Střípky z historie Přerova
č. 2011 /01

František Venclovský
* 25.04. 1932 + 13. 12. 1996

Františka Vencloského jsem potkal při plaváni v Bečvě v listopadu 1963 (viz text v knize
Drahoslava Pajůrka – Muž který zaujal str. 17 také jsem si dovolil přepsat některé
údaje z této knihy) , bylo mi doporučeno otužování jako rehabilitace po mém úrazu.
Jako kluk z Kozlovské ulice jsem vyrostlý u Bečvy tak jsem začal otužování brát vážně.
Při jedné plavbě jsem se potkal z Františkem venclovským a následně jsem se stal
členem oddílu otužilců Slavie Olomouc. Z Frantou jsem prožil mnoho vystoupení jak
v okolí Přerova, tak zahájení sezony v Moravském krasu plavbou Punkevními
jeskyněmi. Vystoupení otužilců na 2 vánoční svátek v Praze mezi Slovanským a
Střeleckým ostrovem , Novoroční křty nových otužilců 02.01. v Praze –Bráníku, zimní
plavbu v Dunaji u Bratislavy.
Při přípravě tohoto textu mi velmi ochotně Ivo Karásek zapůjčit fotografii F.
Venclovského a Teofil Stevenson kubánec vítěz OH v boxu a vlastnoruční věnování.
Velmi mu děkuji.
Ostatní fotografie jsou z mého archivu některé jsou horší kvality. Proto prosím o
toleranci. Při sestavení tohoto textu (vložení fotografií ) mi pomohla kamarádka
protože já pro moji zrakovou indispozici to nedokážu, omluvte také případné překlepy.
Jiří Rosmus

Tento autogram a rozpis věnoval František venclovský
Ivo Karáskovi

František Venclovský (55.)
* 25. dubna 1932 v Lipníku/Bečou, + 13. prosince 1996 v Přerově
Stopky se zastavují na čase 15 hodin, 26 minut. František Venclovský vyhrává boj s kanálem
La Manche, který však nezačal ten pátek 30. července 1971, ale dávno předtím. "Já su tak
šťastný...," zní po moravsku v anglických vodách.
František prošel tvrdou zkouškou už v dětství - z osmi sourozenců zůstali dva, v
pětačtyřicátém mu zemřel táta a maminku připravil šedý zákal o zrak. Sport byl odmalička
jeho útočištěm. Zápasil, vzpíral, pletl se do atletiky. Jen fotbal mu moc nešel, zato v ringu se
cítil od prvních momentů jako doma...

V roce 1955 se stal přeborníkem armády v polotěžké váze, o rok později vyhrál Velkou cenu
letectva. Začal potají snít o olympijských hrách v Římě. Makal do umdlení, přidával si.
Jenže... v rámci služební tělovýchovy musel na nářadí. A letka při přeskoku se mu stala
osudem. Pokolikáté už mu život vrazil nůž do zad? Spadl mezi žíněnky. Lékařská diagnóza
byla krutá: zlomený a vykloubený třetí a čtvrtý obratel krční páteře - rok v sádrovém lůžku.
Za jednu jedinou vteřinu už nebyl Řím tou prioritou - ta zněla úplně jinak - bude ještě někdy
chodit? Dokázal to, vrátil se z nemocnice a začal trénovat chůzi. Polní cesta na Henčlov byla
pro to jako stvořená, ale přišla osudová vteřina číslo dvě - motocyklistovi uletěl výfuk a
rovnou rekonvalescentovi do hlavy. Opět nemocnice, zase bílé pláště, zase nejistota. Naštěstí
páteř vydržela. Znovu se dal do trénovaní, navíc objevil vodu. Právě ta mu od prvních chvil
dělala moc dobře. Začal s otužováním, s olomouckým přítelem doktorem Mohaplem dali
dohromady oddíl otužilců. V Přerově spolu s J.Rosmusem.

Plaval na Vltavě mezi Prahou a Vraným, ale i 55 km na trati Bratislava-Gabčíkovo.
Někdy v roce 1969, kdy v Ostravě porazil i anglického otužilce Losnera, v něm uzrál ten sen žádný invalidní vozík, ale kanál La Manche. Františka navíc ještě podpořilo setkání s
televizním režisérem Josefem Valchářem, který ho vlastně mediálně objevil, když odvysílal
jeho dvanáctiminutový životní příběh, na jehož konci stál ten vysněný kus moře mezi Anglií a
Francií...

Osmého prosince 1964 žádá nejvyšší
tělovýchovný orgán o povolení plavby. Jako
první Čechoslovák dál trénuje a hltá všechnu
tehdy dostupnou literaturu. Všechno je
marné, jeho pokus státní orgány nezajímá. To
už se píše rok 1968, když se ozývají
Přerovské strojírny, že jsou ochotny s
podnikem zahraničního obchodu Pragoinvest
cestu a plavbu devizově krýt. Ale František
musí mít jako voják ještě povolení
ministerstva národní obrany. A to nedostal...
Šestého září 1970 v jedenáct hodin se jeho
sen - zdolat kanál La Manche - stal přece jen
skutečností. Startuje z francouzského břehu
za rozporuplného počasí, kdy už nemůže na
to příznivější čekat, protože mu docházejí
peníze. Kdo ty doby neprožil, těžko uvěří.
Zpočátku šlo všechno dobře, rozhodčí John
Gill dokonce připouští traťový rekord. Ale
najednou, zčista jasna, nemůže jíst. Všechno,
co pozře, jde okamžitě ven. A voda
odčerpává další kalorie, které nemůže
doplnit. Druhá rána na sebe nenechává
dlouho čekat - pod skla brýlí se dostává slaná
voda. „Najednou jsem nevnímal vůbec nic.
Franta po překonání La Mance
Tma jako při narkóze. Dlouhá, bělavá tma. Já,
František Venclovský, jsem nežil..."
Rozhodčí nařizuje spustit člun, česká posádka se sice snaží ještě chvíli protestovat, ale plavec
už ztratil všechny síly. Naplnila se třetí osudová vteřina Františka Venclovského.
Televizní dokument „Poražený vítěz" svou emotivností a až naturalistickými záběry
přesvědčil i ty, kteří chtěli Františka zatratit. Stovky dopisů mu dodaly odvahu k reparátu.
Jeden z jeho přátel o něm řekl: "Když ten kanál nepřeplave, tak ho přejde po dně." Třicátého
července 1971 v šestnáct hodin vylézá František Venclovský u doverských břehů s pocitem,
že to dokázal.
Jeden z prvních dopisů píše Janu Novákovi i Pardubic, jednomu z pěti, kteří mu věřili. Tomu,
který pak přeplaval kanál hned třikrát, a to dokonce i obtížnější cestou - od britského pobřeží
do Francie. Následovník Venclovského zdolal La Manche dvakrát sólo - v letech 1974 a
1975. V tom druhém roce navíc plaval jako člen světové štafety u příležitosti sta let první
přeplavby. Společně pak Jan Novák a František Venclovský získali ještě jeden primát přeplavali jezero Bajkal. Škoda, že se František nedožil ani pětašedesáti.
Bajkal, o kterém zasvěcení říkají, že je to perla Sibiře. K přeplavbě nastoupili 15. 8. 1990.
Vzhledem k tomu, zeje neobklopovali žádní novináři a že je nedoprovázel žádný kameraman
s režisérem, o jejich plavbě toho mnoho nevíme. Inu, jezero Bajkal není kanál La Manche.
Třebaže je křišťálově průzračné, dosud k přeplavbě nikoho nezlákalo. František Venclovský a
dr. Jan Novák se o to pokusili jako první lidé na světě (bez toho, aby se o nich psalo v
Guinessově knize rekordů). Délku tratě sice neznáme, ale spolehlivě víme, že oba
českoslovenští zimní plavci plavali bok po boku sedm hodin a dvacet sedm minut ve vodě
teplé devět až dvanáct stupňů Celsia. Venclovský s ploutvemi, dr. Novák (jako podstatně
mladší) bez ploutví. V souvislosti s touto plavbou se sice často mluví o světovém rekordu, ale
neuvádí se, v čem onen světový rekord spočívá. Nejspíše jde o délku pobytu v tak chladné

vodě. Jenže soutěže tohoto druhu neexistují, řekněme tedy raději, že jde o neobyčejně cenný
plavecký výkon, který nemá ve světě obdoby. Ale sledujeme-li Františka Venclovského,
vyvstává otázka: Splnilo se touto plavbou jeho očekávání? Obě náročné sibiřské plavby přece
jen zůstaly sportovní veřejností jakoby opomenuty, jejich ohlas se ani zdaleka nepodobal
ohlasu někdejší přeplavby kanálu La Manche. Proč tomu tak bylo? Nevíme. Snad proto, že
sibiřské plavby se odehrály mimo pozornost ostatního světa, v ústraní daleké (pusté a nám
málo známé) Sibiře; v končině, kterou nebrázdili (za stejným cílem) sportovci z nejrůznějších
zemí světa. Možná že právě tato okolnost oba borce přiměla napříště podniknout větší
plaveckou akci doma, v Československu, ve slovenské přírodní rezervaci Dunajský Klatov.
Plavbu uskutečnili na samém konci roku, 28. prosince 1991. Voda měla teplotu jen dva stupně
Celsia a oba zasloužilí mistři sportu v ní zaplavali hodinovku. Zájem o jejich plavbu byl
veliký, dokazuje to přítomnost slovenské, maďarské a rakouské televize. Diváků z okolí se
sešlo nepočítané. Takovou podívanou si pochopitelně nikdo nechtěl nechat ujít, vždyť šlo o
událost naprosto nevídanou, která navíc slibovala přinést neopakovatelný divácký zážitek. A
vskutku! František Venc-lovský a dr. Jan Novák podali ojedinělý výkon - co do délky pobytu
v ledové vodě výkon světový. A za stejně tak kvalitní nutno považovat pobyt Františka
Venclovského v ledové vaně v hanáckém Strážisku o pět let později, 6. dubna 1996.
Venclovský v ní vytrval padesát minut při teplotě vody jen jeden stupeň Celsia. V té době ve
sportovním světě sice platil za živou legendu dálkového a zimního plavání, avšak lidé z jeho
nejbližšího okolí si většinou ani neuvědomovali, co všechno za jeho plaveckými cestami stojí,
kolik vůle, námahy a vypěstované síly; netušili, že často tam, kde jiní končili, Venclovský
dokázal výkon zvýšit a znovu se drát kupředu, znovu a znovu překonávat sám sebe. Avšak
Cenou města [Přerova], Medailí J. A. Komenského, kterou obdržel 28. listopadu 1996 „za
vynikající celoživotní sportovní úspěchy a reprezentaci města",213 se dlouho nepyšnil. Chtěla
tomu náhoda. Někdy na samém konci listopadu nebo na počátku prosince 1996. Při údajné
autonehodě u přerovské sokolovny skončil náklad valníku, který tvořily výrobky ze železa, na
dně ledové řeky Bečvy. Pomocnou ruku v nepříjemné situaci, jako již nejednou v minulosti,
podal František Venclovský. Bez váhání vstoupil do chladných bečevských vln a „lovil"
náklad jak jen mohl. Nebylo to snadné, trvalo to dlouho. Příliš dlouho. Déle, než mohl unést i
dobře trénovaný zimní plavec. A Venclovský z vody nevystoupil. Proč své možnosti
podcenil? Chtěl být obdivován? Byl přesvědčen, že vydrží vše? Skutečnost se odvíjela jinak.
Náklad byl zachráněn, ale Františka Venclovského nato postihly nepříjemné zdravotní potíže.
Podchlazený (na 32 stupňů Celsia) byl dopraven do přerovské nemocnice.

Pamětní deska F. Vencloského na soutku Strhance a Bečvy u Sokolovny
Léčení probíhalo úspěšně. Zdálo se, že vše bude znovu, v pořádku. Zdálo se. Za pár dnů byl
František Venclovský' sice opět doma, mezi svými, avšak zdravotní problémy nezmizely.
Nebylo vyhnutí, Venclovský se musel do nemocnice vrátit. Netušil, zeje to naposled. Embolie
mu přivodila předčasnou smrt. Psal se 13. prosinec 1996.

FOTOPŘÍLOHA

František Venclovský a Jan Novák nechtějí ani v novém roce 1994
mlátit prázdnou slámu

Teskně hučí Niagara ……
/ Přepis z novinového článku J.R. /
… teskně hučí do noci / komu vášeň v srdci hárá / tomu není pomoci….
Kdo by neznal legendární trampský evergreen o tulákovi , který u Niagarských
vodopádů nostalgicky vzpomíná na svou lásku ? Ke břehům řeky Niagary okouzlující
přírodní scenérii , kterou 16kilometrů od ústí řeky do jezera Ontario vytváří na
kanadsko-americké hranici vytváří dva vodopády – 48 m vysokou a 792m širokou
,, Koňskou podkovu ¨ ( Horse Shoe ) a 51m vysoký a 305m široký americký vodopád – se
však letos upírají zraky i dvou legend českého dálkového plavání a sportovního
otužování Františka Venclovského a PaeDr. Jana Nováka
-----------------------------------------------------------------------------------„Už dva nebo tři roky myslíme na pokoření této řeky těsně pod niagarskými vodopády,14
svěřuje se první československý přemožitel kanálu La Manche František Venclovský. „S
Janem Novákem neradi mlátíme prázdnou slámu když si něco zamaneme, snažíme se to
splnit." Důkazem Venclovského slov je především jeho pověstná nezlomná vůle, s jakou se
po prvním neúspěšném pokusu o přehnání lamanchského průpravu znovu vrhl v roce 1971 do
špinavých vln mezi starým kontinentem a Abionem, a po 15 hodinách a 26 minutách
vyčerpávajícího boje s vodním živlem a mořskými proudy (plavba měřila 56,5 km, byť
Anglie je v těch místech cd Evropy vzdálena „jen" 32 km) prones! Památný výrok kouzelným
hanáckým dialektem: „Já su tak šťastný"
Svůj výkon pak ještě zopakoval o
čtyři roky později, když nejdříve v
mezinárodní štafetě zdolal La
Manche za 11:29,30 h a vzápětí
sólově zlepšil svůj výkon (47 km)
časem 13:42 h.
Jan Novák byl sice „až" druhým
Čechem se štítem La Manche, ovšem
oba jeho individuální výkony patří k
nejlepším na světě. Vytrvalecká
dvojice má na svém kontě i další
výjimečný výkon: jsou prvními lidmi
na světě, kteří v roce 1989 pokořili
sibiřský veletok Angara. Při teplotě
vody 7°C uplavali štafetově 45 km
za 11:45 h. O rok později se stali
plaveckými premianty také v jezeře
Bajkal. Jejich výkon na 21 km
dlouhé trati - 7:27 h -při teplotě vody
mezi devíti ai dvanácti stupni Celsia
je zapsán zlatým písmem ve světové
kronice dálkového plavání.
Kde však ty loňské I starší sněhy a mrazy jsou? „NIagara Je naším dalším velkým snem.
Zatím hledáme ochotné sponzory, kteří by nám Jej pomohli naplnit," potvrzuje Jan Novák.

Vloženo ilustrační foto
„S trenčínskými hokejisty Jsem se už k vodopádům podíval a utvrdil Jsem se v tom, že
bouřlivou řeku lze přeplavat Navázali Jsme také kontakt s kanadským ministerstvem sportu a
ministr Jelínek Je ochoten nám pomoci. Nejraději bychom do Niagary vstoupili na kanadská
straně pod podkovou hlavního vodopádu a na druhý břeh vystoupili Ještě před americkým
vodopádem. Pokud by však podmínky tuto variantu neumožnily, zkusili bychom to o několik
set metru níž, kde Je však proud stále mimořádně silný. Pokusu by muselo předcházet pečlivé
zkoumání proudů a vírů v řece, museli bychom změřit sílu proudu na obou březích i uprostřed
řeky a teprve pak se rozhodnout pro některou z variant.
-----------Pokud by byl proud silnější než šest-sedm metrů za sekundu, byl by pokus nebezpečný."
Silný proud v šířce několika set metrů řeky, víry, vodní tříšť, která prakticky nepřetržitě
způsobuje u vodopádů mrholení a mlhu, nadměrná hlučnost... To vše jsou velice zdatní
soupeři, s nimiž by se František Venclovský a dr. Jan Novák museli na kanadsko-americ-kém
pomezí poprat. V minulosti však již oba položili na lopatky neméně silné Goliáše. Tak proč
by plavecká vášeň, která oběma hárá v srdci, neměla být silnější než vodní živel i tentokrát?
Stránku připravil
Slavonír Janov

Přepis textu J.R

ŠPORT
Orgán slovenského výboru ČSTV
STREDA 10, II. 1965. Cena 30 hal.
- Bŕŕ ... to ]e zima-— povie si občan, keď vidí zasněžené břehy Dunaja a jeho od zimy
sivasté vody. Až zimomriavky idú po chrbte. No týmto 1'ud'om (na obrazkoch J. Zeleného) je
celkom příjemné. Bratislavskí a olomouckí otužilci si opať vyšli na zimnú špacírku plavkách.
Okúpali sa v ladovej vodě, poumývali sa v sněhu tak dokladné, že prizerajúcim sa v
kožuchoch na břehu bola ešte vačšia zima.

Bratislava před vstupem do vody F. Venclovský již plavenino záběr 2 zleva J.Rosmus

Pozvánka na vystoupení a seznam otužilců

Po přeplavání Vltavy viz pozvámka
05.01.1964 Praha – Bráník Novoroční křest otužilců

Plavba ve Vltavě po křtu. Vpravo j Rosmus F.Venclovský poskytoval rozhovor
novinářům.
Několik fotografií z plavání v říčce Punkva Punkevní jeskyni

F Venclovský mezi stojí mezi potápěči, J. Rosmus sedí 2 zprava

Foto z vystoupení v Přerově 192 -64

F.Venclovský aj. Rosmu v Posenicích u Strhance 1964

Tak se trénovalo

Bečva listopad 1963
V Olomouci na Jezírkách členové Olomouckého oddílu
Prosinec 1963

