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Úvod 
 

Rok 2021 se opět z důvodu pokračující celosvětové pandemii Covid-19 zařadil mezi ty 
podivné a zvláštní roky, na které by bylo lepší rychle zapomenout. Rovněž rok 2021 byl 
podobně jako ten předchozí ve znamení postupného obnovování plné tréninkové a závodní 
činnosti v dobíhající sezoně 2020/21, během prázdnin a v nové sezoně 2021/2022. Díky 
aktivitě R. Žikeše a T. Pechové oddíl výrazně posílil trenérský kádr o mladé trenéry z řad 
družstva X, kteří se postupně během podzimu zapracovávali a trenérsky profilovali v 
družstvech 2 a 1. Bohužel, jako oddíl, resp. spolek jsme museli v závěru roku čelit další 
nepříjemné výzvě ve formě celoevropské energetické krize, která se nutně promítla do 
nákladů na pronájem sportovišť a vedla k navýšení měsíčních poplatků od 1. ledna 2022.  

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

našim plavcům, kteří se vypořádali se všemi nástrahami a problémy uplynulého roku 2021 
a neztratili motivaci a chuť trénovat, závodit a budovat náš oddíl. 
 

 
Vasilis Teodoridis v. r. 

předseda oddílu plavání 
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Sportovní činnosti oddílu plavání za rok 2021 
(zpracoval V. Teodoridis, M. Bartoš)  
 

Ke dni 31.12.2021 měl oddíl plavání SK Motorlet Praha, spolek 186 členů, z toho 157 
aktivních plavců, 20 trenérů a 1 funkcionáře. Vnitřní struktura oddílu je rozdělena na 
5 sportovních družstev, tj. družstvo X (23 plavců, vedoucí trenér M. Bartoš), družstvo 1 (22 
plavců, vedoucí trenér R. Žikeš), družstvo 2 (14 plavců, vedoucí trenérka T. Pechová), družstvo 
3 (17 plavců, vedoucí trenér J. Langmayer) a přípravka A, B a C (33 plavců, 36 plavců a 12 
plavců, vedoucí trenér J. Lochman). Ideové záměry a specifikace sportovní náplně družstev 
včetně jmenného seznamu plavců a trenérů je k dispozici v sekci „Družstva“ na 
https://www.skmop.cz/rodicum.  

Do roku 2021 jsme opět vstoupili jako oddíl s výrazným omezením sportovní činnosti, 
které trvalo až do března 2021 z důvodu pokračující pandemii Covid-19 a na ni navázaná 
protiepidemiologické opatření Vlády ČR. Během tohoto období probíhala omezená sportovní 
příprava všech družstev s důrazem na suchou a individuální tréninkovou přípravu. Do bazénu 
jsme se vrátili koncem dubna 2021 a za maximálního úsilí všech trenérů a plavců došlo 
k částečnému obnovení „normálního“ provozu oddílu včetně realizace výrazně zpožděných 
plaveckých závodů, které odstartovala Velka cena Pardubic (23.–25.4.2021) následovaná 
dalšími akcemi jako MS Evropy 2021 (10.–23.5.2021), tradiční závod Praha 2021 ze série 
Českého poháru Arena Cup (28.–30.5.2021), Letní Mistrovství ČR dospělých a dorostu (17.–
20.6.2021), Červnový skok plavajícího klokana (18.–19.06.2021) a sportovně slabá sezona byla 
zakončena pro většinu oddílových plavců Letními oddílovými přebory (29.–30.06.2021). 
Během prázdnin pokračovala plavecká příprava oddílu v rámci projektu „Back to SPORT – 
komplexní podpora návratu k intenzivní sportovní činnost plaveckého oddílů – SPORTOVNÍ 
PRÁZDNINY 2021“, který byl kofinancován grantem z MČ Prahy 5 a měl ambici maximálně 
dohnat tréninkové manko všech plavců našeho oddílu. Celá letní příprava na novou sezonu 
vyvrcholila již tradičním týdenním letním soustředěním v Itálii (Lignano Sabbiadoro, 20.–
29.8.2021) a oddílovými přebory v Radlicích (30.–31.8.2021). Začátek a naštěstí celý průběh 
nové sezony 2021/22 nebyl poznamenán výrazným omezením sportovní činnosti oddílu 
z důvodu ustupující pandemie Covid-19 a tréninková činnost probíhala dle standardně 
nastaveného oddílového schématu. Podobně optimisticky se rozběhla i závodní činnost, která 
obsahovala řadu přeložených závodů z jara a konce minulé sezony. Mezi sportovní vrcholy 
s výraznou stopou našeho oddílu patří např. International Swimming League (ISL), Letní 
mistrovství ČR juniorů 2021 (10.–12.9.2021), Pražský DROP cup 2021 žactva (18.9.2021), 
Podzimní cena Motorletu (9.10.2021), Velká cena Prahy (10.10.2021) či Plzeňské sprinty (15.–
17.10.2021). Závěr podzimní a zimní části plavecké sezony se nesl v pořádání seriálu Krajských 
přeborů žactva 2007-09, 2010-11, 2012 a ml., Zimních pohárů ČR jedenáctiletého a 
desetiletého žactva – Čechy a Zimní Mistrovství ČR žactva 2007, 2008, 2009 a Zimní 
Mistrovství ČR dorostu a dospělých. Vedle zmíněné sportovní a tréninkové činnosti byla 
realizována i profilující a výběrová soustředění Srní (1.–3.10.2021) a Pardubice (28.–
31.10.2021). 

https://www.skmop.cz/rodicum
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Nejvýznamnější výčet akcí s konkrétními výsledky a rekordy našich plavců v roce 2021 je 
uveden níže, nicméně podrobný výčet úspěch sportovců oddílu plavání SK Motorlet Praha, 
spolek je prezentován na oddílových stránkách (https://www.skmop.cz/zavody) a na webu 
ČSPS (https://vysledky.czechswimming.cz/statistiky). 
 
Mistrovství Evropy 2020 (Budapešť, 10.–23.5.2021) 
Barbora Seemanová se stala mistryní Evropy na 200 m volným způsobem. Zvítězila v novém 
rekordu ČR 01:56,27 o dvě setiny vteřiny před olympijskou vítězkou, světovou rekordmankou 
a několikanásobnou mistryní světa Federicou Pellegrini. Třetí byla Freya Anderson, se kterou 
Barbora bojovala o medaile už na Mistrovství Evropy juniorů 2016. Stejně jako se podařilo 
třikrát zvítězit Petře Chocové na 50 m prsa, tak i Barbora vyhrála v rozplavbách, v semifinále i 
ve finále. Od roku 2012 je to první zlatá medaile z Mistrovství Evropy v plavání pro ČR, vůbec 
první zlatá v olympijské disciplíně v samostatné historii republiky a jednoznačně zatím největší 
úspěch našeho oddílu plavání. 
 
Letní mistrovství ČR dospělých a dorostu (Ústí nad Labem, 17.–20.6.2021) 
Do finálového bloku se probojovala čtveřice plavců SK Motorlet Praha, tj. Petra Závadová, 
Kateřina Libová, Matěj Hrdlička a Jirka Bittner. Mladší plavce doplnila i finálová účast v podání 
Barbory Seemanové. 
 
Letní olympijské hry Tokio 2021 (23.7.–8.8.2021) 
V rozplavbách na 200 m volným způsobem Barbora Semanová zaplavala skvěle a svou 
rozplavbu vyhrála v čase 01:56,38. V semifinále Bára zaplavala ještě lépe, doplavala druhá 
v novém rekordu ČR 01:56,14 a postoupila do finále z pátého místa jako první plavec z ČR od 
OH v Sydney. Ve finále znovu posunula hranici rekordu ČR o dalších 69 setin a výsledný čas 
01:55,45 stačil na výborné šesté místo. 
 
Letní mistrovství ČR juniorů (Praha, 10.–12.9.2021) 
Nejúspěšnější juniorkou celkově a také nejúspěšnější plavec našeho oddílového týmu byla 
Petra Závadová, která na 100 m volný způsob, 100 m znak, 200 m volný způsob a 200 m znak 
získala zlato a na 200 m polohově obsadila druhé místo. 
 
International Swimming League (září a prosinec 2021)  
V sezóně 2021 plavala Barbora Seemanová za tým Iron. Překonala několikrát rekord ČR na 
400 m a 200 m volným způsobem. Byla nejúspěšnějším nováčkem z draftu a výrazně pomohla 
svému týmu ke konečnému sedmému místu. 
 
Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu (Kazaň, 2.–7.11.2021) 
Barbora Semanová se ve své hlavní disciplíně –200 m volný způsob i přes nachlazení 
soustředila v rozplavbách a v semifinále na postup. Ve finále předvedla skvělý výkon a v čase 
01:53,58 obsadila druhé místo. 

https://www.skmop.cz/zavody
https://vysledky.czechswimming.cz/statistiky
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Zimní Mistrovství ČR žactva 2007, 2008, 2009 (11.–12.12.2021) 
Na Mistrovství republiky dvanáctiletých v Litoměřicích naši žáci hlavně sbírali zkušenosti. 
Nejlépe se z našich umístil v individuálním startu Daniel Soukup, když na 100 m motýlka 
doplaval čtrnáctý. Obě štafety na 4x50 m volný způsob byly sedmé. Polohová smíšená štafeta 
doplavala na desátém místě a kraulová smíšená štafeta obsadila třinácté místo.  
Sedm našich plavců startovalo na ZMČR třináctiletých v Mladé Boleslavi. Nejvíce se prosadil 
Daniel Mitka, který v pěti startech získal čtyři medaile. Ve všech disciplínách si výrazně zlepšil 
osobní rekordy. Největší zlepšení předvedl na 100 m motýlek v čase 1:04,96. Na krátké 
polohovce bral stříbro a na 100 a 200 m volným způsobem bronz. Stříbro na 100 m motýlek 
si odvezla Lucie Vobořilová a po jednom bronzu mají Štěpán Hrdlička a Kostas Teodoridis z 
disciplín 100 m prsa a 200 m motýlek. Kromě individuálních úspěchů mají naši plavci i zlato z 
kraulové smíšené štafety, bronz z kraulové štafety žaček a z polohové smíšené štafety. 
Tři naši plavci závodili na ZMČR čtrnáctiletého žactva v Prostějově. Všichni si zlepšili přihlášené 
časy a všichni se umístili velmi dobře. Kateřina Libová brala stříbrné medaile na 50 a 100 m 
volným způsobem a na 200 m znak. Na 100 m znak a 200 m volný způsob byla třetí. Aleš 
Chuchvalec byl druhý na 200 m znak a v dalších třech disciplínách se umístil v první desítce. 
Matyáš Dubec byl nejlépe na 100 m znak šestý. 
 
Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých (Plzeň, 16.–19.12.2021) 
Devět našich plavců startovalo na mistrovství v Plzni. Nejlepší výsledky zaplavala Petra 
Závadová, na 200 m volný způsob získala svou první (stříbrnou) medaili v kategorii dospělých 
v čase 2:01,72. Dále se umístila celkem 4krát v kategorii mladších dorostenek na 1. místě na 
100 a 200 m znak a na 200 a 800 m volný způsob. V disciplíně 100 m volným způsobem byla 
stříbrná a na nejkratším sprintu bronzová. Dalším medailistou v mladším dorostu byl Nicolas 
Montfort, který byl bronzový na 400 m volný způsob v čase 4:01,40. 
 
Mistrovství světa v plavání v krátkém bazénu (Abú Dhabí, 16. –21.12.2021) 
Bára Semanová byla na své hlavní disciplíně, tj. 200 m volným způsobem v rozplavbách devátá 
s časem 1:54,75 a do finále nepostoupila. Z dalších startů se následně odhlásila a kvůli 
zdravotnímu problému se zády po velmi náročné sezóně, ve které se stala mistryní Evropy, 
startovala na OH, v ISL a na ME25, se ze šampionátu vrátila domů. 
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Hospodářská činnost oddílu plavání za rok 2021 
(zpracoval V. Teodoridis, J. Lochman) 
 

V roce 2021 oddíl plavání SK Motorlet Praha, spolek hospodařil v rámci svého střediska 
č. 280 s výnosy 4.253.902,73 Kč a s náklady 2.747.320,62 Kč, tedy s hospodářským ziskem na 
tomto středisku 1.506.582,11 Kč. Nákladová část obsahuje položku mzdových a dalších 
nákladů na zabezpečení tréninkové a sportovní činnosti oddílu, tj. mzdy trenérů OSVČ 
v hodnotě 330.996, - Kč, mzdy trenérů na DPP v hodnotě 430.976, - Kč a ostatní služby 
zabezpečující sportovní činnost oddílu v hodnotě 278.386, - Kč. Další náklady jsou vázané na 
položku sportovní a spotřební materiál v nominální hodnotě 183.661,85 Kč, náklady na 
vybavení a zařízení malé zasedačky oddílu plavání v hodnotě 57.978, - Kč, náklady na 
reprezentaci oddílu v hodnotě 26.012, - Kč a náklady na využití a nájmy TVZ krátkodobé 
(bazény, zvl. PS Podolí) v hodnotě 245.982, - Kč. Dalšími nákladovými položkami jsou: 
ubytování, stravování a dopravní služby v hodnotě 1.052.269, - Kč, další provozní a ostatní 
služby v hodnotě 122.313,77 Kč, náklady na lékařské a sportovní prohlídky v hodnotě 10.490, 
- Kč a náklady na bankovní poplatky 4.752, - Kč. Výnosová složka rozpočtu obsahuje dotace 
z ČSPS v hodnotě 796.900, - Kč, PS ČSPS v hodnotě 437.518, - Kč, Můj Klub v hodnotě 
394.047,50 Kč a granty hl. m. Prahy a MČ Praha 5 v hodnotě 190.000, - Kč, přijaté oddílové 
příspěvky v roce 2020 činily 2.303.554, - Kč a tržby za tělovýchovné služby v hodnotě 838.910, 
- Kč (včetně příjmu oddílu v hodnotě 662.550, - Kč za poplatky k soustředění Itálie 2021), 
sponzorské dary a tržby z prodeje služeb v hodnotě 55.682,23 Kč, příspěvky svazu na 
zdravotní a sportovní prohlídky a realizaci závodů v hodnotě 66.200, - Kč. 
Ze zmíněného hospodářského zisku střediska č. 280 o nominální hodnotě 1.506.582,11 Kč byly 
hrazeny náklady na tzv. vnitronájem obsahující náklady na pronájem sportovišť v areálu 
Radlice a náklady na centrální režii SK Motorlet Praha, spolek v hodnotě 940.846,57 Kč. Zbylá 
částka výnosu z hospodaření 565.735,54 Kč obsahuje vázanou částku dotace 360.914,46 Kč 
na činnost oddílu z grantu hl. m. Praha s čerpáním do července 2022 a vzniklou meziroční 
rezervu oddílu v hodnotě 204.821,08 Kč. 
 
Použitá ekonomická data ke dni 23.3.2022 
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