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Zápis z 6. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 19.6. 2018 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 

 
 
     

Úkol - 1/5/18 jednání k optimalizaci nákladů pořádání závodů v Račicích se uskutečnilo v Praze 23. 5. za 

účasti M. Kurfirsta, J. Boháče a Z. Krpaty. M. Kurfirst akceptoval požadavek na odečet platby za instalaci 

dráhy a další nepřesnosti. Finální náklady na závody zahrnul Z. Krpata do aktualizovaného rozpočtu STK. 

Výbor schválil předložený rozpočet STK na rok 2018. 
 

□ 

 

Splnění podmínek čerpání státních dotací 2018 – J. Boháč komentoval nedokonalé podmínky, nově nastavené 

MŠMT pro čerpání státních dotací v roce 2018. Řadu potřebných služeb nebo plnění dodavatelům je nutné 

zadávat podle zákona o veřejných zakázkách, což ve sportu mnohdy nelze splnit. Proto je ve spolupráci 

s ČVS připravována zadávací dokumentace výběrového řízení na pořádání hlavních domácích závodů, 

zajišťování přípravy ke státní sportovní reprezentaci a zajišťování dalších expertních služeb. Výsledkem by 

měla být možnost hradit takové služby v garantovaných výších po dobu příštích čtyř let. 

□ 

 

Informace z jednání STK – informace podal Z. Krpata. Aktuální Pravidla SRK ČSK jsou zveřejněna na webu. 

Registrační řád, disciplinární řád a odvolání na antidopingový řád, shodný s ADV projedná a schválí 

předsednictvo ČSK po zavedení státního registru sportovců. Do doby, než bude vše schváleno, platí řády 

z roku 2017. Návrh Registračního řádu bude odeslán zbývajícím sekcím ČSK – sekci kanoistiky na divokých 

vodách a sekci vodní turistiky k projednání, s průvodním dopisem předsedy SRK J. Boháče,.  
 

□ 

 

Informace o průběhu 3. závodu ČP 2018 v Račicích 1 – 3. 6. 2018  - Z. Krpata informoval o průběhu závodu. 

Absence závodů dospělých umožnila vypsat větší počet disciplín pro všechny věkové skupiny mládeže. 

Závodu se zúčastnil též žákovský výběr ze Slovenska. Závod proběhl bez komplikací. 
 

□ 

 

Úkol - 2/5/18 je plněn: Certifikáty svazových trenérských licencí B a C - Z. Krpata podal informaci o 

počtech evidovaných trenérů v členské databázi ČSK - 170 trenérů B, 229 licence C. Seznam bude doplněn o 

chybějící jména, dle dostupných absolventských seznamů školení trenérů. Následně budou obeslány 

jednotlivé oddíly s žádostí o kontrolu a upřesnění seznamu trenérů všech stupňů. Pro již vyškolené trenéry 

licence C bude SRK ČSK v případě jejich zájmu připravena vystavit a zaslat certifikát potvrzující získání 

kvalifikace C. J. Boháč projedná tento postup i s předsedy ostatních sekcí na výboru ČSK. 

                                                                                                                    Ú- 1/6/18: J. Boháč, Z Krpata                                                                                                                              

                                                                                                                    T:  7.8. 2018   
  

□ 

 

Příprava  M-ČR krátké tratě 20 – 22. 7. 2018 – Předseda STK Z. Krpata informoval výbor o připravenosti 

závodu. Výbor projednal a schválil scénář tradičního slavnostního nástupu účastníků M-ČR a schválil ocenění 

za organizaci MS 2017. Členové výboru se budou podílet na ceremoniálech předání medaile na MČR.  
 

 

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

□ Výbor vzal na vědomí zápis z jednání rady SCM, která proběhla v období mezi schůzemi výboru, na které rada 

upravila výběrová kritéria do SCM na rok 2019. Výbor schválil výběrová kritéria pro zařazení sportovců do 

SCM 2019. Rada SCM rovněž provedla přerozdělení svazových lodí C1 na podporu kanoistek podle 

výkonnosti. Výbor návrh schválil. 
 

□ Čerpání financí SCM – čerpání prostředků probíhá podle požadavků klubů. Některé kluby ještě nedodaly 

zátěžové EKG sportovců, průběžně plní. Předseda J. Boháč upozornil na potřebu dodržovat letošní metodiku 

MŠMT pro užití státní dotace z Programu II. 

 

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

     RDS    

□ Činnost RDS - P. Hottmar zhodnotil účast a výsledky na SP Szeged, SP Duisburg, ME v Bělehradě a 

informoval o vyjetých místech na Evropské hry, které se konají příští rok v Minsku. Zprávy z akcí včetně 

přehledu výsledků rovněž zaslány členům výboru písemně. Podána informace o agendě a přípravě výprav na 

ME23, MS 23, AMS a MS. Výbor vzal informace na vědomí. 
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□ Příprava nominace na MS – P. Hottmar informoval o sestavení posádky K4 500m na základě výsledků 

předchozích reprezentačních startů v sezóně, ve složení Zavřel, Šlouf, Dostál, Štěrba. Dosavadní členové K4 

Havel se Špicarem se budou připravovat letos pouze na trať K2 1000m. Výbor vzal na vědomí další nominace 

na budoucí soutěže RDS, o kterých jsou postupně všichni zainteresovaní informováni osobním jednáním 

reprezentačního trenéra i elektronickou poštou. Dále se budou v nominaci zaplňovat dosud neobsazená místa a 

disciplíny na světové soutěže. 20. 6. se uskuteční testovací závod na C1 400m k nominaci do posádky C4 na 

MS. M-ČR je kvalifikací na zbývající disciplíny, které budou obsazeny na MS. M-ČR je rovněž kvalifikací na 

AMS. 
 

□ Příprava VT v dějišti OH 2020 Japonsko – aktuální informace o přípravě kempu, na podzimní VT zatím 

potvrzena účast těchto závodníků: J. Dostál, P. Davídek, R. Šlouf, J. Zavřel, J. Stejskal, V. Kukačka plus 

trenéři K. Leština, T. Ježek. Předpoklad úhrady z prostředků ČOV. Projednat s ČOV, stanovit konečné počty. 

                                                                                                   Ú- 3/4/18: P. Hottmar, trenéři RSC 

                                                                                                                T: Úkol trvá, přeloženo na 7.8. 2018                                                                                          
 

□ Úkol 3/4/18 je splněn. P. Hottmar předložil upřesněný rozpočet RDS a RDJ. Výbor rozpočet schválil. Většina 

mezinárodních akcí je již povinně předplacená. Případné korekce rozpočtu RD – snížení nákladů bude možné 

řešit na podzim úpravou nákladů na VT.                                                                                                                                                                                                                                                              
 

RDJ 

 

 

□ Nominace na MEJ – předběžně potvrzena (emailem) a následně schválena výborem, podána informace o 

zajištění organizace výpravy. Probíhají závěrečné tréninkové kempy RDJ. 
 

□ Olympijské hry mládeže (YOG) – P.Hottmar informoval o přípravě účasti výpravy na YOG v Buenos Aires. 

Výbor projednal a schválil vedoucím výpravy Tomáše Charváta. Nahlásit na ČOV. 
 

□ P. Hottmar informoval o konání závodu Olympijských nadějí v roce 2018 u náhradního pořadatele – polská 

Poznaň (Slovensko nemá k dispozici letos adekvátní závodiště). 

 

RDM 

 

 

□ 

 

 

Hodnocení účasti na SP ve Viana de Castelo (POR) – informoval T. Ježek, písemné hodnocení organizace 

výjezdu i dosažených výsledků předáno členům výboru, výbor vzal informace na vědomí. Nákladově v rámci 

rozpočtu RDM.  
 

□ 

 

Příprava účasti na ME-M - T. Ježek podal informaci o přípravě výjezdu a návrhu nominace na ME-M 

v Metkoviči. Nominace byla schválena, výjezd se připravuje. 
 

□ 

 

Nominace na K4 ve Španělsku – výbor projednal a schválil nominaci předloženou reprezentačním trenérem T. 

Ježkem, předběžně již schválena per-rollam. Letenky pro nominované jsou již od pořadatele k dispozici. 

Vedoucím výpravy byl schválen M. Pavlík. Pro účastníky zajistit pojištění.  
 

□ 

 

Příprava k MS-M – zatím pouze předběžná přihláška, nominace na MS-M je zatím pouze předběžná, konečná  

nominace bude navržena po nominačním závodu pro MS-M v Hradci Králové.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

□ 

 

Nákup materiálu pro RDM - Požadavek trenéra RDM T. Ježka na nákup lodě K1 pro ženy, výbor po 

projednání schválil.                                                        
 

□ 
 

Úkol 4/5/18 je splněn. T. Ježek předložil upřesněný rozpočet RDM, který byl projednán a schválen výborem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

      4.   Různé 
 

□ 

 

Informace o hospodaření NOC a SC Račice – J. Boháč a Z. Krpata informovali, že vzhledem k neuhrazeným 

fakturám do ČSV a ČSK do NOC (probíhá výběrové řízení)  a tím nekompletním účetním sestavám NOC, 

předá Z. Krpata výboru až souhrnnou zprávu o hospodaření NOC a SCR za první pololetí 2018. Předložena 

bude také informaci o finančním přínosu dlouhodobého pobytu RD Kazachstánu v Račicích.                                                                                 

                                                                                                      Ú- 6/3/18: J. Boháč, Z. Krpata                                                                                                                               

                                                                                                                   T:  Úkol trvá, přeloženo na 7.8. 2018   
  

□ 

 

Rozpočet SRK ČSK na rok 2018 – po oznámení výše státní podpory pro SRK ČSK Výbor projednal základní 

položky rozpočtu SRK ČSK 2018 podle středisek. Konečná verze bude schválena na jednání 7.8.2018. Probíhá 

stále jednání všech sportovních svazů s MŠMT o způsobu užití letošních dotací. Dle Rozhodnutí MŠMT stále 

nelze zasílat prostředky formou příspěvku z dotace do členských oddílů.                                                        
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□ 

 

Ú- 4/2/18 je v řešení. Zjednodušený systém rozdělení dotací do oddílů zpracoval a prezentoval Zdeněk Krpata. 

Základem pro výpočet je účast závodníků mládežnických kategorií (10 – 18 let) na závodech ČP v roce 2017. 

Jednotlivými kritérii budou tak jako dosud: dojezdová vzdálenost do Račic, celkový počet startujících 

závodníků mládeže (vek 10 – 18 let) a celkový počet startujících závodníků mladších 15 let (10 – 14 let). 

Z parametrů budou vypočteny koeficienty pro jednotlivé oddíly. Dle koeficientu bude vypočtena výše dotace 

dle konečného objemu disponibilních prostředků. Objemy budou stanoveny po definitivním rozhodnutí MŠMT 

o metodice pro rok 2018. Dotace pro pořadatele závodů bude vycházet z počtů zúčastněných oddílů a počtu 

startujících závodníků na jednotlivých závodech. Budou provedeny zkušební výpočty, u případných velkých 

výkyvů budou navrženy kompenzace k zachování přiměřené kontinuity financování klubů. 

                                                                                                      Ú- 4/2/18: Z. Krpata                                                                                                                               

                                                                                                                   T:  Úkol trvá,    
 

□ 

 

Zápůjčka majetku (nástupní plato) – plato ve vlastnictví ČSK, využívané na Stadionu vodních sportů na 

Císařské louce v Praze, bylo pro zajištění I. závodu ČP zapůjčeno do KVS. Výbor projednal a schválil žádost 

KVS ponechat plato v KVS do doby, než bude potřeba jeho využití na původním místě. Jako kompenzace 

zápůjčky, provede KVS opravu dřevěného bednění na platě. Smluvně záležitost ošetří J. Heller. 

                                                                                                        Ú- 5/5/18:  J. Heller 

                                                                                                                     T: V řešení, přeloženo na 7.8. 2018                                                                                  
 

□ 

 

Antidopingová prevence – diskuse k praktikování prevence v rámci činnosti sekce, prevence soustavně 

probíhá, pravidelně se mládeži a do oddílů rozdávají brožury a informační materiály ADV ČR. Písemné 

materiály byly předány všem účastníkům VT Oboz a před MEJ budou opět předány mládeži a trenérům 

v Račicích. 
 

□ 

 

Ú- 10/2/18 v řešení - Posilovna v Račicích je v provozu. Stále chybí provozní řád, návrh připraví Z. 

Krpata. 
 

□ 

 

Školení pořadatelů závodů ČSK k záchranné službě při závodech - Z. Krpata navrhl zorganizovat školení 

záchranářů jednotlivých pořadatelů závodů, s cílem zajistit informovanost o právních souvislostech a 

technickém zajištění a provádění vlastní záchrany osob a materiálu při kanoistických závodech. Výbor po 

projednání návrh schválil, k zajištění školení doporučena firma p. Laštovky, spolupracující s ČSK a ČVS. Z. 

Krpata poptá zájem pořadatelských oddílů o školení záchranné služby při závodech. Vyžádá nabídku školitele, 

připraví návrh k realizaci, projedná termín, počet účastníků, rozsah, náklady. Školení proběhne na podzim na 

náklady SRK ČSK.                                                                       Ú- 11/2/18: Z. Krpata                                                                                                                             

                                                                                                                    T:  Úkol trvá, přeloženo na 7.8. 2018 
 

□ 

 

Úkol -9/4/17 trvá – obsah a uspořádání webu kanoe.cz – úkol je postupně řešen ve spolupráci s IT specialistou 

svazu S. Ježkem.                              

  

            

Zapsal: P. Mokrý, Jakub Adam                                                   

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná   7.8. 2018 


