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Zápis ze 3. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 28. 4. 2020 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 
 

□ 

 
Nouzový model domácích závodů 2020 – Výbor SRK ČSK projednal a přijal několik postupů v reakci na 
opatření Vlády ČR k omezení šíření nemoci COVID 19, podmínky zatím stále neumožňují pořádání 

hromadných akcí. Po dubnových závodech termínové listiny Výbor SRK ČSK zrušil i všechny květnové 
závody. Aktuální situace k vývoji je zveřejňována na webu kanoe.cz.  

Organizování hromadných akcí, tedy i těch sportovních, s omezeným počtem osob by mohlo být povoleno 

v další vlně uvolňování vládních omezení související s šířením nemoci COVID 19. 

Proběhla diskuze o možném formátu závodů s omezeným počtem sportovců. Mohlo by se jednat o meziklubové 

závody v rámci regionu, vždy pouze pro určité věkové skupiny, tak aby byla splněna podmínka omezeného 

počtu osob při konané akci, převážně pro kategorie benjamínků, žáků a dorostenců, pro reprezentační družstva 
juniorů a seniorů je plánováno testování v Račicích v omezeném počtu sportovců. Pro závody s omezeným 
počtem sportovců může být využito i všedních dnů. 

Z. Krpata projedná nouzový model malých meziklubových závodů na STK a s RSCM a připraví obecný návrh 

pro kluby, jak by takový model mohl vypadat. Na organizování těchto forem závodu je ČSK oddílům připraven 

přispět finančním příspěvkem na pokrytí části nákladů.                               Ú: 1/3/2020 – Z. Krpata 

                                                                                                                       T: 12. 5. 2020 
 

□ 

 

 

Hlavní domácí závody 2020 - STK připraví (ve spolupráci s Radou SCM a RD) návrh podoby zbývající části 

domácí sezóny 2020 tak, aby na základě sportovní výkonnosti mohla být připravována sezóna 2021. Jednalo 

by se hlavně o potřeby reprezentačních družstev a sestavování žebříčků SCM a případně i SpS. Pro tento účel 
se předběžně uvažuje o termínech 28.-30.8, 12.-13.9. a 3.-4.10. pro dva celostátní závody, popřípadě testy 

mládeže. Termíny jsou již rezervované v NOC Račice. V červnovém termínu NZ je plánováno v Račicích 

reprezentační testování juniorů a seniorů v omezeném počtu osob, v termínu M-ČR je formát závodu/testování 
zatím předmětem diskuse, bude dále upřesněno, podle úprav podmínek omezení pohybu osob. 

 

□ 

 

Podpora oddílům na rok 2021 – výbor SRK ČSK po projednání rozhodl, že standardní finanční příspěvky svazu 

na činnost oddílům na příští rok bude vypočítán podle žebříčků roku 2019. Předpokládá se, že z roku 2020 

nebude k dispozici korektní soubor dat. Oddíly budou o tomto informovány v předstihu, mohou tomu 
přizpůsobit svoji činnost v omezených podmínkách. Netýká se SCM, kde bude hodnocena aktuální výkonnost. 

Z. Krpata připraví informační email do oddílů.                                             Ú: 2/3/20 – Z. Krpata 

                                                                                        T: 12. 5. 2020 
 

□ 

 

Ú – 3/1/2020 je splněn: Pravidla pro rok 2020 – podána informace, že finální verze pravidel pro rok 2020 

včetně soutěžních směrnic jsou hotová a zkontrolovaná. Pravidla 2020 budou v nejbližší době uveřejněna na 
webu kanoe.cz.     
 

□ 

 

Ú – 1/8/19 je plněn: Zajištění softwaru pro zpracování výsledků regionálních závodů – M. Slabej představil 
jednoduchý software na výsledkový servis pro regionální závody. Z. Krpata projednal konkrétní požadavky a 

podobu softwaru a jeho provozu. Čeká se, až bude moci být software testován na vytipovaných regionálních 

závodech. Po testování bude představena finální verze.  
                                                                                

□ 
 

 

Komise rozhodčích – Z. Krpata projedná s předsedkyní Komise rozhodčích SRK ČSK M. Dognerovou 
diskutovaný a připravovaný nouzový model malých meziklubových závodů s úkolem připravit návrh na způsob 

obsazování těchto závodů rozhodčími v regionech. 
                                                                                   

□ 

 

Zpracování výsledků na hlavních domácích závodech – podána informace o podmínkách smlouvy se Sportisem 

na zajištění výsledkového servisu hlavních domácích závodů v sezoně 2020.  Platební podmínky jsou 

nastaveny tak, že platba proběhne až za skutečný počet odzávoděných dnů. Smlouva zatím podepsána nebyla. 
 

□ 

 

Záchranná služba při závodech ČP 2020 – Z. Krpata podal informaci, že objednání záchranných služeb na 
hlavní závody ČP 2020 u firmy M. Laštovky je zajištěno, platba proběhne pouze za služby, které budou 

skutečně vykonány.  
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□ 

 

NOC Račice – podána informace o údržbě areálu a přípravě provozu NOC na sezonu 2020 – dno závodní dráhy 

od cíle na start 1000 m je srovnáno a vyhrnuto na hloubku více jak 2 m, pod startovacími zařízeními došlo 

k většímu prohloubení dna, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro sklápění startovacího zařízení. Dále 
proběhly přesuny zeminy ze dna na ostrov, prohloubení průplavů z vratného kanálu, úpravy břehu a snížení 

kotvení dráhy a plovoucích plat o dva metry z důvodu trvalého poklesu hladiny a zajištění bezpečného přístupu 

k vodě.  
 

Příprava závodiště směrem k plánovanému červnovému testování - Z. Krpata zajistí převoz materiálu STK, 
nutného k zajištění závodů, včas před testy ze skladu do Račic, tak aby závodiště bylo plně připraveno. 
 

□ 

 

Prázdninové termíny soustředění klubů – po projednání bylo konstatováno, že není jisté, zda bude možno 

klubová soustředění uskutečnit v tradičním termínu. Záleží na tempu rozvolňování omezujících opatření, zda 

budou povoleny ubytovací služby a potřebný rozsah sportování. Termín M-ČR 30.7-2.8 byl potvrzen, rozsah 

a formát akce bude stanoven později. 
 

□ 

 

Elektronizace registračních průkazů – na zasedání výboru proběhla diskuse o elektronizaci registračních 
průkazů a propojení s registrační databází pro zjednodušení administrativy. STK projedná na následujícím 

jednání.                                                                                                                       Ú: 3/3/20 – Z. Krpata 

                                                                                        T: 12. 5. 2020 
 

 

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

 □ Financování SCM, SpS a TOP 10 – podána informace, že smlouvy s detašovanými pracovišti na rok 2020 jsou 

podepsány a čerpání finančních prostředků probíhá podle metodiky.  
 

 □ Ú – 8/1/2020 trvá: Podpora trenérů v klubech – výbor diskutoval lednový návrh P. Hottmara nové vyšší a 
trvalejší finanční podpory trenérů mládeže v klubech. V březnu a znovu v dubnu P. Hottmar navrhl část financí 

RD 2020 smluvně použít na činnost trenérů RDJ v klubech, jako mimořádnou podporu z rozpočtu RD 2020.  
 

 □ 

 

Ú – 2/5/19 je splněn: Analýza tréninkových dat členů SCM – P. Hottmar zpracoval požadovanou analýzu – 

přehled tréninkových dat od roku 2006 do roku 2019 k porovnání tréninkových objemů u mládeže, zejména 
členů SCM. Cílem analýzy je zkontrolovat, do jaké míry sportovci absolvují tréninkové zatížení v rozsahu 

podle dlouhodobě doporučované metodiky svazu. P. Hottmar rozdělil tréninková data po ročnících a pohlaví 

k porovnání objemů. Data mají členové výboru k dispozici. 
 

□ Školení trenérů II. třídy -  P. Hottmar spolupracoval s VOŠ ČUS na přípravě žádosti o akreditaci u MŠMT, 

kterou VOŠ obnovuje. 
                     

□ VT Oboz – oba dubnové kempy na Obozu byly bez náhrady zrušeny z důvodu vládních opatření.  

 
 

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

  RDS 
 

   

□ 

 

Ú – 7/7/2019 zrušen: Doplnění výstroje RD – Po odložení OH bude zadán požadavek na elastické dresy pro 

OH až blíže k novému termínu OH příští rok, podle aktuálního logomanuálu ČOV se symbolikou na závodních 
dresech. 
                                                                  

□ 

 

Tréninkové kempy RDS – reprezentační trenér P. Hottmar informoval výbor o narychlo ukončených akcích 

RDS, kvůli vyhlášenému nouzovému stavu z důvodu pandemie. Tréninkové skupiny se musely narychlo vrátit 
z probíhajících zahraničních kempů z různých lokalit a pozdější plánované kempy byly zrušeny. Náklady 

neplánovaných transportů plně uhradil svaz z dotace na státní reprezentaci. Výbor bere informaci na vědomí a 

schvaluje vynaložené náklady. 
                                                                         

□ 

 

Ú - 9/1/2020 je plněn: Smlouvy s reprezentanty 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval, že 
smlouvy s reprezentanty jsou postupně podepisovány.    
                                                                        

□ 

 

Ú - 4/5/2019 je plněn: Tréninkové plány reprezentantů – výbor připomněl reprezentačnímu trenérovi, aby od 

vedoucích RSC vyžadoval a pravidelně monitoroval plány přípravy reprezentantů. Současně, aby trenér 

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. 
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□ 

 

Strojní investice pro státní reprezentaci – Podána informace o svazové žádosti podané na rok 2020 na MŠMT, 
schválené Výborem ČSK. Žádost byla v termínu podána a předběžně navržena k financování. Nyní je 

sekretariátem zpracovávána doplňující dokumentace k žádosti vyžádaná ze strany MŠMT. Realizace v r. 2020 

je velmi pravděpodobná. Připravit finanční spoluúčast z vlastních zdrojů svazu.  
                                                                                                                        Ú: 4/3/20 – J. Adam 

                                                                                        T: 30. 6. 2020 
 

□ 

 

Dotazník ICF pro reprezentanty - Reprezentační trenér přeposlal reprezentantům a jejich trenérům dotazník 

z ICF, jehož cílem je zjistit možnosti přípravy sportovců při omezeních kvůli COVID-19 a zájem reprezentantů 

se účastnit případných mezinárodních soutěží 2020. Jedná se o aktivitu atletické komise ICF. 

  

□ 

 

Ú - 12/1/2020 je splněn: Odměňování resortních trenérů – byl schválen záměr pokračovat v odměňování 

trenérů RSC za činnost pro státní reprezentaci i v roce 2020 a nastavené odměny vyplácet v případě plnění 
všech požadovaných povinností ze strany trenérů. Smlouvy pro rok 2020 jsou podepsány. 
 

□ 

 

Ú - 3/8/19 trvá: Inventura majetku – Z. Krpata ve spolupráci se sekretariátem a vedoucím reprezentačních 
družstev provede inventuru drobného majetku.                                             Ú: 5/3/20 – Z. Krpata 

                                                                                        T: 31. 7. 2020 

□ 

 
Mezinárodní závody 2020 – Z mezinárodních soutěží pro rok 2020 zatím zůstávají ve hře pouze čtyři - MS-

neOH disciplín (Szeged, zatím neurčený termín v září), Závod OH nadějí (Maďarsko, 17. - 20. září, včetně 18-
ti letých), ME (Brašov, odložený termín zatím neurčen) a MEJ+23 (Moskva, odložený termín zatím neurčen).  
                                 

□ 

 

Sběr akreditačních dat na OH – P. Hottmar zajistil sběr akreditačních dat od všech potenciálních účastníků 

OH, které vložil do akreditačního systému ČOV. 
                                                 

□ 

 

Podpora olympijské přípravy centrální servisní služby Top Team 2020 – tak jako v minulých letech 

reprezentanti zařazeni do Top Teamu 2020 dostali nabídku z ČOV na využití centrálních servisních služeb 

v rámci podpory olympijské přípravy. P. Hottmar požadavky na služby od reprezentantů a monitoruje a 
koordinuje.  
 

□ 

 

Reprezentační testy RDS – v termínu červnového nominačního závodu plánuje reprezentační trenér P. Hottmar 

testy reprezentačního družstva seniorů v omezeném počtu, daným aktuálním povoleným počtem osob. 

Konkrétní informace o plánovaném testování a účasti rozešle P. Hottmar včas trenérům, podle vývoje situace. 
Přípravu akce projedná s STK                                                                     Ú: 6/3/20 – P. Hottmar 

                                                                                                                     T: 26. 5. 2020 

 

RDJ 
 

 

□ 

 

Plán akcí RDJ na rok 2020 – Reprezentační trenér P. Hottmar informoval o akcích RDJ. Plánovaná VT v Itálii 
byla zrušena a nahrazena narychlo zajištěným březnovým VT v Chorvatsku pod vedením V. Stejskala, část 

RDJ absolvovalo zkrácený kemp v Praze na USK a skupina pod vedením J. Andrlíka stihla ještě před 

nouzovým stavem VT v Portugalsku. Výbor vzal informaci na vědomí a schválil výdaje na akce RDJ. 
 

□ Mezinárodní závody 2020 – MSJ bylo ICF bez náhrady zrušeno, ve hře ještě zůstává MEJ Moskva (odložený 
termín zatím neurčen) a OH naděje v Szegedu, kde je plánovaná mimořádná účast 18-ti letých (narozených 

v r. 2002). Další plány RDJ se budou odvíjet od potvrzených termínů ze strany ECA a ICF. 
 

□ Reprezentační testy – v termínu červnového nominačního závodu plánuje reprezentační trenér P. Hottmar testy 

reprezentačního družstva juniorů v omezeném počtu. Konkrétní informace o plánovaném testování a účasti 

rozešle P. Hottmar včas trenérům, podle vývoje situace. Přípravu akce projedná s STK 

                                                                                                                     Ú: 7/3/20 – P. Hottmar 

                                                                                                                     T: 26. 5. 2020 

RDM  

□ 

 

Plán akcí RDM 2020 – MS-M Baerum bylo zrušeno, ME-M Budapešť čekáme na rozhodnutí ECA, zda bude 

zrušeno nebo přesunuto na pozdější termín. 
 

□ 

 

Domácí maratónské závody 2020 – pořádání závodů bude upřesněno T. Ježkem, podle vývoje situace, ve 

spolupráci s STK bude projednáno s pořadateli závodů                             Ú: 8/3/20 – T. Ježek, Z. Krpata 

                                                                                                                     T: 26. 5. 2020 
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            4.   Různé 
 

□ 

 

Správa objektů ČSK – společnost Airwaynet, nový nájemce kempu na Císařské louce, požádal ČSK o snížení 

nájmu vzhledem k současné situaci a omezením v poskytování ubytovacích služeb v nouzovém stavu. Výbor 
zatím souhlasil s odložením druhé splátky nájemného do 1. 8. 2020, aby získal více času na vyčíslení celkové 

slevy z nájmu, která je oprávněná, vzhledem k restriktivním opatřením v tomto sektoru služeb. 
                                                                                                 

□ 

 

SP Račice 2020 a Evropské olympijské kvalifikace – obě akce byly ze strany ICF bez náhrady zrušeny. Pokrytí 

vynaložených nákladů (viz rubrika NOC Račice) bylo plánováno z dotace MŠMT a z příjmů z pořádání akce. 
Evropské olympijské kvalifikace. Jelikož nebyl naplněn účel dotace, tedy závod SP 2020, nemá ČSK dle 

předběžných informací z ministerstva na dotaci nárok. Na přípravy do okamžiku zrušení akce byly již 

vynaloženy náklady. Předseda ČSK, J. Boháč zaslal dopis ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy R. 
Plagovi, s rozpočtem již vynaložených nákladů a žádostí o úhradu nákladů z dotace MŠMT. 
 

□ SP Račice 2022 – J. Boháč informoval, že ČSK uspěl se žádostí na rok 2022, ICF oficiálně rozhodla o přidělení 

jednoho ze dvou závodů Světového poháru v roce 2022 do Račic. Vedení NOC bylo obratem informováno 
k včasnému zahájení příprav závodu a koordinaci s přípravami MS 2022 ve veslování v Račicích. 
 

□ 

 

Kontrola MŠMT na čerpání státních dotací ČSK – J. Boháč informoval, že kontrola MŠMT, uskutečněná na 
ČSK v prosinci 2019 k čerpání všech dotačních programů – „Údržba“, „Investice“, „Významné sportovní 

akce“, „Repre“, „Talent“, „Organizace sportu“ za roky 2016 a 2017, byla ukončena a protokol o kontrole byl 

předán. Dle protokolu a závěrečné zprávy, obsahujících 17 dílčích kontrolních závěrů a celkové shrnutí, 
nenalezla kontrola žádné pochybení svazu v čerpání dotací. Předseda poděkoval zaměstnancům svazu za 

pečlivou a přesnou práci se svazovými financemi a povinnou dokumentací, a připomněl důležitost trvalého 

dodržování metodiky čerpání státních dotací, přesto, že je mnohdy velmi nepraktická. 
                                                                                               

□ 

 

Ú – 14/1/2020 trvá: Rozpočet sekce 2020 - Sekretariát připravil předběžný rozpočet sekce 2020.  Po vydání 

rozhodnutích o přidělených dotacích z MŠMT „Talent“, „Repre“ a „Organizace sportu“ a rozdělení prostředků 
mezi sekce ČSK sekretariát upřesní příjmovou stránku rozpočtu SRK. Po upřesnění další činnosti SRK ČSK 

v sezoně 2020, rozsahu domácích soutěží, plánu činnosti reprezentací, rozsahu podpora oddílů, a dalším 

okolnostem (finanční spoluúčast na strojních investicích, pokrytí výdajů zrušeného závodu SP v Račicích, …) 
bude sestaven a ve výboru sekce projednán nový návrh rozpočtu.  
 

□ 

 

Akademický výběr VICTORIA VSC – J. Adam informoval o iniciativě vedení VSC MŠMT (nyní s novým 

názvem VICTORIA VSC). Centrum představilo svazům koncept podpory sportovců s mimořádnou sportovní 
výkonností, studujících na veřejných vysokých školách, nečlenů RSC ministerstev obrany a vnitra. Vznikne 

nová sportovní sekce Akademického výběru VICTORIA VSC. Cílem je podpořit vybrané sportovce, kteří 

nejsou v žádném RSC, a zajistit podmínky pro jejich sportovní přípravu a studium. Současně centralizovat a 
unifikovat základní podmínky pro podporu vynikajících vysokoškolských sportovců, vytvořit motivační nástroj 

pro vysoké školy a zvýšit veřejné povědomí o sportovcích studujících na vysokých školách. Návrhy na zařazení 

sportovců podávaly vysoké školy. Žádný člen ČSK nesplňoval stanovená kritéria k zařazení do výběru.  
     

□ 

 

Valná hromada SRK ČSK – byl projednán termín konání VH SRK ČSK v roce 2020, P. Mokrý zamluví v SC 

Nymburk jeden z termínů, který bude volný a to 28. – 29. 11. nebo 5. – 6. 12.  

                                                                                                                     Ú: 9/3/20 – P. Mokrý 

                                                                                                                     T: 25. 5. 2020 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná: 19. 5. 2020 


