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Nejvyšší dosažené výsledky sportovců PLAVECKÉHO KLUBU ZLÍN, z.s.  
v roce 2018 (dorostu a dospělých): 
 

V roce 2018 naši závodníci získali šest medailí na MČR, z toho 1x dorostenecký 
mistr ČR, 3x stříbrnou a 1x bronzovou medaili z MČR dorostu. Prosadili se i 
v kategorii dospělých, kde získali bronzovou medaili z letního MČR v Praze 
Podolí. 

 
Michaela GOGELOVÁ: 

 
Na mistrovských soutěžích starších dorostenek ČR potvrzovala, že je jedna z nejlepších 
prsařek v České republice. Dokázala překonat hned dvakrát rekordy města Zlína dorostu na 
olympijském 50ti metrovém bazéně. Na 100 metrů prsa časem 1:13,12s a na 50 metrů prsa 
časem 34,28s. Na zimním mistrovství nestartovala z důvodu zranění a následné rehabilitace. 
  
Letní mistrovství ČR dorostu: 1.místo 50 metrů prsa   34,78s 
     2.místo 100 metrů prsa 1:13,20s 
     2.místo  200 metrů prsa 2:37,78s 
 
Letní mistrovství ČR dospělých: 5.místo  200 metrů prsa 2:38,08s 
     6.místo  100 metrů prsa 1:14,61s 
 
Je zařazena do družstva SCM I. pro školní rok 2018/19. 
 

 
Lucie MATOŠKOVÁ: 
 

Na mistrovských soutěžích dospělých ČR celoročně potvrzovala, že patří mezi nejlepší 
prsařky v České republice. Na mistrovských soutěžích získala  bronz na MČR dospělých 
v osobním rekordu a další finálová umístění v osobních rekordech. 
  
Letní mistrovství ČR dospělých: 3.místo  200 metrů prsa   2:36,54s 
     4.místo  100 metrů prsa   1:13,11s 
     6. místo 400 metrů polohový závod  5:13,70s 
     6.místo 50 metrů prsa   33,50s 
 
Zimní mistrovství ČR dospělých: 4.místo 200 metrů prsa   2:33,41s 
     8.místo  50 metrů prsa       32,82s 
 
Je zařazena do družstva SCM I. pro školní rok 2018/19. 
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Lucie SCHLOSSEROVÁ: 

Na letním  MČR Lucie SCHLOSSEROVÁ potvrdila, že již patří do dorostenecké české 
špičky a ziskem dvou medailí, stříbrné na 50 a bronzové na 100 metrů prsa, splnila vytyčený 
medailový  cíl. Na 50 metrů prsa dohmátla jen o 0,08s za naší vítěznou Míšou Gogelovou. Do 
finále postoupila i na 200 metrů prsa, kde doplavala na výborném 5. místě. 

Letní mistrovství ČR dorostu: 2.místo 50 metrů prsa 33,85s 
3.místo 100 metrů prsa  1:15,97s 

     5.místo 200 metrů prsa  2:49,69s 
 
 
Dále naši finalisté z mistrovství ČR: 

Zimní MČR v Plzni 2018: 

Bára ZLOBICKÁ na 50, 100 a 200 metrů volný způsob a 100 metrů polohový závod,  
Štěpánka MICHALČÍKOVÁ na 50, 100 a 200 metrů prsa, Lukáš HUBÍK na 50 a 100 
metrů znak, Denisa KUBALČÍKOVÁ na 400 metrů polohový závod. 

Osobní rekordy si na mistrovských soutěžích zaplavali i další naši plavci Tereza 
ČAGÁNKOVÁ na 50 i 100 metrů znak, Gabriela BÁRTKOVÁ na 100, 200 i 400 metrů 
polohový závod a Oliver DOČKAL na 50 a 100 metrů prsa. 

 

   Letní i zimní mistrovství ČR dopadlo dobře a ziskem šesti medailí z  
MČR, z toho jeden titul ČR, jedné seniorské medaile a dvou dorosteneckých rekordů Plaveckého 
klubu Zlín, z.s.  se tato mistrovství ČR řadí mezi úspěšná v historii našeho PK Zlín, z.s..  
      

Zdeněk Kasálek – trenér PK Zlín, z.s. 
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