
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 25.8.2012 v Lipně nad Vltavou 

Přítomni: Z. Tobiáš, M. Štěrba, M. Moravec, P. Mihola, K. Svobodová, J. Fichtl,  J. Nalezený, R. 

Táborský 

Omluveni: T. Kocánek, J. Bažil 

Hosté:  V. Srb – předseda ČSPS, J. Srb - RKK 

Zapsal:  R. Táborský 

1) KONTROLA ZÁPISU 

- Valná hromada sekce DZP – viz. bod 2 

- proplacení odměnu za překonání rekordu ČR J. Mickovi – proplaceno 

- defibrilátor – ČSPS obdržel na nákup finanční investiční prostředky od MŠMT ve výši  

  65.000Kč; odpovídající přístroj vybral MUDr. Fichtl; nákup bude proveden v co nejkratší  

  době – zodp. Bažil – úkol trvá 

 

2) VALNÁ HROMADA oddílů dálkového a zimního plavání 2012 

- VS potvrzuje, že se bude konat v sobotu 8. září, jak bylo rozhodnuto a oznámeno v květnu 2012 

v rozsahu programu uvedeném v zápisu VS (zahájení, zpráva o činnosti a hospodaření, úpravy SŘ 

a bodování DP, úpravy SŘ a bodování ZP, kritéria pro hodnocení úrovně soutěží DP a ZP, 

usnesení, oběd) 

- VH bude z logistických a časových důvodů předcházet poslednímu závodu DP na otevřené vodě 

v Mělicích a zároveň bude dostatečně předcházet začátku sezony ZP v případě změn řádů 

- pro VH je zajištěn sál v restauraci U Benešů ve Starých Čivicích 

- prezentace delegátů je od 9:30, začátek VH v 10:00, VH bude řídit M. Moravec 

-  informace o VH, výzva k připomínkám a podnětům – vyvěsit na web – zodp. Táborský 

- v souvislosti s VH byl vznesen dotaz na VS prostřednictvím předsedy Z. Tobiáše oddílem I.PKO 

na možnost delegovat na VH hostujícího člena  – výbor sekce vyjadřuje podiv nad tímto 

požadavkem vzhledem k mateřské členské základně oddílů DZP, na druhou stranu VS není 

kompetentní vykládat celosvazové řády, ale dle znění Jednacího řádu ČSPS čl. 5.2 „delegátem 

oddílu s hlasem rozhodujícím může být pouze člen tohoto oddílu“ a dle Přestupního řádu ČSPS 

čl. 5 „Hostování“ a souvisejícím čl. 5.4 „Členská práva a povinnosti má sportovec v obou 

oddílech“ a dle Registračního řádu ČSPS čl. 3.1, se VS domnívá, že tato možnost není vyloučena 

za splnění podmínek Přestupního řádu ČSPS čl. 5.2 a 5.3 

 

3) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

- VS tímto děkuje oddílům SlPl a Bohemians za perfektní organizace mistrovství ČR v Plzni na 

Boleváku (10km) a v Lipně n/V (5, 20km) a Slezanu Opava za MČR žactva v Hlučíně 

- VS vzala na vědomí zájem organizátorů z Plzně – Boleváku a z D. Vltavic o pořádání MČR 

- VS schvaluje konání MČR 2013 na 10km v Plzni – Boleváku 

- VS oceňuje jako úspěšnou a populární vloženou etapovou soutěž v rámci soutěží ČP TdOWS a 

děkuje všem zapojeným organizátorům (Bohemians, SC PA Pardubice, Radbůza a Slávie Plzeň) 

-  VS děkuje delegátům za jejich činnost i zprávy, které slouží VS i organizátorům i odborné 

veřejnosti – chybějící zprávu dodá M. Moravec (Slapy) 



- VS jmenuje delegátem pro zbývající závody na otevřené vodě Z. Tobiáše (Pastviny) a  K. 

Svobodovou (Mělice) 

 

4) REPREZENTACE 

- velice úspěšná reprezentační sezona  

- J. Nalezený přednesl zprávu o vystoupení Jany Pechanové na OH (9. místo) 

- M. Štěrba přednesl zprávu o úspěšné reprezentaci juniorů na MSJ v Kanadě a bronzové medaili 

Jana Micky, 12. Štěrbové, 13. Ingeduldovi, 21. Hovorkové a 6. místě Team Eventu a poděkoval 

J. Novotnému a celému sekretariátu ČSPS za vše, co souviselo s nelehkým a komplikovaným 

zajištěním účasti na MSJ, a J. Nalezenému za nabídnuté tréninkové možnosti a přizvání juniorů 

k finální předolympijské přípravě J. Pechanové – zprávu vyvěsí na web R. Táborský 

- VS byl informován o dalších reprezentačních startech a výsledcích v průběhu letošní sezony od 

minulé schůze: 

o EP Antalya: 7. Kútnik, 8. Ingeduld, 6. Štěrbová, 12. Hovorková  

o Olympijská kvalifikace v Setubalu: 28. Pošmourný, 35. Vítek 

o GP Capri-Neapol 36km: Rybářová 3. místo, 7. Smolka 

o Great East Swim, Anglie: 2. Pošmourný 

o Great North Swim, Anglie: 1. Pechanová, 12. Picková, 4. Pošmourný 

o Great Manchester Swim, Anglie: 1. Pechanová 

o MEJ Kocaeli, Turecko: 15.-16. Tobiáš a Ingeduld, 16. Štěrbová, 20. Hovorková 

o Chorvatsko – starty Solské, Okurkové, Havránka, Svobodové 

o Mistrovství Dalmácie, Omiš: 4. Okurková 

o GP St-Jean 32km, Kanada: 6. Smolka 

o EP Hoorn: 8. Kútnik, 19. Kozubek, 13. Okurková, Picková DNF 

o Holandsko, Ter Rede van Hoorn: 3. M. Kozubek, 6. T. Kozubek 

o GP Jarak – Šabac 19km, Srbsko: 2. Rybářová, 4.Štěrbová 

o GP Ohrid 30km, Makedonie: 3. Rybářová 

o Rybářová se umístila na 5. místě celkového pořadí GP 

- VS navrhuje komisi pro výběr nového reprezentačního trenéra ve složení: Vladimír Srb – 

předseda ČSPS, Michal Štěrba – za VV, Radek Táborský – za VS 

- VS schvaluje úpravu požadavků kladených na reprezentačního trenéra a rozšíření jeho 

zodpovědností o juniorskou reprezentaci 

- Mistrovství Evropy: VS schvaluje a navrhuje VV na základě reprezentačního statusu A a 

kvalifikačních závodů následující účast: 

o 5km Kútnik, Baloun, Tobiáš (Pošmourný nechce startovat), Pechanová, Picková 

o 10km Pošmourný, Vítek, Baloun, Pechanová, Rybářová, Picková 

o 25km Smolka, Vítek, Pošmourný, Rybářová, Pechanová 

o Team Event: Pechanová, Pošmourný a třetí bude určen na místě (nejrychlejší ze 

závodu ME na 5km, bohužel, nepřipadá v úvahu, protože 5km se plave až po Team 

Eventu), eventuelně „mladý team“ (Picková, Kutnik, Tobiáš) – bude určeno na místě 

dle aktuální výkonnosti, podmínek a situace 

o Doprovod: J. Nalezený, Z. Tobiáš, D. Klímová 

o  Akreditace rovněž pro „Technical Staff“: I. Smolka (individuálně), R. Táborský (13.-

16.9.) 



- VS souhlasí s individuální dopravou L. Smolky (bude proplacen cesťák max. do výše ceny 

letenky výpravy) a individuální zpáteční dopravou J. Pechanové (stejné podmínky) 

- VS souhlasí se startem J. Kútnika na EP v Piombinu (10km) 

- VS vzal na vědomí informaci o termínu MS v Barceloně 2013 a souvislostech s aranžmá domácí 

termínovky a případných kvalifikačních závodů 

 

5) HOSPODAŘENÍ 

- VS schvaluje vyplacení odměn za medailové umístění (absolutní) na MČR ve stejné výši jako 

v loňském roce (2000/1000/500Kč), jmenovitě za MČR Plzeň/Lipno: Jan Pošmourný, Jana 

Pechanová, Silvie Rybářová à 4000Kč, Rostislav Vítek 3500 Kč, Ján Kútnik 2000Kč , Picková 

Barbora, Baloun Karel, Štěrbová Lenka à 1000Kč, Okurková Magda 500Kč – termín výplaty bude 

rozhodnut dle stavu rozpočtu na příští schůzi VS 

- VS schvaluje posílení rozpočtu reprezentace DP na základě informací o hospodaření a zdrojích 

ČSPS 

- pro účely soutěží DP byly vedle megafonu a startovní pistole dokoupeny pro časomíru antény a 

čipy 

- VS schválila proplacení cestovních nákladů dle směrnice ČSPS pro 2 vozy za EP Hoorn a 2 vozy 

za GP Šabac 

- VS vzal na vědomí informaci o neproplacených nákladech na sanitky z minulých sezon – bude 

prověřeno a zkontrolováno - zodp. Kocánek 

 

6) RŮZNÉ 

- VS si váží aktivit a děkuje I. Smolkovi a České televizi za zájem a zajištění pořadu ČTv o ME v 

Piombinu 

- VS formalizuje svá rozhodnutí e-mailovým hlasováním ve věcech: 

o Uznání startu na otevřené vodě plavcům Imrychovský a Zúček na základě žádosti pro 

start na MČR v Plzni 

o Bodování a regularizace závodu v Praze – Vltavě, kde teplota vody v průběhu dvou 

hodin před startem klesla z 16°C na 14°C, ale protože trať byla vedena podél břehu, 

navíc byly k dispozici záchranné motorové čluny i loď městské policie, závod byl 

poslední etapou TdOWS a zároveň byl poslední možností kvalifikace na MČR žactva, 

přijala jury (Tobiáš, Táborský, Franek) na místě rozhodnutí, kterým povolila start žáků 

na 250metrů, s tím, že se uznává jako kvalifikační závod pro MČR, zkrátila závod na 

3km na 1km, zkrátila závod na 5km ze 3 na 2 okruhy, tj. na 3,3km, a oba zkrácené 

závody povolila i dorostencům – VS schválila, aby za těchto podmínek byl závod 

obodován do ČP, ale aby žákům bylo dle ustanovení zkráceno bodování adekvátně (tj. 

1/4 bodů z bodovací tabulky na 1km) a u zkrácené pětky, protože se nezkracovala na 

3, ale na 3,3km, bylo použito bodování přímou úměrou k bodovací tabulce na 5km (tj. 

body na 5km /5x3,3) 

o Přijetí protestů klubů SOP Kolín a Kometa Brno proti startu A. a M. Benešových na 

MČR žactva v Hlučíně, které byly podány před závodem do rukou jury, jež je 

postoupila k rozhodnutí VS. Přestože start A. a M. Benešových proběhl za souhlasu VS 

v rámci jeho pravomocí, VS uznává, že nebyl dostatečně včas a transparentně 

komunikován a navíc způsobil existenci dvou rozdílných startovních listin. Proto kvůli 

tomuto formálnímu a informačnímu pochybení protesty přijímá. Za tyto informační 



nedostatky se VS omlouvá. Budou opraveny výsledky, bodování ČP, vráceny finanční 

vklady a vystaveny nové diplomy a medaile. 

o Povolení startu J. Pechanové na MČR přes pozdní přihlášku z důvodu zrušení jejího 

zahraničního reprezentačního startu kvůli kvalitě vody 

- VS vzal na vědomí informaci o dotazu KRK na vyúčtování SP v Šabacu 2011 a skutečnost, že 

informaci a vysvětlení Z. Tobiáše k závěru vyplývajícímu ze zápisu KRK č. 4, který se týkal 

tohoto vyúčtování, projednal a vzal na vědomí přímo VV ČSPS na svém jednání v Brně dne 

23.6.2012 

- VS vytýká v této souvislosti P. Miholovi, vedoucímu GP Šabac 2011, pozdní vyúčtování jím 

přijatých záloh 

- VS vzal na vědomí informaci o informaci, kterou poskytla Státní plavební správa (Přerov) 

v souvislosti s Brněnským maratonem, kde dvakrát vjelo mezi plavce velké plavidlo lodní 

dopravy a následně zasahovala Městská policie, která přikázala dále neomezovat lodní 

dopravu a v předposledním kole závodu dokonce zastavila vedoucího plavce v úniku, který 

musel nechat projet další loď a byl při tom dojet druhým závodníkem v pořadí. Dle sdělení 

Státní plavební správy byla přijata stížnost na plavecký závod od lodní dopravy a zároveň dva 

protokoly o zásahu policie, protože Státní plavební správa sice vydala povolení Brněnskému 

maratonu, ale protože žádost neobsahovala požadavek na omezení plavebního provozu z 

důvodu konání těchto závodů, obsahovalo její rozhodnutí podmínku, že v souvislosti s 

pořádáním veřejné akce nebude přerušen plavební provoz a pořádáním akce nesmí být 

narušován.  Vzhledem k tomu, že smyslem rozhodnutí Státní plavební správy o povolování 

veřejných akcí je zejména zajištění bezpečnosti plavebního provozu a vytváření kolizních 

situací je pro ně neakceptovatelné, bylo domluveno s vedoucím osobní lodní dopravy DPMB 

a. s. panem Martinem Eclerem, že veškeré žádosti o konání veřejných akcí na Brněnské 

přehradě budou do budoucna doloženy písemnou dohodou mezi pořadateli veřejných akcí 

na vodě a DPMB a. s., kde budou zapracovány podmínky zaručující oboustranně bezpečnost 

osob (např. časově omezené uzavření jednotlivé zastávky lodní dopravy; zmenšení prostoru 

pro závod, tak aby nebyl v kolizi s koridorem osobní lodní dopravy; jiná lokalita Brněnské 

přehrady apod.). 

- VS doporučuje po této zkušenosti všem pořadatelům s ohledem na bezpečnost plavců 

pečlivě ošetřit takovéto situace, obzvláště tam, kde existuje plavební provoz a bude 

předmětem dalšího jednání, jakou formou se povinné náležitosti oznámení a podmínek 

povolení veřejných akcí budou předkládat VS (nebo příslušnému delegátovi) jako řídícímu 

orgánu pohárových soutěží 

 


