
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání 
ČSPS konané dne 15.02.2020 v Brně  

 

Přítomni:  M. Štěrba, T. Prokop, P. Hubal, T. Kocánek, J. Kuřina, M. Pohořelý, J. Srb, J. Nalezený 

Omluveni:  R. Táborský, P. Bukal, J. Kozubek 

Hosté:   MUDr. K. Svatoň 

Zapsal:   M. Pohořelý 

Schválil: M. Štěrba 

  

1. KONTROLA ÚKOLŮ ZE SCHŮZE VS DZP DNE 26.10.2019 

1.1. Představení MUDr. Karla Svatoně (člen TMK DZP a lékař reprezentačního družstva DP) 
členům VS. Informace o možných variantách školení trenérů DZP III. třídy. Předseda TMK 
J. Srb osloví oddíly a zjistí počet zájemců o účast na školení. 
1.2.2. VS byl seznámen o způsobu a evidovaných parametrech použití časomíry 
1.7.2. Úkol na vypracování mustru zpráv delegátů ZP stále trvá, nový termín splnění je do 
valné hromady 22.3.2020. 
2.1. VS vyslechl informace o stavu termínové listiny DP 2020, termínová listina je vystavena 
na webu dálkového plavání 
2.2 VS byl informován o soutěži v Krnově. Bude se konat superfinále + vyhlášení jednotlivců, 

vyhlášení oddílů proběhne v Mělicích 

 

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1. VS vyslechl informace o stavu STD DP 2020, termín dokončení je do valné hromady 

22.3. 2020 

2.2. Vyhlašování ČP 2020 viz bod 2.2 odstavce I. Kontrola úkolů 

2.3. VS schvaluje návrhy delegátů soutěží DP: 

Praha Podolí – M. Štěrba, Zábrodí u Červeného Kostelce – M. Štěrba, Tovačov – 

P. Bukal, Seč – T. Kocánek, Plzeň – M. Pohořelý 

2.4. VS schvaluje účast rozhodčích na školení FINA (FINA OWS Certification School) pro 

P. Bukala (18. – 19. 4. 2020, Chorvatsko) a P. Hubala (v průběhu r. 2021), související 

náklady budou proplaceny z rozpočtu sekce DZP. 

2.5. VS navrhuje P. Hubala a P. Bukala jako rozhodčí na ME Budapešť 20. – 24.5.2020 

 

3. REPREZENTACE 

3.1. VS vyslechl zprávu o lednovém VT v Pardubicích, výstupní zpráva byla zveřejněna  

3.2. VS byl informován o chystaném výběrovém řízení na pozici reprezentačního trenéra  

3.3. VS schválil navržené složení plavců a doprovodu na SP Katar a EP Izrael 

3.4. VS vzal na vědomí požadavek Matěje a Jana Kozubka na rozšíření akreditace pro OH 

o další osobu a pověřil předsedu sekce DZP, aby se problematikou zabýval 

 

4. SCM DP 

4.1. VS byl informován o chystaném výběrovém řízení na pozici vedoucího trenéra SCM 



5. HOSPODAŘENÍ 

VS vyslechl informace o rozpočtu sekce DZP na rok 2020 

 

6. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

6.2 VS schvaluje delegáty následujících soutěží ZP (MČR Podolí – Záříčí):  

Praha-Podolí – T. Kocánek, Bratislava – J. Kuřina, Senec – T. Prokop, Holoubkov – M. 

Pohořelý, Nová Paka (Rumchalpa) – J. Kuřina, Záříčí – T. Prokop 

6.3 VS zamítl žádost oddílu Fides Brno o navýšení příspěvku na MČR ZP 2020 

6.4 Na základě podnětu M. Moravce ze dne 20.12.2019 o “skutečnosti nasvědčující 

disciplinárnímu prohřešku”, který byl projednán disciplinární komisí 26.12:2019, VS uložil STK 

ZP vypracovat návrh změn SŘ ZP v termínu, který umožní jejich projednání a případné 

schválení na VH DZP 2020 

6.5 VS uložil podvýboru ZP rozdělit povinností správy webu ZP mezi další členy podvýboru  

6.6 VS blahopřeje úspěšné české výpravě na MS Bled k výborným výsledkům. VS zváží možné 

varianty podpory předních zimních plavců na prestižních zahraničních soutěží ZP 

6.7 VS se neshodl na jednotném doporučení úpravy současných limitů pobytu ve studené 

vodě při soutěžích ZP, o této problematice se bude znovu jednat na příští schůzi VS. 

6.8 VS se jednoznačně vyjádřil k diskutované situaci ohledně prvního přestupu nově 

registrovaného plavce tak, že takový přestup je možný i v prvních 12 měsících po 

prvoregistraci. Přestupní řád ve svém ust. 2.2 totiž uvedenou lhůtou limituje jen změnu 

oddílové příslušnosti prostřednictvím uskutečněných přestupů a nevztahuje se na první 

přestup nově registrovaného plavce.  

6.9 VS diskutoval úpravy limitů pro účast na MČR ZP, o této problematice se bude znovu 

jednat na příští schůzi VS. 

6.10 VS vyslechl a schválil návrh na zařazení nové soutěže ZP v Holoubkově namísto zrušené 

soutěže v Olomouci 21.3.2020, propozice byly vystaveny na webu ZP 

7. RŮZNÉ 

7.1 Termín valné hromady je stanoven na neděli 22.3.2020 od 9:30 na Strahově. VS doporučí 

VH následující složení jednotlivých komisí: mandátová – J. Kuřina (+ návrh z pléna VH), 

návrhová – P. Hubal (+ návrh z pléna VH). Řízením VH je pověřen R. Táborský.  

7.4 VS byl seznámen s problematikou evidence startů jednotlivých plavců napříč plaveckými 

disciplínami a v součinnosti se sekretariátem ČSPS připravuje způsob, jak do IS ČSPS evidenci 

startů jednotlivých sportovců, aby mohl být následně tato účast vyhodnocena a použita např. 

pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovídá P. Hubal (ve spolupráci 

s Janem Bažilem).  

7.2 Příští schůze VS se bude konat 27.6.2020 po skončení MČR na Seči.                                               

VS DZP se mimo to sejde ke krátké poradě bezprostředně po skončení VH dne 22.3.2020. 


