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  Zápis 4. schůze výboru sekce rychlostní kanoistiky ČSK,  
konané dne 23. 4. 2014 v Praze na Strahově  

 

 

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

 

 

 

STK 
 

□ 

 

 Úkol /1/14 odložen do dubna. Na STK 4.4. bude vypracováno zadání a projednán postup na zpracování 

nových pravidel. Pak bude sestavena pracovní skupina, která bude působit v gesci STK. Platnost nových 

Pravidel se předpokládá od r. 2015. Bude vytvořen harmonogram přípravy dokumentu.  

                                                                                                 Ú-2/1/14 :   Z. Krpata 

                                                                                                              T:   18.2.2014 termín posunut na duben 
 

□ 
 

Hodnocení I.NZ Račice - Z.Krpata informoval výbor o průběhu závodu v Račicích, který proběhl podle dohody 

společně s nominačním závodem Slovenského kanoistického svazu. Závod využilo též RDJ k otestování 

výkonnosti nejlepších závodníků. Závod technicky zajistilo SC Račice na dobré úrovni. Drobné nejasnosti byly 

operativně řešeny jak pracovníky SC, tak STK, nebo rozhodčími. Časomíru, rozlosování a výsledky zajistil jako 

dodavatel J. Mareš.  Náměty na zdokonalení organizace závodu budou po projednání v STK  předány výboru a 

příslušným komisím. Závěry budou též využity před II.NZ při jednání s pořadatelem – SC Račice. Dobrou 

úroveň zvládnutí závodu ze strany rozhodčích a organizátora potvrdil i reprezentační trenér.  

                                                                                                Ú-1/4/14 :   Z. Krpata 

                                                                                                             T: 20.5. 2014 
                                                                                                       

□ 

 

Příprava M-ČR na dlouhé tratě v Ústí nad Labem – předseda STK Z. Krpata informoval výbor o aktuálním stavu 

zabezpečení soutěže. Pořadatel zaslal prostřednictvím sekretariátu všem oddílům poslední informace před 

soutěží – příjezd, parkování, možnost stanování, občerstvení atp. Očekává se dobrá účast. 
 

□ 
 

Zajištění ČP mládeže v Chomutově – výbor vzal na vědomí informaci o přípravě závodu v Chomutově (medaile 

dodány) a o přípravě II. NZ (budou využity všechny zkušenosti z I.NZ, viz úkol 1/4/2014). 
 

□ Inventura materiálu pro činnost STK a používaného při soutěžích - Byla provedena fyzická kontrola materiálu 

uloženého v Račicích, ověřen stav a funkčnost. STK navrhne část vybavení (staré monitory, nefunkční, 

neopravitelné a zastaralé pomůcky) k vyřazení z účetní a skladové inventury.   

                                                                                                 Ú-2/4/14 :   Z. Krpata, P. Mokrý 

                                                                                                              T: 20.5. 2014 

□ 

 

Změny v aplikaci on-line přihlášek na webu kanoe.cz – M.Vávra provedl požadované úpravy v přihlašovacích 

modulech dle požadavku  Sportisu. Aplikace je funkční, přihlašování posádek lze provádět elektronicky. 
 

 

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

□  Úkol 1/3/14 splněn - Na I.výcvikovém táboře na Obozu projednal P.Hottmar s vedoucím kempu J.Andrlíkem 

otázky bezpečnosti účastníků soustředění a rozdělení odpovědnosti za sportovce mezi trenéry jednotlivých 

skupin. Společné soustředění SCM na Obozu proběhlo bez problémů, zúčastnilo se více než osmdesát závodníků 

z více než dvaceti různých klubů, členové výboru byli o organizaci i financování informováni. 
 

□ Smlouvy oddílů (detašovaných pracovišť SCM) se ČSK na rok 2014 – smlouvy všech oddílů se svazem o 

zabezpečení sportovní přípravy SCM jsou uzavřeny.    
                               

□ Potvrzení o zátěžovém  EKG nových členů SCM – požadovaná potvrzení o povinné zdravotní prohlídce členů 

SCM jsou postupně odevzdávána. 
        

□  VT Oboz II. – výbor vzal na vědomí informaci P.Hottmara o přípravě druhého soustředění na Obozu. Plánovaná 

je přednáška fyzioterapeuta reprezentace ČSK a olympijského týmu ČOV D.Vrbického k nutnosti zařazování 

kompenzačního cvičení do tréninku mládeže. 
 

□ Doplnění programu 3.závodu ČP - na návrh RSCM bylo schváleno doplnění programu 3.ČP o soutěž žáků na 

K4. Na podzim STK vyhodnotí přínos tohoto experimentu. 
 

□ Činnost RSCM – rada průběžně komunikuje korespondenčně, členové reagují na výzvy předsedy rady 

P.Hottmara. Schůzka k přípravě výběrových kritérií SCM proběhne při ČP v Chomutově. 
 

□ Financování SCM  - oddíly čerpají prostředky na přípravu podle finančních plánů a prováděcích pokynů SCM. 
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3.  Informace z RDS, RDJ, RDM 
 

       RDS    

□ Úkol - 2/3/14 byl splněn - P. Hottmar zajistil letenky do Moskvy na MS 2014 a P.Mokrý rozšířil rezervaci 

ubytování pro pozorovatele organizačního výboru MS 2017 a předsedu svazu. Rozšíření rezervace ubytování na 

ME do Brandenburgu bude provedena až po uzavření nominace sportovců.  
  

□ Nominace na SP Milána – nominace byla uzavřena a prezentována výboru v rozsahu 13 závodníků, 5 členů 

doprovodu. Přetrvávají zdravotní problémy u D.Havla (léčba probíhá koordinovaně v Centru pohybové 

medicíny u prof. P.Koláře a v Ústřední vojenské nemocnici u svazového lékaře M.Říhy). Doprava do Itálie 

dvěma mikrobusy zapůjčenými od Dukly. Schváleno zajištění řidičů. Výbor vzal nominaci do Milána na 

vědomí. 
 

 Nominace na SP Račice – Sestavování nominace na SP Račice zatím komplikovaná z důvodu nejasnosti startu  

D.Havla a tím následného obsazování kategorií dalšími závodníky v pořadí. Rovněž z důvodu změn některých 

posádek K2, nominovaných na základě umístění na I.NZ podle nominačních kritérií atp. Předpokládaná účast 

40 závodníků, plus vedení, objednáno 53 lůžek, Výbor vzal nominaci na vědomí. 
                                                  

□ Informace o MEJ + 23 ve Francii – Navzdory snaze zajistit ubytování blíže dráhy a večeři v místě ubytování, 

bude výprava bydlet 30 km od dráhy a večeřet na dráze. Pořadatel nepřipustil jinou možnost. Tým bude na 

podmínky připraven. 
 

□ Příprava výjezdu na ME v Brandenburgu – po jednání s pořadatelem se podařilo zajistit večeře týmu v hotelu. 
       

□ Příprava výjezdu na MS Moskva – všechny dokumenty a údaje potřebné pro bezplatné získání ruských víz 

zkompletovány a odeslány ruskému svazu celkem od 54 možných účastníků MS. Rozhodnuto o dopravě lodí do 

Moskvy po vlastní ose, řidiči P.Náprstek, J.Souček - dodělávají řidičský průkaz C + E podle nových požadavků. 
 

□ Akademické MS Minsk – podána informace o organizačním zajištění, pořadatel nebyl schopen informovat jaké 

lodě je možné zapůjčit, proto bude pravděpodobně také organizována doprava vlastních lodí do Běloruska 

(vlek, auto). Řidiči Z.Krpata, W.Fibigr náhradník T.Ježek. Náklady hradí Česká asociace universitního sportu.  
 

□ Informace o RDS na webu kanoe.cz - P.Hottmar zkompletoval a zveřejnil na kanoe.cz profily vybraných 

reprezentantů, prezentace bude dále rozvíjena ve spolupráci s mediální pracovnicí B.Žehanovou, plánuje se 

přidání fotobanky. Práce nové mediální expertky hodnocena jako inovativní a přínosná. 
 

□ Antidopingový preventivní program ICF – z nařízení ICF musí opět všichni junioři a 23, startující na MSJ projít 

on-line školením o antidopingové prevenci. Zajistí P.Hottmar zajistí po ukončení nominace v průběhu 

závěrečného soustředění.                                                     Ú-3/4/14 :   P. Hottmar  

                                                                                                          T:   15.7. 2014 
 

□ Tréninkový kemp ICF pro kanoistky – výbor projednal a schválil účast J.Ježové a L.Součkové na kempu 

kanoistek ve Francii. Letenky si zajistily a hradí sami, pobyt hradí pořadateli ICF. Jedná se o akci rozvojového 

programu ICF pro kanoe žen. 
 

□ Olympijské stipendium 2016 – ČOV oslovil národní svazy s plánem nových stipendií z prostředků 

mezinárodního olympijského výboru s tím, že podpora letních sportů k OH 2016 bude zahájena v září 2014. 

Výbor projednal a schválil nominaci M.Fuksy, který splňuje předepsané podmínky IOC (mj. nestartoval dosud 

na OH a má oprávněné medailové ambice na OH). Podklady pro ČOV připraví P. Hottmar do 15.5. 

                                                                                             Ú-4/4/14 :   P. Hottmar  

                                                                                                          T:   15.5. 2014 
 

□ Mobilní startovací zařízení v Račicích – startovací zařízení nebylo dosud instalováno, SC Račice přislíbilo 

zajistit instalaci v krátké době, sekretariát ošetří administrativně.  

                                                                                             Ú-5/4/14 :   P. Mokrý 

                                                                                                          T:   30.4. 2014 
 

□ Další servis pro RSD – P Hottmar informoval výbor o podpůrném servisu pro členy RDS – potřebné vybavení 

dresy, špičková přednostní lékařská péče pro 7 sportovců v Centru pohybové medicíny, zajištění povolených 

potravinových doplňků, atd. 
 

□ Pravidla odměňování za výsledky 2014 - manuál pro stanovení odměn za dosažené výsledky v r. 2014, 

schválený Výborem SRK ČSK 18.3.2014, bude zveřejněn v příslušné rubrice webu SRK ČSK. Pravidla 

výpočtu jsou shodná jako v r.2013. Aktualizovat datum a zveřejnit  

                                                                                              Ú-6/4/14 :   P. Hottmar P. Mokrý 

                                                                                                           T:   9.5. 2014 
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□ Výbor projednal a schválil možnosti proplacení poukazů na nákup sportovních potřeb, předaných vítězům 

ankety kanoista roku 2013 v lednu. Reprzentanti již možnost využívají. 
 

 

RDJ  

□ Hodnocení výsledků testů RDJ - P.Hottmar zhodnotil výsledky jarních testů RDJ při NZ v Račicích s tím, že se  

objevují se další talentovaní a nadějní junioři, konkurenceschopní v mezinárodních soutěžích. 

□ Příprava MRJ Piešťany – podmínky pro tým jsou objednány, po ČP v Chomutově P.Hottmar nominuje 

závodníky v juniorských kategoriích. V souladu s nominačními kriterii RDJ 2014 mohou vycestovat i 

samoplátci, především dorostenci. Doprava zajištěna autobusem z Nymburka (J.Fuksa). 

□ Youth Olympic Ganges (YOG) – na ČOV byly včas zaslány potřebné podklady všech adeptů případné 

nominace za ČSK. Podle výsledků MEJ (slalom, rychlost) bude za ČSK nominován jeden závodník - 

nejúspěšnější kanoista. Za SRK je ve hře K. Hájek. 

RDM  
  

□  T. Ježek zaslal všem členům výboru návrh nominace na závod Světového poháru ve Slovinsku a informace o 

zajištění výjezdu týmu. Výbor předloženou nominaci schválil. 
 

 

  4. Různé 
 

□ Národní olympijské centrum vodních sportů (NOC-VS) – J. Boháč informoval výbor o aktuálním stavu zápisu 

nového spolku NOC-VS u rejstříkového soudu, o plánu investic v Račicích na rok 2014 a o rolích a 

součinnosti spolku a akciové společnosti v Račicích v budoucnu. Seznámil výbor s předfinancovánim přípravy 

ME 2015 v Račicích z rozpočtu MŠMT, kterou zajistí NOC_VS a navrhl angažovat P.Šebestu, předsedu 

organizačního výboru SP 2014, jako odpovědnou osobu ČSK za přípravu ME 2015. Výbor návrh schválil. 

Dále J.Boháč informoval o valné hromadě Českého veslařského svazu 27.4., která vedle volby nového 

předsedy svazu schvaluje převod majetku ČVS do NOC-VS. Stejný program má i Konference ČSK, která se 

bude konat 29.4. Referoval také o dohodě obou svazů k obsazení orgánů NOC-VS a SC Račice, a.s., která 

bude i nadále fungovat. Zastoupení obou svazů bude odpovídat majetkovým poměrům. Návrh personálního 

obsazení orgánů bude projednán po valných hromadách ČVS a ČSK. 
  

□ Mimořádná valná hromada SRK ČSK - Úkol  3/3/14 byl splněn - sekretariát odeslal do konce března 

oddílům oznámení o konání MVH 27.4. v Ústí nad Labem, pozvánku s programem a potřebné písemné 

podklady pro rozhodování delegátů z oddílů. Hlavním bodem programu MVH je vyslovení souhlasu sekce se 

záměrem ČSK převést majetek ČSK v Račicích do NOC-VS.  
 

□ Konference ČSK - Úkol  4/3/14 byl splněn – sekretariát zajistil rozeslání pozvánek a soubor písemných 

podkladů pro delegáty Konference ČSK, která se z rozhodnutí Výboru ČSK uskuteční 29.4. v Praze na 

Strahově. Na programu je vedle zpráv o činnosti a hospodaření také volba předsedy ČSK, předsedy Revizní 

komise ČSK, a převod majetku ČSK v Račicích do NOC-VS. Delegáti konference za SRK ČSK byli 

nominováni prosincovou valnou hromadou SRK ČSK. Výbor SRK nemá připomínek k písemným podkladům 

připraveným pro delegáty konference. Výbor sekce rychlostní kanoistiky projednal a schválil nominaci J. 

Boháče na funkci předsedy ČSK a nominoval J. Langra na předsedu revizní komise ČSK. Na jednání 

Konference ČSK je přizván notář k sepsání zápisu o volbách a převodu majetku ČSK v Račicích do NOC VS.  
 

□ Úkol 5/3/14  byl splněn - P. Šebesta zpracoval text dopisu s omluvou neúčasti ČSK na schůzi k marketingu 

Evropské kanoistické asociace(ECA) v Duisburgu. Akci organizuje pověření ECA předseda německého svazu 

T.Konietzko, který bude  VIP hostem na SP v Račicích, kde s ním ČSK problematiku projedná.                                             
 

□ Úkol 6/3/14 byl splněn - P. Mokrý projednal s P. Klímou, předsedou asociace dračích lodí, možnost startu 

české posádky z této asociace na mistrovství světa družstev 2014, pořádaného ICF v Polsku. Jména 

nominovaných budou na sekretariát sdělena do konce května, aby bylo možné odeslat v termínu přihlášku. 
 

□ Příprava SP 2014 v Račicích - P. Šebesta a J. Boháč informovali o stavu příprav závodu. Přihlášeno je 38 

států, a není to stále konečný stav. Přípravy probíhají podle harmonogramu. Závodiště je připravováno pro 

televizní přenos zajišťovaný společností, určenou ICF. Finálové jízdy bude přenášet Eurosport, vysílání 

přislíbila i ČT. Výbor vyzývá oddíly k divácké účasti na atraktivním závodě během víkendových dnů 17. a 

18.5. Tisková konference  ke SP 2014 se bude konat 12.5., za účasti českých reprezentantů. Prostory zajistí P. 

Mokrý, pozvání médií a tiskovou zprávu B. Žehanová.         Ú-7/4/14 :   P. Mokrý, B. Žehanová 

                                                                                                              T:  12. 5. 2014    
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□ Rozpočet 2014 – J.Boháč informoval o jednáních, předcházejících konečné rozhodnutí MŠMT o přidělení 

dotací sportovním svazům na rok 2014. Předběžné výpočty jsou pro svaz optimistické. Schválené dotace by 

měly být zveřejněny na webu MŠMT každým dnem. Po přidělení dotací projedná Výbor SRK ČSK 

aktualizaci rozpočtu sekce. 
 

□ Náhrady za činnost rozhodčích SRK ČSK – J. Boháč přednesl předběžný návrh na zvýšení náhrady za účast a 

práci rozhodčích na závodech ČSK. Uvedl, že náhrady nebyly za posledních osm let nijak upravovány a 

neodpovídají současným podmínkám. Po dohodě s komisí rozhodčích bude vypracován pro výbor návrh na 

aktualizaci vnitřního předpisu, který bude nejdříve konzultován s daňovým poradcem a v STK.  

                                                                                                   Ú-8/4/14 :   J. Boháč 

                                                                                                                T:   podzim 2014 
 

□ Mediální plán SRK ČSK – výbor po projednání konstatoval spokojenost s plněním plánu prezentace SRK 

ČSK v médiích a na svazovém webu. Deník Sport si vybírá články z našeho webu a prezentuje je ve svých 

webových i tištěných verzích.    
  

□ Záměr uspořádání výstavy o kanoistice v oblastním muzeu v Olomouci – J.Boháč prezentoval informace od 

R.Knébla, podle kterých plánuje muzeum v Olomouci uspořádání výstavy o kanoistice. Sekce kanoistiky na 

divokých vodách ČSK má o zapojení svazu do organizace výstavy zájem. SRK ČSK byla požádána o 

jmenování garanta za SRK pro součinnost při přípravách výstavy. Bližší podmínky zatím muzeum 

neupřesnilo. Pravděpodobně půjde o shromáždění a zapůjčení historických rekvizit a dokumentů. Sekretariát 

osloví experty z oddílů se vztahem k tematice nebo regionu.    Ú-9/4/14 :   P. Mokrý 

                                                                                                                 T: 20.5. 2014 
 

□ Jednání o budoucnosti ankety Kanoista roku – z iniciativy Výboru ČSK proběhlo jednání o budoucnosti 

svazové ankety Kanoisty roku s pořadateli olomoucké obdoby ankety, věnované sekci kanoistiky na divokých 

vodách včetně nesvazových disciplin (rafty). J.Boháč informoval o závěrech schůzky, kde bylo dohodnuto 

pořádat pouze jednu společnou svazovou anketu, vždy ještě v závěru kalendářního roku, uskutečnit anketu 

v Praze v roce kvalifikace na OH a v olympijském roce, v roce před kvalifikací na OH (2014, 2018) v jiné 

lokalitě (2014 Olomouc). Rok po OH nebyl dosud určen. Program a formát ankety bude v rozsahu posledních 

dvou let, tedy krátký program atraktivní pro média, max. do 60 minut, se čtyřmi kategoriemi - jednotlivci, 

posádky, mládež, neOH disciplíny. Vyhlašována bude také osobnost vodní turistiky. Vyhlášení ankety 2014 

proběhne pravděpodobně 30.10.2014 v Olomouci.  
 

□ Školení trenérů – P.Hottmar prezentoval zájem uchazečů o studium trenérů I.třídy. K otevření trenérského 

kursu I.třídy na FTVS UK je nutný větší počtu studentů, jinak nebude kurs na univerzitě otevřen. Informace 

proběhla na webu a bude dále šířena do oddílů s cílem získat další zájemce. V případě většího zájmu je možné 

o otevření kursu na FTVS uvažovat. Svaz může zvážit i případný finanční příspěvek zájemcům na 

absolvování studia. P. Hottmar bude zájem monitorovat a předloží výboru aktuální informace.  

                                                                                                       Ú-10/4/14 :   P. Hottmar 

                                                                                                                    T:   podzim  2014 
 

□ Paracanoe - kanoistika tělesně postižených sportovců – na základě zájmu a jednání s Paralympijským 

výborem a Českým svazem tělesně postižených sportovců byla projednána a schválena účast sportovců na 

závodech ICF. Po projednání byla schválena účast kajakáře Marka Schneidera s trenérem Pavlem Jandou na 

SP Szegedu, na náklady  CSPTS. M.Schneider se několik let věnuje tréninku vodního slalomu. Zdravotní 

klasifikace závodníka bude provedena ze strany ICF před závodem SP v Szegedu. Přihlášku zajistí sekretariát. 

                                                                                              Ú-11/4/14 :   P. Mokrý 

                                                                                                                       T:   30.4. 2014 

 
  

 

Zapsal: P. Mokrý 

 

Příští schůze výboru se uskuteční 20.5. od 14:00 na Strahově 


