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Zápis z 5. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 11. 6. 2019 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 

 

Hodnocení ČP benjamínků Chomutov – podána informace předsedy STK Z. Krpaty - nový typ závodu určený 

hlavně pro benjamínky (splnění účasti pro bodování SpS) a doplňkově pro žáky. Pro vysoký počet přihlášených 

(450 závodníků z 33 oddílů) musel být dvoudenní program závodů upraven – snížen původní počet disciplín. 

Závodiště v Chomutově maximálně vyhovuje akcím tohoto typu. Organizace byla zajištěna na vysoké úrovni. 

STK doporučí zařazení závodu s takovým zamřením i v následující sezóně. 
               

□ 

 

Hodnocení NZ RDJ v Račicích – informoval Z. Krpata, třídenní závod s tradičně velkým počtem startů. Závodů 

se zúčastnilo i kvalitní mládežnické družstvo Slovenska (žáci + benjamínci A). Přes komplikace s narůstajícím 

počtem jízd (v kategorii žáků na 500 m 92 přihlášených lodí – postup přes dvě mezijízdy) a pracnějšímu 

vyhodnocení bodů pro ČP (slovenští závodníci se nepočítají) hodnotí STK účast závodníků SVK pozitivně, 

hlavně jako porovnání výkonnosti nejmladších kategorií a následné výkonnosti starších.  

Z technického hlediska proběhl závod standardně, bez závažných komplikací a stížností. Vzniklé problémy 

byly obratem řešeny. Během prvního závodního dne nastal problém s optickým kabelem (přenos signálu startu 

do věže). Zhruba půlhodinové zpoždění bylo vyřešeno zkrácením intervalů mezi vloženými reprezentačními 

testy (400 m). I po revizi stále trvá problém se startovacím zařízením na startu 500m s kapsou v dráze č. 9, 

oprava z jara 2019 bude reklamována. Díky pokračujícímu poklesu vody v kanále se na startu 200 m muselo 

pro zajištění funkčnosti startovacího zařízení pod kapsami prohloubit dno a demontovat pojížděcí kola.  
                                   

□ 

 

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

na M-ČR na krátké tratě, ještě probíhá upřesnění finálního programu. Po zaslání cenové kalkulace, výbor po 

projednání rozhodl, že výroba webového streamu z M-ČR objednána nebude. 
 

□ 

 

Ú - 1/3/19 trvá: Údržba startovacího zařízení – Startovací zařízení v Račicích je po technické revizi (výměna 

reproduktorů, klaksonu, vylepšení startovacích kufříků). I po technické revizi stále trvá problém s kapsou 

v dráze číslo 9 na startu 500m, oprava z jara 2019 bude reklamována. Dále budou v rámci příprav MEJ + U23 

2019 a SP 2020 pořízeny kamery do startovacích buněk pro vyhodnocování chybných startů včetně 

přehrávacích zařízení (notebook) a velké venkovní digitální hodiny na startovací buňky, věž a do depa se 

synchronizovaným časem. Vše bylo objednáno, čeká se na dodání a instalaci. 
 

□ 

 

Stav hladiny vody v Račicích – hladina vody na račickém kanále opět mírně klesla. Při NZ RDJ se pokles 

hladiny nejvíce projevil na startu 200m, kde se startovací zařízení začínalo opírat o dno. V rámci příprav na 

MEJ se rozhodlo o napouštění kanálu z Labe s cílem dočasně zvýšit hladinu vody. 
                                                                                                                          

□ 

 

Ú – 2/3/19 je splněn: Registrace oddílů ČSK – Konference ČSK schválila přijetí nových oddílů. Pro SRK se 

jedná o TJ KVS Štětí, z.s. a Kanoistika Přerov, z.s.  Na základě rozhodnutí výboru SRK ČSK bude podán návrh 

na vyřazení neaktivních oddílů CAP Račice a Dynamo Pardubice ORK na Konferenci ČSK 2020.    
             

□ 

 

 

Ú – 3/3/19 je splněn: Z. Krpata rozeslal informaci o povinnosti zveřejňování výsledků všem pořadatelům 

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

webových stránkách svazu do 14 dnů, jinak výbor SRK ČSK může přistoupit ke krácení finančního příspěvku 

pořadateli. Výsledky jsou na webu kanoe.cz. Po aktualizaci webu lze rubriku výsledky snáze najít. 
                                                                                                  

□ 

 

Ú – 4/3/19 je splněn: Služby od Sportis, s.r.o. – Z. Krpata dohodl znění smlouvy se Sportisem, dlouhodobým 

zpracovatelem výsledků závodů, pro rok 2019. Cena za služby je o něco vyšší, než v loňském roce, z důvodu 

postupné úhrady nově vyvinuté aplikace s výsledkovým servisem do mobilních telefonů. Z. Krpata také 

diskutoval se Sportisem možnost vývoje aplikace výsledkového servisu pro lokální závody. Souhrnnou 

informaci včetně návrhu smlouvy zašle Z. Krpata členům výboru emailem. 
                      

□ 

 

Propagace svazového partnera Alpine-pro na MČR – V souvislosti s dodávkou nových funkčních 

reprezentačních dresů je součástí recipročního plnění ze strany ČSK propagace společnosti Alpine-pro při 

MČR v Račicích. Přípravu brandingu Alpine-pro k prezentaci prostoru závodiště a instalaci bude koordinovat 

Z. Krpata.                                                                                         Ú: 1/5/19: Z. Krpata 

                                                          T: 30. 6. 2019 
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□ Rozpočet STK SRK – Z. Krpata na základě již známých skutečností upřesnil původní návrh rozpočtu STK na 

rok 2019 s tím, že celkový finanční objem potřebný pro činnost STK je nižší, než byl původní předpoklad. 

Výbor vzal informaci na vědomí.  

 

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

 □ 

 

Jednání Rady SCM v Račicích – P. Hottmar poskytl výboru zápis ze schůze RSCM. Hlavními body schůze 

bylo upravování výběrových kritérií do SCM 2020, regata Piešťany a závody ČP 2020. Rada navrhla zachování 

systému výběru do SCM, jako v loňském roce, postupy zařazení do SCM byly schváleny. Rada SCM i nadále 

souhlasí umožnit startovat slovenským mládežníkům na NZ v Račicích i v příštím roce. Výbor zprávu z jednání 

rady projednal a schválil všechny radou navrhované postupy. 
 

 □ 

 

Analýza tréninkových dat členů SCM – z diskuse členů výboru k současné kvalitě práce s talentovanou 

mládeží navrhl předseda J. Boháč provést analýzu tréninkových dat a porovnání tréninkových objemů u 

mládeže, zejména členů SCM. Cílem analýzy je zjistit, obdobně jako při zavádění SCM v roce 2005, do jaké 

míry sportovci absolvují tréninkové zatížení podle doporučené metodiky svazu. Analýzu zajistí RSCM pod 

vedením P. Hottmara. Výbor SRK ČSK vypracování analýzy schválil. 

                                                                          Ú: 2/5/19: P. Hottmar 

                                                                 T: listopad 2019 
 

 □ 

 

Tréninkové deníky členů SCM – P. Hottmar uvedl, že požadované vyplňování dat z tréninkových deníků do 

databáze na www.kanoe.cz bude nadále kontrolováno a zůstává podmínkou pro čerpání financí SCM.  
 

 

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

     RDS    

□ Tenzometrická měření členů RD – Po I. NZ proběhlo v Račicích tenzometrické měření ještě před výjezdy na 

SP. Testování proběhlo v posádkách čtyřkajaku pro SP Poznaň. Analýza křivek diskutovaná s trenéry a se 

závodníky ukázala na rezervy v synchronizaci posádky. 
 

□ Hodnocení SP Poznaň a SP Duisburg – Výsledky komentoval P. Hotmar. M. Fuksa a J. Dostál potvrdili, že 

patří k nejužší světové špičce a vybojovali pro české barvy 4 cenné kovy. Další cenný kov přidali na deblkajaku 

na nejkratší trati F. Šváb a O. Bišický. Čtyřkajak předvedl v Poznani i v Duisburgu velmi dobrou semifinálovou 

jízdu, ve finále pak zaostal a skončil na 8., respektive 9. místě. Deblkajak Dostál-Šlouf skončili po nadějném 

úvodu na 8. místě. P. Hottmar zaslal stručné hodnocení výjezdu na SP členům výboru e-mailem. 
 

□ 
 

Nominace RDS – Výbor informoval P. Hottmar. Na základě výsledků SP Poznaň a SP Duisburg a závěrů 

jednání s trenéry závodníků a vedoucími RSC reprezentační trenér P. Hottmar rozhodl o složení posádek K4 

500m a K2 1000m muži pro MS v Szegedu. J. Dostál upřednostnil start na K1 1000 a K2 1000m s R. Šloufem 

před K4 500m. Konečná nominace pro MS v Szegedu se uzavře po MČR Račice, kde o účast na MS budou 

usilovat muži v doplňkových disciplínách a ženy kajakářky. Výbor vzal informaci reprezentačního trenéra na 

vědomí. 
Na základě výsledků I. NZ a II. NZ byl vybrán reprezentační tým u23 pro ME u23 v Račicích. Nominace týmu 

byla výborem schválena. 

                                    

□ 

 

Příprava K4 pro MS – P. Hottmar informoval, že J. Souček spolu s T. Ježkem byli pověřeni vedením přípravy 

a tréninkem posádky K4 do MS v Szegedu. J. Dziadkowiec není z vážných rodinných důvodů k dispozici pro 

přípravu v Evropě. Po diskusi výboru k zajištění přípravy K4 byl reprezentační trenér požádán o předložení 

přehled počtu společných tréninků K4 do MS.                             Ú: 3/5/2019: P. Hottmar 

                                                     T: 28. 6. 2019  
 

□ 
 

Super Cup ICF – podána informace, že letos se opět v Číně uskuteční závod pro zvané špičkové závodníky, 

„Super Cup“. Závod s prize money byl poprvé představen ICF v loňském roce, kterého se zúčastnil M. Fuksa 

a J. Ježová. Na letošní ročník obdrželi pozvánku M. Fuksa a J. Dostál. 
                                                                                                        

□ 

 

EH 2019 Minsk – Reprezentační trenér informoval, že akce je připravena, všechny potřebné dokumenty jsou 

zařízeny, včetně ATA karnetu pro transport lodí. Účastníci mají potřebné informace o odjezdu. Ze strany 

pořadatele je trvale nedostatečná komunikace, zejména k povinnostem a možnostem nominovat závodníky do 

disciplín. V případě nutnosti provede reprezentační trenér změny na místě.  
 

http://www.kanoe.cz/
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□ 

 

Doplnění výstroje RD – podána informace o dodávce a konečné dohodnuté ceně za nově vyvinutý závodní 

dres z funkčního materiálu Alpine-Pro. Po konzultacích s ČSK a úpravách střihu je dodavatelem vyvinutý 

vzorek v národních barvách určen charakterem materiálu spíše do teplejších podmínek. Bude dodáno 300 ks 

objednaných velikostí v nejbližší době. 
 

□ 

 

Ú – 6/3/19 je splněn: Nařízení ICF v dopingové prevenci – všichni reprezentanti startujících na soutěžích ICF 

splnili povinnost – získání certifikátu o absolvování on-line kursu ICF antidopingové prevence. Certifikát je 

součástí mezinárodních pravidel ICF.                                                                                                      

□ 

 

Ú – 7/3/19 je splněn: Media team Szeged 2019 – organizace výjezdu sportovních novinářů na MS do Szegedu 

je zajištěna. B. Žehanová zajistila seznam zájemců a požadavků. Náklady na výjezd se rozdělí mezi RDS a 

Klub sportovních novinářů.                                                                                 
                                                                                                    

□ 

 

Ú - 1/4/19 je splněn: Upřesnění rozpočtu RDS – rozpočet RDS pro rok 2019 včetně rezervy na 

předolympijskou regatu a podzimní aklimatizační kemp v dějišti OH 2020 byl upřesněn. Výbor s upřesněným 

rozpočtem souhlasil. 
 

□ 

 

Tréninkové plány reprezentantů – po diskusi výboru k informacím o kvalitě přípravy a zajištění podmínek 

přípravy reprezentantů výbor požádal reprezentačního trenéra, aby od vedoucích RSC vyžadoval a monitoroval 

plány přípravy reprezentantů. Současně, aby upozornil vedoucí RSC na důslednost v předkládání plánů od 

střediskových trenérů. T. Ježek a P. Náprstek budou požádáni o informaci, jak trenéři povinnosti, vyplývající  

z dohod mezi ČSK a RSC, plní.                                                Ú: 4/5/2019: T. Ježek, P. Náprstek 

                                             T: 28. 6. 2019 
 

RDJ 
 

 

□ 

 

Regata Piešťany –  Výbor vzal na vědomí informaci P. Hottmara, kvůli velké vodě byla mezinárodní regata 

juniorů na poslední chvíli přesunuta na lokalitu Zemník, se zkráceným programem. Z programu byly 

vyškrtnuty všechny starty na 200m trati. Regaty se zúčastnilo 25 českých reprezentantů, zhruba polovina 

z původně předpokládaného počtu. 
 

□ Nominace RDJ – na základě výsledků II. NZ v Račicích vzešla nominace juniorského týmu pro nadcházející 

ME v Račicích. Předloženou nominaci výbor po projednání bez připomínek schválil. 
 

□ Ú – 2/4/19 je splněn: Upřesnění rozpočtu RDJ - po projednání stávajících finančních možností SRK ČSK P. 

Hottmar aktualizoval ve spolupráci se sekretariátem rozpočet reprezentačního družstva juniorů. Výbor 

s upřesněným rozpočtem souhlasil. 
 

□   Plán dalších akcí RDJ – podána informace, že pro reprezentační družstvo juniorů je naplánováno soustředění 

před ME v Račicích. Koordinace činností mezi trenéry v zajištění kempu probíhá hladce. Vzato na vědomí. 

     

RDM 
 

 

□ 

 

SP-M Baerum – Reprezentační trenér T. Ježek rozeslal členům výboru zprávu z SP-M v norském Baerum. 

Maratónci měli možnost vyzkoušet si trať, na které se pojede MS-M v příštím roce. Zároveň se vyzkoušela 

cesta delším trajektem přes noc, která je pro komfort závodníků lepší a měla by se pro MS 2020 využít. 
 

□ 

 

ME-M Decize – T. Ježek informoval, že v souladu s nominačními kritérii vzejde nominace týmu z NZ v Hradci 

Králové. Reprezentační trenér maratónců T. Ježek počítá s účastí šesti závodníků. Ubytování ve Francii je již 

objednáno. 
 

□ 

 

K4 v maratonu Valladolid/Sanabria – T. Ježek potvrdil avizovanou informaci, že svaz jako každý rok obdržel 

pozvání k pořadatelem hrazené účasti v prestižním maratonském závodě čtyřkajaků ve Španělsku. T. Ježek 

připraví nominaci na základě aktuální výkonnosti a časových možností závodníků. Závod se koná v termínu 

M-ČR na krátkých tratích. 
 

□ 

 

Příprava MS-M Shaoxing – nominace na MS-M v Číně vzejde z výsledků M-ČR v maratónu. T. Ježek počítá 

s větší výpravou, v rámci schváleného rozpočtu na akci. Hromadné letenky jsou již předobjednány, stejně jako 

transport lodí do Číny kontejnerem. 
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             4.   Různé 
 

□ 

 

Žádost o strojní investiční dotace MŠMT pro státní reprezentaci – podána informace, že na MŠMT proběhla 

formální kontrola žádosti ČSK na strojní investice, byla podle požadavků ministerstva doplněna, a všechny 

požadavky ČSK v žádosti byly předběžně navrženy k financování. Sekretariát zpracuje další požadavky povinné 

dokumentace pro realizaci akce. 
 

□ 

 

Ú - 9/3/19 trvá: Správa objektů ČSK – příprava výběrového řízení pro výběr nájemce areálu Císařská louka – 

text k výběrovému řízení je diskutován pracovní skupinou, upřesní se parametry a podmínky a připraví se 

uveřejnění na web. Záměrem je uzavřít s příštím nájemcem šestiletou nájemní smlouvu. Nájem areálu Slapy 

probíhá v rámci sjednaných podmínek, bez problémů. 
                                                                                                          

□ Příprava MEJ a U23 2019 Račice – J. Boháč informoval, že probíhající přípravy jsou v souladu 

s harmonogramem, bez větších překážek. Předpoklad účasti cca 900 akreditovaných účastníků. Vychází se ze 

zkušeností z MS a soutěže OH nadějí, připravovaných stejným pořadatelským týmem. Téměř stejný 

pořadatelský tým připravuje SP 2020 (Q-OH) a MS 2022 ve veslování. 
 

□ 

 

Ú – 3/4/19 je splněn: Upřesnění rozpočtu SRK ČSK – po projednání stávajících finančních možností SRK 

ČSK sekretariát upřesnil dílčí rozpočty podle středisek a celkový rozpočet sekce. Po upřesnění celkového 

objemu rozpočtu byla navržena celková částka, která je v roce 2019 určena na podporu činnosti oddílů. Ta je 

v celkovém objemu stejná, jako v loňském roce. Výbor aktualizovaný rozpočet schválil. Administrativu, 

důsledně v souladu s podmínkami dotací MŠMT, zajistí sekretariát sekce.  
                                                                                                            

□ 

 

Podpora na činnost oddílům – Výbor schválil navrženou sumu na podporu činnosti oddílům z Programů II a V a 

z loterijních prostředků ČOV. Z. Krpata vypočítá podle výborem schválených koeficientů částky připadající na 

jednotlivé oddíly, aby se s administrací podpory k oddílům mohlo začít co nejdříve. Při poskytování příspěvků 

oddílům bude použita stejná metodika, jako v loňském roce, která koresponduje s Rozhodnutím MŠMT o 

možnostech použití financí z jednotlivých programů MŠMT.    Ú: 5/5/19: Z. Krpata 

                                                T: 28. 6. 2019 
 

□ 

 

Registr MŠMT – J. Boháč informovat o zákonné povinnosti svazu zapsat členy svazu (sportovce a trenéry) do 

zprovozňovaného Rejstříku MŠMT. K dispozici je metodika, jak postupovat při vkládání dat do registru MŠMT. 

Zápis se musí provést po sjednocení formátu dat ze všech sekcí svazu.    
 

□ 

 

Návrh na svazovou organizaci zájezdu fanoušků na MS do Szegedu – na návrh P. Bednáře výbor diskutoval o 

možnosti zorganizovat svazem zájezd fanoušků na MS do Szegedu. Výbor po projednání rozhodl, že svaz zájezd 

organizovat nebude. Nejen z termínových, ale především z legislativních důvodů. Pro fanoušky je jednoduché 

vycestovat soukromě a zajistit si ubytování, pojištění, vstupenky a program pobytu individuálně. Portál 

pořadatele MS pro rezervaci a nákup vstupenek byl zveřejněn na kanoe.cz a na sociálních sítích. 
 

□ 

 

Vnitřní spor členů oddílu TJ VS Litovel – výbor SRK ČSK projednal informace o sporu vedeném mezi členy 

oddílu v Litovli. Vzhledem k vyšetřování sporu Policií ČR, do kterého byl zapojen i ČSK, výbor po projednání 

schválil zastavení veškerého financování TJ VS Litovel, až do vyřešení sporu uvnitř oddílu. Na situaci bude 

upozorněn Výbor ČSK. 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam  

 


