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Zápis z 9. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 16. 10. 2018 v Praze na 

Strahově 
 

přítomni:   J. Boháč, P. Hottmar, P. Bednář, P. Náprstek, P. Mokrý  
omluveni: T. Ježek, M. Doktor   
hosté:        Z. Krpata, J. Adam 

   
1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 
 

□ 

 

 

 

 

 

 
 

 
□ 

 

Hodnocení V. závodu ČP mládeže v Kojetíně – STK se shodla, že poslední závod Českého poháru byl 

organizačně zvládnutý a pořadatel byl dobře připraven. Nový formát závodu dlouhých tratí se 

účastníkům líbil a bude pravděpodobně aplikován i příští sezonu při závodě ČP ve vytrvalosti. 
 

Ú- 1/8/18 trvá: STK připraví zprávu pro VV SRK ČSK s výčtem nedostatků při pořádání závodů 

v Račicích a žádost pro NOC o nápravu při pořádání hlavních domácích závodů v roce 2019.                    
 

Hodnocení činnosti Komise rozhodčích - STK ve spolupráci s Komisí rozhodčích vypracuje zprávu o 

práci rozhodčích se zaměřením na vyhodnocení nového způsobu odměňování rozhodčích zavedený 

v letošním roce.                                                                             Ú: 1/9/18: Z. Krpata  

                                                          T: 6. 11. 2018 
 

Ú-2/8/18 je plněn: Příprava termínové listiny hlavních domácích závodů 2019 – Z. Krpata představil 

předběžný harmonogram hlavních domácích závodů, který vychází z momentálně známých termínů 

mezinárodních závodů pro rok 2019. STK navrhuje oproti stávajícímu modelu vypustit z programu I. 

nominačního závodu (květen) všechny disciplíny benjamínků a jako náhradu navrhuje připravit dva 

závody ČP benjamínků (Chomutov a Ostrožská Nová Ves). Benjamínci budou mít tedy šanci splnit účast 

na třech závodech při nabídce šesti pohárových závodů. ČP mládeže v kategoriích žactva, dorostu a 

juniorů bude mít stejný systém pěti závodů (3xKT, 2xDT). Na schůzi STK byl dojednán termín ČP 

benjamínků v Chomutově, termín ČP benjamínků v ONV bude upřesněn. Výbor po projednání vzal 

návrh STK na vědomí. Finální verzi odešle Z. Krpata výboru ke schválení emailem.  

         

Výběr pořadatelů hlavních závodů – Předseda STK informoval, že do konce října bude vypsáno 

výběrové řízení na pořadatele MČR d.t. a ČP d.t. STK stanovila podmínky, přihlášky lze podávat do 

koce roku. Informace bude rozeslána do oddílů.                        Ú: 2/9/18: Z. Krpata  

                                                                                                    T: 6. 11. 2018 
 

□ 

 

 

 

 

Ú- 1/7/18 je plněn: Budoucnost programu M-ČR - předseda STK Z. Krpata připravil anketu k programu 

M-ČR 2019, která byla schválena výborem a následně rozeslána do oddílů. Spolu s podklady pro anketu 

bylo oddílům posláno i upozornění na nový registrační řád a vyžádání potvrzení o pravosti údajů pro 

aktualizaci databáze oddílů SRK doplněné o adresy bydliště jednotlivých registrovaných členů. 

Informace o trenérských třídách a přihláška ke školení vodní záchranné služby bude následovat, zatím 

není znám možný termín školení.                                            

□ 

 

Ú- 2/7/18 je plněn: Registrační řád ČSK - aktualizovaný registrační řád byl předložen, bez připomínek 

členů výboru. Cílem je sjednotit databázi a procesy pro všechny sekce ČSK. Databázi oddílů musí ČSK 

vložit do rejstříku MŠMT do 31. 12. 2018. Údaje pro aktualizaci údajů v databázi SRK doplněné o 

adresy bydliště jednotlivých registrovaných členů budou od oddílů vyžádány v průběhu podzimu, 

nejpozději na Valné hromadě SRK ČSK. Návrh byl projednán na Výboru ČSK. 
 

□ 

 

Ú- 2/5/18 je plněn: Certifikáty svazových trenérských licencí B a C - Z. Krpata podal informaci o 

počtech evidovaných trenérů v členské databázi ČSK - 170 trenérů B, 229 licence C. Seznam bude 

doplněn o chybějící jména, dle dostupných absolventských seznamů školení trenérů a údajů doplněných 

oddíly (viz výše). Pro již vyškolené trenéry licence C bude SRK ČSK v případě jejich zájmu připravena 

vystavit a zaslat certifikát potvrzující získání kvalifikace C. J. Boháč projednal tento postup s předsedy 

ostatních sekcí na výboru ČSK.  
 

1.     2.   Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež 

□ 

 

 

Výběr do SCM – Po posledním závodě ČP v Kojetíně byl uzavřen žebříček kandidátů do SCM. První kolo 

výběru do SCM bylo schváleno výborem a následně rozeslány pozvánky na druhé kolo. Všechny oddíly 

obdržely potřebné informace. 
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3.    Reprezentační družstva seniorů, juniorů, maratonu (RDS, RDJ, RDM) 
 

     RDS    

□ Schůzka s trenéry RSC k projednání svazových priorit – J. Boháč seznámil výbor s výsledky jednání s trenéry 

RSC Dukla a VSC MŠMT, na které byly zdůrazněny a diskutovány priority svazu v přípravě státní 

reprezentace, s požadavkem na profesionální přístup, důslednost ve všech složkách přípravy. Byly zmíněny 

některé nové impulsy v přípravě, potřeba využívat všech dostupných metodických, technologických a 

diagnostických postupů, abychom byli nadále konkurenceschopní ve stále silnějším a profesionálnějším 

mezinárodním prostředí. Schůzka na Dukle i v USK byla ze strany svazu (Boháč, Hottmar, Doktor) hodnocena 

pozitivně a splnila svůj účel. 
 

□ Kvalifikace na OH 2020 Tokio – reprezentační trenér podal informaci, že systém kvalifikace na OH byl ze 

strany ICF již zveřejněn a je k dispozici trenérům reprezentantů. 
   

□ Vyjetá místa na Evropské hry Minsk 2019 – P. Hotmar informoval o zveřejnění počtu vyjetých míst pro ČR na 

Evropské hry. Místa navíc přerozděleny pouze ženám, v disciplíně kajak muži nám zůstaly pouze dvě vyjetá 

místa. 
 

□ 

 

Příprava VT v dějišti OH 2020 Japonsko – projednán stav zajištění kempu, informace podal. P. Hottmar. Od 

ČOV potvrzen finanční příspěvek na VT, bude upřesněna jeho výše, předběžně 1 mil. P. Náprstek ověří výši 

příspěvku Dukly. 

                                                                                                    

□ 

 

VT Chula Vista – výjezd na podzimní kemp tréninkové skupiny kajakářů (trenér Souček) do střediska 

v Kalifornii je připraven, koordinace J. Dziadkowiac. 
 

□ 

 

Ú- 5/7/18 je plněn: Doplnění sortimentu dresů - P. Hottmar navrhl poptat u Alpine-Pro a objednat pro r. 2019  

nové dresy z funkčního materiálu. Zadání u výrobce proběhlo, je jeden vyhovující vzorek, čeká se, jaká bude 

možnost barevného potisku.  
 

□ 

 

 

Příprava nominačních kritérií 2019 - P. Hottmar informoval o přípravě nominačních kritérií. Již je znám 

celkový počet míst pro ČR na Evropské hry a systém kvalifikace na OH z MS v Szegedu, zatím ale neznáme 

časový pořad MS 2019. Návrh nominačních kritérií P. Hottmar rozešle výboru ke schválení emailem. 

□ 

 

Odměny za výsledky reprezentantů – odměny reprezentantů a trenérů za výsledky v roce 2018 byly projednány 

a schváleny v plné výši dle výpočtů daných kritérii. Celkově tak byla navýšena původně rozpočtovaná částka 

na odměny o 400 tis. Kč, což umožnil stav svazových financí.  
 

□ 

 

Testování tenzometrie – P. Hottmar informoval o připraveném tenzometrickém měření reprezentantů, 

plánovaném na poslední říjnový týden v Račicích. Konzultováno s trenéry reprezentantů. 

  

RDJ  

□ 

 

 

Hodnocení YOG Buenos Aires – P. Hottmar informoval, že naši tři závodníci předvedli na soutěži v netradiční 

disciplíně velmi dobré výsledky, J. Minařík získal bronz. Výbor uzavřel diskusi k netradiční disciplíně 

konstatováním, že YOG je pro závodníky nezapomenutelný zážitek a zkušenost, kde mohli nasát olympijskou 

atmosféru a samotná účast je dobrou motivací do dalších let. 
 

□ 

 

 

 

Předběžný plán činnosti RDJ – podána informace o nejbližších aktivitách RDJ v gesci svazu, na podzim 

proběhne VT v Nymburce, v prosinci vyrazí RDJ na VT do Livigna, v lednu do Bedřichova v J.h. a v únoru na 

VT na Benecko – Žalý. Ubytování pro všechny kempy je již objednáno. P. Hottmar připravuje na základě 

přihlášek členů RDJ obsazení na jednotlivé VT RDJ. Předběžně jsou také dohodnuté termíny tradičních jarních 

kempů na Obozu. S trenéry reprezentantů je průběžně komunikováno. 
 

□ Nominační kritéria RDJ – NK na rok 2019 včetně plánu práce družstva jsou v přípravě, budou zveřejněna 

v listopadu. 
 

 

RDM 

 

□ 

 

Činnost RDM – v říjnu proběhly poslední dva maratónské závody sezony Zvíkovský maratón a Krumlovský 

vodácký maratón, kterých se někteří reprezentanti zúčastnili. Informace podá T. ježek na příští schůzi výboru. 
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      4.   Různé 
 

□ 

 

Ú- 6/3/18 trvá: Průběžné hospodaření Národního olympijského centra vodních sportů v Račicích v letošním roce 

nelze dosud objektivně vyhodnotit z důvodů probíhajících výběrových řízení svazů veslování a kanoistiky na 

dodavatele služeb pro pořádání závodů a státní reprezentaci, a tím pozdrženou fakturaci významných akcí 

v centru. Ukončení VŘ na konci října umožní první srovnání v listopadu 2018. Mezitím uskutečněné MSJ ve  

veslování skončilo s významným kladným hospodářským výsledkem, což přispěje k další stabilizaci financování 

nákladného provozu centra, podobně jako výnosy z předchozích mezinárodních soutěží. Na 8. 11. je plánována 

schůze Výboru a VH NOC-VS, kde bude k dispozici průběžná zpráva o hospodaření v roce 2019. 
 

□ 

 

Rozdělení dotací oddílům – proces rozesílání dotací do oddílů běží podle plánu. Sekretariát upřesnil částku, která 

bude rozdělena oddílům z Programu MŠMT „Organizace sportu“ a „Sportovně talentovaná mládež“ podle nově 

schváleného klíče a rozeslal oddílům příkazní smlouvy s návodem, jak postupovat a textem vzorové faktury. 
 

□ 

 

Dotační program 2019 – Je předpoklad, že brzy bude vypsán nový dotační program na příští rok, je třeba 

připravit žádosti za celý svaz. Informovat oddíly o podávání vlastních žádostí o státní dotace přímo z MŠMT 

v programu Můj klub.  
 

□ 

 

Dotace na významné sportovní akce MŠMT 2019 -zpracovávají se dokumenty na podání žádosti o dotaci na ME 

juniorů a U23 2019 a podání žádosti k předfinancování Q-OH a SP Račice 2020.  

 

□ 

 

Catering v NOC Račice – byla diskutována informace, že M. Hájek se zajímá o dodavetelské poskytování služeb 

cateringu v Račicích. Žádost o podrobné informace byla předána do NOC-VS. Nový dodavatel může být řešením 

stávající nevyhovující situace. 
 

□ 

 

Těžba písku o okolí dráhy v Račicích – na základě rozhodnutí soudu ve prospěch NOC-VS bylo dosaženo 

dohody s těžařskou firmou, těžaři musí dosypat zpět letos odtěžené hráze, která způsobily další pokles hladiny 

vody. Byly stanoveny podmínky další těžby, aby neklesala voda na kanále. 

 

□ 
 

Ú- 10/2/18 v řešení : Posilovna v Račicích - Z. Krpata začal připravovat provozní řád posilovny v Račicích 

s předností pro kanoisty. 
 

□ 

 

Ú- 11/2/18 je plněn : školení pořadatelů závodů ČSK k záchranné službě -Z. Krpata představil nabídku školení 

pořadatelů závodů ČSK k záchranné službě při závodech od p. Laštovky. Teoretická část 1,5h a praktická část 

3h, stihne se za jeden den. Náklady jsou cca 2000 Kč/osoba. Každý absolvent kurzu obdrží certifikát vydávaný 

školitelem pro fyzické osoby. Z. Krpata rozešle informaci do oddílů a poptá zájem. Zástupcům organizátorů 

závodů ČSK (jeden za oddíl) uhradí svaz celou částku. Dalším zájemcům o celý kurz ČSK uhradí náklady za 

teoretickou část, praktickou část (polovina nákladů) uhradí účastník kurzu. Maximálně je možné přihlásit 20 

lidí. Informace o školení zatím do oddílů rozeslána nebyla, čeká se na to, až p. Laštovka stanoví termín školení. 
 

□ 

 

Kalendář ČSK – P. Hottmar pracuje s B. Žehanovou na obrázkovém kalendáři ČSK pro rok 2019, aby 

se stihl vytisknout do termínu konání valné hromady SRK ČSK. 
                                           

□ 

 

Ú- 7/7/18 je plněn: Kniha Trénink rychlostní kanoistiky – Distribuce knih probíhá podle zájmu na základě 

emailu, který byl rozeslán email do všech oddílů. Větší distribuce se očekává při testech SCM a na valné 

hromadě SRK ČSK. 
  

□ 

 

Disciplinární řízení - VV SRK obdržel podnět k disciplinárnímu řízení od S. Prucka proti vedení oddílu 

TJ VS Litovel kvůli neoprávněnému vyřazení z oddílu a kvůli přihlašování závodníků na závody bez 

lékařské prohlídky. Výbor v souladu s Řády ustavil pro tento účel disciplinární komisi ve složení J. 

Boháč, Z. Krpata, P. Náprstek. Disciplinární komise pověřila STK k vyzvání zúčastněných o doložení 

dalších podkladů a poté rozhodne, zda popř. kdy bude disciplinární řízení zahájeno. 
 

□ 

 

Ú- 8/7/18 je splněn: Anketa Kanoista roku 2018 – podle plánu proběhne vyhlášení ankety 23. 10. v Paspově sále 

ve Smíchovském pivovaře v Praze. Akce je připravena. Sekce připravily seznam pozvaných a návrh pořadí 

v kategoriích. Produkci připraví agentura, pozvánky dle návrhů sekcí byly rozeslány na začátku října. Program 

zajišťují T. Budka (ČT) a B. Žehanová.                                                   

□ 

 

Hodnocení ME mořských kajaků – podána informace o činnosti sportovně technické komise ČSK s blízkým 

vztahem k SRK, první oficiální ME mořských kajaků proběhlo začátkem října ve Španělsku. Závod byl 

organizačně velmi dobře připraven a český tým získal bronz zásluhou juniorky K. Paloudové. V Němecnu se 

konalo letos již 3. M-ČR v této disciplíně ICF. 
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□ 

 

 

Ú: 5/8/18 byl splněn – K. Kožíšek vypracoval plán přípravy kanoistek na příští sezonu. Plán byl výboru zaslán 

emailem. 

  

□ 

 

Mezinárodní závod mládeže v Polsku – podána informace že výběr rychlostních kanoistů Ostrožské Nové Vsi, 

Kojetína, Přerova a KVS Hranice startující pod hlavičkou Moravy na ČSK ohlášeném výjezdu získal v polských 

Katovicích pohár Polski Południowej.  

 

□ 

 

Organizační výbor na ME juniorů a u23 Račice – byl projednán a schválen návrh na ustavení organizačního 

výboru MEJ a ME U23 2019. Osvědčený organizační tým pro pořádání mezinárodních akcí byl schválen 

výborem i pro následující důležitou mezinárodní akci připravovanou v Račicích. 

 

□ 

 

Struktura webu kanoe.cz – proběhla diskuze k aktualizaci struktury webu kanoe.cz, návrhy budou předány S. 

Ježkovi 

 

□ 

 

Výbor ČSK – 4.10. proběhla schůze Výbor ČSK, J. boháč stručně referoval o projednávaných bodech , zápis 

z jednání byl rozeslán členům výboru. 

 

□ 

 

Příprava VH SRK ČSK - Výbor projednal zajištění organizace a přípravy písemných podkladů VH SRK ČSK, 

která se uskuteční 1.12. 2018 v Nymburce. Oznámení o termínu a místě konání VH bude  do oddílů rozesláno 

19.10.2018. Do 5.11. zpracují a zašlou předsedové komisí STK, KR, reprezentační trenér RDS, RDJ, RDM, 

vedoucí trenér SCM a zástupce komise veteránské kanoistiky na sekretariát podklady pro kompletaci písemné 

„Informace o činnosti SRK ČSK“. Sekretariát zpracuje hospodářskou zprávu. Pozvánka s programem jednání a 

materiály – informace o činnosti, hospodářská zpráva, jednací řád budou do oddílů rozeslány mailem nejpozději 

16.11. 2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Zapsal:  J. Adam                                                 

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná 6.11. 2018 


