
Pohled do historie a první zápas vodního póla v Přerově 9.8.1933 

 

Přerov, město se 700 let starou tradicí bylo jedním z mála u nás, které již v roce 1887 

vybudovalo tzv. očistné parní lázně. První organizovaný a cílevědomý plavecký výcvik zde 

prováděla před I. světovou válkou c. k. armáda, která se na místním rybníku pomocí vodící 

hole a patřičných pokynů zaučovala do tajů plavání brance. Obrovský vliv na masové 

rozšíření plavání mělo především vybudování městské plovárny u parku Michalov. Již 7. 

června roku 1900 začaly první zemní práce. Do konce měsíce června byla vybudována 

betonová nádrž a v průběhu dalšího měsíce bylo dokončeno další vybavení. 1. srpna 1900 

byla do nádrže o rozměrech 40 x 14 m a s maximální hloubkou 180 cm napuštěna voda. 

V roce 1930 pak byl oválný bazén upraven pro sportovní účely. Byl přestavěn na obdélník o 

rozměrech 60 x 12 m. V roce 1936 pak zde byl instalován železný startovací můstek na 

padesáti metrech, aby se zde mohly konat oficiální závody. Velmi důležitým krokem bylo 

také vybudování krytého, dvanáctimetrového bazénu v lázních Dr. Černého v roce 1934, který 

umožňoval přerovským plavcům trénovat i v zimních měsících, což před tím nebylo možné. 

     Od roku 1918 byly plavecké výcviky vedeny pod odborným dohledem učitelů O. Kadlece 

a H. Sekery, skautů Psoty, Talpy, Brože a sokolů Fr. Sigmunda, Val. Mičkové-Vignatti a R. 

Ratiborského, což byl první propagátor zimního otužování v Přerově. Místo dosud známého 

„řupáckého“ nebo „námořnického“ stylu se vžívají prsa a později kraul. První přerovští 

závodníci startovali v roce 1929 na celostátním přeboru České obce sokolské (ČOS) v Praze. 

Nejlepšího umístění dosáhl A. Komárek, který vybojoval druhé místo ve skocích z 1 m prkna. 

     29. února 1932 byla ustavena u tělocvičné jednoty Sokol Přerov společná veslařská a 

plavecká skupina pod vedením J. Zapadla a A. Michálka. Hlavním cílem této skupiny bylo 

především sjednotit vodní sporty a pořádat společné závody na řece Bečvě. Pro neustálé 

neshody však tato spolupráce brzy zanikla. 

     Do této doby však ještě nemůžeme hovořit o plně organizované přípravě sportovců. Ta 

začala až v roce 1933, kdy se 23. února sešli přerovští plavci v počtu dvaceti osob, aby 

ustavili nový odbor v tělocvičné jednotě Sokol Přerov a zároveň zvolili své činovníky. 

Vedoucím odboru byl zvolen Antonín Michálek, I. náměstek náčelníka tělocvičné jednoty. Do 

dalších funkcí byli zvoleni: jednatelem a matrikářem Karel Rosmus, hospodářem Pecník a 

pokladníkem Šimek. Současně byl jmenován cvičitelský sbor v tomto složení: A. Svozil, K. 

Mrkvička, Z. Calábek, A. Komárek, K. Hrazdira, J. Zavadil a Pecník.  

     1. března 1933 se konala schůze výboru tělocvičné jednoty Sokol Přerov, na které byl 

s definitivní platností do funkce vedoucího odboru potvrzen Antonín Michálek. Od tohoto 



data mělo plavání pevnou organizační strukturu spolu se skoky do vody a vodním pólem 

v rámci tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Hned 30. března 1933 byl uspořádán první 

propagační závod v lázních Dr. Černého Za mlýnem. 

     Po pečlivých přípravách a řadě tréninků došlo ve středu 9. srpna téhož roku po 18. hodině 

na městské plovárně k prvnímu oficiálnímu zápasu ve vodním pólu. To znamená, že celých 

dvacet let trvalo vodnímu pólu, než se dostalo z Prahy, kde se konal v roce 1913 první 

oficiální zápas na území Československa, do Přerova. První přerovské utkání sehráli pro 

nedostatek soupeřů a finančních prostředků mezi sebou příslušníci Sokola rozděleni do dvou 

družstev – Akademický klub a Sokol Přerov. Hrálo se na dva poločasy s konečným vítězstvím 

pro Akademiky v poměru 7:2. Za Akademický klub nastoupili: Lacina, Ševčák, Čupa, 

Mrkvička, Sommer, Zd. Calábek, Chajda, v brance v druhém poločase střídal Blümmel. Za 

Sokol: Svozil, Mašta, Černý, Chmelař, Jůza, Miškář, Klos, kterého v druhé půli vystřídal A. 

Komárek. Utkání se těšilo vysoké návštěvě, když byl bazén obklopen asi třemi stovkami 

diváků. Rozhodčím byl pan Karel Rozmus, který v té době zastával funkci technického 

vedoucího oddílu. Utkání bylo velmi bohaté na rušné momenty. První poločas, trvající 

s přestávkami 12 minut, byl ve znamení téměř rovnocenné hry, jen technicky vyspělejší 

družstvo Akademiků podnikalo častější a lépe zakládané útoky, které hojně zaměstnávaly 

obětavého a hbitého brankáře Svozila. Ve druhém dějství, které trvalo s malými pomlkami 13 

a půl minuty, však sedma Akademiků nabyla mnohem pronikavější převahy a dovedla také 

využít slabin svého soupeře dalšími čtyřmi brankami. Za Akademický klub skóroval čtyřikrát 

Chajda, jednou Ševčák, Calábek a Sommer, za Sokol vstřelil dvě branky Jůza. V poločase 

předvedli krásné ukázky skoků z vysokého můstku  A. Komárek, Chmelař, Mrkvička a 

Pecník. O zájmu diváků svědčí i fakt, že během utkání na plovárně řádil kabinový zloděj a 

nikdo z návštěvníků si ničeho nevšiml. Okraden byl i sudí Karel Rozmus, který tímto 

způsobem přišel o plnící pero v hodnotě  138 Kčs a 36 Kčs v hotovosti. 



 

Dobový pohled na přerovskou plovárnu. Blíže nedatovaný snímek. 

 

     O čtyři dny později se pak konal odvetný zápas v Hulíně při sokolském veřejném cvičení a 

Sokol Přerov oplatil Akademikům porážku, i když v menším poměru 2:0. Hráči ve vodě 

v kruhu pozdravili obecenstvo pokřikem: „ra – ra – rej – pólo hrej – náš živel je voda – 

pozdrav od Přerova!“ Vodní pólo v Přerově zdomácnělo velmi rychle a rostla také jeho 

obliba. Už v polovině srpna se řady pólistů rozrostly natolik, že Sokolové mohli postavit 

najednou tři družstva.  

     19. srpna se uskutečnil první meziměstský zápas ve vodním pólu. Sokol Přerov si na své 

hřiště pozval sokolský tým z Vyškova, který byl jedním z průkopníků vodního póla na 

Moravě. Zkušenosti hostujícího týmu byly znát na první pohled. Přerovské pólisty převyšoval 

v míčové technice a tvrdosti střelby. Domácí naopak byli po celý zápas lepší ve startech na 

míč, přemisťování a obsazování soupeře. To se projevilo v druhé půli, kdy byli Sokoli 

z Přerova jednoznačně lepší a snadno zvítězili 5:0. V předzápase pak Přerov pouze remizoval 

s rezervou Vyškova 2:2. Domácí pólisté šetřili totiž síly na hlavní zápas večera. 

     Hned na druhý den se měla hrát ve Vyškově odveta, ale utkání muselo být odvoláno, 

protože na městské plovárně nemohli docílit vyššího stavu vody než 140 cm, což je pro 

vodnopólový zápas nedostačující. 

     Nejčastějším vodnopólovým soupeřem Sokola Přerov před II. světovou válkou byl 

olomoucký oddíl ŽSK Makabi. S tím také Přerované utrpěli vůbec první porážku. 21. srpna 

1934 prohráli přerovští Sokoli na domácím hřišti 2:4. Hosté nastoupili v nejsilnější sestavě: 



Anderka, Sahlinger, Fleischmann, Wilhelm, Škrdlant, Goldmann, Sívek a předvedli pěknou, 

ale tvrdou exhibiční hru. Přerované do zápasu postavili Svozila, Bdinku, Z. Calábka, A. 

Komárka, J. Calábka, Chajdu a Sommera. Nejvíce práce měl domácí brankář Svozil, kterého 

zaměstnával skvělý střelec Goldmann. Makabi bylo lepší po všech stránkách a zaslouženě 

zvítězilo. U kolébky olomouckého klubu stáli pólisté Slávie Praha Wodak a Škrdlant, kteří 

byli v Olomouci ve vojenské prezenční službě.    

          V období mezi IX. A X. všesokolským sletem (1932 – 1938) se přerovský oddíl 

každoročně s úspěchem zúčastňoval plaveckých závodů ČOS. V roce 1935 byl Sokol Přerov 

v rámci moravských sokolských jednot nejlepší. Hodně se také v této době udělalo pro 

propagaci plaveckých sportů. Za připomenutí stojí, že z podnětu Přerova byly vybudovány 

bazény v Tršicích, Brodku, Hulíně, Dřevohosticích, Tučíně, Bystřici pod Hostýnem a Velkém 

Újezdě.  

 


