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Nejvyšší dosažené výsledky sportovců PLAVECKÉHO KLUBU ZLÍN, z.s.  
v roce 2017 (dorostu a dospělých): 
 

V roce 2017 naši závodníci získali třináct medailí na MČR. Z toho 4x dorostenecký 
mistr ČR, 5x stříbrnou a 2x bronzovou medaili z MČR dorostu. Prosadili se i 
v kategorii dospělých, kde získali stříbrnou a bronzovou medaili z MČR v Plzni. 

 
Michaela GOGELOVÁ: 

 
Na mistrovských soutěží mladších juniorů ČR celoročně potvrzovala, že je nejlepší prsařkou 
v České republice. Dokázala překonat hned dva rekordy města Zlína nejen dorostu, ale i 
dospělých na olympijském 50-i metrovém bazénu. Na 100 metrů prsa časem 1:13,27s a na 
200 metrů prsa časem 2:34,98s dokonce překonala čtrnáct let starý rekord města Zlína 
dospělých. 
  
Letní mistrovství ČR dorostu: 1.místo 200 metrů prsa 2:34,98s 
     2.místo 100 metrů prsa 1:13,27s 
Letní mistrovství ČR dospělých: 4.místo  200 metrů prsa 2:38,08s 
     6.místo  100 metrů prsa 1:14,61s 
 
Zimní mistrovství ČR dorostu: 1.místo 100 metrů prsa 1:10,75s 
     1.místo 200 metrů prsa 2:33,37s 
     2.místo  50 metrů prsa     33,66s 
Zimní mistrovství ČR dospělých: 6.místo  100 metrů prsa 1:11,65s 
     7.místo  200 metrů prsa 2:35,64s 
 
Během roku dokazovala výbornou formu i na mezinárodních závodech Českého poháru 
v plavání: 

- VC Prahy  200 metrů prsa 2.místo 
- VC Zlína   100 metrů prsa 4.místo 

 
Na otevřeném zimním mistrovství Rakouska v Grazu zvítězila v „B“- finále na 100 metrů 
prsa. 
I v dalších závodech plavala na vysoké výkonosti: 
Havířovská cena v plavání:   1.místo  200 metrů prsa 
     1.místo 50 metrů prsa 
     2.místo 200 metrů polohový závod 
 
Malá cena Nového Jičína:  3.místo 200 metrů prsa 
     3.místo 100 metrů prsa 
 
Je zařazena do reprezentačního družstva juniorů ČR pro školní rok 2017/18. 
 
Míša svými vynikajícími výkony, kterými ještě jako mladší dorostenka zlepšuje rekordy 
města Zlína i mezi dospělými potvrzuje opodstatněné zařazení do reprezentačního družstva 
juniorů ČR. 

mailto:pkzlin@seznam.cz
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Lucie MATOŠKOVÁ: 
 

Na mistrovských soutěžích starších dorostenek ČR celoročně potvrzovala, že patří mezi 
nejlepší prsařky v České republice i mezi dospělými. Dokázala překonat hned čtyřikrát 
rekordy města Zlína nejen dorostu, ale i dospělých na 25-i metrovém bazénu. Na 100 metrů 
prsa se časem 1:09,77s protlačila pod magickou hranici 1:10s, na dvounásobné trati 200 metrů 
prsa časem 2:29,92s, rovněž pod hranicí 2:30s a na 50 metrů prsa vylepšila rekord hned 
dvakrát, až na čas 32,49s. Na mistrovských soutěžích získala mezi staršími dorostenkami 1x 
titul MČR a další čtyři medaile z MČR starších dorostenek. Navíc stříbro a bronz na 
MČR dospělých. 
  
Letní mistrovství ČR dorostu: 2.místo 200 metrů prsa 2:37,98s 
     2.místo 400 metrů polohový závod 5:15,86s 
Letní mistrovství ČR dospělých: 5.místo  200 metrů prsa 2:38,16s 
     7.místo  100 metrů prsa 1:14,78s 
 
Zimní mistrovství ČR dorostu: 1.místo 200 metrů prsa 2:29,92s 
     2.místo 100 metrů prsa 1:09,77s 
     3.místo  50 metrů prsa     32,49s 
Zimní mistrovství ČR dospělých: 2.místo 200 metrů prsa 2:31,04s 
     3.místo 100 metrů prsa 1:10,00s 
     8.místo  50 metrů prsa     32,82s 
 
Během roku dokazovala výbornou formu i na mezinárodních závodech Českého poháru 
v plavání: 

- VC Ostravy  3.místo 200 metrů prsa 
- VC Prahy    3.místo  400 metrů polohový závod  
- Plzeňské sprinty 4.místo 200 metrů prsa 
- Axis cup Jihlava 2.místo 100 metrů prsa 

   2.místo 200 metrů prsa 
3.místo 100 metrů polohový závod   

- VC Brna  3.místo  400 metrů polohový závod 
3.místo 200 metrů prsa 

- VC Zlína     2.místo 100 metrů prsa   
3.místo 200 metrů prsa   

 
Na otevřeném zimním mistrovství Rakouska 2017 v Grazu se stala vicemistryní 
Rakouska v disciplíně  200 metrů prsa. Za vítězkou zaostala jen o 0,02s. Na 50 metrů prsa 
byla 4. a na 100 metrů prsa 5.. 
 
Vynikající výsledky prokazovala i na ostatních závodech během roku 2017: 
 

- Malá cena Nového Jičína 1.místo 100 metrů motýlek 
2.místo 200 metrů prsa 

          2.místo 100 metrů polohový závod 
     2.místo 200 metrů polohový závod 
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- Silvestrovská cena Vsetína 1.místo 100 metrů prsa 
     2.místo 100 metrů motýlek 
     2.místo 400 metrů polohový závod 

3.místo  100 metrů znak 
Celková vítězka Silvestrovské ceny Vsetína i s nejhodnotnějším výkonem závodů. 
 

- VC Olomouce   2.místo 200 metrů polohový závod 
3.místo 100 metrů prsa 
 

- Jarní pohár Hradce Králové 1.místo 100 metrů prsa 
1.místo 200 metrů prsa 

 
 
Ziskem pěti dorosteneckých a dvou seniorských medailí z mistrovství ČR 2017 a překonanými osmi 
rekordy města Zlína (čtyři dorostenecké a čtyři seniorské) se tato sezóna stala její nejúspěšnější. 
  

Lucie SCHLOSSEROVÁ: 

Velmi nečekanou medailistkou ze zimního MČR je Lucie SCHLOSSEROVÁ, která 
postupem do dorosteneckého finále na 100 metrů prsa splnila vytyčený cíl a překvapivě si z 
krajní „únikové dráhy“ doplavala pro bronzovou medaili v osobním rekordu 1:13,22s o více 
než čtyři vteřiny. Do finále postoupila i na 50 metrů prsa a časem 34,03s doplavala na 6. 
místě. 

Letní mistrovství ČR dorostu: 5.místo 100 metrů prsa 1:17,46s 
     7.místo 50 metrů prsa 

8.místo 200 metrů prsa  
 
Zimní mistrovství ČR dorostu: 3.místo 100 metrů prsa 1:13,22s 
     6.místo  50 metrů prsa     34,03s 
 
Dále naši finalisté z mistrovství ČR: 
 
 letní MČR v Praze Podolí 2017: 
 
Šestá Gabriela BÁRTKOVÁ a sedmá Petra ZELINKOVÁ v disciplíně 400 metrů 
polohový závod. Z ranních rozplaveb do odpoledního semifinále nahlídli i Michael 
MÜLLER na 50m prsa (30,26s) a Charlota VÁŇOVÁ na 50m znak (32,69s). 

zimním MČR v Plzni 2017: 

Michael MÜLLER na 50 (29,23s) a 100 metrů prsa (1:05,36s) i na 100 metrů polohový 
závod (59,74s) – vše v osobních rekordech 

Gabriela BÁRTKOVÁ na 100 metrů polohový závod (1:08,09s) – 6. 

Bára ZLOBICKÁ rovněž na 100 metrů polohový závod (1:09,65s) – 9. 

mailto:pkzlin@seznam.cz
http://www.zlinswim.cz/
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   Letní i zimní mistrovství ČR dopadlo nad očekávání dobře a ziskem třinácti medailí z  
MČR, z toho čtyř titulů ČR, dvou seniorských medailí a deseti rekordů (5x seniorský a 5x 
dorostenecký) Plaveckého klubu Zlín se tato mistrovství ČR řadí mezi nejúspěšnější v historii 
našeho PK Zlín z.s..        

Zdeněk Kasálek – trenér PK Zlín 

mailto:pkzlin@seznam.cz
http://www.zlinswim.cz/

