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Zápis z 4. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 17.4. 2018 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 

 

Pravidla - Z Krpata zaslal výboru konečnou verzi Pravidel prorok 2018 s barevným vyznačením změn. Po 

diskusi a drobných úpravách a doplnění výbor Pravidla schválil a doporučil zveřejnit je na webu samostatně, 

bez registračního řádu. Registrační řád bude vydán po konfrontaci s novým rejstříkem sportovců MŠMT. 

Bude platný pro všechny sekce ČSK. 
 

□ 

 

Úkol - 2/3/18 byl splněn  Informace o I. ČP mládeže, M-ČR 5 km mládeže + veteránů 21. 4. – 22. 4. 2018 – 

pořadatel KVS Praha. Závodiště je připraveno, pořadatelé a STK jsou v kontaktu. Časový rozpis, rozlosování 

je připraveno ve spolupráci s firmou Sportis. Připravují se parkovací plochy prostory na uložení lodí, 

s odborem dopravy projednána možnost využití pravého jízdního pruhu pro parkování na silnici před 

loděnicí. Záchrannou službu zajistí firma Laštovka, 3 čluny – 1-2 čluny jako rezerva pořadatele. Smlouva 

s pořadatelem je připravena k podpisu ve čtvrtek před závodem. Připravován streamový přenos na 

velkoplošné obrazovce. Trať, jedno kolo (2,5 km) pro benjamínky, 2 kola (5 km) pro vyšší věkové kategorie. 

Medaile zajištěny. 
   

□ 

 

I.NZ – první nominační závod dospělých včetně M-ČR dospělých na dlouhé tratě 5 km (K1, C1 muži ženy). 

Termín 5.5. – 7.5. 2018. Pracovní verze časového rozpisu připravena. Prioritou rozpisu je nominační závod 

dospělých. 

Připravuje se též  NZ juniorů – III. ČP mládeže 1. 6. – 3. 6. Závodu se zúčastní i cca 30 závodníků ze 

Slovenska v kategoriích do 16 ti let.  
 

□ 

 

Soutěže benjamínků v roce 2019 - Z Krpata informoval o práci STK na přípravě programu soutěží 

benjamínků v příštím roce. Do kalendáře ČP benjamínků 2019 by měly být zařazeny závody M-ČR na dlouhé 

tratě, M-ČR na krátké tratě v Račicích, podzimní závod Českého poháru mládeže ve vytrvalosti. Dále pak dva 

závody ČP benjamínků v rámci regionálních závodů. Pro rok 2019 se jedná s pořadateli v Chomutově a 

v Ostrožské Nové Vsi. Výbor s předběžným návrhem souhlasí.   
 

□ 

 

Činnost rozhodčích - STK ve spolupráci s KR připravila a Z. Krpata prezentoval návrh na 

odměňování rozhodčích na závodech ČSK. Rozhodčí budou vypláceni formou dohody o provedení 

práce a Výbor schválil návrh STK čtyřstupňové kategorizace práce rozhodčích - I. vrchní rozhodčí + 

zástupce, II. startéři, III. ostatní činnosti rozhodčí, IV. rozhodčí na praxi (začínající). Rozhodčím 

bude hrazeno cestovné dle platných směrnic ČSK. Z. Krpata zajistí přípravu smluv – dohod (DPP) 

s důrazem na popis vykonávaných činností (soulad s posláním a stanovami ČSK).           
                                                                                           Ú- 1/4/18: Z Krpata 

                                                                                                                T: 21.4. 2018                                                                                                                    
 

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, přesunuto na 15.5.   
   

□ VT Oboz - P. Hottmar informoval o bezproblémovém vedení prvního VT na Obozu, vedoucí akce J. Andrlík, 

usměrňoval činnost přítomných trenérů a upozornil závodníky i trenéry na dodržování všech bezpečnostních 

zásad. První výcvikový táboru RDJ a SCM na Obozu 6.4. - 14.4. proběhl bez potíží, za velkého zájmu 

sportovců (bylo přihlášeno 125 závodníků a trénink zajistilo 7 trenérů).  Na Obozu je nový nájemce, s 

pozitivním vztahem k rychlostní kanoistice, vychází vstříc požadavkům a přáním trenérů. Kvalita stravování na 

dobré úrovni, vylepšuje se vybavení. V rámci pobytu proběhla přenáška ke správné výživě (prof. Libor Vítek), 

ve volném dnu byla zajištěna regenerace, kompenzační cvičení a masáže dvěma přizvanými externími maséry  

(J. Větrovský a J. Heřmánek). Další VT na Obozu se koná 22.4.-29.4. za stejného režimu, zájmu sportovců a za 

drobně pozměněného trenérského vedení.                         
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□  Úkol 4/3/18 je plněn P. Hottmar zajišťuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou ČUS certifikáty pro trenéry, 

absolventy školení trenérů II. třídy. Zápis licencí do registrací ČSK provede podle seznamu úspěšných 

absolventů M. Polanský                                                            Ú- 2/4/18: M. Polanský, P. Hottmar 

                                                                                                                T: 15.5. 2018                                                                                          
 

□ 

 

Přestupy – Z. Krpata informoval o dořešení přestupu M.Bokoče, člena SCM a RDJ (přestup z KVS Praha do 

klubu Sokol Pražský). Rodičům byla za asistence předsedy Revizní komise ČSK a vedoucího trenéra RDJ P. 

Hottmara vysvětlena pravidla financování členů SCM a možnosti podpory přípravy členů RDJ, proti kterým se 

původně písemně ohradili, a která po výkladu shledali logické a akceptovatelné.   
 

□ 

 

Tréninkové deníky členů SCM – P Hottmar informoval výbor o kontrole deníků před VT na Oboze (J. 

Andrlík). Nedostatky v evidenci byly trenérům oznámeny. Výbor potvrdil možnost postupu v souladu s 

platným statutem a prováděcími pokyny SCM pozastavit platbu detašovaným pracovištím pokud se objeví 

nedostatky v požadované tréninkové evidenci.  
 

□ 

 

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

trenérské licence C ve všech sekcích (sportovních odvětvích) svazu, doplněná Výborem SRK zkompletoval  P. 

Hottmar a předal k projednání na celosvazové úrovni. Dosud neschváleno Výborem ČSK.                                                                                                                                                                                                           
 

 

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

     RDS    

□ Informace o přípravě reprezentantů - kempy probíhají podle plánu, bez komplikací, postupně se reprezentanti 

vracejí z VT v teple. P. Hottmar průběžně informuje reprezentanty a trenéry o podmínkách, vypisovaných 

pořadateli pro jednotlivé závody (SP, ME, MS) a o přípravě účasti reprezentačního družstva. Všichni též 

obdrželi informaci k I. NZ, včetně předběžného časového pořadu a informací o navazujících mezinárodních 

soutěžích. 
 

□  Příprava VT v dějišti OH 2020 Japonsko – Výbor trvá na doporučení, prezentovaném na minulé schůzi a 

určeném reprezentačnímu trenérovi, trenérům RSC a osobním trenérům vyzkoušet v letošním roce (není 

kvalifikace na OH) pobyt v místě konání OH v letním termínu, v extrémních povětrnostních podmínkách 

(vedro a dusno, velká vlhkost), neboť jiná vhodná příležitost před OH již nebude. P. Hottmar nabídku na letní 

camp ve vyzkoušené lokalitě předal trenérům. Jednání s trenéry pokračuje. Zatím trenéři vycestovat v létě 

nechtějí, z obav o výsledky svých závodníků v letošním roce. 

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

                                                                                                                T: 19.6. 2018                                                                                          
 

□ Setkání se zástupci organizačního výboru OH 2020 – M. Doktor a P. Hottmar infomovali o návštěvě (na 

pozvání ČOV) zástupců NOV Japonska v ČR. Setkání se zúčastnil také reprezentační trenér P. Hottmar, 

šéftrenér Dukly Petr Náprstek a zástupci závodníků. Japonská strana navrhla výměnný kemp juniorů. Japonské 

RDJ má zájem trénovat v ČR a zvou naše juniory na přípravný kemp do Japonska. Vše je v jednání. 
      

□ Úkol  8/2/18 je plněn Anketa Kanoista roku 2018 – termín ankety je stanoven na období mezi  23. – 29. říjnem 

2018. Toto datum je doplněno do smluv s reprezentanty. Všechny smlouvy budou podepsány reprezentanty 

před I.NZ.                                                                                  Ú- 4/4/18:  P. Hottmar 

                                                                                                                T: 4.5. 2018                                                                                        
  

RDJ  

□ Kvalifikace na YOG 2018 - V Barceloně se konala kvalifikace na Olympiádu mládeže (YOG), která se 

uskuteční v argentinském Buenos Aires. Výjezdu se účastnilo 6 závodníků ČSK, 3 závodníci sekce rychlost, 5 

ze sekce kanoistiky na divokých vodách (K1 muži T. Hradil, NYM; K1 ženy A. Házová, DEC; C1 muži J. 

Minařík, KOJ). V součtu umístění z disciplín rychlostní kanoistiky a divoké vody, který byl rozhodující pro 

vyjetí kvalifikačních míst pro YOG v Buenos Aires se všichni tři závodníci SRK umístili mezi šesticí 

evropských zástupců, kteří získali právo startu v Argentině. Výbor gratuluje závodníkům k výkonům a 

trenérům za jejich přípravu. 

 

RDM 

 

□ 

 

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

na plánované akce, potvrzují se rezervace pobytů a letenky. V bulletinu ICF se objevila informace o 

připravovaných World Games v roce 2021 v USA a zařazení kanoistickém maratonu do jejich programu. 

Informace zatím není potvrzena. 
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□ 

 

Podpora výjezdů vítězů ČP maratonců 2017 na zahraniční soutěže – Prostředky jsou v rozpočtu RDM 

k dispozici, sekretariát připraví způsob úhrady příspěvku v souladu s podmínkami a metodikou použití státních 

dotací. Bude projednáno na příští schůzi výboru.                      Ú- 5/4/18: P. Mokrý 

                                                                                                                T: 15.5. 2018                                                                                          
 

      4.   Různé 
 

□ 

 

Úkol - 9/2/18 byl splněn - Vyúčtování závodu OH nadějí předložil J. Boháč členům výboru v písemné podobě. 

Výbor vzal na informaci na vědomí.  
 

□ 

 

Úkol - 6/3/18 trvá: Výbor pověřil J. Boháče a Z. Krpatu vyžádat od NOC a SCR ekonomické vyhodnocení 

útlumu činnosti areálu v Račicích na zimní měsíce z provozu. Data zatím nejsou k dispozici. NOC a SCR zavedl 

od r. 2018 pravidelnou měsíční kontrolu ekonomiky (příjmů a nákladů) pro průběžnou informovanost svazů 

(veslařský, kanoistický). Z. Krpata a P. Šebesta se kontrolních dnů hospodaření NOC a SCR, jako členové 

orgánů NOC a SCR, pravidelně účastní. Členovi Výboru SRK ČSK P. Hottmarovi byla nabídnuta pravidelná 

účast na kontrolních dnech. 

Z. Krpata předá Výboru souhrnnou zprávu o hospodaření NOC a SCR za první čtvrtletí 2018 na schůzi 15. 5.                                                           

Ú- 6/3/18: J. Boháč, Z. Krpata                                                                                                                               
                                                                                                                       T:  17.4. 2018,  trvá    
  

□ 

 

Ceník služeb pro svazy v NOC Račice – Informace podali J. Boháč a Z. Krpata, reálný ceník služeb souvisejících 

s pořádáním závodů v Račicích je projednáván a nastavován se zástupci veslařského svazu (J. Boháč, Z. Krpata, 

D. Macháček a zástupce NOC a SCR). Nastavení cen musí být pro svazy i třetí osoby únosné, služby musí být 

prokazatelně poskytnuty a tržby z pronájmů areálu musí pokrýt náklady chodu areálu v Račicích. Ceny služeb 

pro oddíly jsou již zveřejněny. Ceny pro pořadatele soutěží budou upřesněny do I NZ. 
 

□ 

 

Ubytování v NOC Račice –Z. Krpata tlumočil informaci, že trenéři z kanoistických oddílů a RSC si stěžují na 

současnou praxi přidělování ubytování v Račicích v termínech, kdy poptávka převyšuje nabídku. Po diskusi 

k možným řešením byli P. Hottmar a Z. Krpata pověřeni vypracováním námětů pro NOC jak s využitím 

doporučených parametrů připravit systém pro uspokojování objednávek v roce 2019. 

                                                                                                        Ú- 6/4/18: P. Hottmar, Z. Krpata 

                                                                                                                     T: 15.5. 2018                                                                                          
 

□ 

 

Rozpočet ČSK na rok 2018 – J. Boháč informoval Výbor o předpokládaných příjmech svazu z jednotlivých 

dotací MŠMT pro rok 2018. Částky jsou již známé, čeká se na v\dání Rozhodnutí MŠMT, kterým budou 

stanoveny podmínky pro užití dotací. Předpokládá se omezení přeposílání příspěvků na účty oddílů (dle MŠMT 

změna zákona o rozpočtových pravidlech). Po vydání Rozhodnutí bude stanoven způsob podpory oddílů v roce 

2018. Výbor projednal pro urychlení rozdělení a poskytnutí podpory oddílům v roce 2018 možnost využít 

pro výpočet příspěvků oddílům stejné ukazatele jako pro rok 2017. Návrh bude projednán na květnové 

schůzi.                                                                                     Ú- 7/4/18: Z. Krpata 

                                                                                                                T: 15.5. 2018                                                                                      
  

□ 

 

Pořadatelství ME a SP v maratonu v Týně nad Vltavou – po rezignaci na podání kandidatury pořádání MS-M 

2020-2022 v Týně n.Vlt.,způsobené neúměrnými finančními požadavky ICF, vyzvala Evropská kanoistická 

asociace (ECA) ČSK k podání kandidatury na pořádání ME v maratonu. ČSK diskutoval s pořadatelem KK Týn 

n.Vlt. požadované podmínky a současné pořadatelské možnosti. Po společném stanovisku KK Týn a ČSK a 

zvážení všech okolností rozhodl Výbor SRK ČSK od kandidaturu na ME-M a SP-M zatím nepodávat. Hlavními 

důvody jsou - absence korektního rozpočtu akce, nejistota dotace od MŠMT na akci neolympijské disciplíny, 

složité marketingové využití (sponzoři), a limitované personální kapacity klubu i svazu pro profesionální 

přípravu akce. Sekretariát vyrozumí ECA.  
 

□ 

 

Možnosti zřízení posilovny v Račicích – J. Boháč informoval o aktuálním stavu zprovoznění kvalitní dočasné 

posilovny v NOC. Zcela nová posilovna je plánovaná v rámci příští investiční akce, připravované na konec roku 

2018, na kterou již je stavební povolení a probíhá výběrové řízení na dodavatele. Čeká se na dotaci MŠMT. 

Výbor pověřil P. Náprstka a P.Hottmara projednat s veslaři vybavenost budoucí nové posilovny. Současně také 

připravit návrh vybavení provizorní dočasné posilovny, z prostředků svazu, ještě před zahájením stavby nové 

posilovny tak, aby se dala používat v sezoně 2018. Vybavení dočasné posilovny poptá P. Náprstek                                                                                                   

                                                                                                           Ú- 10/2/18: P. Náprstek, P. Hottmar 

                                                                                                                          T:  20.3. 2018, přeloženo na 15.5. 
 

□ 

 

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 

 



 4

 

 

 

 

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 přeloženo na 15.5. 
 

□ 

 

Svazové záležitosti - J. Boháč informoval Výbor o závěrech jednání Výboru ČSK (sekce SRL, KDV, VT) – viz 

zápis. Byla projednána a schválena, mimo jiné, rozhodnutí k rozdělení finančních prostředků mezi sekce a 

rozpočet ČSK na rok 2018, účasti zástupce ČSK J. Pollerta  na plénu ČOV,  externímu ekonomickému 

poradenství pro svazy, přípravě jednotného registračního řádu svazu, ke kandidaturám ČSK na pořádání 

mezinárodních akcí v ČR, k výstavbě areálu pro vodní slalom v NOC Trója, převodu zbytků pozemků ČSK a 

ČVS v Račicích do NOC Račice a k přípravě konference ČSK 17.5. 2018. Současně členové výboru doporučili 

pokračovat v předsednictví ČSK J. Boháčovi a v řízení Revizní komise J. Langrovi. J. Boháč oznámil že SRK 

ČSK navrhne na předsedu ČSK J. Boháče a na předsedu revizní komise J. Langra.  
 

□ 

 

Úkol-7/3/18 je plněn Z. Krpata informoval o průběhu inventury movitého majetku sekce (matariál RD a SCM) a 

o přípravě nové administrace evidence majetku, předávacích protokolech a o doplnění potřebné dokumentace. 

Průběžně je administrován nově zakoupený materiál, dokončen je rok 2017 a rozpracován rok 2016. Stejnou 

metodikou bude zpracován i rok 2015                                            Ú- 7/3/18:  Z. Krpata                                                                                                                               

                                                                                                                      T:  15.5. 2018     
 

 Dokončení distribuce dodávek z nákupu materiálu pro oddíly 2017 - Z. Krpata informoval o restech dodavatelů 

v roce 2017 nakoupeného materiálu pro oddíly z programu PV MŠMT. Chybí dodat několik lodí od  firmy 

Havel, pádla firmy Gut a motory Honda. Dodávky jsou pod kontrolu, termíny s dodavateli řešeny, předpoklad 

dodání je do konce dubna.                                                                   Ú- 8/4/18: Z. Krpata 

                                                                                                                        T: 15.5. 2018                                                                                        
 

□ 

 

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.  Není dosud podepsaná smlouva svazů a vybraným ekonomem.              

                                                                                                           Ú- 8/3/18:  J. Boháč                                                                                                                               

                                                                                                                        T:  17.4. 2018   přeloženo do 15.5. 
 

  

            

 

 

Zapsal: P. Mokrý                                                   

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná   15.5. 2018 


