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Zápis z 3. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 20.3. 2018 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 

 

Úkol - 1/2/18 - splněn Z. Krpata konzultoval s legislativně právním oddělením ČUS novelizaci registračního 

a přestupového řádu. Vyjasněny byly specifikace pojmů, např. nezletilý sportovec, rozdíl mezi členem oddílu 

a registrovaným členem oddílu, možnosti a podmínky startu neregistrovaných závodníků na závodech ČSK. 

Bude zapracováno v pravidlech ČSK. 

Z Krpata dále informoval výbor o konečném projednání Pravidel pro rok 2018 na jednání STK 20.3. Konečná 

verze bude výboru zaslána k posouzení. Změny budou zvýrazněny. 
 

□ 

 

STK ve spolupráci s KR připraví a předloží výboru návrh na nové odměňování rozhodčích na závodech ČSK.                                                                                               

                                                                                                              Ú- 1/3/18: Z. Krpata                                                                                                                              

                                                                                                                 T:  17.4. 2018    
 

□ 

 

Z. Krpata informoval výbor o zajištění Záchranné služby pro závody ČSK 2018. Jednání budou pokračovat, 

nabídky zatím nejsou pro ČSK přijatelné.              Ú- 2/3/18: Z. Krpata                                                                                                                              

                                                                                                                T:  17.4. 2018    
Z.Krpata jednal o spolupráci s firmou Sportis (M. Slabej) o zajištění zpracování závodů. Firma zajistí tři 

závody v Račicích a jeden závod v Praze. Podmínky jsou stejné jako loni. Bude též dořešen pronájem cílové 

kamery, aby se předešlo dvojí fakturaci. Pracuje se na instalaci software na zpracování závodů ze starých 

notebooků do nově zakoupených pro KR. 
 

□ Úkol 2/2/18  - splněn  v souladu s pravidly byla na webu ČSK zveřejněna termínová listina domácích závodů  

□ 

 

Příprava M-ČR 5 km mládeže + veteránů 21.4. – 22.4.  probíhá bez komplikací. Závod se uskuteční v Praze 

Podolí v loděnici KVS. Připravují se parkovací plochy prostory na uložení lodí, Jednáno s plavební správou, 

Požadavek na zapůjčení plata z Cindy projedná s K. Kadlecem P. Mokrý.  STK jedná s pořadatelem o 

vytyčení tratě. Jedno kolo - 2,5 km pro benjamínky 2 kola  - 5 km, připraveny tři záchranné čluny od firmy 

Laštovka a 2 čluny od oddílů, celkem 5. 
 

□ 

 

Závody pro benjamínky v roce 2018 - Na webu byla zveřejněna informace o průběhu letošní sezóny, včetně  

některých omezeních na I. NZ pro  s nejmladší kategorii benjamínků. 
 

□ 

 

Úkol - 3/2/18 splněn.  Přestupy závodníků - Předseda STK informoval zúčastněné strany o postupu. Všem 

sportovcům byl umožněn přestup v termínu, který jim zaručuje účast na jarních závodech. Další přestupy 

budou řešeny po schválení členství nově vzniklých oddílů Konferenci ČSK (17.5.2018).  

Problematika podpory člena SCM po přestupu (přestup z KVS do SOP byl schválen) bude řešena osobním 

jednáním za účasti revizní komise ČSK. 

 

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

□ Zjednodušení dotačních motivačních programů pro oddíly – Cílem je sloučením programů 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   
Projednán návrh použít pro urychlení výpočtu a poskytnutí podpory oddílům v roce 2018 stejné ukazatele pro 

výpočet, jako pro rok 2017. Návrh bude projednán na dubnové schůzi. 
  

□ 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. Výbor schválil postup výpočtu podpory 

oddílům v roce 2018. Pro včasné zahájení administrace podpory oddílů budou sloužit stejné podklady, jakých 

bylo použito v roce minulém.   
 

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

Smlouvy chybí už jenom třem klubům. Připravují se smlouvy DPP s trenéry, podle pokynů MŠMT. 
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Finanční zajištení činnosti SCM a svazu - J. Boháč informoval o schválené žádosti ČSK u ČUS o půjčku 2 

milionů Kč (1 pro SRK, 1 pro KDV) na běžný provoz svazu, z důvodu opožděného vyplácení dotací pro sport 

z MŠMT na rok 2018.  Prostředky budou využity na pokrytí nákladů na provoz SCM, RDJ a RDS.  
 

□ Jarní výcvikové tábory RDJ a SCM –  2x Oboz. (6.4.-14.4. a 22.4.-29.4.)  Přednostně určeno pro členy SCM a 

RDJ. Zájem nečlenů SCM oddílů je větší, než je kapacita kempu. Vedení RDJ provede výběr podle žebříčků 

SCM z roku 2017 a zároveň podle možností přítomných trenérů. Trenérské zajištění obou akcí je již vyřešeno. 

Vedoucí akce a hlavní trenér je J. Andrlík. Bude informován P. Hottmarem o povinnostech vedoucího akce. 

Hlavní důraz je kladen na bezpečnost účastníků.                           Ú- 3/3/18: P. Hottmar, J. Andrlík                                                                                                                              

                                                                                                                     T:  6.4. 2018    
 

□ Školení trenérů II. třídy – P. Hottmar informoval o uskutečněném školení speciální části konané 17. a 18.3 v 

loděnici USK. Účast 25 trenérů. Úspěšným absolventům všech částí školení vystaví certifikát Vyšší odborná 

škola ČUS, která pořádala obecnou část školení. Zajistit zápis licencí do registrací ČSK. 

                                                                                                        Ú- 4/3/18: P. Mokrý 

                                                                                                                     T:  6.4. 2018    
 

□ 

 

Sjednocení podmínek trenérské licence C (III tř.) - Výbor diskutoval návrh M. Bílého (FTVS) na unifikaci 

podmínek pro získání trenérské  licence C. V principu souhlas, drobná doplnění. Podklady pro projednání na 

dubnové schůzi připraví P. Hottmar. Bude předloženo ke schválení Výboru ČSK. 

                                                                                                        Ú- 5/3/18: P. Hottmar                                                                                                                              

                                                                                                           T:  17.4. 2018    
 

□ Úkol - 5/2/18 . splněn  Kniha „Trénink rychlostní kanoistiky“ výbor schválil objednání 200 výtisků.   P. 

Hottmar připravil návrh na distribuci.       
 

□ Realizace nákupu 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. Již chybí dodávka pouze od několika velkých firem -  (Havel, Zástěra, Honda) 

 

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

     RDS    

□ Informace o přípravě reprezentantů  – podána informace o uskutečněných, probíhajících a plánovaných 

tréninkových kempech v teple. Vše běží podle plánů.  
 

□ Úkol - 6/2/18 - splněn: Smlouvy s reprezentanty – pro rok 2018. P. Hottmar jsou připraveny k rozeslání, nebo 

osobnímu předání vedoucím trenérům RSC nebo trenérům pro jejich závodníky.  
 

□  P. Hottmar zpracoval přehledy pobytu rezentantů na kempech a soutěžích (whereabouts) ve 2. kvartálu roku 

2018. Termín odeslání do konce března byl dodržen. Na ICF a Wada bylo odesláno 19.3. 2018.   
 

□ Úkol - 7/2/18 - splněn. P. Hottmar zpracoval a rozeslal členům výboru upřesněný odhad rozpočtu RDS, RDJ a 

SCM. Předsednictvo ČSK (3 sekce) schválí   rozdělení přidělené dotace MŠMT Program  – REPRE  mezi sekci 

SRK a KDV na jednání 10.4.2018. Pak bude návrh rozpočtu ve výboru SRK projednán a schválen. Předpoklad 

17.4. 2018 
      

□ Zajištění akcí RDS - letenky jsou již zakoupeny na většinu akcí RDS, též jsou uhrazeny zálohy na většinu akcí 

podle plánu činnosti RDS. Nejnákladnější akcí sezóny bude MS v Portugalsku.  
 

□ Příprava VT v dějišti OH 2020 Japonsko – podána informace o zajištění kempu, pronájem lodí je uhrazen. 

Další přípravný kemp pro hlavní kandidáty účasti na OH 2020 je plánován na podzim 2018. Výbor naléhavě 

doporučuje Hlavnímu trenérovi, trenérům RSC a osobním trenérům vyzkoušet v letošním roce (není 

kvalifikace na OH) pobyt v letním termínu pořádání OH, v extrémních povětrnostních podmínkách (vedro a 

dusno, velká vlhkost), neboť jiná vhodná příležitost před OH již nebude (příprava na kvalifikaci). P. Hottmar 

nabídku na letní camp v exponovaném termínu předá trenérům. 
 

□ Jednání se zájemcem o dodávky pitného režimu pro RD - P. Hottmar informoval o dalším jednání 

s dodavatelem nápojů GATORADE, nebyla nabídnuta výrazně výhodná cena iontových nápojů. Doporučeno 

jednání přerušit a případně jednat s jinými dodavateli / výrobci. 
 

□ 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  
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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  

□ Kempy RDJ/SCM – výcvikové tábory RDJ a klub v lepších klimatických podmínkách probíhají podle plánů 

(převážně v Itálii a Chorvatsku). Počasí většinou oproti jiným letům nepřívětivé ale umožňující trénink na vodě 

na rozdíl od podmínek v ČR.  
 

□ 

 

Příprava kanoistek – P. Hottmar informoval o činnosti svazového trenéra kanoistek Karla Kožíška, zasílá o 

činnosti písemné zprávy, objíždí podle plánu kluby, ve kterých se kanoistky připravují, na společných akcích 

vede skupinu kanoistek, které mají k dispozici podmínky a metodickou podporu odpovídající zařazení těchto 

nových disciplín žen na OH.  
 

□ Zajištění akcí RDJ - podána informace o zajištěném ubytování, dopravě a organizaci na světové soutěže 

(kvalifikační závod na YOG, MEJ Auronzo, MSJ Plovdiv) 

 

RDM 

 

□ 

 

Příprava sezony RDM – Reprezentační trenér maratonu Tomáš Ježek podal informaci o přípravě výjezdů RDM 

na plánované akce, potvrzují rezervace. Je zaplacená I. část poplatku za účast týmu na ME v Chorvatsku. 

Příprava dalších akcí je pod kontrolou, bude postupně včas zajišťováno. 
 

□ 

 

 Nominace na SP-M v Portugalsku (25.-27. květen) – T. Ježek předložil návrh nominace na závod SP. Po 

projednání byla nominace schválena ve složení - L.Hrochová K1, J. Březina C1 -  oba hradí pořadatel, M. 

Spálenský, V. Mareš C1, M. Pavlík K1, T. Pavlík K1, V. Dubský C1 (zároveň vedoucí výpravy). Tři osoby  

(Spálenský, Mareš, Pavlík T.) doplatí spoluúčast. 
 

 

      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  přeloženo na 20.4. 
 

□ 

 

Náklady provozu areálu v Račicích – projednán provoz NOC Račice a příprava podmínek pro sezonu 2018. Výbor 

pověřil J. Boháče a Z. Krpatu vyžádat od NOC ekonomické vyhodnocení útlumu činnosti Sportcentra v Račicích na 

zimní měsíce z provozu. J. Boháč informoval o pravidelných měsíčních kontrolních dnech hospodaření NOC, za 

ČSK budou sledovat Z. Krpata a P. Šebesta. Ceny za ubytování a stravování pro ČSK a ČVS v Račicích jsou 

rozeslané do oddílů, ceny služeb v Račicích nejsou uzavřené, Krpata pokračuje v jednání s NOC (Kurfist, Došek). 

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

                                                                                                                       T:  17.4. 2018    
 

□ Kandidatury na MS v maratonu Týně nad Vltavou – na základě požadavků expertů maratonové komise ICF, kteří 

Týn navštívili, byla svazem a pořadateli v Týně zpracována a v termínu odeslána na ICF nabídka technického 

provedení organizace soutěže a prostřednictvím sekretariátu. Následně obdržel svaz a pořadatelé další dvě po sobě 

jdoucí soupisy se stupňujícími se požadavky ICF, včetně neakceptovatelných garancí na výrobu a zajištění TV 

přenosu, v částkách které čtyři roky před konáním akce nebylo možné potvrdit. Proto byla po dohodě s KK Týn  

kandidatura na MS zrušena. Předpokládá se zájem Evropské kanoistické asociace o využití pořadatelské nabídky 

z Týna. 
 

□ 

 

Možnosti zřízení posilovny v Račicích – projednáno řešení kvalitní posilovny v NOC. Posilovna je plánovaná v 

rámci příští investiční akce, připravované na konec roku 2018. Je stavební povolení, probíhá výběrové řízení na 

dodavatele, čeká se na dotaci MŠMT. Výbor pověřil P. Náprstka a P.Hottmara projednat s veslaři vybavenost 

budoucí posilovny. Současně také, projednat možnost operativního vybavení provizorní dočasné 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, přeloženo na 20.4. 
 

□ 

 

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 
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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:  17.4. 2018  
 

□ 

 

Úkol - 12/2/2018 splněn  Granty HLMP pro pražské oddíly - I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a 

mládeže (soutěžní aktivity) 2018 – 2019, týká se to devíti pražských oddílů rychlostní kanoistiky, slalomu, sjezdu a 

vodní turistiky. Podklady ke zpracování žádostí oddílů o prostředky z grantu byly rozeslány. 

     

□ 

 

Sekretariát SRK ČSK – Pro zvýšený objem agendy bylo zajištěno dočasné posílení administrativních kapacit SRK 

ČSK na období leden – březen. Probíhá inventura a příprava nové administrace evidence majetku, předávacích 

protokolů, doplnění potřebné dokumentace. Na příští schůzi výboru bude předloženo výboru k posouzení.  

                                                                                                         Ú- 7/3/18:  Z. Krpata                                                                                                                               

                                                                                                                      T:  17.4. 2018    
Předseda J. Boháč navrhl, aby v zájmu posílení kapacity sekretariátu, byl aparát ČSK pracující pro sekci rychlostní 

kanoistiky od 1.4. rozšířen o Jakuba Adama, bývalého reprezentanta, kajakáře, absolventa Ekonomické fakulty 

Technické university v Liberci. Předběžně s ním bylo opakovaně jednáno, o dlouhodobou práci pro kanoistiku má 

zájem a s podmínkami souhlasí. S využitím jeho kvalifikace, zkušeností z kanoistiky a s využitím zkušeností P. 

Mokrého jako mentora, může být posilou pro další činnost sekce. Výbor s návrhem jednomyslně souhlasil. 
 

□ 

 

Ekonomické poradenství ČSK – J. Boháč prezentoval společnou aktivitu několika sportovních svazů, včetně ČSK, 

k zajištění služeb společného profesionálního ekonoma, k posuzování a zajištění správného používání prostředků 

státních dotací, v souladu s metodikou MŠMT, která má nejednoznačné výklady. Svazy jsou ve složité situaci. Je 

zřejmé, že ministerstvo, NKÚ a FÚ se na některých výkladech neshodují. O náklady na poradenskou službu se 

svazy podělí. Probíhá výběrový proces. Na příštím jednání výboru bude informovat J. Boháč.                 

                                                                                                         Ú- 8/3/18:  J. Boháč                                                                                                                               

                                                                                                            T:  17.4. 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                                                   

  

            

Zapsal: P. Mokrý                                                   

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná   17.4.. 2018 


