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Zápis z 1. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 23.1. 2018 v Praze na Strahově 

 
přítomni:   J. Boháč, P. Bednář , P. Hottmar, P. Náprstek, M. Doktor P. Mokrý  
 
 
V úvodu prvního jednání po volební VH přivítal předseda SRK ČSK J. Boháč všechny členy výboru na 
první schůzi po zvolení  VV v novém složení. 

  
1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  

 

□ 

 

Předseda STK Z. Krpata byl v době konání schůze výboru na VT v zahraničí. Členům výboru zaslal 

kompletní písemné podklady k projednání, včetně zápisu z jednání STK. 

- Stav přípravy termínové listiny domácích závodů - projednán připravený návrh, který v současné době 

obsahuje cca 50 závodů. Do 20. ledna provede předseda STK kontrolu všech propozic, požádá oddíly o 

doplnění s uzávěrkou 31. 1. 2018. Výbor s postupem souhlasí. Závěr STK bude projednán ve výboru 13.2. 

- I.NZ - původní návrh termínu  4. 5. – 6. 5.   Závod bude časově velmi náročný. Protože v úterý 8. 5. je 

státní svátek nabízí se varianta prodloužení celých závodů na 4 dny. Tím by se vytvořil prostor pro 

navýšení počtu disciplín pro všechny kategorie mládeže od juniorů až po benjamínky. Problematika byla 

diskutována jak v RSCM, tak na jednání STK. Rada SCM z důvodu státních maturit dne 4.5 navrhla 

termín 1.NZ 5.-7.5. Výbor tento přesun na sobotu až pondělí podporuje, nedoporučuje 4 závodní dny. 

- Změna termínu a místa AMS, Původně - Szeged 13 – 16. 9.  Nově - Szolnok 10. – 12. 8. 2018. Vzato na 

vědomí. Změnu termínu na webu ČSK provede Z. Krpata / M. Vávra  

- Evropské akademické hry - vzhledem k nevhodnému termínu konání EAH (stejnému jako MČR), výbor 

navrhl Evropské akademické hry neobsazovat. Konečné rozhodnutí padne 13.2. 2018 

- Výběrové řízení na pořadatele - STK vypsala a na webu ČSK 10.1. zveřejnilo  výběrové řízení na 

pořadatele závod MČR 5 km 21. – 22.4. 2018 a na NZ pro MS v maratonu a MČR v maratonu 4.8. 2018.  

Nabídky budou vyhodnoceny na jednání STK 13.2.  Po schválení výborem SRK ČSK bude 15.2 

zveřejněno.   

- Časová náročnost programu soutěží - STK ve spolupráci s RSCM řeší celkovou časovou náročnost 

soutěží, 3 závodní dny - 2,5 dne krátké tratě (cca 25 hodin závodění), 0,5 dne dlouhé tratě (cca 5 hodin 

závodění). Výbor doporučuje STK hledat způsob, jak rozdělit soutěže benjamínků mezi účast na 

republikových závodech (NZ) a účast na regionálních závodech, s tím že účast a výsledky na regionálních 

závodech budou evidovány a využívány. Výbor doporučil STK vypracovat návrh regionálních závodů pro 

benjamínky a vypracovat formu jejich hodnocení. 

- Skladba programu na NZ – projednání vhodného pořadí nedělního odpoledne při MČR na 5 km. Cílem je 

najít model, aby se mistrovské závody na dlouhé tratě nejely jako poslední. Výbor podporuje návrh Z. 

Krpaty rozdělit intervalové závody mládeže na dvě poloviny a doprostřed umístit závody dospělých. Po 

připomínkách RSCM rozhodne výbor. 

- ČP mládeže a NZ juniorů 1. – 3. 6. 2018 -  celková časová náročnost: 3 závodní dny – bez závodů na 

dlouhých tratích (cca 30 hodin závodění). Výbor s návrhem souhlasí. 

- MČR krátké tratě - STK bude řešit 13.2, včetně trvalejšího řešení časové náročnosti programu, ve třech 

dnech cca 420 jízd. 

- Rozhodčí – projednán návrh na zajištění praxe nováčků, nad rámec běžného stavu rozhodčích, při 

závodech v Račicích. Cílem je zajistit jim příležitost zažít standardy závodu nejvyšší úrovně, což přináší 

rychlejší a dokonalejší vyškolení a transformaci správných postupů do řízení regionálních závodů. Výbor 

s postupem souhlasí. 
- Pravidla 2018 - členové výboru obdrželi pracovní verzi nových pravidel na rok 2018, s vyznačenými 

návrhy na změny či problematickými pasážemi. J. Boháč upozornil na dosud nedořešené a nedokončené 

záležitosti a vyzval všechny členy výboru k prostudování a podání připomínek k STK. 

□ 

 
Seminář rozhodčích - Výbor vzal na vědomí informaci o uskutečněném semináři rozhodčích ve 

dnech 11.-12.11.2017 v Nymburce. Účastnilo se 42 rozhodčích, včetně řady nových, kteří v létě 

2017 složili rozhodcovské zkoušky.  

□ 

 

Videopřenosy z hlavních závodů z Račic - stanovení dalšího postupu se vzhledem k nejistotě z výše dotací 

z MŠMT (Program V) odkládá. Výbor po diskusi rozhodl záměr pro rok 2017 zrušit a projednat postup 

v příštím roce. Návrh připraví Petr Náprstek. Vyhodnoceny budou zkušenosti ze streamu pořizovaného ze 

závodu OH nadějí 2017 v Račicích                                           Ú-2/6/17: P. Náprstek                                                                                                                             

                                                                                                           T: prodlouženo do února 2018 
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□ 

 

Úkol - 1/10/17 je plněn: členové výboru obdrželi pracovní verzi nových pravidel na rok 2018, 

s vyznačenými návrhy na změny či problematickými pasážemi. Po prostudování zašlou na STK připomínky. 

 

 

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

□ Pravidla projektu SCM a SpS pro rok 2018 – Výbor schválil metodiku pro projekt SCM a SpS sekce rychlostní 

kanoistiky ČSK na rok 2018, které aktualizoval na základě platné metodiky MŠMT P. Hottmar. 
  

□ Předběžné rozdělení financí pro SCM, SpS a TOP 10 - P. Hottmar předložil ke schválení s výborem 

předběžně konzultovaný návrh rozdělení financí SCM mezi detašovaná pracoviště pro rok 2018. 

Výbor projednal a schválil k rozdělení mezi DP částku 4 357 480,-. Dále Výbor schválil výdaj 1 400 000 na 

SpS a příspěvek na TOP 10 podle loni vyhlášených zásad (100 tis. pro prvních 10 oddílů + 100 tis. pro prvním 

rokem vypadlé z pořadí TOP 10). 

J. Boháč předložil návrh na zjednodušení dotačních motivačních programů pro oddíly, které postupně 

přibývaly s narůstajícími zdroji svazu. Cílem je sloučením snížit jejich počet a zvýšit poskytovanou podporu. 

V závislosti na možnostech metodiky stanovené ministerstvem (zatím neznámé) bude snaha posílit podporu 

práce trenérů. Předseda STK Z. Krpata již návrh kritérií a parametrů pro výpočet motivační podpory oddílů na 

2018 od podzimu připravuje. Návrh po dokončení předá k dalšímu projednání RSCM a Výboru.  

                                                                                                               Ú- 1/1/17: Z Krpata                                                                                                                              

                                                                                                               T:  20.3. 2018  
 

□ Rozvojové aktivity ICF – mezinárodní kanoistická federace vyzvala členské národní federace k podpoře 

rozvojových zemí, které začínají s kanoistkou, formou darování lodí C1 a C2. Darované lodě z Evropy budou 

shromážděny při SP v Duisburgu a odsud ICF distribuovány potřebným.  P. Náprstek zjistí možnosti Dukly 

Praha a osloví Lokomotivu Nymburk. P. Hottmar pak osloví další oddíly. Cíl je poskytnout 1x C1 a 1 x C2. 
 

□ Školení trenérů mládeže - Na základě poptávky byl zorganizován a pod vedením P. Hottmara se uskutečnil 

školící seminář pro trenéry začátečníků a dětí do 14 let. Přednášeli lektoři M. Doktor, J. Fuksa, K. Větrovský. 

Školení s účastí více než 40 posluchačů bylo hodnoceno jako úspěšné. 
 

□ Kniha „Trénink rychlostní kanoistiky“ – příprava vydání českého překladu pokročila, jsou hotové překlady 

textů i téměř stovky grafů a tabulek, včetně jazykové korektury, vše i za přispění trenérů a závodníků ČSK. 

Kniha s podporou ČOV a MFd je připravena do tisku. Řeší se výše nákladu, kvalita a cena tisku. 

 

□ Materiální výbava pro členy SCM – P. Hottmar informoval, že tradiční funkční trička zn. Progres dostanou 

členové SCM 2018 na testech RDJ, nepřítomní na Obozu. Předseda upozornil na potřebu evidence všeho 

spotřebního materiálu dle předpisů. 
 

□ Úkol  2/10/17  je plněn.  Evidence zápůjček trenažérů je zpracovávána v rámci veškerého zakoupeného 

materiálu za poslední 3 roky. Též průběžně probíhá antidopingová osvěta, brožury s tématikou boje proti 

dopingu byly předány zástupcům oddílů na VH a budou předány též při testech RDJ.    

 

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

     RDS    

□ Nominační kritéria pro rok 2018 – Návrh vypracovaný reprezentačním trenérem P. Hottmarem byl opakovaně 

předkládán k připomínkám a aktualizován na základě změn termínů ze strany ICF. Výbor schválil nominační 

kritéria RDS na rok 2018.    
 

□ Smlouvy s reprezentanty – projednána příprava smluv na rok 2018. Znění zůstane obdobné jako v roce 2017, 

Nově bude doplněna povinnost účasti vyhodnocených reprezentantů na vyhlášení ankety ČSK Kanoista roku. 

Předběžný termín je stanoven na konec října 2018, bude potvrzen. Doplnit do textu smlouvy povinnost účasti 

na anketě ČSK.                                                                         Ú- 2/1/17: P,Hottmar                                                                                                                              

                                                                                                               T:  13.2. 2018  
 

□ Návrh rozpočtu RDS – podána informace o předpokládaných zdrojích. J.Boháč vzhledem k absenci informací 

z MŠMT navrhl pracovat s objemem roku 2017 -10 %. P. Hottmar připravuje Rozpočet RDS 2018. První verzi 

předloží na únorové jednání výboru, podle toho, kdy bude mít podklady od pořadatelů mezinárodních soutěží. 

                                                                                                  Ú- 3/1/17: P. Hottmar                                                                                                                             

                                                                                                               T:  13.2. 2018   
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□ Podpora trenérů RSC a členů realizačního týmu – J. Boháč podal informaci z jednání s vedoucími RSC a P. 

Hottmarem k výši podpory střediskových trenérů a odměn za práci smluvních externistů – členů potřebného 

realizačního týmu  RDS a RDJ v roce 2018. Podklady k uzavření smluv OSVČ a dohod DPP na rok 2018 byly 

předány na sekretariát k realizaci. Proběhnou ještě jednání s vedoucími k finanční výpomoci svazu s činností 

středisek. Detaily budou doladěny a komunikovány vedoucími trenéry RSC s vedením reprezentace a ČSK. 

                                                                                                  Ú- 4/1/17: P. Hottmar, P. Mokrý, Boháč                                                                                                                             

                                                                                                               T:  13.2. 2018  
 

□ Smlouva s reprezentačním trenérem - J.Boháč informoval o záměru uzavřít nový kontrakt s  reprezentačním 

trenérem P. Hottmarem tak, aby vyhovoval podmínkám dotačních programů MŠMT pro rok 2018 a umožnil 

adekvátní ocenění širokého rozsahu zajišťovaných činností ve velmi dobré kvalitě.  
 

□ Pojišťovna ERGO – P. Hottmar informoval o inovaci seznamů pojištěných členů RD. Reprezentanti jsou 

pojištění na léčebné výlohy a odpovědnost za způsobenou škodu při výjezdech do zahraničí. 
 

□ Jednání s výrobcem sportovních nápojů – P. Hottmar informoval o jednání společně s J.Boháčem s českým 

distributorem nápojů GATORADE pod koncernem Pepsi. Připraveno další jednání objemech, rozsahu a 

podmínkách případných dodávek pro RD. 

 

□ Příprava RDS – P. Hottmar informoval o zajištění jednotlivých VT reprezentantů, o koordinaci a výpomoci 

svazu při úhradě a organizaci. Sportovci. Členové TOP teamu ČOV využívají podpůrné programy a vědecko- 

metodickou podporu na nejvyšší úrovni. 
 

□ Anketa Kanoista roku 2018 – diskutován posun termínu na přechodné období mezi sezonami, projednat se 

sekcí DV (J. Pollertem), navrhované a předběžně se sekcí DV projednané termíny vyhlášení ankety za rok 2018 

je 23.10., 26. 10., nebo 29.10.                                                   Ú- 6/1/17: J. Boháč                                                                                                                              

                                                                                                               T:  13.2. 2018  
 

RDJ  

□ Nominační kritéria RDJ pro rok 2018 – Návrh vypracovaný reprezentačním trenérem P. Hottmarem byl 

projednán v Radě SCM, opakovaně předkládán k připomínkám výboru. Výbor schválil nominační kritéria RDJ 

na rok 2018. Na základě plánu akcí sestaví reprezentační trenér návrh strukturovaného rozpočtu RDJ pro 2018.  
 

□ Testy RDJ v SC Nymburk – P. Hottmar informoval o přípravě, pokyny rozeslány, testy jsou otevřené i pro 

mladší kandidáty pro zařazení do RDJ. Na kondičních testech bude rozdáno přes 40 motivačních cen. 
 

□ Sportovní příprava RDJ – podána informace o probíhající a plánované zimní přípravě juniorských 

reprezentantů. Lyžařského soustředění na Benecku 27.1. – 3.2. se zúčastní zhruba 30 členů RDJ, v Bedřichově 

3.-11.2. zhruba 40 členů RDJ. 
 

□ Doplnění realizačního týmu pro RDJ – projednáno a schváleno rozšíření smlouvy V. Stejskala v pozici 

asistenta reprezentačního trenéra RDJ, na návrh reprezentačního trenéra. Vedle trenérské práce bude vykonávat 

další služby pro svaz spojené s akcemi RDJ.  
 

□ 

 

Úkol -8/9/17 je průběžně plněn. Kvalifikace na Olympiádu mládeže YOG mládeže 2018 v Argentině – ICF k 

ujasnila kritéria, kvalifikace za stát se mohou zúčastnit 2 sportovci v každé disciplíně (1 slalom + 1 rychlost). 

Kvalifikováno bude prvních 4x6 Evropanů (nar. 2002/2003) v kombinaci disciplín slalom + rychlost. Na 

základě výsledků 2017a zájmu byli na dubnový kvalifikační závod v Barceloně vybráni: C1 J.Minařík (KOJ), 

K1 T.Hradil (NYM), K1ž A.Házová (DEC). Trenéři sportovců byli o aktuální situaci a potřebě tréninku i na 

slalomových lodích informováni. Výbor schválil nákup 3 unifikovaných modelů lodí (Vintage)  pro trénink na 

rychlostní část kvalifikace. Lodě po použití budou předány do oddílů pro výcvik mládeže. Klíč k přidělení 

navrhne RSCM.  

 

RDM 

 

□ 

 

Nominační kritéria RDM pro rok 2018 – Návrh vypracovaný T. Ježkem, reprezentačním trenérem RDM byl 

předložen v předstihu v písemné podobě. Výbor schválil nominační kritéria RDJ na rok 2018. Návrh rozpočtu  

RDM v členění podle akcí a potřebných dalších výdajů pro činnost RDM bude předložen na únorovém jednání 

výboru.  
 

      4.   Různé 
 

□ 

 

Vyúčtování MS 2017 a závodu OH nadějí – J. Boháč předložil a komentoval přehled příjmů, nákladů a právě 

uzavřený hospodářský výsledek MS pořádaného v Račicích. Byly zodpovězeny dotazy k vyúčtování s tím, že další 

případné dotazy lze připravit po prostudování vyúčtování písemně. Hospodaření MS skončilo s výrazně vyšším 
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kladným výsledkem, než bylo plánováno, i po redukci nákladů z důvodu nečekaného snížení státní dotace těsně 

před akcí. Byl tak zajištěn dostatek prostředků (cca 8 mil. Kč před zdaněním, stejně jako z ME veslařů 2017 ty byly 

4 mil. Kč) na průběžné dlouhodobé dotování ztrátového provozu areálu v Račicích, který je provozován zcela bez 

dotačních zdrojů. Vyúčtování závodu OH nadějí bude předloženo v únoru, není dokončené kvůli zpožděné 

fakturaci dodavatelů. Předpokládá se též kladný výsledek. Do vlastních zdrojů svazu bude z obou akcí po zdanění 

získáno více jak 2 mil Kč.  
 

 Náklady provozu areálu v Račicích – J. Boháč podal informaci o vysoké nákladovosti provozu areálu, který 

spravuje spolek Národní olympijské centrum v Račicích (Labe aréna Račice) a na jehož nákladech se podílí i SC 

Račice a.s. a Akademie veslování. Informoval o opatřeních, která se připravují pro snížení nákladů (spolupráce 

s SC Nymburk), o přípravě ceníku na rok 2018, o struktuře hlavních nákladů areálu, vázaných na hotelové kapacity 

(údržba, provoz, opravy, nábytek), catering (vybavení, osobní náklady), údržbu a opravy 30 let starých staveb a sítí, 

energie, přečerpávání vody z Labe pro udržení hladiny, najímané služby, včetně právních k zabránění rozšiřování 

těžby, a dalších. Přehled nákladů na údržbu a provoz Račic za roky 2016 a 2017 připraví J.Boháč na únor, včetně 

hospodářských výsledků. P. Hottmarovi byla nabídnuta schůzka s Předsedou NOC Račice D. Macháčkem 

k výkladu hospodaření areálu.                                                                                            Ú- 7/1/17: J. Boháč                                                                                                                              

                                                                                                                    T:  13.2. 2018  
 

□ Příprava kandidatury na MS v maratonu - ČSK po dohodě s KK Týn nad Vltavou zaslal na ECA a ICF informaci o 

zájmu pořádat v roce 2020 – 2022 ME, MS a SP v maratonu. Před podáním nabídky (nutno připravit a odeslat na 

ICF do 31.1.) provedli 23.1.2018 inspekční cestu do Týna n.Vltavou předseda maratónské komise ICF J.Cronberg a 

člen komise R. Heijselaar, ke kontrole podmínek a ke konzultacím. Oba jednali v Praze s předsedou svazu J. 

Boháčem.  Pracovního jednání v Týně nad Vltavou se zúčastnil za svaz T. Ježek a za pořadatele členové 

organizačního výboru L. Luňáčková, J. Kobera a P. Černá. Oficiální přihlášku do konce ledna v součinnosti se 

svazem zpracují pořadatelé, odešle svaz. Předpoklad SP 2021, MS 2022.         Ú- 8/1/17: L. Luňáčková, P. Mokrý                                                                                                                            

                                                                                                               T:  13.2. 2018  
 

□ Úkol   4/10/17 byl plněn:  Sekretariát zpracoval podklady pro žádost na změnu rozhodnutí MŠMT v programech  

PV,PII, P VI, P X. V termínu byly materiály odesílány na MŠMT.    
 

□ Úkol  5/10/17 byl splněn: Anketa kanoista roku 2017 proběhla v Olomouci, byla dobře organizačně zajištěna.  
 

□ Marketing ČSK – podána informace o probíhajících jednáních s marketingovou společností Sport Invest, která 

zajišťovala marketing MS 2017 v kanoistice a ME 2017 ve veslování. Snahou je nastavit jednotnou profesionální 

spolupráci pro celý svaz. Jednání budou pokračovat. Hledá se možný souběh se sekcí kanoistiky na divokých 

vodách, která má vlastní marketingové ambice.  
 

□ 

 

Práce sekretariátu ČSK a SRK - P. Mokrý a  J. Boháč informovali o enormním nárůstu agendy a ohrožení termínů 

plnění povinných administrativních úkonů, včetně povinností vůči MŠMT. Výhledově bude nutné trvalé posílení 

kanceláře svazu. Rozsah bude záviset na nových podmínkách využití státních dotací. V případě zákazu přesunu 

dotací do oddílů bude muset probíhat fakturace ze svazu. Byl projednán a schválen záměr dočasné výpomoci (L. 

Makovičková, leden – březen, ekonomické agendy, revize vnitřních předpisů a evidence majetku) a po dohodě širší 

zapojení Z. Krpaty do výkonu svazové administrativy. P. Mokrý připraví rozdělení činností.           

                                                                                                    Ú- 8/1/17: P. Mokrý                                                                                                                             

                                                                                                                 T:  13.2. 2018  
      

□ 

 

Úkol -9/4/17 trvá, bude řešen ve spolupráci s IT specialistou S. Ježkem. Diskuse k úpravám obsahu webu kanoe.cz 

- Z. Krpata upozornil na některé připomínky hnutí na obsah a možnosti vkládání zpráv z regionů na webové stránky 

ČSK.                                                                                           Ú-9/4/17: J. Boháč, Z. Krpata                                                                                                                              

                                                                                                                T: přeloženo jaro  2018                                                   

□ 

 

Úkol -9/8/17 byl splněn: Řádná VH SRK ČSK proběhla 2.12. 2017 v SC Nymburk, dle navrženého programu, 

včetně vyhlášení vítězů ČP a voleb, se všemi požadovanými náležitostmi. Všechny materiály byly rozeslány včas a 

v plném rozsahu do oddílů. Diskuse byla minimální, dotazy byly zodpovězeny. VH zvolila předsedu SRK Jana 

Boháče, předsedu RK J. Langra, členy výboru P. Náprstka, P. Bednáře, M. Doktora a P. Hottmara. Zvolila předsedu 

STK Z. Krpatu. Usnesení z VH je zveřejněno na webových stránkách ČSK.  

        

  

            

Zapsal: P. Mokrý                                                   

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná   13.2. 2018 


