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Zápis z 3. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 16. 4. 2019 v Praze na Strahově 

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

1.  Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 

 

Ú - 1/2/19 je splněn: Informace o přípravě hlavních závodů 2019 – Programy a informace o závodech ČP byly 

zveřejněny na webu kanoe.cz a rozeslány do oddílů. Smlouva s pořadatelem M-ČR na dlouhých tratích v Týně 

n/Vlt. je podepsána. Program I.NZ je hotov, časový pořad na hlavní nominační disciplíny je zpracován.  
                 

□ 

 

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 projednána Radou SCM. Z. Krpata informoval výbor o možnosti pořízení streamu z MČR a 

zaslal výboru cenovou kalkulaci.  
                                   

□ 

 

Ú - 2/2/19 je splněn: Pravidla a směrnice 2019 – Nová pravidla a řády rychlostní kanoistiky byla schválena 

výborem a uveřejněna na webu kanoe.cz 
 

□ 

 

Ú - 3/1/19 je splněn: Školení vodních záchranářů úspěšně proběhlo. Výbor schválil uhrazení nákladů všem 

účastníkům. Z. Krpata dodá seznam proškolených, který bude založen na ČSK. 
 

□ 

 

Ú - 4/1/19 je splněn: Aktualizace webu SRK ČSK – S. Ježek po konzultaci se Z. Krpatou částečně upravil 

stránky rychlostní kanoistiky na webu kanoe.cz. Stránky jsou nyní aktuálnější a přehlednější. 
 

□ 

 

Ú - 5/1/19 je splněn: Komise rozhodčích - Z. Krpata po konzultaci s Komisí rozhodčích zajistil podmínky pro 

činnost rozhodčích během závodů v Račicích během I.NZ, II.NZ a MČR, budou rozhodčí ubytováni 

v Račicích.  
                                                                                                                                  

□ 

 

Ú - 6/1/19 je splněn: Oficiální výsledky regionálních celoročních soutěží klubů 2018 byly uveřejněny na webu 

kanoe.cz     
 

□ 

 

Údržba startovacího zařízení – Startovací zařízení v Račicích je po technické revizi, byla provedena výměna 

reproduktorů, klaksonu. Dále bude pořízena kamera fals-start a vnitřních, vnějších hodin. Vše v rámci příprav 

MEJ 2019.                                                                                          

                                                                                                          Ú: 1/3/19: Z. Krpata 

                                                                                                          T: 14. 5. 2019 
 

□ 

 

Ú 3/2/19 je splněn: Stav hladiny v Račicích – z důvodu dalšího poklesu hladiny je aktuálně prováděno 

prohloubení dna obou průjezdů z vratného kanálu do hlavního kanálu. Poptávka NOC u několika dodavatelů 

prací pomohla k dosažení akceptovatelné ceny (110 tis. Kč bez DPH). K zastavení poklesu hladiny je 

dlouhodobě prováděna řada opatření, bude připravena informace pro oddíly. 
                                                    

□ 

 

Ú - 4/2/19 je splněn: Jednání s Plavební správou o provozu v Praze na Vltavě – Po jednání s plavební správou 

vyvolaném p. Pěknice, předsedou Českého svazu vodního motorismu, Z. Krpata předal informaci o potřebě 

dodržování „Desatera“ bezpečnosti plavby na Vltavě pražským oddílům. 
 

□ 

 

Registr oddílů ČSK – projednán návrh postupu vůči neaktivním oddílům, z důvodů nečinnosti a neplacení 

členských příspěvků. Výbor schválil pro projednání návrh na vyřazení oddílů CAP Račice a Dynamo Pardubice 

ORK. Návrh bude předložen ke schválení na konferenci ČSK.       

                                                                                                          Ú: 2/3/19: J. Adam, P. Mokrý 

                                                                                                          T: 14. 5. 2019 
 

□ 

 

Zveřejňování výsledků závodů – projednán postup k vymáhání veřejné dostupnosti výsledků závodů 

zařazených do termínové listiny ČSK. Pořadatelé závodů musí zajistit zveřejnění výsledků závodů na 

webových stránkách svazu do 14 dnů. Pokud se tak nestane, výbor SRK ČSK může přistoupit ke krácení 

případného příspěvku pořadateli. Kluby budou informovány.          

                                                                                                          Ú: 3/3/19: Z. Krpata 

                                                                                                          T: 14. 5. 2019 
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□ 

 

Služby od Sportis, s.r.o. – podána informace o rozsahu služeb nasmlouvaných pro rok 2019 s dlouhodobým 

zpracovatelem výsledků hlavních závodů. Projednáno využití nově vyvinuté aplikace do mobilních telefonů, 

testované na MČR na krátkých tratích 2018. Aplikace se při testování osvědčila a výbor schválil její využití 

v rámci objednávky a nabídky služeb pro daný závod. Z. Krpata zapracuje požadavek do smlouvy ČSK se 

Sportisem za cenu přiměřeného navýšení poplatku za služby.         

                                                                                                          Ú: 4/3/19: Z. Krpata 

                                                                                                          T: 14. 5. 2019 
 

□ 

 

Studijní materiály – J. Boháč upozornil na publikaci velmi srozumitelných výkladů otázek odpovědnosti 

trenérů, vyplývající z jejich činnosti, zpracovaných a obhájených v rámci dizertačních prací studenty FTVS. 

Materiály jsou k dispozici na webu kanoe.cz: 

http://www.kanoe.cz/files/metodika/2016/ZP_S._Purgerova_Odpovednost_trenera.pdf 

 
 

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

□ 

 

Ú - 5/2/19 je splněn: Výběr sportovců do SCM 2019 – oddíly byly informovány o schváleném návrhu zařazení 

sportovců do SCM, informace byly zveřejněny na webu www.kanoe.cz 
 

□ 

 

Administrativa SCM, SpS 2019 – P. Hottmar informoval, že všechny smlouvy s oddíly jsou podepsány a čerpání 

prostředků probíhá podle metodiky. Zátěžová EKG jsou postupně dodávána, termín je nejpozději však do startu prvního 

závodu MČR d.t. Týn n/Vlt. J. Boháč upozornil na nutnost dodržovat platnou metodiku čerpání státních dotací. 
 

□ 

 

VT Oboz – vzata na vědomí informace o průběhu tradičního jarního kempu mládeže na Obozu, vše běží podle plánu. 

Druhý kemp začíná za velkého zájmu oddílů o účast ihned po M-ČR na dlouhých tratích. 
 

□ 

 

Tréninkové deníky členů SCM - vyplňování dat z tréninkových deníků do databáze na www.kanoe.cz bude nadále 

kontrolováno a zůstává podmínkou pro čerpání financí SCM. P.Hottmar zajistil dostatek tištěných deníků na další 

3-4 roky. 
 

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

   RDS    

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

s japonskou stranou, připravené ČSK v součinnosti s ČOV, o exkluzivitě zázemí pro český tým v tréninkové 

lokalitě využívané ČSK v posledních dvou letech. Smlouva je založena na ČSK. 
 

□ Jarní tréninkové kempy RD – jarní tréninkové kempy proběhly podle plánu. P. Hottmar a J. Dziadkowiec podali 

informaci o VT v Chula Vistě, kde se připravovala většina reprezentantů. Všechny tréninkové skupiny se již vrátily 

a bez komplikací se připravují doma na I. NZ. 
 

□ 

 

Ú – 8/1/19 byl splněn: Testy RDS - P. Hottmar aktualizoval tabulky s výsledky testování. Po diskusi o povinnosti 

členů RSC 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. 
                                               

□ 

 

Tenzometrická měření členů RD – P. Hottmar informoval o přípravě tenzometrického testování, které proběhne 

23 – 25. 4.  v Račicích za účasti 30 reprezentantů. 
 

□ 

 

Smlouva s reprezentanty 2019 – Smlouvy reprezentanti postupně podepisují. P. Hottmar zajistí podpisy od všech 

reprezentantů nejpozději do I. NZ.                                                      

                                                                                                            Ú: 5/3/19: P. Hottmar 

                                                                                                            T: 14. 5. 2019 
 

□ 

 

EH 2019 Minsk – informace pro národní týmy o možnostech obsazování disciplín zatím nejsou od pořadatele k 

dispozici. Byla odeslána opakovaná žádost na ECA o objasnění pravidel obsazování disciplín na EH 2019 Minsk, 

zatím bez odezvy. 
 

□ 

 

Příprava výjezdů na akce RDS – P. Hottmar podal komplexní informaci. Probíhají rezervace ubytování a 

zálohové platby na SP Duisburg, SP Poznaň a MS Szeged. Připravuje se zajištění akcí. Při SP Poznaň je zajištěno 

vlastní ubytování blízko závodiště, od pořadatele bude žádána pouze akreditace. 
 

□ 

 

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

finální vzorky funkčního trika všech velikostí již v národních barvách. V následujících dnech reprezentanti 

vyzkouší zaslané velikosti.  
 

http://www.kanoe.cz/files/metodika/2016/ZP_S._Purgerova_Odpovednost_trenera.pdf
http://www.kanoe.cz/
http://www.kanoe.cz/
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□ 

 

Předolympijský závod Tokio – vzata na vědomí informace o stavu příprav, ubytování je zarezervováno. P. 

Hottmar je v kontaktu s velvyslanectvím v Tokiu. Během regaty proběhne na českém velvyslanectví týden 

sportu, kde dojde k setkání reprezentantů s velvyslancem a veřejností. Podíl úhrady výjezdu ze strany ČOV bude 

teprve upřesňován.  
 

□ 

 

Nařízení ICF v dopingové prevenci – podána informace o plnění povinností ze strany všech závodníků, 

startujících v soutěžích ICF – získání certifikátu o absolvování on-line kursu ICF antidopingové prevence. 

Certifikát je součástí mezinárodních pravidel ICF. Všichni reprezentanti absolvují kurz 

                                                                                                            

                                                                                                            Ú: 6/3/19: P. Hottmar, Náprstek, Ježek 

                                                                                                            T: 14. 5. 2019 

 

□ 

 

Elektronické tréninkové deníky – vzata na vědomí informace o testování  nových elektronických deníků v Dukle 

Praha. Testování bude vyhodnoceno. 
 

□ 

 

Media team Szeged 2019 – projednání zajištění výjezdu sportovních novinářů na MS do Szegedu. Proběhla 

organizační schůzka k přípravě výjezdu a pobytu novinářů na MS Szeged 2019. B. Žehanová připraví seznam 

zájemců a požadavků a sekretariát v součinnosti s B. Žehanovou podle požadavků zajistí organizaci výjezdu 

novinářů na MS.                                                                                  

                                                                                                            Ú: 7/3/19: J. Adam, P. Hottmar 

                                                                                                            T: 31. 7. 2019 
 

□ 

 

Top Team ČOV – vzata na vědomí informace M. Doktora o snížení státní podpory ČOV pro poskytování služeb 

Top Teamu. Přehled poskytovaných služeb pro rok 2019 tak zatím není potvrzen. Poskytnutí financí na zdravotní 

péči, výzkum, a aklimatizaci by měly zůstat formou vybraných projektů pro nejúspěšnější sportovce. Nebude 

zajištěna individuální finanční podpora sportovců v Top Teamu. 
 

□ 

 

Příprava japonských sportovců v ČR – podána informace o zájmu Japonců trénovat v ČR, japonští junioři 

poptávali soustředění před MSJ, kvůli obsazenosti Račic a Nymburku se zatím nepodařilo poptávku uspokojit. 

Zajištěn byl pobyt skupinky sportovců ze Susaki, kteří v srpnu absolvují v ČR přípravně poznávací kemp v rámci 

pomoci s přípravou tréninkové lokality pro český tým před OH. 
 

□ 

 

Pořízení nového mikrobusu - P. Hottmar zajistil nákup a náležitosti registrace a pojištění auta podle parametrů a 

připraveného způsobu financování schválených výborem SRK ČSK. Mikrobus je určen primárně pro potřeby 

RD. P. Hottmar zajistí polep v barvách ČSK a knihu jízd.                  

                                                                                                             Ú: 8/3/19: P. Hottmar 

                                                              T: 14. 5. 2019 
 

RDJ 
 

 

□ 

 

VT Peschiera – podána informace o proběhlém jarním kempu RDJ v italské Peschieře, některé oddíly vyrazily 

na soustředění do dalších lokalit v Chorvatsku a Itálii. 
 

□ OH Regata Piešťany – vzata na vědomí a projednána organizace výpravy na regatu do Piešťan. Zajištění bude 

upřesněno po uzávěrce přihlášek zájemců z klubů. Výběr reprezentantů na náklady svazu proběhne dle NK RDJ. 

Předpoklad účasti 20-30 sportovců. 

     

RDM 
 

 

□ 

 

Český pohár v maratonu 2019 – na webu kanoe.cz byla uveřejněna termínová listina všech závodů spadajících 

do ČP maratonu 2019 a systém bodování žebříčku. 
 

□ 

 

 

Plánování akcí RDM – připravuje se výjezd na SPM Baerum. T. Ježek upřesní délku pobytu při MSM v Číně 

(Shaoxing) kvůli aklimatizaci, aby se mohly včas předobjednat letenky. 

 

             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. 

Účetní závěrka NOC VS Račice bude schvalovaná na VH NOC 17.4. 
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□ 

 

Žádost o investiční dotace MŠMT pro státní reprezentaci – po upřesnění požadavků RD na strojní investice 

z roku 2018 byl potvrzen za SRK požadavek na nákup druhého mikrobusu a K4 pro ženy. Výbor ČSK již chválil 

rozsah požadavků pro žádosti na MŠMT. Žádost bude dopracována sekretariátem, včetně povinných příloh, a 

počítá se s jejím podáním v blízké době.  
 

□ Olympijské festivaly – podána informace o nabídce ČOV pro národní svazy zorganizovat si v rámci letních 

festivalů, pořádaných v průběhu LOH Tokio 2020 ve vybraných městech ČR vlastní prezentace svých sportů. 

Očekává se zájem měst Ostrava a Brno. Seznam lokalit není konečný, očekávají se další zájemci. Bude 

projednáno na úrovni ČSK po vyjasnění lokalit konání. 
 

□ 

 

Správa objektů ČSK (Skalice, Císařská louka) – J Heller, pověřený  správou objektů podal aktuální informace. 

Skalice - na základě výběrového řízení běží od začátku roku nová nájemní smlouva s vysoutěženými 

podmínkami z výběrového řízení, s vyšším nájemným a povinnými investicemi. Investice trvalé hodnoty musí 

být schváleny ČSK. 

 

 

Císařská louka – rokem 2019 končí dlouhodobá nájemní smlouva se současným nájemcem, který projevil zájem 

v nájmu pokračovat. Po projednání byl schválen stejný postup k uzavření nové nájemní smlouvy jako v případě 

Skalice, vysoutěžit podmínky nájmu výběrovým řízením.  Bude připraveno výběrového řízení ke zveřejnění na 

internetu (doba nájmu, výše investic, výpovědní podmínky, prostor na sportovní činnost) a na základě výsledků 

výběrového řízení bude vybrán nový nájemce. Předpoklad uveřejnění výběrového řízení je květen a jeho 

ukončení na konci srpna.                                                                  

                                                                                                         Ú: 9/3/19: J. Heller, J. Adam, Z. Krpata 

                                                       T: 14. 5. 2019 
 

□ 

 

Příprava MEJ a u23 2019 Račice - P. Šebesta informoval výbor o průběhu příprav MEJ a u23 Račice. Zatím je 

přihlášených 31 federací s celkovým počtem 815 účastníků. Vše je smluvně zabezpečené (catering, stany, 

ubytování, doprava, technika...). Ve čtvrtek 18. 4. přijedou do Račic na kontrolu technické připravenosti delegáti 

ECA Elly Müller a Marcus Oliveira. Zatím nejsou nepřekonatelné překážky. ČSK obdržel nižší dotaci z MŠMT, 

než bylo předpokládáno, a to 5,2mil. Rozpočet na celou akci byl proto upraven, je plánován s jako vyrovnaný, 

s mírnou rezervou.  
 

□ 

 

Budoucnost kanoistiky v programu OH – J. Boháč podal aktuální informace o záměrech mezinárodního 

olympijského výboru, získané na kongresu ECA od prezidenta ICF a člena MOV J. Perureny. Ve zkratce - MOV 

preferuje v programu her moderní a mládeží poptávané sporty, s relativně nízkou nákladností na vybudování 

sportovišť a vysokým diváckým zájmem. Trend je méně kolektivních sportů, a více individuálních sportů, kde 

nejsou předem známí favorité na úspěch. Řada tradičních sportů proto pozměňuje charakter svých soutěží. 
 

□ 

 

Dotace MŠMT – je potvrzeno, že ČSK obdržel pro rok 2019 dotace ve všech programech, o které žádal. V oblasti 

reprezentace se mezi sekce rychlostní kanoistiky a kanoistiky na divokých vodách rozdělí o více jak 10% vyšší 

částka, odpadne však podpora reprezentantů od ČOV v Top Teamu. Na talentovanou mládež svaz obdržel vyšší 

dotaci než v loňském roce, na vlastní činnost svazu naopak nižší s tím, že v součtu obou se jedná prakticky o 

stejnou výši jako vloni. O rozdělení mezi sekce rozhodne výbor ČSK. Na financování plánované činnosti svazu, 

včetně podpory oddílů, je dostatek prostředků. Vzhledem k pravidlům MŠMT se bude opět měnit forma čerpáni. 
 

□ 

 

Informace o přípravě výstavby loděnice v Žamberku – J. Boháč informoval o připravené schůzce v Pastvinách, 

za účasti šesti stran – dvou obcí, dvou klubů, majitele pozemků a svazu. Cílem je vyjasnit perspektivu stávající 

loděnice na cizím pozemku, podmínky pro stavbu nové, možnosti podpory ze strany obcí a možnosti obou klubů.  

 

 

 

Zapsal:  J. Adam  

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná 14. 5. 2019          


