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Zápis z 2. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 13.2. 2018 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 

 

Příprava Pravidel pro rok 2018 – v procesu, před dokončením, řeší se registrační a přestupový řád.  Bude 

dokončeno na další schůzi STK 20. 3. 2018. P. Mokrý zajistí Z. Krpatovi konzultaci na legislativně právním 

oddělení ČUS.                                                                            Ú- 1/2/18: Z. Krpata                                                                                                                              

                                                                                                                T:  20.3. 2018    
□ 

 

Videopřenosy z hlavních závodů z Račic – systémové řešení se vzhledem k nejistotě účelu a výše dotací 

z MŠMT pro rok 2018 (Program V) odkládá. Výbor po diskusi rozhodl, že se podle možností pořídí pouze 

záznamy finálových jízd pro videokanál you tube. STK zajistí informovanost účastníkům závodů o pohybu 

vozidla na ostrově.  
 

□ 

 

Složení Sportovně technické komise – Z. Krpata informoval o obsazení STK, která bude v následujícím 

období pracovat v rozdělení do dvou skupin (pracovní a konzultační), jako v předcházejících letech, a to 

v následujícím složení: Skupina pracovní - Zdeněk Krpata, předseda STK, Marika Dognerová – předsedkyně 

Komise rozhodčích, Michal Polanský – evidence a registrace, Hana Charvátová, Ladislav Souček, Jaroslav 

Luňáček ml., Miroslav Kapoun. Skupina konzultantů - Pavel Hottmar – RDS + RDJ + SCM, Tomáš Ježek – 

RDM, Milan Kučera – veteráni, Petr Doležal – nejmladší kategorie (benjamínci, žáci). Výbor navržené 

složení STK schválil a současně vyslovil poděkování J. Luňáčkovi st, za jeho dlouholeté působení v komisi. 
 

□ 

 

Složení Komise rozhodčích – Z. Krpata předložil STK projednaný a schválený návrh složení komise - Marika 

Dognerová – předsedkyně Komise rozhodčích, Hana Charvátová, Hana Kmeťová, Naďa Kubíčková, Michal 

Polanský, Ludvík Smrček – členové komise. Výbor návrh STK schválil. 
 

□ 

 

Termínová listina domácích závodů 2018 – podána informace o přípravě ve finální fázi, v současné době 

obsahuje cca 50 závodů, probíhá doplňování propozic, bude spolu s opravenou termínovou listinou hlavních 

mezinárodních závodů zveřejněna na webu kanoe.cz. Po schválení VV SRK ČSK - nejpozději do 28. 2. 2018, 

tak jak ukládají platná Pravidla rychlostní kanoistiky.              Ú- 2/2/18: Z. Krpata                                                                                                                              

                                                                                                                T:  20.3. 2018    
□ 

 

Výběrové řízení na pořadatele závodů – Z. Krpata zrekapituloval stav – výzva zveřejněna 10. ledna, termín 

přihlášek do 30. ledna. Na pořadatelství MČR na 5 km – I. závod ČP nepřišla žádná nabídka. Po následném 

jednání se pořadatelství ujal KVS Praha. Na pořádání Nominačního závodu na MS v maratonu a zároveň 

Mistrovství ČR v maratonu pro dospělé, juniory a veterány se přihlásil se jediný uchazeč – Sokol Hradec 

Králové. Výbor přidělení pořádání závodů po projednání schválil. 
 

□ 

 

Místa a termíny pořádání hlavních závodů SRK ČSK v roce 2018 -  Na základě výsledků  výběrových  řízení, 

jednání Rady SCM navrhuje STK ke schválení VV SRK ČSK následující termíny hlavních domácích závodů: 

21.– 22.4. M-ČR 5 km mládeže a veteránů Praha (KVS),  5.-7.5. I. NZ Račice,  1.-3.6. ČP kr. tratě Račice,  

20.- 22.7. M-ČR kr. tratě Račice, 4.8. NZ maraton + M-ČR maraton Hradec Králové (SHK), 22.-23.9. ČP 

vytrvalost Kojetín (KOJ). Výbor předložený návrh schvaluje. Informace budou zveřejněny na webu kanoe.cz 
 

□ 

 

Nominace rozhodčích na hlavní závody - STK schválila nominaci hlavních rozhodčích a jejich zástupců na 

hlavní domácí závody tak, jak byla navržena Komisí rozhodčích a doporučuje ji ke schválení VV SRK ČSK. 

Výbor návrh schválil – M-ČR 5 km L.Malinová (vrchní), Z. Rufer (zástupce),  I.NZ Mazur, Kubíčková, II.NZ 

(pro účely reprezentace) Dognerová, Mlčoch, M-ČR Koblic, Charvátová, NZ maraton Reich, Malinová. 
 

□ 

 

Informace o přípravě hlavních domácích závodů – Z. Krpata informoval o přípravě jednotlivých závodů, jak 

byly projednané v STK. Zmínil specifika M-ČR na 5 km v Praze projednané s pořadatelem KVS, rozsah a 

pořadí disciplín vypsaných na I. nominačním závodě v Račicích, konaném atypicky od soboty 5. do pondělí 

7. května (státní maturity 4.5.) a na závodě ČP v Račicích 1.-3.6. Stav příprav vzal výbor na vědomí a návrhy 

STK schválil.  

M-ČR na kr. tratích byl po projednání schválen v třídenní podobě (zamítnuta varianta čtyřdenní) s tím, že 

časový pořad zůstane extrémně časově náročný, neboť se nepřistoupilo k redukci disciplín. NZ a M-ČR 

(Hr.Král.) v maratonu nebyly zatím projednávány, stejně tak ČR ve vytrvalosti (Kojetín) . Výbor projedná 

přípravu dalších závodů po příští schůzi STK 20.3.   
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□ 

 

Přestupy závodníků - Předseda STK informoval o projednávání problematických přestupů (neschválných 

původními oddíly) týkajících se oddílů KVS Praha, Sokol pražský, Kanál vodních sportů Olomouc, TJ VS 

Litovel, SK Žamberk, TJ Znojmo a přednesl návrhy STK, která jejich podstatu a způsob řešení v souladu 

s platnými Řády projednala. VV s návrhy STK souhlasí a ukládá předsedovi STK, aby informoval všechny 

zúčastněné strany.                                                                      Ú- 3/2/18: Z. Krpata                                                                                                                              

                                                                                                                T:  20.3. 2018    
□ 

 

Ceny ubytování a stravování v Račicích pro rok 2018 - J. Boháč předložil návrh managementu Národního 

olympijského centra vodních sportů Labe aréna Račice, vzešlý z jednání a dohody zástupců ČSK a ČVS. 

Informoval, že cenová politika pro ubytování i stravování byla stanovena s cílem zajistit vyšší obsazenost 

areálu stanovením nižších cen, které budou dotovány z k tomuto účelu vytvořených rezerv z pořádání 

mezinárodních soutěží. Projednána byla i kvalita stravování, která nebyla v loňském roce vždy na potřebné 

úrovni. Výbor s návrhem cen souhlasil, pověřil předsedu informovat ČVS o schválení cen a zajistit zveřejnění 

ceníků ze strany NOC. Oddíly musí dostat  informace nejpozději 28.2. spolu s „jarními“ informacemi STK. 
 

 Podnět k zahájení disciplinárního řízení – projednán podnět pro zahájení disciplinárního řízení podaný 

členským klubem KVS Praha proti svému členovi. Výbor po projednání návrhu rozhodl řízení nezahajovat, 

neboť v souladu se Stanovami ČSK a Disciplinárním řádem nebyla naplněna podstata disciplinárního 

přestupku na úrovni svazu a doporučil řešit situaci v rámci stanov a vnitřních předpisů klubu. Z. Krpata bude 

navrhovatele o rozhodnutí Výboru informovat. 

 

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

□ Zjednodušení dotačních motivačních programů pro oddíly - Cílem je sloučením snížit jejich počet, zvýšit 

poskytovanou podporu a v závislosti na možnostech metodiky stanovené ministerstvem (zatím neznámé) 

posílit podporu práce trenérů. Předseda STK Z. Krpata připravovaný návrh kritérií a parametrů dokončí a 

předloží k dalšímu projednání RSCM a Výboru.                          Ú- 4/2/18: Z Krpata                                                                                                                              

                                                                                                                    T:  duben 2018  

□ Přehledy SCM a SpS – tabulky se jmény sportovců a trenérů SCM a SpS s návrhem dělení finančních 

prostředků mezi kluby na rok 2018 byly v termínu předány na MŠMT.  
 

□ Financování SCM - P.Hottmar informoval členy výboru, že oddíly postupně plní potřebnou administrativu a 

zahájily čerpání prostředků SCM na přípravu  podle finančních plánů a platných prováděcích pokynů SCM. 

J.Boháč upozornil, že z MŠMT dosud nedorazily žádné prostředky pro rok 2018 a v případě delšího prodlení 

MŠMT by hrozilo dočasné pozastavení poskytování podpory.  
 

□ Jarní výcvikový tábor pro mládež – P. Hottmar potvrdil, že je připravováno opět 2x soustředění na Obozu.  

Informoval o zájmu oddílů, v obou termínech se zúčastní zhruba 90 závodníků, přednostně členů SCM a RDJ. 

Trenérské zajištění obou akcí je již vyřešeno.  
 

□ Školení trenérů II. třídy – P. Hottmar informoval o přípravě školení, speciální část se uskuteční v loděnici USK. 
 

□ Kniha „Trénink rychlostní kanoistiky“ – členům výboru byla předložena reálná podoba obsahového a 

grafického zpracování českého překladu španělského originálu. Výbor projednal možnosti rozsahu a provedení 

tisku a vazby knihy. Finanční náklady na vyhotovení předlohy pro tisk jsou 150 000,- Kč. Výbor schválil 

objednávku 150 výtisků. P. Hottmar připraví návrh na distribuci.     Ú- 5/2/18: P. Hottmar                                                                                                                              

                                                                                                                         T:  20.3. 2018  

□ Nákup materiálu pro oddíly – podána informace o dodávkách a distribuci materiálu, zakoupeného pro 

potřebu oddílů v prosinci 2017. Je postupně předáván od dodavatelů oddílům. Evidenci a předávací 

protokoly zpracovává Z. Krpata. 

 

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

     RDS    

□ Příprava reprezentantů – podána informace, plánované tréninkové kempy v teple jsou v plném proudu. 

V Portugalsku trénuje skupina kanoistů pod vedením P. Fuksy, v Kalifornii v Newportu trénují kanoisté s L. 

Dvořákem. Náklady na VT pro členy ASC Dukly jsou zatím kryty z rezerv ČSK. Zpětně budou středisku 

vyfakturovány, jakmile ASC obdrží prostředky od státu. Připraven je kemp pro kajakáře v Chula Vistě. Dále se 

postupně organizačně připravují výjezdy a hradí výdaje za ubytování a dopravu na plánované mezinárodní 

soutěže v roce 2018. K úhradě jsou využívány rezervní fondy svazu, které budou po obdržení prostředků 
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z MŠMT opět naplněny. Zatím není jasný finanční podíl ČOV na podzimním kempu v dějišti OH 2020 

v Japonsku. Nutno projednat krytí s ČOV po skončení OH v Koreji. Proběhly testy reprezentantů 

v plánovaných termínech, přehledy ukazatelů individuálního vývoje obecné připravenosti byly rozeslány 

trenérům a závodníkům. 
 

□ Úkol - 2/1/18 je plněn: Smlouvy s reprezentanty - výbor schválil návrh textu smlouvy pro rok 2018. P. 

Hottmar je připraví k podpisu do konce března.                             Ú- 6/2/18: P. Hottmar                                                                                                                              

                                                                                                                      T:  20.3. 2018                                  
 

□ Odměny za dosažené výsledky - P. Hottmar předložil aktualizovaný manuál pro výpočet odměn za dosažené 

výsledky. Výbor schválil tabulky výpočtů shodné s loňským rokem. 
 

□ Úkol - 3/1/18 byl splněn. P. Hottmar zpracoval a rozeslal členům výboru předběžný rozpočet RDS společně 

s rozpočtem RDJ. Zatím nejsou známy přidělené objemy státní dotace na reprezentaci pro rok 2018. Rozpočet 

je sestaven tak, že bude možné náklady aktualizovat podle potřeb a možností. Úsporou bude možnost využití 

mikrobusů a autobusu Dukly na reprezentační akce ČSK. Do rozpočtů všech družstev RDS,RDJ, RDM a SCM 

budou doplněny celkové náklady na činnost realizačních týmů.     Ú- 7/2/18: P. Hottmar                                                                                                                              

                                                                                                                       T:  20.3. 2018   

□ Výstroj RD od Alpine-Pro - požadavky na doplnění materiálu pro reprezentační družstva kompletuje podle 

požadavků trenérů všech svazových reprezentačních družstev M. Bouší. Podle dodaných podkladů od trenérů 

objedná dovybavení v potřebném rozsahu. Výbor vzal na vědomí požadavek Dukly na umístění loga ASC mezi 

ostatními sponzory na reprezentační oblečení. K jeho schválení je nutné předložit grafický návrh. 
 

 Nákup mikrobusu – J. Boháč informoval, že pokud vyhlásí MŠMT program na pořizování strojních investice 

pro státní reprezentaci (předpokládá se březen 2018) podá ČSK žádost o dotaci na zakoupení mikrobusu jak pro 

slalom, tak pro rychlost.  
 

□ Úkol - 4/1/18 je plněn  J. Boháč projednal s P. Hottmarem a s vedoucími RSC výši podpory střediskových 

trenérů a odměny za práci smluvních externistů – členů  realizačního týmu  RDS a RDJ v roce 2018. 

Sekretariát podle těchto návrhů postupně smlouvy s trenéry a členy realizačních týmů RDS a RDJ v roce 2018 

uzavírá.    
 

□ 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 

jsou 23.10., 26. 10., nebo 29.10..Povinnost účasti na vyhlášení výsledků ankety pro nominované závodníky 

bude zapracována do smluv se závodníky.                                             Ú- 8/2/18: J. Boháč                                                                                                                              

                                                                                                                     T:  20.3. 2018  

RDJ  

□ Příprava a testy RDJ v SC Nymburk – P. Hottmar informoval o uskutečněných testech. Testy byly otevřené i 

pro mladší kandidáty pro zařazení do RDJ. účast 60 sportovců. Při testech byli též vyhlášeni vítězové ČP 2017. 

Po testech následoval lyžařský VT na Benecku v Krkonoších a v Bedřichově v Jizerských Horách. Podle 

zkušeností, byla již provedena rezervace stejného hotelu v Krkonoších (26.1. – 9.2.2019) a jiného penzionu v 

Bedřichově (1.1.-6.1.2019). 
 

□ Příprava zahraničích VT RDJ - připravují  se VT  juniorů v Itálii. Jako každý rok i letos budou 2 VT na Obozu. 

Prioritně pro RDJ a SCM. Informaci Vzal výbor na vědomí.  
 

□ MEJ Auronzo - podána informace o úpravě disciplín (ECA, pořadatel) ve prospěch žen, znovu byla posílena 

genderová vyváženost, byly redukovány vypsané závody pro chlapce a přidány závody pro dívky. Zajišťuje se 

příhodné ubytování. 

 

RDM 

 

□ 

 

Příprava rozpočtu RDM - T. Ježek předložil návrh rozpočtu  RDM 2018. Výbor navržený rozpočet RDM  

schválil. Případné úpravy budou provedeny po oznámení výše přidělené dotace na reprezentaci od MŠMT. 

 

□ 

 

Příprava kandidatury Týna n.V na pořádání ME, SP a MS (2020-2022) – J. Boháč, P.Mokrý a T. Ježek 

informovali o výsledcích návštěvy zástupců ECA a ICF  (J.Cronberg a R.Heijselaar) v Praze a Týně. Proběhlo 

jednání s předsedou ČSK v Praze a prohlídka lokality a jednání s představiteli oddílu KK v Týně nad Vltavou. 

Cílem je připravit komplexní kandidaturu na pořádání SP a MS 2021 a 2022, tak, aby vyhovovala požadavkům 

ECA a ICF a zvýšila se šance v konkurenci dalších žadatelů na přidělení závodů. P. Mokrý zajistil včasné 

podání kandidatur dodaných KK Týn.                               
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□ 

 

Příprava sezony RDM - T. Ježek informoval o přípravě sezóny – NZ pro MSM se uskuteční v Hradci Králové, 

kde jsou vyhovující podmínky. SP se koná v Portugalsku (Viana de Castelo), MEM Chorvatsko (Metkovič) a  

MS v Portugalsku (Prado). ČSK obdržel pozvání na závod SP v Portugalsku s úhradou pro 3 konkrétní 

pořadatelem vybrané sportovce. Schválena účast J.Adama. Start A.Kožíšková a  J. Ježová zamítnut z důvodu 

preference přípravy ke startům na krátké tratě (olympijské disciplíny). T. Ježek projedná možnost pozvání pro 

kanoistu J. Březinu. 
 

      4.   Různé 
 

□ 

 

Vyúčtování závodu OH nadějí – J. Boháč informoval o předběžném kladném hospodářském výsledku organizace 

soutěže. Závod bez jakékoliv dotace přinese do rozpočtu svazu cca 700 tis. Kč. Na jednání byl přizván jako host P. 

Šebesta, ředitel závodu OH nadějí, a zodpověděl dotazy členů výboru k výdajům a příjmům. Vyúčtování není 

dosud v přehledné a srozumitelné podobě zpracováno. Bude předloženo na jednání Výboru v březnu.  

                                                                                                          Ú- 9/2/18: P. Šebesta, J. Boháč                                                                                                                             

                                                                                                                       T:  20.3. 2018    

□ 

 

Úkol 7/1/18 byl splněn - Náklady provozu areálu v Račicích – J. Boháč seznámil výbor s přehledem nákladů na 

údržbu a provoz Račic za roky 2016 a 2017. J. Boháč zprostředkoval P. Hottmarovi schůzku s Předsedou NOC 

Labe aréna Račice D. Macháčkem k výkladu provozu a hospodaření areálu.    
 

□ Úkol - 8/1/18 byl splněn - Příprava kandidatury na MS v maratonu. Organizační výbor - KK Týn nad Vltavou 

zpracoval nabídku na pořádání soutěží a prostřednictvím sekretariátu odeslal v termínu na ICF. 
  

□ 

 

Příprava zřízení posilovny v Račicích - výbor pověřil P. Náprstka a P. Hottmara projednat společně s veslaři 

vybavenost budoucí posilovny, plánované v rámci investiční akce - výstavby posilovny v Račicích, s možností 

operativního vybavení posilovny z prostředků svazu ještě před zahájením stavby v září 2018 tak, aby se dala 

používat v sezoně 2018.                                                                   Ú- 10/2/18: P. Náprstek, P. Hottmar 

                                                                                                                         T:  20.3. 2018    

□ 

 

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. Připravit návrh k realizaci, 

projednat termín, počet účastníků, rozsah, náklady. Vyžádat nabídku školitele .                                                                                                                        

                                                                                                           Ú- 11/2/18: Z. Krpata                                                                                                                             

                                                                                                                          T:  20.3. 2018  

 Granty HLMP pro pražské oddíly - P. Mokrý informoval o vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a 

tělovýchovy v hl. m. Praze, na období 2018/2019. Grant pro pražské oddíly - I. Systémové a rozvojové projekty 

sportu dětí a mládeže (soutěžní aktivity). Týká se to devíti pražských oddílů rychlostní kanoistiky, slalomu, sjezdu a 

vodní turistiky. Podklady zpracuje a do oddílů rozešle P.  Mokrý                                                                                                                  

                                                                                                          Ú- 12/2/2018:  P. Mokrý                                                                                                                              

                                                                                                                             T: 20.3.  2018    

□ 

 

Úkol - 9/1/18 splněn Bylo zajištěno dočasné posílení administrativních kapacit SRK ČSK (L. Makovičková, leden 

– březen, ekonomické agendy, revize vnitřních předpisů a evidence majetku) a širší zapojení Z. Krpaty do výkonu 

svazové administrativy. P. Mokrý připravil rozdělení činností.           
       

□ 

 

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                                                   

  

            

Zapsal: P. Mokrý                                                   

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná   20.3. 2018 


