
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 18.3.2015 v Praze 

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

Host: M.Svoboda 

Omluveni: P.Mihola, M.Moravec, T.Kocánek, J.Fichtl, R.Vítek 

Zapsal: R.Táborský 

 

1) KONTROLA ZÁPISU VS A ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VH 

1.1 Příprava nového webového portálu bodování ZP – splněno – provést výplatu schválené 

odměny, ale na návrh K. Svobodové až po sezóně ZP 

1.2 Speciální diplomy/uznání – úkol trvá (Táborský) 

1.3 Zapracování změn SŘ DP a SŘ ZP a pravidel ZP schválených VH a vydání nových znění v STD a 

na webech – ZP i DP zapracováno, STD schváleny a vyvěšeny na stránkách DP i ZP 

1.4 Zavést na webu DP evidenci zdravotních prohlídek (úkol VH) – úkol trvá – přepracovává se 

celý systém registrací a statistiky ČSPS 

1.5 Zveřejnit na webu ZP formu kontroly zdravotních prohlídek (úkol VH) – úkol trvá 

1.6 Poslední nevyplacená odměna za český rekord – Avramová (SCPAP) – vyplaceno 

 

2) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1 Pozdní tisk STD – zásadní problém spočívá ve vytvoření termínovky DP, která je vázána na 

termínovky mezinárodní a bazénové a bez jejichž uzavření nelze termínovku DP dopracovat – 

letos byly všechny termíny dohodnuté až začátkem února, což v důsledku znamenalo pozdní 

tisk STD DP i ZP – sekce se zavazuje vrátit se k původnímu modelu dohotovení termínovky na 

základě dostupných dat do konce listopadu tak, aby samotné STD šly do tisku nejdéle do 

konce roku a byly tak k dispozici i pro probíhající sezónu ZP ve znění úprav schválených 

podzimní VH i s rizikem případných následných změn a chyb 

2.2 Nejbližšími závody DP jsou bazénové šampionáty na 5km v Praze – Podolí 12.4. a na 10km 

v Plzni 24.5. – příprava bez avizovaných potíží, venkovní desítka bude v nevyhřívaném bazénu 

(očekávaná teplota cca 20°C) 

2.3 VS bere na vědomí změnu místa konání MČR na Boleváku – místo Jacht klubu bude na pláži 

Ostende 

2.4 VS ustanovuje delegáty nadcházejících závodů: 

2.4.1 MČR v Praze – Podolí Z. Tobiáš 

2.4.2 MČR v Plzni  M. Štěrba 

2.4.3 Mělice   T. Kocánek 

2.4.4 Tovačov  P. Mihola 

2.4.5 MČR Plzeň – Bolevák Z. Tobiáš 

2.4.6 Špinka   R. Táborský 

2.4.7 Brno    T. Kocánek 

2.4.8 Seč    K. Svobodová 

2.4.9 Praha – Vltava  J. Nalezený 



2.4.10 Hlučín   TBD 

2.4.11 D. Vltavice  P. Mihola 

2.4.12 Jablonec  J. Bažil 

2.4.13 Veselí    TBD 

2.4.14 Těrlicko  P. Mihola 

2.4.15 MČR Račice  M. Štěrba 

2.4.16 Pastviny  TBD 

2.4.17 Mělice   TBD 

2.5 VS blahopřeje S. Rybářové (KomBr) a M. Kozubkovi (Boh) k vítězství v anketě ČSPS o 

nejlepšího dálkového plavce resp. juniora dálkového plavání v roce 2014 

 

3) ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

3.1 VS vzal na vědomí informaci o průběhu sezóny ZP, proběhlých závodech TP včetně praxe 

s lékařskými prohlídkami a dodržování pravidel a SŘ ZP (ke stažení na webu) 

3.2 Ke zdravotním tělovýchovným prohlídkám VS odkazuje na své předchozí stanovisko 

(zveřejněno na www.plavani.info, usnesení VH, stejně jako na vyjádření legislativní rady ČÚS) 

3.3 VS vzal na vědomí informaci o proběhlých závodech ZP, mistrovství republiky ZP, včetně 

dodržování pravidel pro plavání plaveckým způsobem prsa při MČR v tomto způsobu v Praze 

- Podolí 

3.4 VS bere na vědomí start českých zimních plavců (sestry Novákovy, J.Valníček, J.Kuřina) a 

v českém klubu registrovaných (I.PKO) J.Brighta a M.O’Reilly na 1.MS IISA v Murmaňsku 

3.5 VS blahopřeje M. Okurkové (FIDES) k vítězství v anketě ČSPS o nejlepšího zimního plavce 

v roce 2014 

 

4) REPREZENTACE 

4.1 VS bere na vědomí start M. Kozubka na EP v Izraeli 8.-10.5. 

4.2 VS bere na vědomí start J. Kútníka a S. Rybářové na SP 10km v Mexiku a S. Rybářové na GP 

15km tamtéž 

4.3 VS bere na vědomí informaci o plánovaném startu reprezentace na SP na Balatonu 

4.4 VT reprezentace proběhne od 31.5. do 6.6. ve Strakonicích 

4.5 VS vyhovuje žádosti J. Kútníka o splnění limitu na 5km ve Spojených státech za v žádosti 

navržených podmínek (výsledky včetně všechn náležitostí dle žádosti k zaslání STK DP) 

vzhledem k jeho zahraničnímu pobytu (pro ostatní platí možnosti dle předchozího zápisu 

z listopadu 2014) 

 

5) SCM 

5.1 VS bere na vědomí zprávu o činnosti SCM pro rok 2015 

5.2 VS bere na vědomí složení realizačního týmu pro VT ve složení Nalezený, Mašek, Davídek, 

Kavřík, Zavadil 

5.3 VS ukládá svému zástupci ve VV urgovat náležitosti spojené s včasnou agendou SCM (pozvání 

atd.) 

 

6) HOSPODAŘENÍ 

6.1 VS bere na vědomí informaci o hospodaření v letošním roce a plánovaném rozpočtu 



6.2 VS schvaluje částku 5 tisíc Kč pro digitalizaci celkových výsledků ČP ze 70. let, čímž budou 

veškeré dostupné (byť nekompletní) celkové výsledky k dispozici v databázi DP 

 

7) RŮZNÉ 

7.1 VS stanovil termín volební VH sekce DZP na 12.9. v Praze před Konferencí ČSPS 

7.2 VS vzal na vědomí informaci M. Svobody o soukromém archivu F. Venclovského a pověřuje 

R.Táborského jeho převzetím u p. Venclovské, zpracováním pro účely jím vytvářeného 

archivu DP a oficiálním předáním ATVS NM 

7.3 Další schůze výboru sekce bude kvůli uzavření kvalifikace na MS 28. června na Seči 

 


