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ANOC WORLD BEACH GAMES 2019

V roce 2015 představila Asociace národních olympijských výborů koncept 
Světových plážových her. Ty se uskuteční poprvé letos v katarském Dauhá. 
Slavnostní zahájení proběhne 12. října, některé soutěže začínají již o den 
dříve a skončí 16. října 2019.

Sporty

Závodí se v nových olympijských sportech (skateboarding, karate, sportovní 
lezení) i v neobvyklých a akčních formátech těch již známých (plážový 
volejbal 4x4, zápas v písku, plážový tenis, plážová házená, basketbal 
3x3, dálkové plavání na 5 km nebo aquatlon) nebo v dalších atraktivních 
disciplínách (vodní lyžování). Cílem je přilákat mladé publikum a nové 
fanoušky. Celkem se na představí na 1240 sportovců z 97 států a soutěží 
se o 350 medailí.

Česká účast

Český olympijský tým má zástupce v šesti sportech – aquatlonu, dálkovém 
plavání, plážovém volejbalu žen 4x4, karate–kata, skateboardingu 
v disciplíně park a ve vodním lyžování v disciplíně skoky.

Maskot

Delfín Dolphy ztělesňuje hravost, 
radost, optimismus, ale také touhu 
zachovat oceán a prostředí čisté.
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Kdy:  14. října 2019
Kde:  Katara Beach
Čeští reprezentanti:  Tomáš Svoboda

Triathlon - AquathlonAQUATLON
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TOMÁŠ SVOBODA 

Datum a místo narození: 19. 3. 1985, Praha

Kde nyní žiju: Praha

Klub: Kalokagathia Aliance / ASC Dukla

Trenér: David Svoboda

Největší sportovní úspěchy: mistr světa v kvadriatlonu 2018 a 2019,  
mistr Evropy a světa v biathle a aquatlonu

Sportovní sen: vydržet sportovat až do smrti

Jak jsem začal se svým sportem: To si nepamatuji, sportuju odmalička.

Co mě nejvíc baví na mém sportu: pestrost disciplín a zavodění a trénování 
v přírodě

Co mě baví mimo sport: historie – nejen sportu, ale i vzdělávání  
a školství

Co rád poslouchám: klasický rock 90. let a začátku nového tisíciletí

Co rád čtu: historii olympijského hnutí a starověku

Co rád jím: všechno, polykám muffiny

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Tom

Facebook Tomáš Svoboda – Triathlete

Instagram @svobodatom

Realizační tým: David Svoboda

https://www.instagram.com/svobodatom/


10

Kdy:  13. října 2019
Kde:  Al Gharrafa Beach Volleyball Arena
Čeští reprezentanti:  Alena Benešová, Vít Ingeduld,  

Matěj Kozubek

DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
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ALENA BENEŠOVÁ  

Datum a místo narození: 16. 4. 1998, Prachatice

Kde nyní žiju: Brno

Klub: Kometa Brno / Olymp

Trenér: Jiří Vlček

Největší sportovní úspěchy: 6. na ME 2018 (5 km), 6. MEJ 2017 (10 km)

Sportovní sen: olympijské hry

Jak jsem začala se svým sportem: Díky mamce. Trénovala mě a učila mě plavat 
a taky se dřív věnovala bazénovému plavání. 
S dálkovým plaváním jsem začala oficiálně až 
v roce 2015. Spousta lidí do mě hučela, ať to 
jdu zkusit, když už jsem zaplavala 5 kilometrů 
v bazénu.

Co mě nejvíc baví na mém sportu: Je to úplně jiné než plavání v bazénu.  
Dobrodružnější a každý závod je jiný.

Co mě baví mimo sport: Hodně ráda odpočívám, jak u seriálů, tak 
u knížky. Taky momemtálně velmi ráda chodím 
s kamarády objevovat nové kavárny, a to nejen 
v Brně.

Co ráda poslouchám: podcasty s motivační tematikou

Co ráda čtu: Hlavně motivační a psychologické knížky.  
A sleduju ráda seriály na Netflixu.

Co ráda jím: steaky

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Ája

Facebook www.facebook.com/ajabenesova

Instagram @aja14beny

https://www.facebook.com/ajabenesova
https://www.instagram.com/aja14beny/
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VÍT INGEDULD  

Datum a místo narození: 16. 10. 1994, České Budějovice

Kde nyní žiju: Brno

Klub: KPSP Kometa Brno / Olymp

Trenér: Martin Verner

Největší sportovní úspěchy: 15. místo na univerziádě 2017 (10 km),  
13. ME 2014 (25 km), 1. MČR 2018, 2019  
(5 km v bazénu)

Sportovní sen: kvalifikovat se na olympijské hry

Jak jsem začal se svým sportem: V první třídě rodiče chtěli, abych se naučil 
plavat, takže jsem absolvoval plaveckou 
přípravku a pokračoval plynule dál.

Co mě nejvíc baví na mém sportu: Na dálkovém plavání je to kontakt s přírodou, 
odvázání se od bazénu, není to jen plavání 
ode zdi ke zdi, je to pokaždé jiné. Nejde 
pouze o souboj se soupeři, ale i s přírodními 
podmínkami.

Co mě baví mimo sport: Rád čtu, sleduju seriály a trávím čas na horách.

Co rád poslouchám: Co se mi líbí a co mě zrovna chytne.

Co rád čtu: Mám rád knížky o osobním rozvoji, souvisí to 
s tím, co studuji – ekonomii a management, 
řízení lidských zdrojů. A baví mě detektivky, 
záhadologie, Dan Brown.

Co rád jím: českou kuchyni – nejoblíbenější jsou svíčková 
a typická česká jídla

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Víťo
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MATĚJ KOZUBEK  

Datum a místo narození: 11. 5. 1996, Praha

Kde nyní žiju: Praha

Klub: TJ Bohemians Praha / Olymp

Trenér: Jan Srb, Josef Nalezený

Největší sportovní úspěchy: 4. místo na MS 2019 (5 km), vítěz Evropského 
poháru v dálkovém plavání 2019

Sportovní sen: Chtěl bych se kvalifikovat na olympijské hry, 
byl bych rád, kdyby vyšlo Tokio 2020, ale chtěl 
bych se tam někdy dostat.

Jak jsem začal se svým sportem: Sportoval jsem odmalička, zkoušel jsem různé 
věci, ale plavání mě zaujalo nejvíc. Asi máme 
vodu v rodině, máme a táta sportovali na ledu.

Co mě nejvíc baví na mém sportu: Nejzajímavější mi přijde, že každý závod je jiný 
už tím, že buď se koná na uzavřeném rybníku, 
nebo v moři, kde se může stát cokoli. Závodí 
se venku, působí různé podmínky, každý závod 
je jiný, i když jsme na stejném místě. Je to víc 
kontaktní než bazénové plavání.

Co mě baví mimo sport: Kromě sportu a školy moc nestíhám, když si 
chci odpočinut, rozvalím se u televize a pustím 
si nějaký film. Přes léto si rád vyzkouším 
jiné vodní sporty, bavily mě vodní lyže, 
šnorchlování. V zimě pak běžky, lyže.

Co rád poslouchám: tvrdší muziku, energičtější, hard rock, metal

Co rád čtu: science-fiction, fantasy, spíš něco trochu mimo 
realitu

Co rád jím: kachnu s houskovým knedlíkem, ale to je tak 
jednou do roka

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Kozub nebo Hulk

Facebook www.facebook.com/kozubekmatej

Realizační tým: Jan Srb

http://www.facebook.com/kozubekmatej
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Karate - Individual Kata

Kdy:  12. a 13. října 2019
Kde:  Katara Beach
Čeští reprezentanti:  Veronika Mišková

KARATE   KATA
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VERONIKA MIŠKOVÁ 

Datum a místo narození: 3. 12. 1992, Hodonín

Kde nyní žiju: Brno

Klub: BUDO KAN Brno / ASC Dukla

Trenér: Martin Čulen

Největší sportovní úspěchy: 3. ME 2015, 2. SP Almere 2015

Sportovní sen: olympijské hry

Jak jsem začala se svým sportem: Začal brácha, tak jsem začala taky.

Co mě nejvíc baví na mém sportu: Že je pořád se co učit a na čem pracovat.

Co mě baví mimo sport: hory a (cyklo)turistika v nich

Co ráda poslouchám: The Score, The Script – Hall of Fame, Pokáč

Co ráda sleduju: Hra o trůny, Přátelé a další seriály

Co ráda jím: Ráda jím! Dám si steak a grilované věci 
i českou kuchyni.

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Miška, Verča

Facebook www.facebook.com/MiskovaVeronikaKarate/

Instagram @MiskovaVeronikaKarate

Realizační tým: Martin Čulen 

https://www.facebook.com/MiskovaVeronikaKarate/
https://www.instagram.com/veronika_miskova_karate/
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Beach Volleyball - 4x4

Kdy:  12. až 16. října 2019
Kde:  Al Gharrafa Sports Club
Čeští reprezentanti:  Tereza Kotlasová, Kylie Janelle 

Neuschaeferová, Daniela Resová,  
Karolina Řeháčková – kapitánka,  

Markéta Svozilová, Anna Širůčková

PLÁŽOVÝ  VOLEJBAL 
4X4
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TEREZA KOTLASOVÁ 

Datum a místo narození: 13. 5. 1998, Praha

Kde nyní žiju: Praha

Klub: Beach Klub Ládví / VSC

Trenér: Rostislav Vorálek

Největší sportovní úspěchy: 3. ME do 18 let 2016, 25. místo FIVB Four Star 
Varšava

Sportovní sen: využít naplno svůj sportovní potenciál

Jak jsem začala se svým sportem: Volejbal hrávala maminka i moje ségra, takže 
přes rodinu. A k plážovému volejbalu jsem 
se dostala přes trenéra, je maminčiným 
partnerem, přišel s tím nápadem.

Co mě nejvíc baví na mém sportu: Asi to, že tam nejsem sama, ale zároveň se 
hry účastním v každém případě, nemůžou mě 
vynechat. Hraje se venku a člověk poznává 
i nové lidi a prostředí.

Co mě baví mimo sport: cestování a knížky

Co ráda poslouchám: úplně všechno, hity v rádiu, ale i relaxační 
hudbu

Co ráda čtu: Hodně mě baví knížky, které mají myšlenky 
týkající se posunu člověka. Baví mě budhismus 
a východní náboženství. A klasické příběhy. 
Nemám ráda horory a detektivky.

Co ráda jím: Všechno, ale nejlepší je, když mi někdo uvaří 
a nemusím vařit já.

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Terko nebo ve škole Kotleto

Facebook www.facebook.com/kotlasovaresova

Instagram @terezakotlasova, @kotlasovaresova

https://www.facebook.com/kotlasovaresova
https://www.instagram.com/terezakotlasova/
https://www.instagram.com/kotlasovaresova/
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KYLIE JANELLE  
NEUSCHAEFEROVÁ

Datum a místo narození: 22. 1. 2002, Florida

Kde nyní žiju: Praha

Klub: PVK Olymp Praha

Trenér: Pavel Krč

Největší sportovní úspěchy: 9. na ME v plážovém volejbalu do 20 let a další 
mládežnické úspěchy

Sportovní sen: vyhrát mistrovství Evropy nebo se mezinárodně 
umístit

Jak jsem začala se svým sportem: Rodiče si se mnou odmalinka pinkali, jezdili se 
mnou na turnaje, od třetí třídy jsem nastoupila 
do šestkového volejbalu, ale plán vždycky byl, 
že budu hrát ten plážový

Co mě nejvíc baví na mém sportu: Že je kolektivní, že v beachi mám parťačku, 
s někým spolupracuju. A že se tam dělají 
všechny sportovní činnosti, běhá se, skáče.

Co mě baví mimo sport: Ráda cestuju, poznávám nové lidi a věci, mám 
ráda hudbu a zkouším nové sporty – tenis, ping 
pong, plavání.

Co ráda poslouchám: Moderní hudbu, co je zrovna in. A s taťkou 
jsme vždycky poslouchali Beatles.

Co ráda sleduju: Mám ráda Přátele, Big Bang Theory, How I met 
your mother.

Co ráda jím: suši

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Kylie
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DANIELA RESOVÁ  

Datum a místo narození: 12. 2. 1998, Brno

Kde nyní žiju: Brno, Praha

Klub: Beach Academy Victoria Brno / VSC

Trenér: Rostislav Vorálek

Největší sportovní úspěchy: 25. místo FIVB Four Star Varšava,  
5. ME do 22 let 2017

Sportovní sen: Dosáhnout tak vysoko, jak bude v mých silách.

Jak jsem začala se svým sportem: Přivedla mě k němu rodina.

Co mě nejvíc baví na mém sportu: Prostředí, ve kterém se hraje – sluníčko 
a písek. A jeho variabilita.

Co mě baví mimo sport: Ráda si čtu a když mám čas, jedu na hory, 
především za pěší turistikou.

Co ráda poslouchám: Playlist tvoří spoluhráčka.

Co ráda čtu: O seberozvoji po všech stránkách.

Co ráda jím: sladké

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Danča

Facebook https://www.facebook.com/daniela.resova

Instagram @daniela_resova

https://www.facebook.com/daniela.resova
https://www.instagram.com/daniela_resova/
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KAROLINA ŘEHÁČKOVÁ  

Datum a místo narození: 9. 8. 1987, Praha

Kde nyní žiju: Praha

Klub: Beachservice / ASC Dukla

Trenér: Michal Palinek

Největší sportovní úspěchy: 5. na EH 2015 v Baku, pátá místa 
z dvouhvězdičkové série Světového poháru 
v Číně, mistryně České republiky 2012, 
akademická mistryně Evropy 2013

Sportovní sen: hrát hlavní soutěž pětihvězdičkových turnajů 
Světové série

Jak jsem začala se svým sportem: Začala jsem se šestkovým volejbalem na PVK 
Olymp a chodila jsem do volejbalové třídy, 
protože jsem chtěla na sportovní školu. Bylo mi 
jedno, co budu dělat za sport, ale chtěla jsem 
sportovat.

Co mě nejvíc baví na mém sportu: Když se dostanu do takové zóny, že nic 
neřeším, jen hraju, jsem tím pohybem, 
dostanu se do stavu bez myšlení.

Co mě baví mimo sport: Pobyt v přírodě, četba, čas s přítelem, lyžování.

Co ráda poslouchám: Všechno kromě metalu. Mám ráda vše od 
rocku po starší klasiky, the Piano Guys. Jednou 
za čas si pustím i vážnou hudbu, nemám ráda 
popové rádio hity.

Co ráda čtu: Duchovní věci, třeba mě baví číst o Indiánech.

Co ráda jím: Miluju sladké, ovocné knedlíky, šišky s mákem, 
nudle s mákem.

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Karolina, Kája a nejraději mám Káji
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MARKÉTA SVOZILOVÁ     

Datum a místo narození: 27. 8. 2002, Brno

Kde nyní žiju: Brno

Klub: Sokol Brno I.

Trenér: Radomír Vinkler

Největší sportovní úspěchy: 3. ME U18, 5. MČR ženy, 1. MČR U18

Sportovní sen: olympiáda

Jak jsem začala se svým sportem: na dovolené v Itálii

Co mě baví mimo sport: výlety do hor, trávení času s kamarády

Co ráda sleduju: Netflix

Co ráda jím: všechno (zmrzlinu, suši)

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Maki

Instagram @marketasvozilova

https://www.instagram.com/marketasvozilova/
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ANNA ŠIRŮČKOVÁ  

Datum a místo narození: 27. 8. 1991, Třebíč

Kde nyní žiju: Brno

Klub: University of Nottingham / VSC

Trenér: Rogerio Ponticelli

Největší sportovní úspěchy: účast na Univerziádě v Kazani 2013, 
ocenění ALL American v NCAA division 2 
2015, Newcomer of the Year Sunshine State 
Conference 2015

Sportovní sen: Chtěla bych někdy absolvovat Ironmana.

Jak jsem začala se svým sportem: Byl to nejbližší kroužek od místa, kde jsme 
bydleli. Jelikož jsem vysoká, vycházelo to buď 
na basket, nebo na volejbal. A volejbal byl blíž.

Co mě nejvíc baví na mém sportu: Že je to týmový sport, co se šestkového 
volejbalu týká. A v plážovém volejbalu, protože 
nejsem profík, tak mě baví se pořád zlepšovat. 
Je to sport pro dva lidi a je hodně těžké najít 
správného parťáka a komunikovat.

Co mě baví mimo sport: hory, turistika, cestování

Co ráda poslouchám: záleží na náladě, třeba reggae nebo španělské 
rytmy

Co ráda čtu / sleduju: Teď mě baví kniha od Patrika Hartla, 
připomíná mi to českou kulturu. A jinak akční 
filmy a trailery.

Co ráda jím: čokoládu

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Anna

Realizační tým:

Michal Palinek Ondřej Vlček
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Skateboarding - Park

Kdy:  15. října 2019
Kde:  Aspire Park
Čeští reprezentanti:  Jan Tomšovský

SKATEBOARDING  
  PARK
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JAN TOMŠOVSKÝ 

Datum a místo narození: 30. 4. 1982, Hradec Králové

Kde nyní žiju: Hradec Králové

Trenér: Tomáš Vintr

Největší sportovní úspěchy: 14x mistr republiky ve vertikální rampě, 
3x domácí šampion v kategorii bowl, 1. místo 
na mistrovství Německa ve vertikání rampě, 
4. na ME ve vertikální rampě, 6. místo SP 
vertikální rampa, 9. místo X-Games Asia 
(vertikální rampa)

Sportovní sen: Skoro všechny jsem si splnil. Takže dostat se 
na olympiádu a být u toho, kdy bude skate 
poprvé na tak velké akci.

Jak jsem začal se svým sportem: Na sídlišti s kamarády. Pořídili jsme si skejt 
a začali jsme to společně zkoušet na ulici. 
Tam, kde skateboarding začal.

Co mě nejvíc baví na mém sportu: Ježdění, pocit při tricích, kdy se to povede 
a člověk je ve správném rozpoložení, jde mu 
to a triky mu tam šlapou. Je to drsný sport se 
vším všudy, pády bolí, ale pořád to musí být 
zábava – když to člověka nebaví, nejde to.

Co mě baví mimo sport: Všechny možné sporty – lyže, běžky, 
snowboard i SNB rampa, freeride, tenis, jízda 
na kole.

Co rád poslouchám: Od všeho něco, punk a třeba hip hop, ale 
nemám vyčleněný žánr, spíš se mi líbí 
jednotlivé skladby.

Co ráda sleduju / čtu: Akční filmy, na čtení moc času není.

Co rád jím: Baví mě zdravá jídla, maso a zelenina.

Jak mi říkají nejbližší nebo kamarádi: Pavouk

Realizační tým: Tomáš Vintr
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Waterskiing - Wakeboard
Kdy:  13. a 14. října 2019
Kde:  Ritz Carlton Canal
Čeští reprezentanti:  Martin Kolman

VODNÍ LYŽOVÁNÍ 
  SKOKY
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MARTIN KOLMAN 

Datum a místo narození: 6. 5. 1992, Praha

Kde nyní žiju: Santiago, Chile

Klub: Klub vodního lyžování Předměřice

Trenér: Daniel Odvárko

Největší sportovní úspěchy: 1. MS v kombinaci 2019

Jak jsem začal se svým sportem: Táta mě naučil lyžovat.

Co mě nejvíc baví na mém sportu: Kam všude se díky němu dostanu.

Co mě baví mimo sport: surf, posilování, playstation

Co rád sleduju: dokumenty o všem možném

Co rád jím: pizzu

Instagram @martinkolman

Realizační tým: Petra Povolná 

https://www.instagram.com/martinkolman/
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