
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 18.9.2014 v Praze 

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

M.Moravec, R.Vítek 

Omluveni: T.Kocánek 

Zapsal: R.Táborský  

 

1) KONTROLA ZÁPISU 

1.1 Příprava nového webového portálu bodování ZP – úkol trvá (M.Moravec) 

1.2 Speciální diplomy/uznání – úkol trvá (Táborský) 

 

2) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1 VS DZP bere na vědomí zprávy delegátů jednotlivých letošních soutětí, kvituje přínos pro 

systém i kvalitu soutěží, především jako zpětnou vazbu pro adresáty, tj. pořadatele a výbor 

sekce 

2.2 V této souvislosti bere na vědomí i zprávu, zprávu VR a další zpětné vazby na Superfinále 

žactva na Macháči, které představilo vynikající zázemí, přitáhlo na start nejvyšší letošní počet 

účastníků, ale bohužel naprosto podcenilo časomíru a schopnost zpracovat výsledky on-line 

pro potřeby vyhlášení Českého poháru žactva i včasné zveřejnění výsledků. VR konstatoval, 

že vzhledem k počtu kol a startujících nezvládli pořadatelé zachytit veškeré průběžné časy, na 

kterých byl systém postaven, a z něj pak v pořádku vytáhnout žáky pro dobodování ČP, jak 

bylo požadováno. Navíc, z důvodu snahy o dodržení časového programu a zároveň možnosti 

dohlašování do okamžiku startu, neměl VR k dispozici aktualizované startovní listiny pro 

řádnou kontrolu plavců před startem a jejich čísel, čímž unikla i duplicita čísel. Časový 

program stejně dodržen nebyl. SCPAP konstatoval, že pro příští rok dojde k rozdělení finále 

PPP od Podzimního rožně a ten se vrátí ve stejném termínu do původní lokality na Mělicích, 

zatímco finále PPP proběhne ve čtvrtek, ve kterém se plave celá série. 

2.3 VS apeluje na včasné jmenování a zveřejňění jmen delegátů jednotlivých závodů 

2.4 VS blahopřeje k překonání českých dorosteneckých rekordů Matějovi Kozubkovi (Bohemians) 

v Jaroměři na tratích 10km, 15km a 20km 

2.5 VS DZP schvaluje termín a místo pořádání MČR masters ve Vysokém Mýtě dne 22.2.2015 

2.6 VS DZP schvaluje termín a místo pořádání zimního MČR v bazénu na 5km oddílem Bohemians 

dne 12.4.2015 

2.7 VS bere s lístostí na vědomí informaci Sl. Chomutov o nepořádání závodu DP v roce 2015 

2.8 VS bere na vědomí nabídku Bohemians na pořádání MČR 5 a 20km v Račicích v srpnu, ale 

konstatuje preferenci pro všechna MČR na pořádání v červnu kvůli vhodnějšímu termínu 

před vrcholnými zahraničními podniky, navíc se v srpnu ne vždy účastní celá špička kvůli 

únavě po ME, MS, jiným reprezentančím povinnostem v tomto termínu, či dlouhé sezóně 

obecně. Zároveň by MČR v červnu plnila i svoji funkci skutečných kvalifikačních závodů pro 

ME, MS apod., jak je to v jiných zemích. 



2.9 VS ukládá STK pokusit se dohodnout termín pro pořádání MČR na 5 a 20 km v Račicích 

v červnu. Od něj by se odvíjel následný termín MČR na 10 km v Plzni – Boleváku. Návrh 

termínů bude STK rozeslán VS k finálnímu rozhodnutí po zveřejnění datumu bazénového 

MČR a projednání s kandidáty na pořádání a jejich termínovými možnostmi. 

2.10 VS bere na vědomí informaci o zamýšlené žádosti o pořádání MEJ DP na základě nově 

vypsaného speciálního grantu MŠMT, o němž rozhoduje ČOV (nutná podmínka). Ideální by 

bylo spojit takovou akci s případným EP, který jsme naposledy pořádali v roce 1997, kvůli 

reciprocitám. Místem konání by mohly být Račice, které mají projít kompletní rekonstrukcí 

před MS veslařů v roce 2017. 

2.11 VS bere na vědomí zájem Sl. Plzeň o pořádání MČR 10km v bazénu v květnovém termínu – 

termín bude upřesněn (zodp. Bažil, STK) 

2.12 VS  schvaluje Superfinále ČP a jeho vyhlášení do Krnova při Ceně Krnovska i v roce 2015 

2.13 VS ukládá STK obstarat plakety pro vítěze ČP pro vyhlášení v Krnově a štítky na putovní 

poháry 

2.14 VS bere na vědomí opakovanou připomínku na limity na delších tratích pro kategorie 

masters. Konstatuje, že u MČR jako u vrcholných domácích podniků bude nadále respektován 

limit dle pravidel FINA. Vyjímku VS povoluje pouze u trati 5 km na otevřené vodě, kde může 

být limit pro kategorie masters benevolentnější pro starší kategorie. Limity u běžných závodů 

zařazených do ČP jsou pak čistě v kompetenci organizátorů, kteří si je můžou či nemusí 

stanovit dle svých záměrů a preferencí. 

2.15 VS diskutoval návrh na prodloužení tratě MČR pro rok 2015 z 20km na 25km, který ale 

zamítl a potvrdil tak mistrovskou trať 20km. 

2.16 VS projednal přijatý podnět ve věci neakceptovatelné neúčasti plavkyně Zoe Zdražilové 

(Sports Team - Ostrava) na vyhlášení MČR v Hlučíně (viz. zpráva delegáta), čímž došlo 

k porušení povinnosti závodníka dle SŘ 15.3 přímo na MČR. VS uděluje pokutu dle SŘ 22.7 ve 

výši 300 Kč. 

2.17 VS projednal přijatý podnět ve věci neoprávněné přihlášky na závod plavkyně Pavlíny 

Butalové (PLAVÁNÍ Č. Budějovice), uděluje napomenutí přihlašujícímu klubu a apeluje na 

všechny kluby a oddíly, aby byly při závodech dodržovány svazové řády. 

2.18 VS projednal přijatý podnět ve věci plavkyně Evy Vaňátkové (SK Trinity Cheb) a její 

neúčasti v soutěži, do které byla řádně přihlášena a uděluje napomenutí a apeluje na řádné 

chování plavců vůči organizátorům a rozhodčím, kterým tímto komplikují práci. 

 

3) REPREZENTACE 

3.1 VS vzal na vědomí hodnotící zprávy MEJ, ME a MSJ 

3.2 ME a MEJ: zklamání, výprask, tým poskládaný dobře dle kritérií, která byla otevřená, protože 

jsme to chtěli otevřít, dát příležitost více lidem, ale neúspěch to byl tak výrazný, že se to 

obrátilo proti DP samotnému, tj. budeme se do budoucna zpátky zaměřovat na kvalitu, tj. 

primárně na bazénové časy 1500VZ a 5000VZ, vracíme se zpět k zasloužené vrcholové účasti 

na ME, MS, ostatní  mají k dispozici MM, EP a řadu dalších podniků, které můžeme pod 

hlavičkou reprezentace obsazovat, musíme znovu stavět na síle a rychlosti, nikoliv na 

oddanosti DP, nemůžeme ale očerňovat ty, kteří jsou u nás nejlepší, je to výzva pro ME 2016, 

kam musíme směřovat, na druhou stranu, neuspěli ani např. Rusové, Italové, přichází úplně 

nová generace dálkových plavců, svět i Evropa jde dopředu, z organizačního hlediska na MEJ 



nic nefungovalo, nebyl bazén na ténink, nic, to co bychom si nedovolili na ČP, tak tam 

organizátoři předváděli jako standard, přitom to byli ti samí lidé z LENu, kteří byli v Berlíně 

3.3 MSJ: úplný protipól, VS blahopřeje nejlepšímu výsledku DP v letošní repre sezóně Matějovi 

Kozubkovi, 6. místo je druhým absolutně nejhodnotnějším výsledkem našich juniorů 

v historii, rovněž organizace perfektní, navíc náhradní místo po přesunu z Izraele, oměna dle 

směrnic v kompetenci VV 

3.4 VS bere na vědomí a blahopřeje Silvě Rybářové k celkovému vítězství ve FINA Grand Prix 

3.5 VS bere na vědomí 7. místo v Evropském poháru V. Ingedulda, který letos objel celý pohár, 

investuje do sebe i do EP, což VS oceňuje mimořádným příspěvkem pro něj a doprovodníka 

na účast ve finále EP 

3.6 VS ukládá reprezentačnímu trenérovi sestavit seznam reprezentantů pro rok 2015 ke 

schválení VV 

3.7 VS bere na vědomí předběžné podmínky pro Univerziádu 2015, 16. a lepší místo na ME, tj. 

z našich reprezentantů po letošní sezóně nikdo nepřipadá v úvahu vyjma Matěje Kozubka, 

pokud by již byl přijat na VŠ  

 

4) SCM 

4.1 VS ukládá J.Nalezenému sestavit návrh seznamu členů SCM pro příští rok 

 

5) ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

5.1 Termínovka ZP 2014/2015 hotova, včetně termínů MČR Brno (volný způsob na volné vodě) a 

MČR Praha - Podolí (prsa v bazénu) 

5.2 VS konstatuje díky vyššímu rozpočtu sekce výrazné navýšení prostředků do ZP a to až na 

pětinásobek původního rozpočtu ZP a to především díky příspěvkům organizátorům a 

příspěvkům na zdravotní asistenci 

5.3 VS DZP konstatuje, že se delegáti VS se osvědčili a doporučuje pro příští sezónu v této praxi 

pokračovat a povinně ji rozšířit na všechny vrcholné podniky 

 

6)  HOSPODAŘENÍ 

6.1 Rozpočet sekce je pod kontrolou, vyrovnaný, s rezervou na doúčtování SCM, odměn za 

rekordy, MČR, doúčtováním STK (poháry, plakety, tisk STD 2015) 

6.2 VS schvaluje vyplacení odměny 3x2 tis. Kč Matějovi Kozubkovi za překonání čes. rekordů 

v Jaroměři viz. výše (protokoly VR řádně odevzdány STK) – zodp. Táborský 

6.3 VS schvaluje vyplacení odměny za překonání čes. dorosteneckého rekordu Pavle Avramové 

(SCPAP) na 10km v Plzni v částce 2 tis. Kč – zodp. Táborský 

6.4 VS schvaluje vyplacení odměny za překonání čes. rekordu mužů na 10km v Plzni Janu 

Pošmournému (Kometa Brno) ve výši 4 tis. Kč – zodp. Táborský 

6.5 VS schvaluje vyplacení odměn za všechna letošní MČR (5, 10 a 20km) najednou (dle 

předchozího zápisu) a to následovně:  

 

1. Kútnik Ján KomBr 3000 1. Kútnik Ján KomBr 3000 1. Kozubek Matěj Boh 3000

2. Tobiáš Jakub KomBr 2000 2. Baloun Karel KomBr 2000 2. Ingeduld Vít PLČB 2000

3. Pošmourný Jan KomBr 1000 3. Ingeduld Vít PlČB 1000 3. Baumrt Ondřej SlCho 1000

1. Rybářová Silvie KomBr 3000 1. Picková Barbora KomBr 3000 1. Štěrbová Lenka ml. SCPAP 3000

2. Picková Barbora KomBr 2000 2. Rybářová Silvie KomBr 2000 2. Kubátová Pavlína SCPAP 2000

3. Štěrbová Lenka ml. SCPAP 1000 3. Štěrbová Lenka SCPAP 1000 3. Ulipová Michaela SlPl 1000

5km 10km 20km



tj. Jánu Kútnikovi celkem 6 tis. Kč, Silvě Rybářové, Barboře Pickové (obě KomBr) a 

LenceŠtěrbové (SCPAP) 5 tis. Kč, Matěji Kozubkovi (Boh) a Vítovi Ingeduldovi (PLČB) 3 tis. Kč, 

Jakubovi Tobiášovi, Karlovi Balounovi (oba KomBr) a Pavlíně Kubátové (SCPAP) 2 tis. Kč a Janu 

Pošmournému (KomBr), Ondřeji Baumrtovi (SlCho) a Michaele Ulipové (SlPl) 1 tis. Kč. – zodp. 

Bažil 

6.6 VS ukládá dořešit příspěvěk pořadatele za 24hod. v Jaroměři za loňský rok  – zodp. Bažil 

6.7 VS schvaluje mimořádný příspěvek na úhradu částí nákladů V.Ingedulda a doprovodníka na 

Superfinále EP v Itálie ve výši 15 tis. Kč  

 

7) RŮZNÉ 

7.1 VS děkuje webmasterům DP webu za zavedení výhradně registrovaných příspěvků do 

vzkazovníku a tím eliminaci urážlivých vstupů těch, kteří se musí schovávat za anonymitu 

 

8) VALNÁ HROMADA SEKCE DZP 

8.1 VH se uskuteční dne 28.9.14 

8.2 VS bere na vědomí informaci, že ČSPS upouští od zasílání písemných pozvánek – pouze e-

mailem a přes weby ČSPS, DP a ZP 

8.3 Předseda VS žádá členy VS o účast na VH 

8.4 VS pověřuje řízením VH předsedu Z.Tobiáše 

8.5 VS pověřuje řízením mandátové komise P.Miholu a návrhové komise R.Táborského 

8.6 VS ukládá shromáždit podněty a návrhy na případné změny řádů za ZP M.Moravcovi a za DP 

R.Táborskému 


