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Úvod 

Rok 2020 byl díky celosvětové pandemii Covid-19 skutečně podivným rokem, který 

nejen prověřil oddíl plavání SK Motorlet Praha, spolek a plaveckou, resp. sportovní komunitu, 

ale i celou společnost České republiky. Je těžké tento pandemicky rok, který tak 

bezprecedentně obnažil lidské charaktery a jasně ukázal, s kým je skutečně možné počítat 

v době krize, hodnotit po stránce sportovní a výkonnostní, a určitě nemá význam na tomto 

místě či dále v textu lamentovat nad tím, co se stalo, nestalo či mělo stát. I když se nezříkám 

odpovědnosti vzniklé problémy dále řešit, osobně uplynulý rok a bohužel i prvních 5 měsíců 

roku 2021 beru jako „uzavřenou záležitost“, která se stane podnětem a výzvou pro restart 

vlastní sportovní činnosti pod novým vedením spolku a oddílu, ale také důvodem k diskuzi nad 

dalším směřováním oddílu plavání.  

Rád bych na tomto místě poděkoval všem aktivním trenérům, rodičům a především 

našim plavcům, kteří bezesporu nesli to nejtěžší psychické břímě v pandemickém období, a 

jsou tím jediným důvodem, proč vše toto dobrovolně a nezištně děláme. 

 

Vasilis Teodoridis 
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Sportovní činnosti oddílu plavání za rok 2020 

(zpracoval R. Žikeš, J. Bartoš, J. Lochman, V. Teodoridis) 

 

K 31.12.2020 měl oddíl plavání SK Motorlet Praha, spolek 201 členů, z toho 144 

aktivních plavců, 24 trenérů a 2 funkcionáře. Vnitřní struktura oddílu je rozdělena na 

7 sportovních družstev, tj. družstvo 1 (25 plavců, vedoucí trenér R. Žikeš), družstvo 2 (14 

plavců, vedoucí trenérka T. Pechová), družstvo 3 (16 plavců, vedoucí trenér J. Langmayer), 

družstvo X (15 plavců, vedoucí trenér M. Bartoš) a přípravka A, B a C (28 plavců, 29 plavců 

a 13 plavců, vedoucí trenér J. Lochman). Ideové záměry a specifikace sportovní náplně 

družstev včetně jmenného seznamu plavců a trenérů je k dispozici na 

https://www.skmop.cz/rodicum.  

Do roku 2020 vstoupil oddíl s velkým očekáváním, neboť velká část plavců sportovního 

družstva 1 a X byla na pomezí kategorie žáků a dorostenců, a rok 2020 pro ně představoval 

poslední možnost startů a nominací v žákovské kategorii. Reprezentační nominace členů 

oddílů plavání SK Motorlet Praha byla velmi dobrá. Do reprezentace ČR se probojovali tři 

plavci, tj. mezi dospělé Barbora Seemanová, mezi staršími juniory Ondřej Špaňár a mezi mladší 

juniorky Petra Závadová. Do sportovního centra mládeže oblasti Praha bylo nominováno 

sedm plavců, jmenovitě Matěj Hrdlička, Ondrej Španar, Jiří Bittner, Ondřej Ryba, Vojtěch 

Zvolský, Alexandra Ferusová a Petra Závadová. Počtem mladých talentů byl náš oddíl nejvíce 

zastoupeným pražským plaveckým oddílem v tomto výběru. 

Počátkem roku 2020 byl proveden pokus o expanzi oddílu na další plavecké bazény 

v Praze, z důvodu dlouhodobého problému s nedostačenou tréninkovou kapacitou pro 

všechna družstva v nejžádanější odpolední době všedních dnů mezi 17.–19. hodinou. Zároveň 

jsme chtěli tímto podpořit i nově vytvořené družstvo 3, které od 1.6.2020 začalo pod 

podvedení J. Langmayera pokrývat výkonnostní rozdíly mezi družstvem 2 a přípravkou A. Ve 

spojitosti s hledáním nových kapacit byli kontaktováni provozovatelé bazénu na Strahově, 

Tyršově domě a nově otevřeného bazénu v Řepích. Bohužel nikdo nepodal časově 

a ekonomicky rentabilní nabídku, a proto byla zmíněná potřeba řešena optimalizací 

obsazenosti bazénu v areálu Radlice. Následně proběhlo intenzivní jednání s vedením SK 

Motorlet Praha, spolek a byla přislíbena maximální kapacitní vstřícnost a prioritizace 

požadavků oddílu plavání v areálu Radlice. 

V období leden až březen 2020 probíhala tréninková a sportovní činnost normálním 

způsobem a byly realizovány i plánované sportovní akce (SC Nymburk: 30.1. –2.2. 2020) 

a závody (41. Mladoboleslavská vlnka – 2.1.2020, Krajské kolo MČR družstev – 18.1.2020, 

Malá cena Chodska – 8.2.2020). Od 13. března 2020 byl vyhlášen celospolečenský lockdown 

a uzavřeny bazény z důvodu pandemie Covid-19. Od dubna 2020 byla zahájena individuální 

náhradní on-line příprava, při které se trenéři zaměřovali na rozvoj silové a kompenzační 

přípravy ve formě sdílených videí v kombinaci s individuálním outdoorovým tréninkem. Účast 

plavců byla v tomto období velmi dobrá. Ke konci května 2020 byl umožněn návrat k trénování 

v bazénu a k realizaci plánovaných, resp. termínově posunutých soustředění (Pardubice: 5.–

7.6.2020, Srní – 26.–28.6.2020, Brandýs nad Labem: 26.–28.6.2020), nicméně všechny 

https://www.skmop.cz/rodicum
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plánované závody s ohledem na pandemii byly zrušeny. Tréninková příprava probíhala ve 

standardním režimu i v průběhu letních prázdnin, kde starší plavci trénovali 2x týdně na 

dlouhém bazénu v Podolí a mladší také 2x týdně v domácích Radlicích. Byla realizována i 3 

kratší minisoustředění (Sušice: 28.6.–3.7.2020, Děčín: 17. –19.7.2020, Sázava: 14.–18.8.2020). 

Závěrem léta byla již tradičně otevřena nová sezóna 2020/21 oddílovým soustředěním 

v Hustopečích (22.–30.8.2020), které bylo primárně zaměřeno na plaveckou přípravu a rozvoj 

kondice a všestrannou pohybovou přípravu. Poslední soustředění v roce 2020 pro výběr 

sportovců z 1. družstva proběhlo v Roudnici nad Labem (26.–28.9.2020). Prvními a bohužel 

opravdu i posledními závody v sezoně 2020/21 byla Velká cena Chomutova (18.9.2020) a 

Velká cena Chodska (19.9.2020), na kterých naši plavci většinu svých startů přetavili v osobní 

rekordy. Následná sportovní a organizační příprava byla směřována k domácím závodům: 

Podzimní cena Motorletu – 17. ročník (10.10.2020) a Velká cena Prahy – 49. ročník 

(11.10.2020). Obě soutěže byly těsně před svým termínem realizace z důvodu nastupující 

druhé pandemické vlny z rozhodnutí Vlády ČR zrušeny a tréninková činnost se opětovně 

přesunula do on-line prostředí a formy „suché“ přípravy, které trvala od října 2020 do 

poloviny prosince 2020. Aktivní účast plavců na suché přípravě během této druhé vlny byla již 

podstatně nižší, a to především u starších plavců, což bylo způsobeno frustrací z opakujících 

se restrikcí, špatné celospolečenské nálady a faktu dlouhodobého distančního vzdělávání na 

ZŠ a SŠ. Všechny tyto negativní vlivy, onemocnění Covid-19 a zmíněná skomírající zpětná 

vazba od plavců se projevily i v trenérském kolektivu, což vedlo k „vlažnějšímu“ přístupu v 

tvorbě nového obsahu on-line tréninků. Krátce před Vánoci proběhlo ještě 14 dní tréninku ve 

vodě za využití maximální kapacity bazénu v Podolí, neboť domovský bazén v Radlicích zůstal 

z ekonomických důvodů uzavřen. 

Největší sportovní úspěchy v roce 2020 zaznamenali naši reprezentanti, kterým bylo 

díky reprezentačním smlouvám umožněno trénovat i v období pandemie. Barbora 

Seemanová vybojovala medailová umístění na LEN Swimming Cupu v Lucemburku (24. –

26.1.2020). Na konci roku se pak Báře nejvíce dařilo v Uzbekistánu (Uzbekistan Open 

Swimming Cup, 25.–29.11.2020), kde na závodech v Taškentu zaplavala nové národní rekordy 

na 200 a 400 VZ, čímž potvrdila svou nominaci na LOH 2021. Druhá naše plavkyně Petra 

Závadová na podzim reprezentovala oddíl na Hungarian Youth and Junior Championships 

(12.11.2020) v 6 disciplínách s nejlepším výkonem na 200 VZ. Později se Petra zúčastnila XIV. 

Open Olympic Qualification Event v maďarském Györu (16. –19.12.2020), kde startovala 

v 6 disciplínách s nejlepším celkovým výsledkem nepopulárního 4. místa na 200m motýlek. 

Podrobný výčet úspěch sportovců oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek je uveden v sekci 

výsledky, podsekce statistika na webu ČSPS (https://vysledky.czechswimming.cz/statistiky). 

  

https://vysledky.czechswimming.cz/statistiky
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Hospodářská činnosti oddílu plavání za rok 2020 

(zpracoval V. Teodoridis, J. Lochman) 

 

V roce 2020 oddíl plavání SK Motorlet Praha, spolek hospodařil v rámci střediska č. 

280 s výnosy 4.873.542,23 Kč a s náklady 2.916.625,04 Kč, tedy s hospodářským ziskem 

střediska 1.956.917,19 Kč. Nákladová část obsahuje položku mzdových nákladů trenérů a 

dalších nákladů na subjekty zabezpečující sportovní činnost oddílu (tělovýchovné služby) v 

hodnotě 630.000, - Kč a dále částku 335.866,- Kč vyplacenou na mzdových nákladech trenérů 

ve formě DPP. Další náklady jsou vázané na položku sportovní spotřební a kancelářský 

materiál v nominální hodnotě 93.390,44 Kč, využití a nájmy TVZ krátkodobé (bazény) 

295.730,- Kč. Nákladová položka Ubytování, stravování a dopravní služby 876.296,- Kč a další 

služby 106.700,- Kč. Významná nákladová investiční položka je částka, která je vázána na 

nákup a instalaci startovních bloků (576.516,60 Kč), která byla kompenzována z grantových 

prostředků investičního projektu Hl. m. Prahy (80 %) a z prostředků oddílu (20 %). Výnosová 

složka rozpočtu obsahuje dotace z ČSPS (730.000,- Kč), ČSPS Praha (227.647,- Kč), Můj Klub 

(399.300,- Kč) a granty hl. m. Prahy a MČ Praha 5 (943.703,- Kč), přijaté oddílové příspěvky 

v roce 2020 činily 2.245.090,- Kč a tržby za tělovýchovné a reklamní služby (319.902,23 Kč).  

Ze zmíněného hospodářského zisku střediska č. 280 o nominální hodnotě 

1.956.917,19 Kč byly hrazeny náklady na tzv. vnitronájem (pronájem bazénu Radlice), v 

hodnotě 1.052.566,- Kč, centrální režie SK Motorlet Praha, spolek (129.720,- Kč), 

kompenzována ztráta z roku 2019 (mínus 141.566,- Kč). Zbylá částka výnosu 587.131,19 Kč 

obsahuje vázanou částku dotace (227.647,- Kč) na činnost oddílu z grantu hl. m. Praha 

s čerpáním do července 2021. 


