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Na novoroční
předsevzetí     

není nikdy
pozdě



rozhovor

petr  
  gregor
Podnikatel a úspěšný plavec Petr 
Gregor začal ve světě sportu 
skórovat až ve věku, ve kterém už 
řada profesionálů dávno odešla do 
sportovního důchodu. Říká o sobě, že 
nikdy nebyl vrcholovým sportovcem 
a po dvaceti letech bez pohybu ho 
zpátky ke sportu přivedla vlastně 
sázka. Pravidelného návštěvníka 
Balance Clubu Brumlovka hledejte  
u nás hlavně v bazénu.

Sportu, 
konkrétně
plavání, se věnujete
 poměrně dlouho. Přesto slavíte úspěchy 
až nyní. Jak si to vysvětlujete? Jaké jsou 
Vaše motivace?
Abych řekl pravdu, plavání a sportu 
obecně se nevěnuji tak dlouho, jak 
by se na první pohled mohlo zdát. Za 
mlada jsem sice závodně plaval, ale moje 
úspěchy nepřekročily regionální úroveň 

Slavoje Bruntál. Například na republikové 
mistrovství jsem se dostal až v sedmatřiceti 
letech :-) Tak trochu z kamarádského 
hecu jsem po dvaceti letech bez pohybu 
vyzkoušel 100 metrů kraulem. Předmětem 
sázky bylo, že pokud to zvládnu pod 
minutu, začnu zase trénovat. Když se na 
těch posledních šest let, co se závodění 
věnuju, podívám zpětně, asi to bylo 
součástí nějakého vyššího plánu – tehdy 
jsem tu sázku nejenom prohrál (tedy 
zaplaval pod minutu), ale shodou okolností 
také objevil Balance Club Brumlovka,  
k tomu trenéra a sparing partnera a Masters 
plavání. Všechno to tak nějak zapadlo 
během několika měsíců pěkně do sebe.
Co považujete ve své plavecké kariéře 
za největší úspěch?
Zpočátku to samozřejmě byly individuální 

výkony, které šly kupodivu rychle nahoru. 
Za rok plavání se mi podařilo stlačit kraul 
na 100 metrů pod 53 sekund a postupně 
jsem přidával i kvalitnější výkony v jiných 
disciplínách. První mistrovství Evropy bylo 
ještě tak trochu fiasko, v roce 2012 už 
jsem ale vybojoval prvního Mistra Evropy  
a letos i vytoužený titul Mistra světa na 100 
metrů motýl. Dnes už si ale víc považuju 
kolektivních výsledků ve štafetách.

Jaký byl pro Vás rok 2014 a jaké máte 
plány do nového roku? 
Byl to rok rozhodně úspěšný. Vedle 
vzpomínaných individuálních výsledků, 
především zlato ve štafetě mix a bronz ve 
štafetě mužů na MS Masters v Montrealu. 
Do dalších let máme snad jen jeden 
nejdůležitější cíl – vydržet závodně plavat!

1413

„Za úspěchem  
v byznysu  
i ve sportu  

stojí to samé“

Swimmpower Prague na MS Montreal 2014. Zleva: Petr Pokorný, Pavlína Švadlenková,  
Lukáš Harnol, Petr Gregor, Lenka Jarošová, Dan Vaisocher



Jste předsedou plaveckého masters  
klubu Swimmpower Prague. Klub 
sdružuje plavce, kteří se rozhodli 
závodit či pokračovat v  závodění  
i v  pozdějším věku. V čem se tento  
klub liší od ostatních podobných?    
Nových masters klubů vzniká v Čechách 
opravdu jen minimální množství a úspěšné 
prakticky neexistují. Nám se podařilo  
v krátké době dostat klub do plaveckého 
povědomí nejen v kategorii masters a nejen 
v Čechách :-) Od ostatních masters klubů 
nás odlišuje především velká skupinka 
„mladších“ plavců a taky náš klubový trenér 
Vlado z Ruska, který k nám pravidelně jezdí 
vyučovat správnou techniku závodního 
plavání. Navíc jsme si otevřeli i vlastní 
tréninkové centrum Powerfit, pro speciální 
plaveckou přípravu na suchu.

Ve vašem klubu jsou i členové Balance 
Clubu Brumlovka. Čím si je klub 
získal? 
Věc se má vlastně tak, že 
prakticky všichni členové  
Swimmpower jsou i čle-
nové Balance Clubu. 
Byla to přirozená pod-
mínka pro závodní 
přípravu a Balance 
Club nám svým zá-
zemím umožňuje 
odpovídající kvalitní 
přípravu zajistit. Těší 
mě, že jsme dokáza-
li do našeho klubu  
angažovat vedle 
bývalých závod-
ních plavců i rekreač-
ní plavce z  Brumlov-
ky. Dnes jsou to naši  
nejsvědomitější členové!

Doporučil byste plavání jako vhodnou 
pohybovou aktivitu lidem z kanceláře? 
Neznám nic komplexnějšího pro tělo, než 
je plavání! Má to ale háček – plavání je 
zdraví prospěšné jen při zachování dobré 
techniky, což je pro většinu lidí bez trenéra 
velmi obtížné. Jde o to, že plavání s hlavou 
nahoře, bez správného položení těla  
a rozložení síly může být z  dlouhodobého 
hlediska kontraproduktivní. Moje odpověď 
je tedy rozhodně ano, ale nechte si poradit 
s technikou od profesionála.

Jste také úspěšným podnikatelem. Jaký 
je podle Vás mezi sportem a byznysem 
rozdíl a co mají naopak společného?  
U každého projektu, ať už byznysového nebo 
sportovního, je pro úspěch nejdůležitější 
to samé: cíl, strategie, podmínky, zdroje  
a především úsilí. Každý velký úspěch

  se skládá  
z jednotlivých

malých 
věcí,

které se musí udělat pořádně. U nás je to 
tréninková jednotka, potom mikrocyklus, 
makrocyklus, víra, psychika, výživa  
a samozřejmě i trochu štěstíčka! Myslím,  
že naše plavecké výkony inspirují lidi  
kolem nás – například u mě ve firmě mnoho 
kolegů začalo sportovat. To považuju  
za opravdový úspěch.

Jak často si chodíte do Balance Clubu 
Brumlovka zaplavat? 
Když se dostaneme do vody více než 
dvakrát do týdne, je to úspěch. V době 

přípravy zvyšujeme četnost návštěv na 4 – 
5× týdně, za což se ostatním návštěvníkům 
omlouváme, protože blokujeme dráhy  
a šplícháme ;-)! Líbilo by se mi, kdybychom 
bazénové plavání v Balance Clubu podpořili 
třeba klubovými závody, které bychom 
pomohli zorganizovat! Děkuji Balnce Clubu 
za podporu a těším se, že společně oslavíme 
ještě mnoho plaveckých úspěchů!

Děkujeme za rozhovor. 

MS Montreal 2014 Atmosféra ve štafetě 4×50PZ (Swimmpower – dráha 6)

Trénink v Balance Clubu Brumlovka


