přístaviště pod
posledním dochovaným obloukem Juditina mostu. V Muzeu Karlova mostu na otužilce
čeká čočková polévka a převoznický punč.
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Dlouhou tradici má i každoroční účast pěti členů České otužilecké unie na
svatojánských slavnostech Navalis pořádaných 15. května Muzeem Karlova mostu. Pět
otužilců s pochodněmi symbolizuje pět hvězd spjatých se svatojánskou legendou.
Vždy v půlce prosince pořádá klub populární křest otužilců. Jde o tradiční barvitou
akci, při níž jsou noví otužilci pokřtěni ze džbánu vltavskou vodou s ledem a magickými
formulkami přijati za právoplatné otužilce. Otužilci mívají různé barevné masky, paruky,
historické plavky apod. Na konci akce si otužilci společně zaplavou ve Vltavě.
Česká otužilecká unie pořádá i různé jednorázové akce. 21. 12. 2013 uspořádala ve
Vltavě před Pražskou tržnicí vzpomínkové plavání k 90. výročí prvního otužileckého
vystoupení v Praze a 23. 3. 2014 ve Vltavě v Braníku akci k 150. výročí narození
zakladatele otužování v Československu Alfreda Nikodema.20

5.8 FIDES Brno (2010)
Tělovýchovná jednota Fides Brno byla založena a registrována 23. srpna 2000 i
díky úspěšné spolupráci dálkových plavců Richarda Haana a Petra Miholy s vedením
společnosti Trade Fides při zdolání Gibraltarského průlivu v srpnu roku 2000.
Oddíl se přes zimu věnuje zimnímu plavání a mimo zimní sezónu plavání
dálkovému rovněž se s úspěchem zúčastňuje zahraničních soutěží.
Plavci z Fides Brno jsou rozděleni do jednotlivých teritoriálních skupin. Největší
skupinou jsou brněnští plavci. Druhou je potom „Severní aliance“ s plavci z Liberce,
Jablonce a od letošního roku (2015) Curychu. Skupinu „Montenegro“ tvoří plavci z Černé
Hory, Blanska a Šošůvky.
Na začátku roku 2014 měl oddíl 78 členů (nejstarší 77 let, nejmladší 15 let) a je
složený z velmi soutěživých závodníků, kteří slaví úspěchy i mezi světovou špičkou.
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Ovšem i zde se najdou tací, pro které nejsou výsledky prioritou. Jedná se o rekreační
plavce otužilce, které motivuje dobrá parta a zpevněné zdraví.

5.9 Klub ledních medvědů Třebíč (2010)
Klub byl založen 1. října 2010 jako odnož pražského „Klubu ledních medvědů“ pod
stejným názvem. V tom samém roce se uskutečnila první propagační ukázka v řece
Jihlavě v Třebíči. Klub si klade za cíl sdružit lidi se stejným zájmem a životním stylem.
Prioritou činností klubu je vstup do ledové vody a klasické otužování, nicméně se
účastní i soutěží v zimním plavání. Seznamují veřejnost, jak se zachovat při prolomení
ledu, nebo jak pomoci unavenému plavci.
30. července byl založen vlastní oddíl pod názvem „Klub ledních medvědů Třebíč“.
Členská základna se rok od roku rozšiřuje a z původních 6 členů, má nyní členů 19.21

5.10 Výtahy Náchod – Metujští tygři
Vše začalo roku 1970 v obci Velké Poříčí, která je vzdálena cca 8 km od Náchoda,
kdy rodina Mackova plavala před svým domem v řece Metuji. V listopadu 1970 plavali
před svým domem pro veřejnost a z řad přihlížejících získali několik dalších zájemců o
plavání otužilců.
V lednu 1971 byl založen klub TJ Tepna Velké Poříčí. V létě 1971 oddíl začal
s pořádáním plaveckých maratónů na přehradě Rozkoš, které trvaly až do roku 1981, kdy
kvůli špatně zajištěné bezpečnosti plavců byly zrušeny.
V letech 1977 – 1980 probíhala v klubu krize v počtu členů, nicméně se podařilo
rozšířit základnu a krizi zažehnat. V roce 1984 přišel nový sponzor oddílu, Výtahy
Náchod. Při vzniku samostatné České republiky byl založen nový klub Výtahy Náchod –
Metujští tygři.
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Dnes má oddíl 25 stálých členů, kteří trénují každé pondělí a středu od 17 hod. na
internátě Střední školy ekonomické v Náchodě. 31.12 ve 13 hodin probíhá křest nováčků
při silvestrovském plavání.22

5.11 Další kluby
Existuje ještě mnoho aktivních klubů zabývajících se plaváním v ledové vodě,
nicméně se mi nepodařilo obstarat potřebné informace, které by se daly jakkoli
publikovat, a to z několika důvodů: nezájem, neaktuální kontakt nebo bohužel žádné
vědomí o vlastní historii. Jedná se o tyto oddíly:
1) TJ Spartak Přerov

9) TJ Pedagog České Budějovice

2) TJ Sokol Hradec Králové

10) TJ Tábor

3) Klub Ledních Medvědů

11) TJ Sokol Nová Paka

4) Dálkové a zimní plavání Kolín

12) Nautilus Břeclav

5) Lokomotiva Nymburk

13) SKZP Znojmo

6) Klub českých turistů

14) TJ Lokomotiva Olomouc
15) TJ Důl Staříč Frýdek Místek

Neratovice
7) Sokol Kosmonosy

16) TJ Kovohutě Břidlická

8) TJ FEZKO Strakonice

17) Plavecký klub Zábřeh

22
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6.

Významné osobnosti
Jako každý sport na této planetě, má i plavání otužilců své významné osobnosti, a

to i v dobách, kdy se vlastně o sport vůbec nejednalo.

6.1 Vincenz Priessnitz (1799-1851)
Narodil se 4. října 1799 v nejsevernějším cípu dnešního Olomouckého kraje.
Priessnitzovo rodiště tvořilo asi 18 domků vzdálených cca půlhodinu pěšky od města
Frývaldova (dnešní Jeseník).
S léčbou studenou vodou začal na svém vlastním těle, když si sám vyléčil zlomená
žebra za pomocí studených obkladů a opěradla židle. Poté začal léčit i blízké okolí.
Jednalo se hlavně o pohmožděniny, vymknutí, podvrtnutí a podobné úrazy. Priessnitzova
úspěšná léčba mu přivedla mnoho dalších pacientů a to ho přimělo používat léčení
studenou vodou ve stále větším rozsahu.
Vincenz Priessnitz přišel na to, že použití studené vody na zpocené tělo má příznivý
vliv na cirkulaci krve, a proto zavedl pocení před studenou lázní. Začalo se mu přezdívat
„vodní doktor“ a byl vyhledáván nemocnými ze všech krajů. Roku 1818 se stal jeho
původní dřevěný domek malým vodoléčebným ústavem. V roce 1822 byl původní domek
stržen a na jeho místě byl postaven patrový kamenný dům, který stojí dodnes. Brzy i tento
dům nepostačoval. Stavět dál však nemohl bez stavebního povolení. Umisťoval proto
zraněné a nemocné do sousedních obydlí, kde byly pronajímány místnosti, a bylo o
pacienty pečováno podle Priessnitzova návodu. Majitelé takových domů se stávali
„Lázeňskými pod dozorem Priessnitzovým“.
V roce 1826 byl počet ošetřovaných už tak vysoký, že bylo nutno vystavět další tzv.
velký dřevěný lázeňský dům. Díky úspěchům v léčbě byl Priessnitz pozván i k císařskému
dvoru ve Vídni, aby vyléčil jednoho člena rodiny. V roce 1838 vystavěl tzv. velký
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lázeňský dům, který stojí dodnes. U Priessnitze se léčili i členové královských rodin
z různých zemí a z Frývaldova se stalo lázeňské město.23

6.2 Antonín Vincenc Šlechta (1810-1886)
Antonín Šlechta se narodil 14. března 1810 v Lomnici nad Popelkou. Studoval na
Jičínském gymnáziu a studium zakončil na malostranském gymnáziu v Praze. Poté začal
studovat lékařství. Lékařský diplom získal v roce 1836 a stal se ihned domácím lékařem
v rodině hraběte Desfoursa, majitele panství Hrubý Rohozec. Krátce na to se stal lékařem
města Turnov. Začal se zabývat myšlenkou na založení lázeňského ústavu v okolí
Turnova s využitím studené vody, které bylo v okolí plno.
Pro umístění svého ústavu Šlechta vybral polesí wartenbergské pod Hrubou Skálou,
kde byl velký počet lesních pramenů s velmi studenou vodou, jejíchž průměrná teplota
byla uváděna 8,5°C.
Lázně byly oficiálně otevřeny 15. května 1842. V padesátých letech se celá oblast
přejmenovala na Sedmihorky, podle hlavního pramenu „Sedmihorka“. Návštěvnost, která
začínala na pouhých 7 pacientech, se rok od roku zvětšovala a v druhé polovině existence
lázní vedených dr. Šlechtou dosáhla velmi slušné úrovně cca 500 osob ročně. Šlechta
dostal od majitele pozemků lázně do své správy a ten jim zasvětil celý svůj život.
MUDr. A. Šlechta zemřel 2. ledna 1886 a byl pochován v rodinné hrobce v Lomnici
na Popelkou.24
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6.3 Jorge Peder Müller (1866-1939)
Roku 1813 založil Pér Henrik Ling Královský tělocvičný ústav ve Stockholmu.
Zabýval se tělesnou výchovou a vlivem tělesných cvičení na lidské tělo.
Na začátku 20. století začal působit tvůrce dánského tělocviku, Dán Jorge Peder
Müller. Svůj systém vytvořil v letech 1904-1912, kdy také vydal své práce „Můj systém
pro muže (1904), Můj systém pro ženy (1911), Můj systém pro děti (1912)“. Jeho systém
tvořilo 18 vybraných gymnastických cviků, zaměřených hlavně na trup a otužování.
Nešlo o vyvíjení silného svalstva, ale o to, aby všechny životní funkce organismu měly
hladký a pravidelný průběh. Cvičení má získat lidi pro aktivní výchovu a sport. Byl
ostrým kritikem tehdejší školní tělovýchovy. Tzv. „müllerování“ se velmi brzo stalo
pojmem.25

6.4 Alfred Nikodem (1864-1949)
Narodil se 25. března 1864. Pracoval jako zlatník v Praze, ale mimo jiné byl i
výborným a všestranným sportovcem. V mladistvém věku se přihlásil do služeb
rakouského dělostřelectva. Působil nejdříve jako kadet, potom až do roku 1888 v hodnosti
majora artilerie. Naučil se dobře jezdit na koni, ale především plavat. Láska k vodě ho už
nepustila, napsal také brožuru „Dvěma moři“. 26
Po vzniku našeho státu v roce 1918 se pokoušel Alfred Nikodem několikrát
uspořádat veřejné přeplavání Vltavy v Praze vždy o Vánocích s několika odvážlivci a
roku 1923 založil dokonce organizované sportovní otužování v plaveckém klubu APKPraha pod názvem „Zimní záchranná sekce tonoucích“. Prvopočátky byly nesnadné,
značné nepochopení sportovců i diváků, průkopnická práce pomalá na mnoho roků.
Alfred Nikodem přeplaval často Vltavu ve vojenském stejnokroji s výzbrojí na zádech a
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někdy se dokonce nechal zavázat do pytle, aby zlákal nové členy a zájemce. Byly to prvky
atraktivní, na tehdejší dobu však rozhodující. Po deseti letech v roce 1928 konečně získal
Alfred Nikodem pro otužování 63 členů, mužů a žen, různého věku a plaveckých kvalit
pro vánoční vystoupení ve Vltavě. Při plavání nesledoval rychlost, ale otužilost a
vytrvalost. Jeho zásady byly správné a zůstaly pravidlem až dodnes.
Za druhé světové války se veškerý společenský život zastavil, zejména ve sportu.
Otužování nebyl konec, přestože byl vstup do řeky zakázán. Alfred Nikodem plaval dál,
i když tentokrát sám.
Po revoluci v roce 1945 začal nový život. V plaveckém klubu APK-Praha na
Vánoce spolu se členy klubu obnovil 82 letý Alfred Nikodem tradici „Otužilci napříč
Vltavou“. O rok později předává vedení pražských otužilců Oldřichu Liškovi, který
založil samostatný klub otužilců TOK-Praha (Tělovýchovný otužilecký klub), aby se
mohli otužilci lépe vyvíjet a věnovat otužování a plaveckým maratónům. Do roku 1949
se ještě Alfred Nikodem díval, jak se počet otužilců rozrůstá. 30. 9. 1949 Alfred Nikodem
zemřel ve věku téměř 86 let.27

6.5 Jiří Pokrovský (1905-1990)
Narodil se 5. května 1905. Přezdívalo se mu pražský Krakonoš. Celoročně chodil
v krátkých nohavicích a sandálech bez ohledu na počasí. V roce 1945 v době náletu na
německé Drážďany byl uvězněn v koncentračním táboře v Terezíně. Později byl poslán
do sibiřského gulagu, ze kterého se mu podařilo uprchnout zpět do Čech. Zaplatil za to
však omrzlými prsty na nohou, o které později přišel.
Ve Vltavě trávil hodně času, a to i za nepříznivého počasí. Se studenou vodou neměl
problém. Přestože ho chtěl O. Liška ve svém oddílu, nebyl členem. Nechtěl se totiž
podrobit lékařské prohlídce a dělat to, co dělají ostatní. Liška mu proto zakázal účastnit
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se veřejných otužileckých akcí, ale z toho si Jiří Pokrovský těžkou hlavu nedělal. Ve vodě
byl vždy jako první a z vody vylézal jako poslední, protože plaval celou trať dvakrát. Po
skončení závodu si oblékl šortky a šel domů.
Jiří Pokrovský (někde také „Pokrovskij“) pracoval jako kustod na letním táboře,
kde byl obklopen mladými lidmi, kteří ho naplňovali energií a optimismem.
Pravděpodobně nejstarší otužilec plavec své doby, byl samotářem a svou rodinu měl
v Německu (dodnes má). Zemřel zhruba v 85 letech někdy v roce 1990.28

6.6 Helena Fediová (1906 - 1987)
Helena Fediová se narodila roku 1906 v Praze. V dětství prodělávala neustále
nějaké nemoci a její zdraví bylo velmi chatrné. Helena byla velmi hudebně nadaná a
takřka sama se naučila hrát na klavír. Později si i přivydělávala jako učitelka hry na klavír.
Helena zjistila, že jejímu slabému organismu prospívá studená voda. Začala ji tedy
vyhledávat, a jelikož žila v Praze, Vltava byla jasnou volbou. Objevila u řeky místo, kde
pravidelně vstupovala do vody. Pod Žďánskou horou u vesničky Královská se jí zalíbilo
natolik, že si zde postavila malou chatu. Většinu práce na stavbě zastala úplně sama.
Do své chatičky jezdila stále častěji, až se v ní nakonec roku 1933 usídlila natrvalo.
Helena chodila do řeky každý den. Nejen v letních měsících, ale i v tuhé zimě, kdy se na
ní chodili koukat místní obyvatelé blízké vesničky, jak v plavkách jde přes sníh plavat do
ledové vody. Brzy se jí začalo přezdívat „Vltavěnka“, „Bába Vltava“, nebo zkráceně
„Vltavka“ a pod těmito přezdívkami ji záhy znal celý kraj.
Když se dozvěděla o tom, že pražský plavec A. Nikodem utvořil skupinu lidí, která
každý rok o Vánocích přeplavává Vltavu, rychle se do této skupiny začlenila. Účastnila
se i zahraniční propagační akce. Řádnou členkou klubu však nebyla.
V roce 1940 přišla Helena o svou chatu kvůli ledovým krám a zvýšené hladině řeky.
Novou chatu si potom postavila podstatně výše nad hladinou řeky. Po válce však byla
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vystavěna Slapská přehrada a její chatka musela pryč. Úřady však Vltavěnce nechaly
postavit novou chatku na poloostrově vzniklém po napuštění Slapské přehrady.
Helena nezanechala každodenního koupání ve Vltavě ani po těžké zlomenině
kotníku. Berlí se už nezbavila. V polovině ledna 1987 šel Helenu navštívit správce
kempu, který byl poblíž její chaty. Nalezl Helenu v posteli a hned poznal, že je něco
špatně. Zařídil transfer do nemocnice, kde Helena po několika dnech zemřela ve
věku osmdesáti let.29
Na motivy Heleny Fediové napsala v roce 2004 spisovatelka Blanka Kubešová
úspěšný román „Vltavěnka“ – Příběh krásné Heleny od Svatojánských proudů.

6.7 Oldřich Liška (1910-1981)
Oldřich Liška se narodil 7. srpna 1910 v pražských Nuslích. S otužování začínal
pod Alfredem Nikodemem a právě od něj načerpal veliké množství zkušeností. Bylo mu
pouhých 18 let, kdy se začal otužovat s ostatními plavci.
Od roku 1944 se pravidelně konalo veřejné otužování u trojského mostu pod
vedením Oldřicha Lišky. Hlavním představitelem otužování se stává po 2. světové válce,
kdy přebírá od Alfreda Nikodema pomyslnou štafetu v roce 1946 a zakládá samostatný
klub otužilců TOK-Praha.30 V roce 1948 změnil název klubu na I. oddíl otužilců a plavců
vytrvalců Tělovýchovné jednoty Praha-Hostivař, který funguje dodnes (dnes I. plavecký
klub otužilců Praha). 31
V červnu roku 1949 si Oldřich Liška vyzkoušel plavání v podzemní říčce Punkvě
v Moravském krasu. Ještě v témže roce 2. října proběhlo oficiální zahájení zimní sezóny
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otužilců právě v Punkvě. Od té doby se plave každý rok první říjnovou neděli na této říčce
ve svitu reflektorů. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších otužileckých akcí.
Oldřich Liška jezdil po celé republice a propagoval otužování, jak se jen dalo. Vozil
s sebou skládací branky na vodní pólo, které s ostatními otužilci hrál před užaslými
diváky. Metodiku otužování posouval dál pokusy na vlastním těle. V horách hledal a
nacházel místa, kde otužilci mohli zvyšovat svou otužilost i v letních měsících. Ve
Vysokých Tatrách na Slezském domě v tatranských plesách pořádal s cestovní kanceláři
Sportturist kurzy sportovního otužování. Dále založil tradici plaveckých maratónů na
Lipně, které nesou zaslouženě jeho jméno. Je i zakladatelem otužileckých plaveb
v ponorné říčce Punkvě v Moravském krasu (Memoriál T. K. Diviška).32 Při výstavbě
lipenské přehrady dostal O. Liška nápad plavat zde plavecké maratóny, a tak v září r.
1964 založil I. ročník, kterého se také jako závodník zúčastnil.33
Jednalo se o velmi vitálního člověka, který celý svůj život zasvětil studené vodě.
V roce 1981 zemřel za poněkud nejasných okolností ve svém bytě. Jedna z teorií je, že se
otrávil unikajícím plynem. Jeho jediné přání v závěti bylo, aby měl náhrobní kámen ve
tvaru kostky ledu s nápisem „Zde odpočívá Oldřich Liška, sportovec“. To se bohužel
nevyplnilo. Vzpomínku na něj zařídil až o několik let později jeho přítel a kolega Václav
Židek v podobě pamětní desky na jeho domě, kde bydlel dlouhá léta.
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6.8 Ladislav Nicek (1913 – 2011)
Narodil se 27. srpna v Roudnici nad Labem. Pracoval jako učitel na střední škole.
Proslavil se plaváním ve studené vodě, kterému se věnoval od roku 1949 až do své smrti.
Ladislava Nicka inspiroval k plavání ve studené vodě A. Nikodem svými veřejnými
vystoupeními. Kvůli práci prožil většinu svého života v Olomouci a tak není divu, že
právě tam založil klub zabývající se plaváním otužilců pod názvem Sigma Olomouc.
Během svého působení v oblasti plavání v ledové vodě pomohl se založením dalších
klubů na území České republiky.
Během svého života překonal rakovinu tlustého střeva a hlavní dík tomu Ladislav
Nicek dává, právě plavání ve studené vodě. „Studená voda mi v roce 1967 zachránila
život. Měl jsem rakovinu tlustého střeva, ale podařilo se mi ji překonat. Lékaři mi tehdy
nedávali moc šancí, ale pak se stala neuvěřitelná věc. Na otužování proto nedám
dopustit.“ – slova Ladislava Nicka.
Ladislav Nicek patřil mezi velké propagátory plavání otužilců. Zúčastňoval se
nejrůznějších setkání plavců a plaveckých soutěží na domácí půdě i v zahraničí.
Otužování ve studené vodě propagoval, kdykoli se mu naskytla příležitost mezi lidmi.
Ladislav Nicek zemřel 12. května 2011 v nedožitých 98 letech. Téhož roku v únoru
ještě plaval s pražskými otužilci v Braníku, aniž by chtěl pomoc při vylézání z vody. Byl
považován za nejstaršího otužilce ne jenom v České republice, ale i na celém světě.34
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6.9 Milan Svoboda (*1929)
Milan Svoboda se narodil 16. června 1929 v Jaroslavicích u Znojma. Se studenou
vodou přišel do kontaktu na začátku března roku 1947 na Vranovské přehradě, když se
s partou kamarádů šel vykoupat bez plavek mezi ledové kry. Od té doby se na Vranovské
přehradě koupal každou neděli.
Studoval Vojenskou akademii v Brně a díky tomu se na přerovském letišti setkal
s Františkem Venclovským. Začali spolu chodit do tamního ledového rybníka, kde
trénovali. V roce 1970 začal v Přerově s místními otužilci vymýšlet a organizovat soutěže,
přestože v Přerově ještě žádná sekce otužilců neexistovala. Například „Silvestrovské
koupání na Bečvě u Sokolovny“ se koná dodnes a je divácky největší sportovní akcí
v Přerově. Koncem 80. let převzal Milan Svoboda křeslo předsedy a sedí na něm dodnes.
Patřil mezi největší bojovníky o zrušení termínu „sportovní otužování“ a jeho
změnu na „zimní plavání“ a za soutěžení v zimní vodě formou závodů v plavání. Tehdejší
Představitelé sportovního otužování v čele s O. Liškou byli proti, nicméně tento názor a
přístup nakonec zaujal a byl převzat do podoby, kterou známe dnes. Milan má na svědomí
i název sekce „Dálkové a zimní plavání“. Letos oslavil 86. narozeniny.35

6.10 Štěpán Polák (1932-1994)
Narodil se 15. prosince roku 1932 do poměrně zámožné rodiny. Nic mu nebránilo
věnovat se svým koníčkům a konstruování létajících strojů. Jeho nedělnický původ měl
za následek nepřijetí ke studiu na vysoké škole a mohl se pouze vyučit. Během měnové
reformy přišla rodina o veškerý majetek a Polák musel usilovně pracovat.
Děda se strýcem (oba akademičtí malíři) chtěli mít ze Štěpána dalšího umělce. Toho
to ale více táhlo k rýsovacímu prknu a konstruování nových věcí. Nakonec si prosadil
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svou a u rýsovacího prkna trávil většinu svého volného času. Do práce jezdil na své
motorce za každého počasí, každý den.
Štěpán Polák měl ještě jednu celoživotní zálibu, a tou bylo otužování. Byl členem
I. plaveckého klubu otužilců Praha. V roce 1961 rozšiřuje jako první při oddílu otužilců
sportovní otužování o sportovní potápění bez ochranných pomůcek (oděvů) po celý rok.
K známějším potápěčským akcím patří například potápění otužilců v Punkevních
jeskyních, nebo potápění pod ledem bez dýchacích přístrojů.
V roce 1980 se začal věnovat konstruování rogala a během 14-ti let zkonstruoval
tři typy. Úspěšně se mu podařilo na rogalo přidělat lehký motor a byl jedním z těch, kteří
toto riskantní testování přežili.
Konstruoval i jednomístnou ponorku, k jejímu dokončení se však nikdy nedostal,
pravděpodobně z finančních důvodů.
V zimě roku 1993 Štěpán uklouzl na zmrzlých schodech veřejné cesty a silně se
udeřil do hlavy. Zdvojené vidění znemožnilo jakoukoli další sportovní činnost a
znepříjemňovalo práci. Na vyšetření se ukázalo, že Š. Polák má v mozku zhoubný nádor
v pozici, která vyloučila operatérský zákrok. Hrozilo totiž celkové oslepnutí, či ochrnutí,
a to se nechtělo riskovat ani Štěpánovi, ani lékařům. Štěpán Polák zemřel v Praze dne 28.
6. 1994.36

6.11 František Venclovský (1932 – 1996)
Narodil se 25. dubna 1932 v Lipníku nad Bečvou. Patřil do početné rodiny s osmi
sourozenci. Nicméně dospělosti se dožili pouze dva. Sportoval od mala a zápasení mu
bylo vlastní. V roce 1955 se stal přeborníkem armády v polotěžké váze a o rok později
vyhrál „Velkou cenu letectva“. Patřil mezi nejlepší těžké atlety Československa a snil i o
účasti na Olympijských hrách. Když si v roce 1957 při gymnastickém cvičení na nářadí
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poranil krční páteř, musel s atletikou skončit. Začínal se znovu učit chůzi. Tehdy objevil
plavání ve studené vodě. Založil i vlastní klub zimního a dálkového plavání v Přerově.37
Jako poctu plavaní, které mu navrátilo zdraví, se rozhodl přeplavat La Manche.
V roce 1964 požádal československé úřady o povolení přeplavat kanál La Manche.
Nedostal však potřebná povolení, a tak musel čekat. Ke svému pokusu o přeplavání se
však dostal až o několik let později v roce 1970. Bohužel kvůli špatnému počasí,
nevolnosti a celkovému vyčerpání z Francie do Anglie nedoplaval. O této dramatické
plavbě byl natočen režisérem Josefem Valchářem známý televizní dokument „Poražený
vítěz“, který měl u televizních diváků velký úspěch. V roce 1971 svoji plavbu zopakoval
a tentokrát s úspěšným koncem. Větu, kterou zná celý český otužilecký svět „Já su tak
šťastný…!” pronesl po uplavání 56,5 kilometrů v čase 15 hodin 26 minut. Stal se tak
prvním československým (českým) plavcem, kterému se podařilo přeplavat kanál La
Manche. Po tomto výkonu napsal knihu „La Manche, můj osud“, která vyšla v roce 1974.
V roce 1975 přeplaval kanál podruhé v čase 13 hodin 42 minut a byl za to oceněn titulem
„Zasloužilý mistr sportu“.
František Venclovský sbíral jedno prvenství za druhým. V roce 1981 přeplaval
v Maďarsku řeku Dunaj při teplotě 3°C. V řece strávil hodinu. V roce 1989 uplaval na
Sibiři v řece Angara (7°C) štafetovým způsobem s Janem Novákem 45 kilometrů za 11
hodin 45 minut. V roce 1990 přeplaval s Janem Novákem jako první na světě jezero
Bajkal. V plánu měl s Janem Novákem přeplavat řeku Niagara těsně pod vodopádem.
Bohužel zemřel nečekaně 13. prosince 1996 na embolii a tento plán se nikdy
neuskutečnil.38
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6.12 Jan Novák (*1942)
Původem Slovák z Piešťan. V dětství měl zdravotní problémy, a tak se jeho otec
rozhodl pro sport a otužování. Vystudoval vysokou školu v Košicích. Byl v judistickém
oddílu a stal se dorosteneckým mistrem Československa. Jako voják působil v Banské
Bystrici a Trenčíně. Do Prahy se přestěhoval kvůli převelení na velitelství letectva.
Po vojenské službě pracoval několik let v armádním sportu. Působil jako
popularizátor dálkového plavání a otužování. Byl plaveckým trenérem a učitelem plavání.
Je znám hlavně pro své dálkové plavby. Jeho inspirací a později i trenérem byl František
Venclovský. Jan Novák byl mezi prvními, kdo psal dopis s povzbuzujícím textem
Františkovi po prvním neúspěšném pokusu o přeplavání kanálu La Manche. V roce 1974
jako první člověk na světe a jako první Slovák39 přeplaval kanál z opačné strany (z Anglie
do Francie), která je považována za tu obtížnější trasu. O rok později svůj výkon
zopakoval.
Mimo jiné uplaval 95km z Dánska do Polska, v roce 1973 zvítězil v závodě
Sundshwimmen nad ostatními 545 účastníky. Zvítězil v několika tuzemských
maratónech.
V roce 1989 plaval s Františkem Venclovským v řece Angara na Sibiři štafetovým
způsobem 45 kilometrů. O rok později se společně s Františkem Venclovským vydali
jako vůbec první lidé napříč mrazivým jezerem Bajkal, které přeplavali. Kvůli výpravám
za dálkovým plaváním musel rozprodat téměř veškerý svůj majetek a obětovat mu i svůj
soukromý život. K plánované akci s Františkem Venclovským u Niagarských vodopádů
už bohužel nedošlo, kvůli náhlému úmrtí jeho přítele a mentora.40

39

Bohužel není Slováky uznávaný jako Slovák, protože žije dlouhodobě v Praze. Plavecké výkony evidují

až od roku 1993, kdy vznikla samostatná Slovenská republiky. Proto je považován za prvního Slováka, co
zdolal kanál La Manche, Zoltán Makai, kterému se to podařilo v roce 2002.
40

JANCURA, Vladimír. Som Slovák, tvrdí zabudnutý premožiteľ Lamanšského prielivu. Pravda [online].

2010 [cit. 2015-07-01]. Dostupné z: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/167221-som-slovak-tvrdizabudnuty-premozitel-lamansskeho-prielivu/

[39]

Dnes Jan Novák žije v Praze a účastní se plaveckých a otužileckých akcí. Od roku
2010 působí také jako hlavní rozhodčí při závodech otužilců na Vltavě.

6.13 Václav Židek (*1945)
Václav Židek se narodil v roce 1945 v Praze. Věnoval se malování, sochařství a
psaní článků se sportovní tématikou do různých deníků a časopisů. V létě roku 1971 se
začal věnovat plavání ve studené vodě a setkal se s žijící legendou O. Liškou v pražském
klubu TJ Hostivař. Společně s Vladimírem Kulíčkem, který už v klubu působil 22 let,
dělal Oldřichu Liškovi poradce a stal se také jednatelem oddílu.
Jelikož se nemohl v roce 1971 zúčastnit vánočního plavání na Vltavě, „Memoriálu
A. Nikodema“, protože s rodinou jeli na Vánoce do Polska, rozhodl se uspořádat
novoroční plavání na polské řece Visle ve Varšavě. Jeho tréninky vyvolaly nemalé
pozdvižení a okamžitě dostal pokutu 100 zlotých, které nezaplatil. Musel se proto spojit
s místními médii a vodními záchranáři, kteří celou akci na Nový rok 1972 zaštítili, a tím
předešel dalším komplikacím s policií. Společně s ním přeplavali Vislu ještě dva polští
plavci Marek Oborski a Benedikt Ryszawa před zraky tisíců polských obyvatel Varšavy.
U varšavské veřejnosti a v polském tisku měla plavba veliký ohlas. Stala se tak inspirací
k zakládání klubů otužileckého sportu v Polsku.41
V roce 1974 plaval po Vltavě ze Slap až do Prahy (33km) přes zdymadla přehrad
ve Štěchovicích a ve Vraném, aniž by opustil vodu. V té době se jednalo o rekordní
vzdálenost. O rok později společně s Františkem Venclovským prodloužil tuto plavbu na
rovných 40km až do samého centra Prahy na bývalou Občanskou plovárnu.
Václav Židek s celou svou rodinou v roce 1980 emigroval do Kolína nad Rýnem v
západním Německu, kde žije dodnes. Do své rodné země se vrátil o dvanáct let později a
vyrobil na vlastní náklady pamětní desku Oldřichu Liškovi, kterou 3. 5. 1997 za účasti
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tisku odhalil a zavěsil v Praze 10, v Žitomírské č. 33 na dům, kde nestor otužilců strávil
většinu svého života.42
V roce 1997 mu vyšla kniha s názvem „Sám ve víru zdymadel“, ve které vzpomíná
na vlastní plavecké úspěchy i úspěchy svých sportovních přátel.
V dnešní době už se plavání věnuje pouze rekreačně a svou pozornost směřuje
hlavně na psaní článků a povídek.

6.14 Vladimír Komárek (*1953)
Vladimír Komárek patří mezi nejzkušenější české otužilce. V letech 1972 až 1994
byl členem I. oddílu otužilců a plavců vytrvalců TJ Praha Hostivař, v letech 1994 až 2010
členem I. plaveckého klubu otužilců Praha (ten navázal na hostivařský oddíl). V letech
1993 až 2003 byl v těchto subjektech předsedou. Od roku 2010 je předsedou České
otužilecké unie.
Je mnohonásobným držitelem mistrovského otužileckého stupně (mj. od sezóny
1999-2000 každoročně až do současnosti). Často startuje na otužileckých soutěžích, mj.
se zúčastnil 42 ročníků Memoriálu Alfreda Nikodema. Otužování propaguje jako autor
otužileckého serveru www.otuzilci.cz, ve sdělovacích prostředcích a při vystoupeních po
republice. Sbírá kreslené vtipy s otužileckými náměty. 43

6.15 Další plavci
V Československu a českých zemích existovalo i existuje mnoho výtečných
otužilců a dálkových plavců. Nesmím zapomenout na Ludmilu „Lídu“ Jelínkovou,
která pokořila kanál La Manche jako první Češka v čase 10hodin 28minut, pod vedením
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svého trenéra Michala Štěrby.44Na Jaroslava Danielku, zakladatele plavání otužilců
v Pardubicích. Byl „pokřtěn samotným Oldřichem Liškou a Františkem Venclovským.
Od Oldřicha Lišky dostal pro něj typickou plaveckou čepici s pruhy45. Na Richarda
Haana a Petra Miholu, přemožitele kanálu La Manche, kteří stáli u zrodu Brněnského
otužování. Richard Haan je mimo jiné profesionální operní pěvec.46 A jistě mnoho
dalších…
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7.

Závěr
Cílem této práce bylo shromáždit dostupné informace o historickém vývoji plavání

otužilců u nás. Dalším cílem bylo obohatit hotový text o obrazovou přílohu, která by vše
doplnila a vhodnou formou znázornila.
Na základě cílů práce byly stanoveny dílčí úkoly a metody pro její vypracování
Nejprve byly shromážděny publikace, které se zabývaly obecně plaváním a jeho
historií, otužováním a vlivem chladu na tělo.
Nejdůležitější součástí mé práce měla být spolupráce s jednotlivými představiteli
klubů, nicméně tady cesta končila. Téměř dvacet oddílů ze zmíněných sedmadvaceti buď
vůbec neopovědělo na výzvu ke spolupráci přes email, nebo mobilní telefon, nebo jejich
odpověď byla negativní, např. „nevedeme si žádné záznamy“, „obraťte se spíše na…“.
Na druhou stranu vstřícnost a ochota výše zmíněných osob, které byly ochotny, podělit
se o nikde nepublikované materiály, mne velice mile překvapila.
Jelikož spolupráce s představiteli silně vázla, největší počet kapitol byly
vypracovány na základě informací (publikací, článků a příspěvků) podané V. Židkem,
který se téměř se všemi výše zmíněnými znal osobně.
Je zajímavé, že téměř všichni zakladatelé nových oddílů v naší republice, byli dříve
členy TJ Hostivař Praha (první otužilecký klub u nás). Postupně, po získání potřebných
zkušeností a znalostí a vytvoření vhodných podmínek, přistoupili k založení nových
oddílů v místech svého bydliště.
Součástí práce je obrázková dokumentace, která doplňuje a přibližuje kouzlo
zimního plavání od jeho vzniku až do dnešních dnů.
Pro ucelení pohledu na historii tohoto plaveckého sportu se jeví potřeba neustálého
doplňování, které se však zdá jako beznadějné, pokud nebudou všichni chtít.
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