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Zápis z 5. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 15.5. 2018 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 

 

Úkol - 1/4/18 splněn: STK ve spolupráci s KR připravila návrh na nové odměňování rozhodčích na závodech 

ČSK. Rozhodčí jsou vypláceni na dohodu o provedení práce, podle stupně zařazení do skupin: I. vrchní 

rozhodčí + zástupce, II. startéři, III. běžný rozhodčí, IV. začínající rozhodčí.  

Z. Krpata zajistil přípravu smluv (DPP). Text náplně práce odpovídá platným stanovám ČSK: „Činnost 

směřující k rozvoji kanoistiky a vytváření podmínek pro činnost členů – práce rozhodčího na soutěži - 

MČR“.  Nový způsob odměňování rozhodčích byl použit na I. ČP (MČR na 5 km v Praze) i na II. ČP (NZ 

v Račicích). 
                                                                                     

□ 

 

Informace z posledního jednání STK 15. 5. 2018 – předseda STK Z. Krpata informoval o dokončení Pravidel 

která,  budou zveřejněna na webu včetně zvýrazněných změn, Dále se komise věnovala hodnocení 

uskutečněných závodů a přípravě nadcházejících. 
 

□ 

 

Hodnocení I. ČP - MČR na 5 km v Praze 21 – 22. 4. 2018 – STK konstatovala a Výbor po projednání 

potvrdil, že pořadatel KVS Praha zvládl celou akci na netradičním pražském místě (loděnice KVS – pravý 

břeh Vltavy) velmi dobře. Pořadatelská práce byla umocněna příznivým počasím. Drobné výhrady a rizika 

zaznamenány pro případné budoucí využití. Výsledkový servis  Sportisu  bez připomínek. 

Záchranná služba měla v akci 3 čluny plus 2 čluny pořadatele. Zaznamenáno bylo 63 zásahů při zvrhnutí.  

Finanční náklady dle předpokladů a rozpočtu. 
 

□ 

 

Hodnocní II. ČP – NZ dospělých v Račicích – 5. – 7. 5. 2018 – jednalo se o první domácí závod 

v podmínkách po MS. Hlavním úkolem bylo zajistit sportovně technické podmínky pro kvalitní nominaci 

dospělých závodníků na většinu letošních mezinárodních soutěží. Tomu byl přizpůsoben program závodu. 

Redukce počtu startů nejmladší mládeže měla pozitivní vliv na program závodu. Z modelu odpoledního 

programu posledního dne, kde se kombinovaly závody mládeže na 2km s intervalovým startem se závody 

MČR dospělých na 5km, se využijí zkušenosti pro budoucí úpravy. Pořadatelská služba v dobré kvalitě, bez 

větších problémů. Připravenost pořadatele byla prověřena s předstihem. Bude uplatňováno trvale. Nové 

ceníky ubytování v areálu vyhovují. Vyzkoušeni noví hlasatelé a osvědčili se. Práce rozhodčích i zpracovatele 

výsledků bez závad. Záchranná služba – Laštovka – v pořádku. Celkové náklady na závody jsou podle 

rozpisu jednotlivých služeb pořadatele vyšší, dle ceníku NOC pro rok 2018, upraveného po nových 

investicích v areálu. K optimalizaci nákladů soutěží se uskuteční jednání s M. Kurfirstem v Praze, účast J. 

Boháč, Z. Krpata. Termín dojedná Z. Krpata 21. nebo 23. 5. Finální náklady na závody budou promítnuty do 

aktualizovaného rozpočtu - úkol na příští jednání Z. Krpata.       Ú- 1/5/18: Z Krpata                                                                                                                              

                                                                                                                    T:  19.6.   
 

□ 

 

Informace o přípravě 3. závodu ČP 2018 v Račicích 1 – 3. 6. 2018 – Z Krpata informoval o stavu příprav a o 

programu. Dospělí závodníci na tomto závodě nestartují, což dává prostor k vypsání většího počtu disciplín 

pro všechny věkové kategorie mládeže. Pro juniorské závodníky jsou závody nominační na MEJ. Avizován je 

start cca 30 mladých závodníků ze Slovenska – ne v nominačních disciplínách juniorů. V pátek proběhnou 

běhy benjamínků – organizuje P. Doležel - RSCM schválila a VV vzal na vědomí. Při závodě proběhne 

namátková kontrola registrací podle systému navrženého STK. 
 

□ 

 

Certifikáty svazových trenérských licencí B a C – projednán a schválen návrh postupu pro celý svaz (všechny 

sekce a STK). Licence B – certifikát platný pro vystavení živnostenského listu vydává VOŠ na základě 

splněného školení. Dříve vydávala potvrzení po absolvování FTVS – také platí. Licence C – školení 

v kompetenci ČSK. Certifikáty zatím nevydávány, připraví se, spolu s jednotnou evidencí. Z. Krpata vytvoří 

seznam trenérů s licencí B a C (podle informací z registrační databáze i na základě dotazů do oddílů). Pro 

trenéry, kteří absolvovali školení licence C (dříve III. třída) budou vyrobeny certifikáty potvrzující jejich 

trenérskou odbornost. Ti trenéři, kteří v minulosti absolvovali školení licence B (II. třída) a nemají žádný 

platný doklad, by museli absolvovat školení na VOS znovu.        Ú- 2/5/18: Z Krpata                                                                                                                              

                                                                                                                    T:  19.6.   
 

□ 

 

Příprava soutěží benjamínků na rok 2019 - STK připravuje pro rok 2019 přesun některých závodů ČP pro 

benjamínky (napočítávaných do bodování SpS) mimo hlavní závody vyšších věkových kategorií v Račicích. 
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V současné době jsou pro rok 2019 v jednání lokality Chomutov a Ostrožská Nová Ves. Mistrovství 

republiky na krátkých tratích v Račicích by mělo být i nadále společným závodem všech věkových kategorií. 

STK bude řešení dále projednávat. 
 

□ 

 

Žádost Slovenského svazu - Slovenský svaz pořádá v letošním rove závody OH nadějí. Pro potíže s lokalitou  

nás požádal o možnost uspořádání soutěže v Račicích. ČSK musel nabídku odmítnout pro obsazenost všech 

vhodných termínů v Račicích. Požadavek přišel pozdě, vše je již smluvně obsazeno. 
 

 

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

□ Zjednodušení dotačních motivačních programů pro oddíly – Výbor projednal přípravu sloučení dotačních 

programů pro oddíly. 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. Předseda J. Boháč 

upozornil na vysoké riziko, že MŠMT v roce 2018 nechce svazům povolit rozesílání financí do oddílů. 

V takovém případě bude nutné hledat nové cesty distribuce dotací. Ú- 4/2/18: Z Krpata                                                                                                                              

                                                                                                                       T:  duben 2018, přesunuto na 19.6.   
   

□ Informace o jednání rady SCM – členové výboru obdrželi zápis, ze kterého vyplývají následující výstupy a  

návrhy komise - Počty vybraných sportovců určí RSCM po 3.závodě ČP, projednána organizace kempu RDJ 

před MEJ (první část kempu Praha + Nymburk, druhá část Račice), byly diskutovány možnosti podzimního 

kempu RDJ. Rada SCM podporuje doplňkové soutěže v běhu pro benjamínky při závodech ČP. Organizátor 

soutěží v obecné zdatnosti benjamínků Petr Doležal zorganizuje běhy benjamínků na ČP v Račicích 1.nebo 2.6. 

Výbor bere závěry jednání komise na vědomí a s navrženými postupy souhlasí.  
 

□ 

 

Informace o VT Oboz II – P. Hottmar informoval, že také druhý termín tréninkového kempu na Obozu byl plně 

obsazen, členové RDJ, SCM i samoplátci ze dvou desítek různých klubů využily společnou přípravu pod 

vedením řady osobních a oddílových trenérů, navzájem si předávajících zkušenosti. Osvědčeným vedoucím 

kempu byl J.Andrlík. 
 

□ 

 

Tréninkové deníky členů SCM - Po kontrole dat z deníků vyplňovaných na www před VT na Oboze (J. 

Andrlík) byly nedostatky připomínkovány klubovým hlavním trenérům SCM. Výbor potvrdil možnost postupu 

v souladu s planým statutem a prováděcími pokyny SCM pozastavit čerpání financí detašovaným pracovištím 

v případě neplnění povinností. Na Obozu byly kontrolovány také přímo deníky členů SCM. 
  

 

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

     RDS    

□  Nominace RD - Na základě NZ 5.-7.5 reprezentační trenér nominoval členy výprav na SP do Szegedu, SP 

Duisburgu a ME v Bělehradě. Výsledky NZ nepřinesly žádná výrazná překvapení. Hlavní opory týmu jsou 

zdrávi, nominace na ME bude drobně upřesněna podle výsledků SP. Výbor vzal informaci bez připomínek na 

vědomí. Výprava do Szegedu čítá 25 členů, do Duisburgu 30 členů a na ME se plánuje tým se 44 členy. 
 

□ Trenér C1 ženy K.Kožíšek – P. Hottmar podal informaci o činnosti trenéra kanoistek K. Kožíška, proběhla 

zimní příprava dle plánu, reakce dobré, výsledky povzbudivé, krátký čas na hodnocení. Vzato na vědomí.  

 

□  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 nechtějí, z obav 

o výsledky svých závodníků v letošním roce.  Na podzim skupina Leštiny + nadějní junioři. V létě tam nikdo 

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

                                                                                                                T: 19.6. 2018                                                                                          
 

□ Rozpočet RDS – do příštího jednání výboru předloží P. Hottmar upřesněný rozpočet RDS, RDJ, Většina 

mezinárodních akcí je  již zaplacená. Případné korekce – snížení nákladů bude možné řešit na podzim  úpravou 

nákladů na  VT.                                                           Ú- 3/5/18:  P. Hottmar 

                                                                                                                T: 19.6. 2018                                                                                       
 

□ Úkol  4/4/18 byl splněn  Všechny smlouvy s reprezentanty byly podepsány.  
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RDJ  
□  Nominace RDJ – nominace juniorů na nejvýznamnější světové soutěže proběhne z NZ 1.-3.6., výprava na 

MEJ a MSJ, akce jsou průběžně připravovány (ubytování, přihlášky, doprava,…). Výbor vzal na vědomí 

informaci o oddílovém zahraničním startu – klub ONV se zúčastní závodů v Záhřebu. Na mezinárodní regatě 

v Piešťanech bude startovat na vlastní náklady jeden 23 letý sportovec. Přihlašuje svaz, bude pojištěn. Zajistí P. 

Hottmar  

 

RDM 

 

□ 

 

Příprava sezony RDM – Reprezentační trenér maratonu Tomáš Ježek podal informaci o předběžné nominaci na 

ME v Maratonu a zodpověděl dotazy členů výboru. Výbor návrh schválil. SP Viana de Castelo, výjezd 

připraven, letecky, lodě se půjčují. MS se připravuje, nominace bude podle výsledků NZ. T. Ježek připraví 

specifikaci požadavku na zakoupení lodě pro RDM 
 

□ 

 

Rozpočet RDM – do příštího jednání výboru předloží T. Ježek upřesněný rozpočet RDM.                                                        

                                                                                                    Ú- 4/5/18:  T. Ježek 

                                                                                                                 T: 19.6. 2018                                                                                        
 

      4.   Různé 
 

□ 

 

 Informace o hospodaření NOC a SC Račice - 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:  přeloženo na 19.6.    
Na pravidelném měsíčním kontrolním dnu NOC k ekonomice 22.5. uplatní členové výboru vedle požadavku na 

efekt utlumení zimního provozu, výsledek hospodaření za 1.Q 2018, také informaci o finančním přínosu 

soustředění RD Kazachstánu v Račicích. 
  

□ 

 

Rozpočet SRK ČSK a ČSK – projednán stav zajištění financování svazu a sekce, prostředky jsou k dispozici, 

potřebné zálohy pro účasti na akcích uhrazeny. Do příštího jednání výboru, kdy bude předložen upřesněný 

rozpočet RDS, RDJ, RDM, STK a Sekretariátu SRK, a po obdržení Rozhodnutí MŠMT s určující metodikou, 

bude projednáno a rozhodnuto, jak velký objem může být použit pro oddíly. Dosud se ale s právníky a ekonomy 

hledá forma, jak peníze oddílům poskytnout, aby nebyla porušena nová metodika MŠMT.  
 

□ 

 

Zápůjčka majetku (nástupní plato) – plato ve vlastnictví ČSK, využívané na Stadionu vodních sportů na Císařské 

louce v Praze, bylo pro zajištění I. závodu ČP zapůjčeno do KVS. Výbor projednal a schválil žádost KVS 

ponechat plato v KVS do doby, než bude potřeba jeho využití na původním místě. Jako kompenzace zápůjčky, 

provede KVS opravu dřevěného bednění na platě. Smluvně záležitost ošetří J. Heller. 

                                                                                                       Ú- 5/5/18:  J. Heller 

                                                                                                                    T: 19.6. 2018                                                                                   
 

□ 

 

GDPR – projednáno zajištění naplnění nového nařízení EU k ochraně osobních dat. ČSK využije právní podporu 

ČUS a postupně bude postupovat podle doporučené metodiky. Již 14.5. byl oddílům odeslán dopis s návodem, 

jak zajistit ochranu osobních údajů a postupně naplňovat požadavky GDPR ve sportovních klubech a TJ. Ve 

svazu bude 22. 5. zahájen audit firmou GDPR Solutions. Zpracuje analýzu stavu a potřeb a pomůže potřebná 

opatření zavést. Oddíly budou postupně informovány. 
 

□ 

 

Ú- 6/4/18 byl splněn - Ubytování v NOC Račice – Náměty pro NOC k uspokojování objednávek byly odeslány. 

Na návrhu „systému“ dalšího rozdělování je třeba ještě pracovat spolu s „račickými“. Výbor doporučuje vybírat 

na ubytování zálohy.                                                                                               

 

□ 

 

Ú- 10/2/18 v řešení - Možnosti zřízení posilovny v Račicích  - Místnost pro instalaci zařízení je připravena, 

nákup vybavení zajišťuje P. Náprstek. Nákup proběhne z prostředků SRK ČSK deponovaných v SC Račice. 

Návrh dohody o užívání „nové“ posilovny s výbavou ČSK – přednostní využití atp. vypracují Z. Krpata a M. 

Doktor 
 

□ 

 

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:  17.4. 2018 přeloženo na 19.6. 
Úkol byl rozšířen: Z. Krpata poptá zájem pořadatelských oddílů o školení záchranné služby při závodech. 

Školení proběhne na podzim, na náklady SRK ČSK. 
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□ 

 

Úkol-7/3/18 je plněn - Z. Krpata zpracovává inventurní seznam materiálu ČSK pomocí „skladového“ 

programu, který využívá možnosti vytvořit pobočné skladovací místa (oddíly). Pro toto zpracování jsou 

využívány přehledy zakoupeného drobného matriálu  v DP SCM. Podrobné seznamy materiálu, včetně faktur 

jsou vedeny na sekretariátu ve formátu pdf od roku 2014.  
 

□ 

 

Ú- 8/4/18 je plněn – sportovní vybavení a materiál zakoupený pro oddíly z Programu V MŠMT z roku 2017 je 

kompletně dodán do 31 oddílů (chybí dodat 4 pádla od J.Guta pro Spartu). Na materiál jsou podepsány předávací 

protokoly a bude zaevidován v inventurním seznamu ČSK.                                                                                
 

□ 

 

Ekonomické poradenství ČSK – po dohodě se svazem triatlonu a stolního tenisu přechodně využívá ČSK 

společné poradenské služby ekonomicko poradenské firmy. Problém přetrvává v tom, že dodavatel neposkytuje 

písemná stanoviska. Bude hledáno další řešení.  
 

□ 

 

Úkol -9/4/17 trvá – obsah a uspořádání webu kanoe.cz – úkol je postupně řešen ve spolupráci s IT specialistou 

svazu S. Ježkem.                              

  

            

Zapsal: P. Mokrý                                                   

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná   19.6. 2018 


