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Zápis z 2. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 19. 2. 2019 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 

 

Vyhlášení pořadí ČP 2018 mládeže – za skvělé atmosféry proběhlo 26. 1. 2019 v Nymburce vyhlášení vítězů 

ČP 2018 jednotlivců při příležitosti testů RDJ. Předány motivační věcné ceny vítězům. 
                   

□ 

 

Ú - 1/9/18 byl splněn: Hodnocení činnosti Komise rozhodčích – STK ve spolupráci s komisí rozhodčích 

vyhodnotila nový způsob odměňování rozhodčích zavedeného v loňském roce a po projednání se rozhodla pro 

letošní rok ponechat výše a odstupňování odměn rozhodčím stejné, jako v roce 2018.  
                                     

□ 

 

Informace o přípravě hlavních závodů 2019 – Programy závodů ČP jsou hotovy a byly po projednání v Radě 

SCM a STK výborem odsouhlaseny. Z. Krpata obdržel nabídku na zajištění live-streamu ze závodu M-ČR 

dlouhé tratě v Týně n/Vlt. Prověří cenu a podmínky. S pořadateli závodů ČP je potřeba připravit smlouvy. 

 

                                                                                                                                       Ú 1/2/19: Z. Krpata 

                                                                                                                                       T: duben 2019 

 

□ 

 

Ú - 1/1/19 trvá: M-ČR krátké tratě 2019 – Z. Krpata připraví komplexní informaci pro kluby ohledně M-ČR 

na krátké tratě. Poslední verze programu vypsaných disciplín v jednotlivých věkových kategoriích na M-ČR je 

hotová a byla odeslána k projednání Radě SCM. 
 

□ 

 

 

 

Ú- 2/1/19 byl splněn: Omezení provozu podél závodní dráhy v Račicích - na návrh STK byl projednán zákaz 

používání nebržděných jízdních prostředků (brusle, skateboardy,…) při závodech v Račicích, a to výhradně 

z bezpečnostních důvodů. Informace o zákazu bude zveřejněna v rozpisech jednotlivých závodů. Z. Krpata 

dohodl s NOC Račice součinnost. Pro bruslaře a další kolečková zařízení bude vyhrazen úsek za vratným 

kanálem, od mostu na ostrov ke startu na 2km. Na obou stranách vyhrazeného prostoru budou umístěny zábrany 

s označením. Informace o zákazu bude vyvěšena při vstupu do areálu. Výbor návrh opatření schválil. 
 

□ 

 

Pravidla a směrnice 2019 – Z. Krpata provede poslední úpravy pravidel pro nadcházející sezonu. Upravená 

pravidla rozešle ke schválení výboru e-mailem. V průběhu března, po schválení, bude zveřejněno na kanoe.cz 

 
                                                                                                                                       Ú 2/2/19: Z. Krpata 

                                                                                                  T: duben 2019 
 

□ 

 

Ú - 3/1/19 je plněn: Školení vodních záchranářů – Z. Krpata začal evidovat přihlášky od zájemců na školení 

vodních záchranářů, které se uskuteční v termínu 23. – 24. 3. 2019 v Praze.  
 

□ 

 

Ú - 4/1/19 je postupně plněn: Aktualizace webu SRK ČSK - Z. Krpata se sešel se S. Ježkem a prodiskutovali 

úpravu webu na kanoe.cz., cílem je přehlednější struktura, snadnější dostupnost a aktuálnost. 
 

□ 

 

Ú - 5/1/19 trvá: Komise rozhodčích – Z. Krpata po konzultaci s Komisí rozhodčích předloží návrh zajištění 

podmínek pro činnost  rozhodčích během závodů v Račicích.  
                                                       

□ 

 

Nominace rozhodčích na mezinárodní soutěže 2019 - nominace ICF a ECA byly zveřejněny, většina žádostí 

ČSK byla schválena. Zástupci ČSK budou na všech hlavních závodech, včetně MS a před-OH regaty. 
 

□ 

 

Ceník služeb NOC Račice 2019 – byla podána informace z NOC o cenách 2019. Pro rok 2019 by měly ceny 

ubytování a pronájmů zůstat stejné, jako v loňském roce. Nově se při rezervaci ubytování budou vybírat zálohy. 

Ceny stravování zůstanou také v přibližně stejné výši. Bude upřesněno po dohodě s konečným dodavatelem 

cateringu.  

Změní se poplatek za stanování a vjezd + parkování osobních vozů v areálu během závodů. Za stan (bez rozdílu 

velikosti) se bude platit 100Kč/den a za osobní vůz taktéž 100Kč/den. Bezplatně bude možno parkovat mimo 

areál na vyhrazených parkovacích místech. Zatím neschváleno orgány NOC.  
 

□ 

 

Ú – 6/1/19 trvá: Výsledky regionálních celoročních soutěží klubů 2018 - oficiální výsledky regionálních lig 

za rok 2018 budou uveřejněny na webu kanoe.cz     
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□ 

 

Ú – 7/1/19 byl splněn: Rozpočet STK 2019 - rozpočet STK na letošní rok byl Z. Krpatou předložen výboru 

k projednání. Po diskusi byl rozpočet schválen, finální úpravy se provedou po potvrzení všech příjmů ČSK. 
 

□ 

 

Údržba startovacího zařízení – bude provedena údržba startovacího zařízení včetně výměny reproduktorů, 

klaksonu, pořízení kamery fals-start a vnitřních, vnějších hodin. Vše v rámci příprav MEJ 2019.  
 

□ 

 

Stav vody v Račicích – z důvodu dalšího poklesu hladiny vody bude provedeno prohloubení průjezdů 

z vratného kanálu do hlavního kanálu. Nutno vyřešit před prvními závody I. NZ. NOC provede výběr 

dodavatele prací. Monitorovat postup prací bude Z. Krpata. 

                                                                                                  Ú 3/2/19: Z. Krpata 

                                                                                                                                       T: duben 2019 

 

□ 

 

Jednání s Plavební správou - Z. Krpata podal informaci o jednání s Plavební správou, které proběhlo z iniciativy 

předsedy Českého svazu vodního motorismu p. Pěknice. ČSVM poukazuje na nedodržování „desatera“ na 

Vltavě ze strany veslařů a kanoistů, a podal návrh na opětovné povolení jízdy ve skluzu na motorovém člunu. 

Návrh byl Plavební správou zamítnut. Konečné stanovisko z jednání vyzývá všechny zúčastněné plavby na 

Vltavě k dodržování zásad platného Desatera. ČSK přenese informace do oddílů. 

 

                                                                                                                                       Ú 4/2/19: Z. Krpata 

                                                                                                                                       T: duben 2019 

 

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

□ 

 

Výběr sportovců do SCM 2019 – podána informace o ukončení výběru. Poslední, kdo měl možnost splnit testy, byl 

J. Jarolím (PIS), který však podmínky nesplnil. Výbor po projednání schválil návrh zařazení sportovců do SCM, tak, 

jak byl předložen radou SCM. Informovat oddíly, zveřejnit informace na webu kanoe.cz. 

 
                                                                                                                                       Ú 5/2/19: P. Hottmar 

                                                                                                                                       T: březen 2019 

□ 

 
Administrativa SCM, SpS 2019 – proces probíhá, P. Hottmar administruje podepsané smlouvy s detašovanými 

pracovišti, souhlasy rodičů, zátěžová EKG. Po splnění všech podmínek již oddíly začaly čerpat prostředky na 

sportovní přípravu podle finančních plánů a platných prováděcích pokynů. 

□ 

 
VT Oboz – tradiční jarní kempy mládeže na Obozu jsou plánovány stejně jako v loňských letech ve dvou 

tréninkových pobytech, přípravy probíhají. Oddíly obdrží potřebné informace. 

□ 

 
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. Sportovcům a 

detašovaným pracovištím, které nebudou plnit povinnost, hrozí pozastavení čerpání financí v rámci projektu SCM. 
 

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

   RDS    

□ Podmínky pro VT v dějišti OH 2020 – M. Doktor při březnové cestě do Japonska zajistí podpis smlouvy 

připravené ČSK v součinnosti s ČOV o exkluzivitě zázemí pro český tým v lokalitě. 

□ Jarní tréninkové kempy RD – podána informace reprezentačního trenéra, jednotlivé skupiny odjíždějí na tréninkové 

kempy, skupiny K. Leštiny, J. Součka a T. Ježka se připravují v tréninkovém centru v Chula Vistě, tým Fuksů 

trénuje v portugalském Montebelu, kam odcestuje i A. Kožíšková. C2 Dvořák-Janda odjela do Newportu a další 

skupiny plánují výjezd do Portugalska a Itálie, podle plánů jednotlivých RSC, schválených svazem. 
 

□ 
 

Ú – 8/1/19 trvá: Testy RDS – Testy členů RDS proběhly tradičně podle skupin. Testů se nezúčastnili všichni 

reprezentanti. P. Hottmar rozešle kompletní výsledky včetně přehledu dlouhodobého vývoje výkonů sportovců. 

Po diskusi o povinnosti účastnit se testů a měření fyziologických parametrů souvisejících s výkonem sportovců 

bylo rozhodnuto projednat problematiku s vedoucími resortních center.  
 

□ 

 

Ú – 9/1/19 je plněn: Realizační tým RD 2019 – Smlouvy se členy realizačního týmu RD jsou připraveny a 

postupně se členy podepisovány. 
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□ 

 

Nominační kritéria RDS 2019 – P. Hottmar informoval, že po diskusi s trenéry byla doladěna nominační kritéria 

posádky C2. Všichni zainteresovaní s návrhem úprav souhlasili, výbor nominační kritéria schválil. Nominační 

kritéria byla uveřejněna. 
 

□ 

 

Pravidla ICF – podána informace o zveřejnění nových pravidel ICF, platných pro mezinárodní závody od 1. 1. 

2019, a časových pořadů mezinárodních hlavních závodů sezony 2019. 
 

□ 

 

Tenzometrická měření členů RD – P. Hottmar informoval o přípravě tenzometrického testování na duben, 

postupně se hlásí zájemci, kandidáti startu v K4 muži, ženy, U23. 
 

□ 

 

Ú - 10/1/19 byl splněn: Smlouva s reprezentanty 2019 – po drobných úpravách textace svazových smluv a jejich 

příloh je smlouva připravena a reprezentanti již začali podepisovat. Termín ankety kanoisty roku 2019 byl 

stanoven na 4. 11. 2019 
 
 

□ 

 

Ú – 11/1/19 byl splněn: EH 2019 Minsk – P. Hottmar zkontroloval a doplnil chybějící data do rozsáhlých 

akreditačních formulářů. Akreditační formuláře všech uvažovaných účastníků her musely být vyplněny 

nejpozději do 3. 2. 2019. Pozdější a dodatečné akreditace již nebudou možné. 
 

□ 
 

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

MS Szeged. Připravuje se zajištění dopravy. 
 

□ 

 

Ú – 12/1/19 byl splněn: Pojištění léčebných výloh a odpovědnosti při výjezdech do zahraničí – P. Hottmar 

projednal spolupráci s pojišťovnou ERGO na rok 2019 a zajistil celoroční pojištění pro úzký tým + na jednotlivé 

akce bude zajišťováno pojištění jednotlivých účastníků výjezdu v rámci sponzorského plnění. 
 

□ 

 

Doplnění výstroje RD – informace o přípravě nového funkčního trika Alpine-Pro, pro závodění. Dodavatel zaslal 

vzorek funkčního trika v opraveném střihu dresu s krátkým rukávem, střih se již povedl podle potřeb a nyní čeká 

zkouška stálosti barev. 
 

□ 

 

Ú – 13/1/19 byl splněn: Rozpočet RDS na rok 2019 – návrh rozpočtu RDS na letošní rok byl P. Hottmarem 

předložen výboru. K návrhu nebylo připomínek. Schválení rozpočtu proběhne až po rozhodnutí MŠMT o 

přidělení dotace svazu a rozdělení mezi jednotlivé sekce ČSK. 

 

  RDJ 
 

 

□ 

 

Nominační kritéria RDJ – schválená nominační kritéria pro RDJ na sezónu 2019 byla zveřejněna na webu 

kanoe.cz 
 

□ Zimní tréninkové pobyty – RDJ za účasti řady dalších závodníků z oddílů absolvovala plánované dva zimní 

tréninkové kempy na Bedřichově a na Žalým. Obě akce byly povedené, za velkého zájmu účastníků. Pro příští 

rok bude plánován pro obě skupiny jeden společný termín VT Žalý.  
 

□ Obecné testy RDJ – podána informace o konání testů, které proběhy 26. 1. v SC Nymburk. Výsledky testů jsou 

zveřejněny. 
 

□ 

 

Ú – 14/1/19 byl splněn: Rozpočet RDJ – návrh rozpočtu RDJ na rok 2019 byl představen výboru. K návrhu 

nebyly připomínky. Definitivní rozpočet bude schválen až po rozhodnutí MŠMT o výši dotace svazu a rozdělení 

mezi jednotlivé sekce. 
 

□ 
 

VT Peschiera – podána informace o plánovaném jarním kempu RDJ v italské Peschieře, akce je připravena. 

     

RDM 
 

 

□ 

 

Nominační kritéria RDM – NK na rok 2019 byla společně s nominačními kritérii RDS a RDJ zveřejněna na webu 

kanoe.cz. 
 

□ 

 

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

roku 2018 z důvodu nákladnější 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. 
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             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, po účetních 

závěrkách NOC. Podle předběžných výsledků bylo hospodaření roku 2019 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.  
 

□ 

 

Ú-15/1/19 byl splněn: Investiční dotace pro reprezentaci – podána informace o otevření výzvy dotačního 

programu MŠMT na pořízení investičního materiálu pro státní reprezentaci s tím, že platí povinnost 20% 

spoluúčasti z vlastních zdrojů. Trenéři RD, STK a sekretariát připravily návrhy na pořízení strojních investic, 

výbor se po diskuzi, s ohledem na povinnou spoluúčast, shodl na návrzích pořízení mikrobusu a K4 pro ženy. 

Společně s požadavkem sekce kanoistiky na divokých vodách bude připravena  žádost o dotaci.  

 
                                                                                                                                       Ú 5/2/19: J. Adam, P. Mokrý 

                                                                                                                                       T: duben 2019 
 

□ Z jednání Výkonného výboru ČSK – J. Boháč podal informaci z jednání svazového výboru, které proběhlo 5. 

února. 2019. Zápis z jednání Výboru ČSK byl členům výboru SRK rozeslán e-mailem. 
 

□ 

 

Ú – 16/1/19 byl splněn: Rozpočet SRK ČSK 2019 – sekretariát připravil návrh rozpočtu podle jednotlivých 

rozpočtových středisek a předložil jej výboru. Výbor navrhovaný rozpočet schválil. 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 předsedy svazu. Prostředky pro činnost svazu 

a sekce je tak pro začátek roku, do doby obdržení státních dotací, zajištěna. 
 

□ 

 

Olympijské festivaly – podána informace o možnosti svazu účastnit se letních festivalů, pořádaných během LOH 

Tokio 2020 ve vybraných městech ČR. Čeká se na výběr lokalit (zatím požádaly Ostrava a Brno, očekává se 

zájem dalších). 
 

 

 

Zapsal:  J. Adam  

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná 16. 4. 2019 

                                                


