
Úspěchy našich plavců  
 
 
Dne 14. září 2021 se již tradičně konalo na plaveckém bazéně v Mělníku Policejní mistrovství 
ČR v plavání se záchranou tonoucího, kterého se každoročně účastní výpravy z jednotlivých 
krajských ředitelství, útvarů s celostátní působností a policejního prezidia. Kromě několika 
individuálních disciplín a dvou 
záchranářských disciplín se 
soutěžilo i ve dvou štafetových 
závodech, kterým právě naše 
výprava z Moravskoslezského 
kraje vévodila.  
 

Úspěch naše plavce neminul 
ani ve dvou záchranářských 
disciplínách, a to 50 metrů 
záchranné plavání v plavkách, 
které obnáší plavání 25 metrů 
pod vodou a 25 metrů volným 
způsobem, a 50 m záchranné 
plavání v oděvu, kde závodník 
musí uplavat 25 m volným 
způsobem a dalších 25 m 
s figurínou. 
 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje letos reprezentovala šestice 
policistů, a jak se ukázalo i výborných plavců: Daniel Flora, David Hudzietz, Peter 
Hořava, Vladimír Kramoliš, Martin Perutka a Ivan Pilát. Pro všechny jmenované se jednalo 
o velmi úspěšné mistrovství, neboť si každý z nich dovezl hned několik medailí jak 
z individuálních disciplín, tak i ze dvou štafet, ve kterých obsadili zlaté 1. místo.  
 

 
Nejúspěšnějším byl kolega Daniel Flora, který v celkem v sedmi 

disciplínách (čtyři individuální, dvě štafety a disciplína 
záchranného plavání v plavkách) získal 6 zlatých medailí a 
jednu bronzovou. První místa obsadil v kategorii do 30 let, tak i 
celkově v závodě všech kategorií v disciplínách 50 metrů prsa, 
100 metrů prsa a 100 metrů motýlek a také v disciplíně 50 metrů 
záchranného plavání v plavkách. Vítězství v poslední zmíněné 
disciplíně se mu podařilo obhájit již po třetí. Další dvě zlaté 
medaile získal jako člen dvou štafet. Jednalo se o štafetu na trati 
4x50 metrů polohový závod a na trati 4x50 metrů volný způsob. 
 

Daniel Flora se plavání 
věnuje již od svých 8 
let, je členem 

Tělovýchovné jednoty Krnov. Za tento oddíl se 
zúčastnil mnoha závodů, a to jak mistrovství republiky 
v kategorii žáků, přes dorost až k dospělým. Má za 
sebou i mnoho mezinárodních závodů a účastí na 
plaveckých pohárech. Po nástupu k Policii ČR byl 
nadšený, že může v závodním plavání pokračovat a 
prezentovat policii na republikové i mezinárodní 



úrovni. V roce 2019 měl tu čest reprezentovat policii na světových policejních hrách v Miláně. 
Momentálně se připravuje na mistrovství Evropy v policejním plavání, které se bude konat 
v listopadu v Moskvě.  
 

 
Dalším úspěšným reprezentantem byl kolega David 

Hudzietz, který získal 5 zlatých medailí a 1 bronzovou. 
Na 1. místě se umístil v individuálních disciplínách 
v kategorii do 30 let v disciplínách 50 metrů motýlek, 
100 metrů volný způsob a 50 metrů volný způsob. Další 
dvě zlaté medaile pak získal jako člen štafet a 1 
bronzovou medaili v individuální disciplíně 100 metrů 
motýlek. V disciplíně 50 metrů záchranné plavání 
v plavkách se umístil na čtvrtém místě. 
 
David Hudzietz se plavání začal věnovat již na základní 
škole, kdy se mu tento sport zalíbil natolik, že v něm 
dále aktivně pokračoval i na sportovním gymnáziu až 
do dob vysoké školy. Nyní se plavání věnuje zhruba 1 

– 2x týdně, což mu stačilo na podání skvělého výkonu 
na tomto mistrovství. 

 
Čtyři zlaté medaile a jednu stříbrnou si z mistrovství dovezl také kolega Peter Hořava. Ten 

obsadil první příčky v kategorii nad 40 let v disciplínách 50 metrů prsa, 100 metrů prsa, 100 
metrů volný způsob a poslední jako člen štafety 4x50 metrů polohový závod. Stříbrnou medaili 
pak získal ještě v disciplíně 100 metrů polohový závod. 
 
Peter Hořava se plavání věnuje již od dětství, kdy 
plaval v žákovských kategoriích, později byl i 
juniorským reprezentantem. Po 20 letech se 
vrátil k plavání právě v rámci policejního 
mistrovství v roce 2015, nyní působí i jako trenér 
mládeže v Plaveckém oddílu Frýdek-Místek.   
 
Také kolega Martin Perutka, který se plavání 
věnuje od svých deseti let, obsadil na tomto 
mistrovství 3 první místa a získal tak 3 zlaté 
medaile v kategorii nad 40 let v disciplínách 50 
metrů motýlek, 100 metrů motýlek a také jako 
člen štafety 4x50 metrů volný způsob. Stříbrnou 
medaili pak získal ještě v disciplíně 100 metrů 
volný způsob. V disciplíně 50 metrů volný 
způsob obsadil čtvrté místo.  

 
K reprezentaci policie se Martin Perutka připojil 
před pěti lety, kdy se začal účastnit policejních 
závodů v plavání. Nyní se svým kolegou 
Peterem Hořavou předává zkušenosti mladým 
plavcům jako trenér v Plaveckém oddílu Frýdek-Místek. 
 
 
 

 



 
Dalším úspěšným plavcem byl kolega Vladimír Kramoliš, který 
spolu s kolegy získal zlatou medaili jako člen štafety 4x50 metrů 
volný způsob a další 3 stříbrné medaile v kategorii nad 40 let 

v disciplínách 50 metrů prsa, 50 metrů volný způsob a 100 metrů 
prsa. Čtvrtou příčku pak obsadil ještě v disciplíně 50 metrů 
záchranné plavání v oděvu. 
 
Vladimír Kramoliš se plavání, podobně jako jeho kolegové, věnuje 
již od útlého věku. V současné době trénuje své svěřence 
v Plaveckém klubu Nový Jičín. Od svého nástupu k Policii ČR v roce 
2000 se pravidelně účastní policejních mistrovství v plavání, kde již 
získal nespočet medailí ve svých kategoriích, zejména v prsařských 
a kraulových disciplínách. 

 
 

Dvě zlaté a jednu stříbrnou příčku v policejním mistrovství obsadil 
kolega Ivan Pilát. Ten si z Mělníku dovezl dvě zlaté medaile 
v kategorii nad 40 let v disciplíně 50 metrů volný způsob a také jako 
člen štafety 4x50 metrů polohový závod, stříbrnou medaili pak 
z disciplíny 50 metrů znak. 
 

Ivan Pilát nastoupil k Policii ČR v roce 1994 a už v roce 1997 se 
zúčastnil plaveckých závodů na Policejním mistrovství Evropy 
v Moskvě, následně na policejních mistrovstvích ve Španělsku, 
Francii, Německu a své účinkování zakončil v roce 2012 na Policejním 
mistrovství světa v Kuvajtu. V současnosti se plavání sice věnuje 
zřídka a jeho příprava na letošní mistrovství trvala pouze týden na 
dovolené v Chorvatsku, přesto si na závodech „vyplaval“ hned 3 
medaile. 
 

 
 
Za dosavadní úspěchy patří všem šesti kolegům velká 
gratulace a budeme věřit, že i v následujících letech 
budou příkladně reprezentovat nejen naše krajské 
ředitelství a dosahovat skvělých výsledků. 
 
Plavání zdar!  
 

 
 

 

Oddělení tisku (text + foto z podkladů jednotlivých policistů plavců) 


