
Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

BARTOŠOVÁ Denisa (2005) 

1 5 1500 m volný způsob (R4) 17:47,20 23. 4. 2021 Pardubice 

2 17 400 m polohový závod (R4) 05:06,96 25. 4. 2021 Pardubice 

4 24 400 m volný způsob (R4) 04:31,89 25. 4. 2021 Pardubice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

BŘEZINA Tomáš (2003) 

1 2 50 m volný způsob (R7) 00:26,27 8. 3. 2019 Plzeň - Slovany 

1 4 50 m prsa (R11) 00:32,47 23. 4. 2021 Pardubice 

1 8 50 m motýlek (R9) 00:29,84 27. 4. 2019 Praha - Podolí 

2 18 400 m polohový závod (R3) 05:03,32 31. 5. 2019 Praha - Podolí 

4 29 200 m prsa (R4) 02:50,32 9. 3. 2019 Plzeň - Slovany 

4 31 200 m polohový závod (R5) 02:22,58 1. 6. 2019 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

CARDA Jan (2005) 

1 6 1500 m volný způsob (R2) 17:12,49 23. 4. 2021 Pardubice 

2 12 200 m volný způsob (R3) 02:04,53 24. 4. 2021 Pardubice 

2 18 400 m polohový závod (R3) 04:55,62 25. 4. 2021 Pardubice 

4 23 400 m volný způsob (R1) 04:29,52 23. 4. 2021 Pardubice 

4 31 200 m polohový závod (R5) 02:20,66 24. 4. 2021 Pardubice 

4 33 100 m volný způsob (R5) 00:58,14 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

GACEK Natalie (2006) 

1 3 50 m prsa (R6) 00:38,66 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

1 7 50 m motýlek (náhr12) 00:33,64 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

2 13 100 m motýlek (R2) 01:16,23 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

2 19 100 m prsa (R4)  01:22,03 27. 9. 2020 Pardubice 

4 30 200 m prsa (R6) 02:56,22 26. 9. 2020 Pardubice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

CHÁRA Jakub (2006) 

1 2 50 m volný způsob (R1) 00:27,38 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

1 10 50 m znak (R10) 00:31,08 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

2 14 100 m motýlek (R5) 01:04,24 25. 4. 2021 Pardubice 

2 16 200 m znak (R5) 02:21,88 24. 4. 2021 Pardubice 

4 25 100 m znak (R8) 01:05,02 25. 4. 2021 Pardubice 

4 31 200 m polohový závod (R1) 02:30,64 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

4 33 100 m volný způsob (náhr10) 00:59,71 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

JUDICKIJ Michal (2004) 

1 4 50 m prsa (R12) 00:31,18 5. 3. 2021 Šamorín (SVK) 

1 6 1500 m volný způsob (R3) 16:50,02 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

2 20 100 m prsa (R9) 00:32,02 26. 9. 2020 Pardubice 

2 22 800 m volný způsob (R4) 08:24,43 7. 3. 2021 Šamorín (SVK) 

4 23 400 m volný způsob (R6) 04:09,68 7. 3. 2021 Šamorín (SVK) 

4 25 100 m znak (R9) 01:01,79 20. 6. 2019 České Budějovice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

KOLÁŘOVÁ Anna (1997) 

1 1 50 m volný způsob (R15) 00:25,35 6. 11. 2015 Dubai (UAE) 

1 3 50 m prsa (R12) 00:33,84 29. 5. 2015 Praha - Podolí 

1 7 50 m motýlek (R14) 00:26,84 9. 7. 2017 Praha - Podolí 

2 13 100 m motýlek (R9) 01:00,90 9. 4. 2021 Stockholm (SWE) 

4 34 100 m volný způsob (R13) 00:55,26 6. 8. 2015 Kazaň (RUS) 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

LAHODA David (2005) 

1 8 50 m motýlek (R14) 00:26,79 23. 4. 2021 Pardubice 

1 10 50 m znak (R11) 00:30,50 25. 4. 2021 Pardubice 

2 14 100 m motýlek (R8) 01:02,04 23. 2. 2020 Praha - Podolí 

4 25 100 m znak (R10) 01:02,56 25. 4. 2021 Pardubice 

4 31 200 m polohový závod (R7) 02:21,39 24. 4. 2021 Pardubice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

NOVÁK Adam (2002) 

1 4 50 m prsa (R14) 00:32,91 27. 9. 2020 Pardubice 

1 8 50 m motýlek (R13) 00:28,15 27. 9. 2020 Pardubice 

2 14 100 m motýlek (R12) 00:59,93 27. 9. 2020 Pardubice 

2 20 100 m prsa (R11) 00:34,86 26. 9. 2020 Pardubice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

NOVÁKOVÁ Alžběta (2004) 

1 3 50 m prsa (R12) 00:36,21 23. 4. 2021 Pardubice 

1 7 50 m motýlek (R12) 00:29,91 23. 4. 2021 Pardubice 

2 13 100 m motýlek (R4) 01:16,37 22. 2. 2020 Praha - Podolí 

2 17 400 m polohový závod (R3) 05:34,52 22. 2. 2020 Praha - Podolí 

4 30 200 m prsa (R7) 02:50,59 24. 4. 2021 Pardubice 

4 32 200 m polohový závod (R4) 02:34,65 24. 4. 2021 Pardubice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

PEŠTOVÁ Andrea (2005) 

1 5 1500 m volný způsob (náhr5) 21:15,59 6. 10. 2018 Plzeň - Radbuza 

2 13 100 m motýlek (R6) 01:11,89 25. 4. 2021 Pardubice 

2 19 100 m prsa (R4) 01:22,42 25. 4. 2021 Pardubice 

4 32 200 m polohový závod (R3) 02:34,91 24. 4. 2021 Pardubice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

PLESKOTOVÁ Julie (2002) 

1 5 1500 m volný způsob (R4) 17:21,23 21. 6. 2019 České Budějovice 

2 13 100 m motýlek (R12) 01:06,60 1. 6. 2019 Praha - Podolí 

2 21 800 m volný způsob (R5) 09:06,19 28. 4. 2019 Bratislava (SVK) 

4 24 400 m volný způsob (R3) 04:27,57 20. 6. 2019 České Budějovice 

4 32 200 m polohový závod (R6) 02:27,25 1. 6. 2019 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

SEIDLOVÁ Veronika (2005) 

1 1 50 m volný způsob (R5) 00:29,73 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

1 3 50 m prsa (R3) 00:40,97 4. 7. 2020 Praha - Podolí 

1 7 50 m motýlek (náhr8) 00:33,58 5. 7. 2020 Praha - Podolí 

2 19 100 m prsa (R2) 01:29,37 4. 7. 2020 Praha - Podolí 

4 34 100 m volný způsob (R9) 01:02,93 16. 6. 2019 Zlín 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

STRAKA Martin (2000) 

1 6 1500 m volný způsob (R3) 16:20,92 23. 4. 2021 Pardubice 

2 18 400 m polohový závod (R5) 04:54,65 26. 10. 2019 Mladá Boleslav 

2 22 800 m volný způsob (R4) 08:35,72 24. 4. 2021 Pardubice 

4 23 400 m volný způsob (R6) 04:15,14 24. 4. 2021 Pardubice 

4 27 200 m motýlek (R6) 02:20,47 24. 4. 2021 Pardubice 

4 33 100 m volný způsob (R1) 01:01,18 24. 4. 2021 Pardubice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

SVOBODOVÁ Klára (2005) 

1 1 50 m volný způsob (náhr30) 00:30,52 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

1 9 50 m znak (R3) 00:36,68 23. 4. 2021 Pardubice 

2 11 200 m volný způsob (náhr16) 02:26,73 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

4 26 100 m znak (R2) 01:20,39 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

4 34 100 m volný způsob (R1) 01:06,57 1. 6. 2019 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) 

1 1 50 m volný způsob (náhr21) 00:30,61 24. 4. 2021 Kyjev (UKR) 

1 3 50 m prsa (R10) 00:36,66 24. 6. 2019 Liberec 

1 7 50 m motýlek (R1) 00:33,38 23. 2. 2020 Praha - Podolí 

1 9 50 m znak (R6) 00:39,17 16. 3. 2018 Plzeň - Slovany 

2 11 200 m volný způsob (R5) 02:11,79 29. 2. 2020 České Budějovice 

2 17 400 m polohový závod (R3) 05:14,61 22. 2. 2020 Praha - Podolí 

4 24 400 m volný způsob (R5) 04:35,29 24. 4. 2021 Kyjev (UKR) 

4 32 200 m polohový závod (R6) 02:27,80 23. 2. 2020 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 



 

Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ŠIMSA Ondřej (2006) 

1 2 50 m volný způsob (náhr49) 00:30,02 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

1 6 1500 m volný způsob (náhr9) 19:17,02 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

1 8 50 m motýlek (náhr35) 00:32,96 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

2 12 200 m volný způsob (náhr31) 02:30,59 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

2 14 100 m motýlek (náhr16) 01:14,78 24. 4. 2021 Pardubice 

2 22 800 m volný způsob (náhr8) 10:19,25 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

4 27 200 m motýlek (R3) 02:43,17 24. 4. 2021 Pardubice 

4 31 200 m polohový závod (náhr53) 03:06,94 2. 3. 2019 České Budějovice 

4 33 100 m volný způsob (náhr59) 01:03,72 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ŠIMSA Radek (2006) 

1 6 1500 m volný způsob (R1) 17:28,00 23. 4. 2021 Pardubice 

2 12 200 m volný způsob (náhr11) 02:12,84 24. 4. 2021 Pardubice 

2 14 100 m motýlek (náhr27) 01:23,70 29. 2. 2020 České Budějovice 

2 22 800 m volný způsob (R2) 09:17,90 23. 4. 2021 Pardubice 

4 23 400 m volný způsob (R1) 04:34,65 23. 4. 2021 Pardubice 

4 31 200 m polohový závod (náhr52) 03:09,22 2. 3. 2019 České Budějovice 

4 33 100 m volný způsob (náhr40) 01:01,79 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ŠTVERÁK Jakub (2008) 

1 6 1500 m volný způsob (náhr15) 21:00,81 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

1 8 50 m motýlek (náhr49) 00:36,27 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

1 10 50 m znak (náhr10) 00:41,06 27. 6. 2020 Praha - Podolí 

2 12 200 m volný způsob (náhr67) 02:40,69 29. 2. 2020 České Budějovice 

2 14 100 m motýlek (náhr33) 01:35,01 27. 6. 2020 Praha - Podolí 

2 22 800 m volný způsob (R1) 11:20,28 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

4 23 400 m volný způsob (náhr37) 05:31,95 29. 2. 2020 České Budějovice 

4 25 100 m znak (náhr23) 01:23,90 27. 6. 2020 Praha - Podolí 

4 33 100 m volný způsob (náhr86) 01:11,92 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003) 

1 1 50 m volný způsob (náhr43) 00:30,75 14. 4. 2018 Praha - Podolí 

2 11 200 m volný způsob (náhr10) 02:22,94 14. 4. 2018 Praha - Podolí 

2 13 100 m motýlek (R6) 01:12,31 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

4 32 200 m polohový závod (náhr21) 02:49,34 18. 5. 2019 Pardubice 

4 34 100 m volný způsob (náhr21) 01:05,84 14. 4. 2018 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

TIKOVSKÝ Denis (2005) 

1 6 1500 m volný způsob (R2) 18:11,52 15. 6. 2019 Zlín 

1 8 50 m motýlek (náhr14) 00:31,84 25. 4. 2021 Pardubice 

2 14 100 m motýlek (náhr2) 01:11,68 25. 4. 2021 Pardubice 

2 22 800 m volný způsob (R2) 09:40,13 28. 4. 2019 Bratislava (SVK) 

4 27 200 m motýlek (R3) 02:41,80 24. 4. 2021 Pardubice 

4 31 200 m polohový závod (náhr2) 02:42,48 13. 4. 2019 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

VODIČKOVÁ Veronika (2005) 

1 1 50 m volný způsob (náhr66) 00:32,57 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

1 7 50 m motýlek (náhr32) 00:37,40 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

4 34 100 m volný způsob (R1) 01:09,28 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 

  



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ZÁMEČNÍK Matěj (2004) 

1 2 50 m volný způsob (náhr65) 00:30,58 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

1 10 50 m znak (R4) 00:35,66 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

2 12 200 m volný způsob (náhr32) 02:26,02 1. 6. 2019 Praha - Podolí 

2 16 200 m znak (R2) 02:46,43 26. 4. 2019 Praha - Podolí 

2 18 400 m polohový závod (R2) 06:02,56 27. 4. 2019 Praha - Podolí 

4 25 100 m znak (R1) 01:17,47 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

4 31 200 m polohový závod (náhr40) 02:51,77 26. 4. 2019 Praha - Podolí 

4 33 100 m volný způsob (náhr61) 01:06,32 1. 6. 2019 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  

 

 



Praha 2021 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 28.- 30. 5. 2021   sraz před letní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) 

1 1 50 m volný způsob (náhr59) 00:32,55 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

1 3 50 m prsa (R3) 00:40,06 3. 3. 2019 České Budějovice 

1 9 50 m znak (R1) 00:36,74 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

2 11 200 m volný způsob (náhr57) 03:12,60 3. 3. 2018 Praha - Podolí 

2 15 200 m znak (náhr1) 02:53,72 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

2 19 100 m prsa (R3) 01:28,88 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

4 26 100 m znak (R1) 01:19,19 9. 3. 2019 Plzeň - Slovany 

4 30 200 m prsa (R2) 03:13,19 1. 6. 2019 Praha - Podolí 

4 32 200 m polohový závod (náhr30) 02:50,76 13. 4. 2019 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Oddíl platí startovné ve výši 100Kč za start do maximálního počtu 3 startů (300 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) mimořádně jen do úterý do 16:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 
Všichni plavci musí mít předem (nejpozději při srazu odevzdat trenérovi, čím dřív, tím lépe): 

- vytištěný platný negativní PCR test. Odběr biologického materiálu nejdřív ve středu ve 13:00. 

- nebo ukončené očkování a 14 dnů po druhé dávce (vytištěný certifikát) 

- nebo vytištěný výsledek PCR testu s pozitivním výsledkem méně než 90 dnů 

(ano, v současné době začínají platit mírnější pravidla, ale tato akce se koná podle přiloženého povolení MZdr ČR a podle 

něj platí toto). 
 

Aktuální informace od pořadatelů: 

- Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Kolem bazénu nebudou sedět žádné kluby. Na tribuně za dráhou číslo 8. 

budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

- Žádáme všechny trenéry aby upravili přihlášky svým plavcům (žákovské kategorie) dle soutěžního řádu. Žákovské 

kategorie mají povoleny pouze 3 starty za půlden. Prosím trenéry, aby učinili odhlášky přes IS do středy 26.5.2021 – 

13:59. Po tomto datu budou nadbytečné starty odhlášeny pořadatelem 

- Podmínkou vstupu na bazén bude Negativní PCR test, který nebude starší 48 hod před zahájením soutěže. 

- Všichni plavci a trenéři se budou po bazénu pohybovat v respirátorech. 

- Zámečky na skříňky nebudou vydány. Prosíme všechny účastníky aby měli vlastní zámek na skříňku v letních šatnách 

plaveckého stadionu. 

- Dopolední program bude rozdělen na dva bloky (v prvním bloku se plavou poslední 4 rozplavby z každé disciplíny 

kromě 800 VZ a 1500 VZ) 

- Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

- Do vnitřního bazénu je přísný zákaz vstupu! 
 

Po předložení dokladu o úhradě bude všem plavcům vyplacen příspěvek 500 Kč na provedený test. 
 

Uhradit startovné nad limit 3 starty (nad 300 Kč), které hradí oddíl. 
 

Vyplnit selfreportingový formulář. (zatím - v neděli 8:30 není k dispozici). 
 

Plné znění povolení MZdr ČR v příloze.  


