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Zápis z 1. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 22. 1. 2019 v Praze na Strahově 
 

přítomni:   J. Boháč, P. Bednář, P. Náprstek, M. Doktor, P. Hottmar,  
hosté:       T. Ježek, Z. Krpata, J. Adam, P. Mokrý 
   
 
1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  

 

□ 

 

Pořadí ČP 2018 mládeže – podána informace o přípravě vyhlášení vítězů ČP 2018 jednotlivců, proběhne při 

příležitosti testů RDJ v Nymburce v sobotu 26. 1. 2019. Připraveny ceny pro vítěze. 
                     

□ 

 

Ú - 1/9/18 trvá: 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 loňském roce, popřípadě upraví sazby pro letošní rok.                                                               
 

□ 

 

Termínová listina hlavních domácích závodů 2019 – projednána a schválena základní skladba termínové listiny 

SRK ČSK, obsahuje 5 závodů ČP, 2 závody ČP benjamínků a 2 nominační závody v maratónu. Na základě 

výběrového řízení byli vybráni pořadatelé 1. závodu ČP a zároveň M-ČR dl. tratě – Týn nad Vltavou, a 5. 

závodu ČP dl. tratě – Chomutov (jezero Matylda). Oba nominační závody v maratónu uspořádá Sokol Hradec 

Králové. 

□ 

 

Informace o přípravě hlavních závodů  – byly projednány a schváleny záměry, navržené STK a Radou SCM. 

2. závod ČP a zároveň nominační závod seniorů se opět bude konat v sobotu, neděli a pondělí z důvodu státních 

maturit. Do programu závodu bude vložena netradiční disciplína K1 400m jako součást nominačních kritérií 

RDS pro posádky. Součástí programu bude v pondělí závod MČR dlouhé tratě seniorů v singlových 

disciplínách. Benjamínci na 2. závodu ČP nestartují vůbec, bude kompenzováno samostatnými závody. 

3. závod ČP mládeže na krátké tratě a zároveň nominační závod juniorů bude mít klasický třídenní formát 

v Račicích, opět bude umožněno startovat slovenským mládežnickým týmům. 

5. závod ČP dl. tratě se pojede ve stejném formátu jako v loňském roce, první den intervalově, druhý den 

s hromadným startem. 

Novinkou v  sezoně budou dva závody ČP benjamínků (Chomutov a Ostrožská Nová Ves). 
 

□ 

 

 

 

 

MČR krátké tratě 2019 – projednán a schválen návrh STK na formát a obsah uspořádání mistrovství. Na 

základě výsledků ankety je MČR kr.tratě čtyřdenní, počítá se s +/- 480-ti starty ve čtyřech dnech (loni 420 

startů ve třech dnech). Rozdělení tratí a disciplín dolaďuje STK ve spolupráci s Radou SCM. Bude schváleno 

dodatečně. 

Pro zvládnutí předpokládaného vyššího počtu účastníků bude v račickém areálu posílena infrastruktura. 

Předpokládá se, že bude naddimenzována stejně jako při MEJ + U23, které závodům M-ČR předchází. NOC 

plánuje umožnění stanování na ostrově, kde budou instalovány mobilní toalety. Další mobilní umývárna by 

měla být umístěna u plechové budovy. Ve vratném kanálu by mělo být z ostrova k dispozici nástupní molo. 

Z důvodu konání M-ČR ve veslování (28–30.6.) a MEJ + U23 v kanoistice (11–14.7.) bude račický areál 

k dispozici pro letní oddílová soustředění pouze v termínu 1–7. 7. Příjezd před MČR nejdříve v úterý 16. 7. 

v poledne. V únoru bude připravena informace pro kluby. 

                                                                               Ú: 1/1/19: Z. Krpata 

                                                                    T: 19. 2. 2019 
 

□ 

 

 

 

Omezení provozu podél závodní dráhy v Račicích – byl projednán návrh STK na zákaz používání nebržděných 

jízdních prostředků při závodech v Račicích, a to z bezpečnostních důvodů. STK k návrhu dospěla po 

vyhodnocení nárůstu provozu a kolizních situací, způsobená především jezdci na kolečkových bruslích, 

skateboardech apod. Zákaz bude projednán s provozovatelem areálu a byl by obsažen v propozicích račických 

závodů. Povolené by zůstalo použití jízdního kola a koloběžky. Po konzultaci s NOC bude předloženo ke 

schválení výboru.                                                                                   Ú: 2/1/19: Z. Krpata 

                                                                                                                T: 19. 2. 2019 
 

□ 

 

Catering v NOC Račice – podána informace o jednáních ke změně dodavatele cateringu. Původní zájemce o 

poskytování služby M. Hájek po vyjasnění podmínek s NOC Račice od záměru upustil. Stravování bude i 

nadále v režii dodavatelů NOC Račice. 
 

□ 

 

Databáze zástupců oddílů, aktualizace registru oddílů – podána informace o aktualizaci databáze kontaktů 

členských klubů a odpovědných osob za jednotlivé kluby. Na základě výzvy rozeslaném oddílům na podzim 

loňského roku byla databáze odpovědných zástupců oddílů aktualizována včetně kontaktů. Aktualizace registru 

oddílů běží, registr se čistí. 
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□ 

 

Školení vodních záchranářů – Z. Krpata dohodl termín školení na 23. – 24. 3. 2019, informaci rozešle do oddílů 

a bude registrovat přihlášky od zájemců.                                                 Ú: 3/1/19: Z. Krpata 

                                                                          T: 19. 2. 2019 
 

□ 

 

Aktualizace webu SRK ČSK - Z. Krpata sjedná schůzku se S. Ježkem a prodiskutují úpravu webu, na kanoe.cz, 

cílem je přehlednější struktura, snadnější dostupnost dokumentů a aktuálnost.      

                                                                                                                   Ú: 4/1/19: Z. Krpata 

                                                                            T: 19. 2. 2019 
 

□ 

 

Komise rozhodčích – Schválen návrh nominace komise na obsazení mezinárodních rozhodčí na soutěžích ICF 

a ECA v roce 2019. Výbor dále schválil vyslání M. Mazura na seminář rozhodčích s cílem absolvovat zkoušku 

a získat licenci ICF v Nottinghamu. Z. Krpata po konzultaci s komisí předloží návrh zajištění činnosti  

rozhodčích během závodů v Račicích.                                                       Ú: 5/1/19: Z. Krpata 

                                                                               T: 19. 2. 2019 
 

□ 

 

Ceník služeb NOC Račice 2019 – byla podána informace z NOC, že pro rok 2019 by měly ceny ubytování a 

pronájmů zůstat stejné, jako v loňském roce. Zatím neschváleno orgány NOC. Bude upřesněno, včetně cen 

stravování, po jejich nastavení po dohodě s konečným dodavatelem cateringu. 
 

□ 

 

Výsledky regionálních celoročních soutěží klubů 2018 - oficiální výsledky regionálních lig za rok 2018 budou 

uveřejněny na webu kanoe.cz                                                                    Ú: 6/1/19: Z. Krpata 

                                                                             T: 19. 2. 2019 
 

□ 

 

Rozpočet STK 2019 – rozpočet STK na letošní rok je v přípravě, předpokládá se navýšení z důvodu 

čtyřdenního programu MČR plus nové dva závody ČP benjamínků. Bude předložen na příštím jednání výboru. 

                                                                                          Ú: 7/1/19: Z. Krpata 

                                                                              T: 19. 2. 2019 

 
 

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

□ 

 
 

Schůzka Rady SCM na Strahově – podána informace ze zasedání Rady SCM, na základě časových možností 

jednotlivých závodů navrhla předběžný výběr disciplín pro závody ČP mládeže 2019. Změny jsou oproti roku 2018 

jen minimální, k drobnému zvýšení počtu disciplín dojde na MČR při prodloužení MČR o den – hlavně u 

benjamínků. Návrh projedná STK a finální návrh schválí výbor SRK ČSK. 

□ 

 

Druhé kolo výběru do SCM 2019 – podána informace o ukončení výběru, při testech RDJ má možnost testy splnit 

pouze J. Jarolím (PIS) který se nemohl ze zdravotních důvodů účastnit testů v předchozích termínech. Výbor 

schvaluje zařazení sportovců do SCM. 
□ 

 
Možnost změny kritérií pro výběr do SCM – P. Hottmar informoval, že po testech SCM 2018 provedl modelový 

výpočet změnou bodování testů, bez zvýhodnění plavání oproti běhu. Výstupy jsou Radě CSM k dispozici. Případné 

korekce kritérií budou diskutovány při přípravě kritérií na rok 2019/2020. 

□ 

 
Přehledy SCM a SpS a financování 2019 – po předběžném schválení (e-mail) byly schváleny tabulky se jmény 

sportovců a trenérů SCM a SpS, s návrhem dělení finančních prostředků mezi kluby na rok 2019. Materiály byly 

v termínu předány na MŠMT. Informace o rozdělení financí SCM a SpS byla do klubů rozeslána. P. Hottmar 

informoval členy výboru, že oddíly postupně začínají podepisovat smlouvy SCM, SpS a řešit další potřebnou 

administrativu a po splnění podmínek zahajují čerpání prostředků SCM na sportovní přípravu podle finančních plánů 

a platných prováděcích pokynů SCM. 

□ 

 
Tréninkové deníky – detašovaným pracovištím SCM bude opět zdůrazněna povinnost členů SCM řádně vyplňovat 

tréninkové deníky a povinnost trenérů SCM vyplňovat součty z deníků na www.kanoe.cz. Těm, co nevyplňují, hrozí 

pozastavení čerpání financí v rámci projektu SCM. 

□ 

 
Přidělování svazových lodí C1 ženy - Rada SCM se shodla, že svazové lodě C1, nakoupené v rámci podpory rozvoje 

disciplíny, budou přidělovány jmenovitě konkrétní sportovkyni. Další přerozdělení lodí proběhne podle výkonnosti 

nejpozději po prvním závodě ČP na krátkých tratích v roce 2019. 
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        3.    Reprezentační družstva seniorů, juniorů, maratonu (RDS, RDJ, RDM) 
 

     RDS    

□ VT v dějišti OH 2020 Japonsko – P. Hottmar informoval o zdokonalených podmínkách pro pobyt týmu, o nově 

postavené budově vedle loděnice, kterou RDS plánuje po úpravě a vybavení využít k ubytování pro závěrečný 

kemp před OH 2020. Soustředění je plánováno také na listopad 2019. O místo a možnost tréninku se před OH 

zajímá stále více dalších národních týmů. ČSK v součinnosti s ČOV připravuje uzavření smlouvy o exkluzivitě 

zázemí pro český tým v lokalitě. Stávající předpoklad je sdílení lokality pro závěrečný kemp před OH pouze 

s týmy Belgie a Slovenska. 
 

□ Zimní tréninkové kempy – zimní lyžařské tréninkové kempy aspirantů startu za RDS probíhají podle plánu, 

skupina M. Fuksy se připravuje v bulharském Belmekenu, část RDS odjela na soustředění do italského Livigna, 

část RDS je na Mísečkách. 
 

□ 

 

Testy RDS – podána informace o probíhajících testech RDS, po náhradním běhu v hale na Strahově v pátek 25. 

1. a po náhradních termínech plavání a silových testů jednotlivých skupin P. Hottmar rozešle výsledky včetně 

přehledu dlouhodobého výkonnostního vývoje.                                           Ú: 8/1/19: P. Hottmar 

                                                                                 T: 19. 2. 2019 
 

□ 

 

Realizační tým RD 2019 – projednán a schválen návrh na složení realizačního týmu RDS s rozpočtem na jeho 

zajištění, tým je ve stejném rozsahu jako v loňském roce, část členů týmu působí i v rámci RSC. Smlouvy s členy 

realizačního týmu RD připraví sekretariát.                                                   Ú: 9/1/19: J. Adam 

                                                                                 T: 19. 2. 2019 

 

□ 

 

Nominační kritéria RDS - NK na rok 2019, připomínkovaná a opakovaně projednávaná od podzimu, byla 

výborem schválena. Poslední drobné úpravy se týkaly termínu přihlášek na EH. NK budou zveřejněna. 
 

□ 

 

Schůzka reprezentačního trenéra s trenéry reprezentantů – P. Hottmar informoval o závěrech schůzky s trenéry 

hlavních kandidátů do čtyřkajaku mužů a zároveň nejúspěšnějších závodníků K4 – některých kandidátů do K4 

2019. P. Hottmar vyjasnil hlavní otázky způsobu nominace, která je závislá na mnoha faktorech, hlavním bude 

výkonnost na I.NZ 2019. Na schůzce se diskutoval také způsob přípravy a přítomní vyjádřili své představy o 

přípravě K4. Závodníci a trenéři Dukly požádali, aby přípravu K4 mužů koordinoval pouze Jerzy Dziadkowiec, 

který byl na základě toho pověřen reprezentačním trenérem přípravou K4 do nominačního závodu. Trénink K4 

v období před NZ je podle názoru většiny trenérů a závodníků žádoucí. Po nominačním závodě bude určen další 

postup.  

Výbor ocenil důkladnost přípravy ke složení posádek pro kvalifikaci na OH a navržený postup vzal na vědomí. 
 

□ 

 

Odměny za výsledky na mezinárodních soutěžích 2019 – P. Hottmar zaslal návrh odměn za výsledky na 

mezinárodních soutěžích 2019 a vyjetí místa na OH. Po projednání výbor návrh schválil. Celkový limit odměn 

za výsledky na mezinárodních soutěžích výbor určil 1 500 000 Kč. Do limitu se nepočítají odměny za vyjetí míst 

na OH 2020 (100 tis. Kč/závodník) 
 

□ 

 

Smlouva s reprezentanty 2019 – projednány drobné úpravy textace svazových smluv a jejich příloh. P. Hottmar 

připraví smlouvy s reprezentanty a předá k podpisu. Do smlouvy je potřeba zahrnout termín vyhlášení ankety 

kanoisty roku 2019.                                                                                      Ú: 10/1/19: P. Hottmar 

                                                                               T: 19. 2. 2019 
 

□ 

 

EH 2019 Minsk – podána informace o předběžném přihlašování, probíhá vyplňování rozsáhlých akreditačních 

formulářů pro pořadatele, všichni účastníci s reálným výhledem účasti na hrách je musí vyplnit nejpozději do 3. 

2. 2019, P. Hottmar údaje zkontroluje a vyžádá chybějící, či doplní.         Ú: 11/1/19: P. Hottmar 

                                                                               T: 19. 2. 2019 
 

□ 

 

Změna ředitele VSC – proběhla schůzka s novou ředitelkou VSC při USK Praha L. Kovářovou, která představila 

vize fungování střediska MŠMT, včetně nových možností podpory přípravy sportovců. Na schůzce byla 

diskutována úroveň stávající spolupráce mezi VSC a ČSK s tím, že v činnosti střediska budou nadále 

respektovány záměry a potřeby svazu. Byl vyjádřen zájem svazu o nově nabízený servis, především v oblasti 

inovace technologií v přípravě. P. Hottmar požádal o spárování akcelerometru s GPS a o vývoj softwaru, 

umožňujícího sledovat v průběhu jízdy trenérem a sportovcem všechny hlavní ukazatele výkonu (rychlost a 

frekvenci pádlování + SF). 
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□ 
 

Příprava výjezdů na akce RDS - probíhají rezervace ubytování a zálohové platby na SP Duisburg a SP Poznaň. 
 

□ 

 

Pojištění léčebných výloh a odpovědnosti při výjezdech do zahraničí – projednání spolupráce s pojišťovnou 

ERGO na rok 2019, kontrakt pokračuje, P. Hottmar vyžádá celoroční pojištění pro úzký tým + na jednotlivé akce 

bude zajišťováno pojištění jednotlivých účastníků výjezdu.                       Ú: 12/1/19: P. Hottmar 

                                                                               T: 19. 2. 2019 
 

□ 

 

Doplnění výstroje RD – informace o přípravě vzorku funkčního trika Alpine pro, dodavatel zaslal vzorek 

funkčního trika ve střihu dresu s krátkým rukávem, bude provedena korekce návrhu střihu a zkouška stálosti 

barev (potřeba užšího pasu, širšího hrudníku, kratších a širších rukávů)  
 

□ 

 

Rozpočet RDS na rok 2019 – diskutovány potřeby pro rozpočet RDS na rok 2019, návrh se postupně dotváří 

podle dostupných informací od jednotlivých pořadatelů akcí, kterých se RDS zúčastní. Schválení rozpočtu 

proběhne až po rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace svazu a rozdělení mezi jednotlivé sekce ČSK.                                             

P. Hottmar představí první návrh rozpočtu na příští schůzi výboru.             Ú: 13/1/19: P. Hottmar 

                                                                                   T: 19. 2. 2019 

RDJ 
 

 

□ 

 

Nominační kritéria RDJ – opakované projednávaná NK RDJ na rok 2019 byla výborem schválena, kritéria budou 

zveřejněna na webu kanoe.cz 
 

□ Zimní tréninkové kempy – podána informace o přípravných lyžařských kempech členů RDJ, probíhajících podle 

plánu v lokalitách Livigno, Bedřichov, Žalý, za účasti celé řady oddílů.   
 

□ Obecné testy RDJ – podána informace o připravenosti testů, které proběhnou v sobotu 26. 1. v SC Nymburk. 

Účastníci obdrželi v předstihu potřebné informace 
 

□ 

 

Rozpočet RDJ – rozpočet RDJ na rok 2019 je v přípravě, P. Hottmar podle dostupných informaci představí návrh 

rozpočtu na příští schůzi výboru.                                                                   Ú: 14/1/19: P. Hottmar 

                                                                                   T: 19. 2. 2019 
 

□ 

 

Závod OH nadějí 2019 – podána informace o změně pořadatelství akce, závody byly přesunuty zpět na Slovensko 

do lokality Zemník. 
 

□ 

 

Financování přípravy mimo akce RDJ – projednán návrh Rady SCM na proplácení individuální přípravy 

úspěšných závodníků (členů RDJ a SCM zařazených do skupiny A, B) z rozpočtu RDJ s tím, že by se neúčastnili 

plánovaných společných akcí RDJ, a takto ušetřené prostředky by využili k uhrazení individuálních kempů. Po 

diskusi nebyl návrh výborem schválen s tím, že v juniorské kategorii výbor z řady důvodů preferuje společnou 

přípravu družstva a návrh neodpovídá schválenému plánu činnosti RDJ.    
 

RDM 
 

 

□ 

 

Nominační kritéria RDM – NK na rok 2019 byla reprezentačním trenérem T. Ježkem představena, projednána a 

výborem schválena už v listopadu, a budou společně s nominačními kritérii RDS a RDJ zveřejněna. 
  

□ 

 

Rozpočet RDM na rok 2019 – rozpočet, předložený a předběžně schválený již v listopadu je mírně navýšen oproti 

roku 2018 z důvodu dražší účasti na MS-M, které se koná v Číně. Definitivní podoba rozpočtu bude schválena 

až po rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace svazu a rozdělení mezi jednotlivé sekce ČSK 

 

□ 

 
 

Plánování akcí RDM – T. Ježek informoval členy výboru o plánu RDM a přípravy hlavních akcí RDM, ubytování 

na MEM, doprava na SPM a přeprava lodí na MSM. 

             4.   Různé 
 
 

□ 

 

Ú - 6/3/18 trvá: Informace o průběžném hospodaření a výhledu hospodářského výsledku Národního 

olympijského centra vodních sportů v Račicích za rok 2018 bude podána na příštím výboru. Podle předběžných 

výsledků bylo hospodaření výrazně úspornější, než v předchozích dvou letech. Došlo k úspoře provozních 

nákladů i povinných finančních podílů na investicích ze státní dotace. Významným přínosem pro NOC byla i 

finančně úspěšná organizace MSJ 2018 ve veslování. K 22. 1. nejsou konečné výsledky hospodaření k dispozici. 
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□ 

 

Investiční dotace pro reprezentaci – podána informace o vypsání programu na pořízení investičního materiálu. 

Trenéři RD, STK a sekretariát připraví návrhy na strojní investice do 5. 2., aby se tyto návrhy mohly 

prodiskutovat na schůzi Výboru ČSK a mohly být zapracovány do svazové žádosti o dotaci. 

Ú: 15/1/19: P. Hottmar, Z. Krpata, J. Adam 

                                                  T: 5. 2. 2019 
 

□ 

 

Podnět k disciplinárnímu řízení (Litovel) – výbor byl seznámen s šetřením disciplinární komise k podnětu na 

zahájení disciplinárního řízení s TJ VS Litovel (neoprávněné vyškrtnutí z registru SRK ČSK, přihlašování 

závodníků na závody bez potvrzení o jejich zdravotní způsobilosti). Komise shromáždila podklady a po 

projednání v souladu s obecně platnou právní úpravou a Řády ČSK 26. 11. 2019 konstatovala, že v obou 

případech k disciplinárnímu přestupku podle Disciplinárního řádu ČSK ani podle jiného předpisu ČSK nedošlo. 

Rozhodnutí klubu o pokynech pro změny v registraci členů u ČSK je vnitřní záležitostí klubu, které jsou řešeny 

v rámci stanov a vnitřních předpisů daného klubu. Nebylo též prokázáno, že by došlo k porušení Pravidel 

rychlostní kanoistiky, a proto komise řízení v souladu s článkem 8 disciplinárního řádu zastavila. Disciplinární 

komise doporučila TJ VS Litovel respektovat pravomocné rozhodnutí soudu v občansko-právním sporu. STK 

vyzvala TJ VS Litovel k nápravě údajů v členské evidenci klubu a v registraci ČSK a požádala o informace, 

jakým způsobem byla situace v rámci oddílu-klubu vyřešena. Předkladatel podnětu byl o závěrech disciplinární 

komise informován.  
 

□ 

 

Informace ke správě majetku ČSK – aktuální informaci podal J. Heller, pověřený správou areálu na Císařské 

louce v Praze a kempu na Slapech-Skalici. Představil výboru návrh nové pětileté nájemní smlouvy s nájemcem 

kempu na Slapech p. Strnadem. Nabídka p. Strnada byla v rámci vypsaného výběrového řízení pro svaz 

nejvýhodnější jak ve výši nájmu, tak i v trvalých investicích do areálu. Výbor po projednání schválil uzavření 

smlouvy. 

V areálu na Císařské louce končí nájemní smlouva k 31. 12. 2019. Výbor pověřil J. Hellera přípravou  a 

vypsáním výběrového řízení na nájemce areálu od 1. 1. 2020. 
 

□ Výkonný výbor ČSK – J. Boháč informoval o plánovaném jednání Výboru ČSK, připravovaném na 5. 2. 2019. 

□ 

 

Rozpočet SRK ČSK 2019 – projednány dostupné informace k sestavní rozpočtu sekce. MŠMT dosud 

nezveřejnilo výši státní podpory pro jednotlivé sportovní svazy. Předseda J. Boháč informoval výbor, že SRK 

pro účel finančního překlenutí začátku roku využívá vlastního rezervního fondu, a svaz každoročně žádá o 

půjčku z rezervního fondu svazů u ČUS, která je ručena osobní směnkou. Sekretariát připraví předběžný 

rozpočet sekce z dostupných informací a pravděpodobných předpokladů. Do 5. 2. podá informaci o současném 

stavu cash-flow sekce pro jednání Výboru ČSK.                               Ú: 16/1/19: J. Adam 

                                                              T: 19. 2. 2019 

 

□ 

 

Příprava MEJ / U23 v Račicích – J. Boháč informoval, že příprava akce běží podle harmonogramu. Na žádost o 

poskytnutí dotace na pořádání mistrovství zatím není z MŠMT žádná reakce. Organizace počítá s plánovanou 

dlouhodobou uzávěrou a rekonstrukcí mostu přes Labe ve Štětí. Ředitel organizačního výboru P. Šebesta bude 

přizván na příští výbor, aby sdělil aktuální stav příprav závodu.  
 

□ 

 

Zaknihování akcií SC Račice a.s. – výbor byl informován o společném záměru akcionářů, ČVS (89%) a ČSK 

(11%) zaknihovat akcie, což je podmínka účasti ve výběrových řízeních na akce financované z veřejných zdrojů.  
 

□ 

 

Termíny schůzí Výboru SRK ČSK – po projednání byly stanoveny tyto termíny na první pololetí -  19. 2., 16. 

4., 14. 5. a  11. 6., v březnu  výbor jednat nebude. Na příštím jednání výboru budou stanoveny a schváleny 

zbývající termíny schůzí výboru do konce roku. 
 

□ 

 

Vyhodnocení jednání prosincové valné hromady SRK ČSK – výbor zhodnotil valnou hromadu sekce a celkovou 

atmosféru jednání pozitivně. Konstatoval relativně dobrý rozsah informovanosti delegátů o činnosti sekce, o 

čemž svědčí minimum dotazů. Usnesení valné hromady sekce bude naplňováno v rámci pracovního pořádku 

sekretariátu a jednání výboru. 
 

□ 

 

 

 

Novela legislativy k podmínkám pro provoz malých plavidel – J. Boháč informoval o připravované novele 

vyhlášky, a výzvě MD ČR k připomínkování návrhu. Připomínky shromážděné v rámci svazu, v součinnosti 

s veslaři, jachtaři a raftaři, k až úsměvným nesmyslům v návrhu novely vyhlášky 334/20015 Sb. o vedení 

rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k 

provozu na vodních cestách (např. dostatečný prostor ve čtyřkajaku pro uložení záchranného voru, atp.) budou 

zaslány příslušným orgánům. Připomínky se týkají nepraktického a neproveditelného povinného technického 

vybavení závodních lodí, vč. dračích. Předpokládá se vstřícnost ministerstva k připomínkám.  
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□ 

 
Školení trenérů 3. třídy – P. Hottmar informoval o uskutečněném školení trenérů 3. třídy, konaném 19. - 20. 1. 

2019 v Praze na Strahově za účasti 49 posluchačů. Obecnou část školení zajišťovala VOŠ ČUS, speciální část 

zajistil P. Hottmar, celkem vyučovalo 15 přednášejících expertů. 
 

□ 

 

Zastoupení ČSK v Krajské organizaci ČUS v jihočeském kraji – J. Boháč informoval o aktivitách kanoistických 

oddílů v rámci krajů ČR. V několika málo krajích působí v KO ČUS z rozhodnutí Výboru ČSK krajská 

Sportovně technická komise ČSK, která koordinuje aktivity kanoistických oddílů v rámci kraje a zastupuje 

zájmy kanoistiky u krajských institucí. Jar. Luňáček, který zastupuje krajskou STK v orgánech KO ČUS avizoval 

ukončení působení v této roli a navrhl svého nástupce Jana Luňáčka. Výbor sekce s návrhem souhlasí a návrh 

bude předložen ke schválení svazovému výboru 5.2.                       Ú: 16/1/19: J. Boháč 

                                                                                                           T: 5. 2. 2019 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam  

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná 19. 2. 2019 

                                                


