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Zápis ze 7. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 7.8. 2018 v Praze na Strahově 
 

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

   
1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  

 

□ 

 

Hodnocení M-ČR – předseda STK podal informace, po sportovně technické stránce proběhly závody bez 

vážnějších problémů, přestože programem byl závod na hranici únosnosti. Přes letošní úpravu programu, 

obsahoval v konečné podobě celkem 427 jízd. Nasazení realizačních týmů jednotlivých oddílů, organizačního 

týmu a rozhodčích je v průběhu tří dnů šampionátu na hranici možností. Opakovaně je nutno otevřít diskusi o 

délce a skladbě programu M-ČR. 

Problémy přetrvávají na straně poskytovatele služeb, Národního olympijského centra vodních sportů Račice. 

Areál se současnými parametry sítí nezvládá provoz při plném obsazení (případy NZ, ČP, M-ČR). Nestačila 

kapacita vody ani odpadů (sociální zařízení), nefungoval internet a byla nespokojnost se stravováním. STK 

připraví pro vedení NOC zprávu s výčtem nedostatků a žádostí o nápravu při pořádání domácích 

kanoistických akcí v roce 2019.  
 

□ 

 

Budoucnost programu M-ČR – po diskusi bylo rozhodnuto, že předseda STK Z. Krpata uspořádá u odborné 

veřejnosti dotazníkové šetření k programu MČR 2019 k návrhům třídenního programu a vypuštění některých 

disciplín (na cca 360 jízd), nebo třídenního programu se zachováním počtu disciplín (cca 427 jízd), nebo 

čtyřdenního programu a rozšíření počtu disciplín (cca 460 jízd). 

                                                 Ú: 1/7/18: Z. Krpata 

                                     T: 18.9. 2018 
 

□ 

 

M-ČR v maratónu – hodnocení mistrovství a zároveň nominačního závodu na MSM z pohledu STK, závod 

proběhl jako jednodenní 4. 8. v Hradci Králové v dobrých podmínkách. Závod byl pořadatelem i rozhodčími 

zvládnutý a vše proběhlo bez problému. 
 

□ 

 

Příprava ČP v Kojetíně - Z. Krpata podal informaci o přípravách na poslední závod ČP ve vytrvalosti 

v Kojetíně. Nejsou známy závažnější překážky. 
 

□ 

 

Registrační řád ČSK - návrh registračního řádu byl předložen, bez připomínek členů výboru. Cílem je 

sjednotit databázi a procesy pro všechny sekce ČSK. Databázi oddílů musí ČSK vložit do rejstříku MŠMT do 

31. 12. 2018. Údaje pro aktualizaci údajů v databázi SRK doplněné o adresy bydliště jednotlivých 

registrovaných členů budou od oddílů vyžádány v průběhu podzimu, nejpozději na Valné hromadě SRK 

ČSK. Návrh bude projednán na Výboru ČSK.                        Ú: 2/7/18: Z. Krpata 

                                       T: 18.9. 2018 
 

□ 

 

Úkol - 2/5/18 je plněn: Certifikáty svazových trenérských licencí B a C - Z. Krpata podal informaci o 

počtech evidovaných trenérů v členské databázi ČSK - 170 trenérů B, 229 licence C. Seznam bude doplněn o 

chybějící jména, dle dostupných absolventských seznamů školení trenérů a údajů doplněných oddíly (viz 

výše). Pro již vyškolené trenéry licence C bude SRK ČSK v případě jejich zájmu připravena vystavit a zaslat 

certifikát potvrzující získání kvalifikace C. J. Boháč projedná tento postup i s předsedy ostatních sekcí na 

výboru ČSK.                                                                            Ú: 2/5/18: Z. Krpata  

                                        T: 18.9. 2018 
                                       

 

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

□ Rada SCM - Výbor vzal na vědomí zápisy z jednání rady SCM v červnu a červenci. Výbor schválil výběrová 

kritéria pro zařazení sportovců do SCM 2019. 
   

□ Přechod závodníků z SCM do RSC - Zařazení nejlepších závodníků z věkových důvodů končících v SCM do 

RSC je z velké části vyřešeno, pro některé juniorské reprezentanty/ky se ještě podmínky pro přípravu 

v dospělé kategorii vyjednávají / budou vyjednávat.                        

 

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

     RDS    

□ Činnost RDS - P. Hottmar zhodnotil vystoupení reprezentačního družstva na ME U23 v Auronzu a MS U23 

v Plovdivu. Celkově je konkurence v této kategorii vysoká. Výraznějšího výsledku dosáhl J. Zavřel, který 

získal bronz na ME U23, MS U23 se neúčastnil z důvodu přípravy K4 k MS. Výbor vzal zprávu na vědomí. 
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□ Nominace na MS – P. Hottmar podal výklad k nominaci. Po vypsaném testu na C1 400m k nominaci do 

posádky C4 a následně do zbylých disciplín dle výsledků MČR reprezentační trenér uzavřel nominaci na MS. 

Výjezd na MS je organizačně připraven, v rámci plánovaného rozpočtu vycestuje široký tým s potřebnou 

realizační podporou, zajištěn výjezd i pro mediální tým. Probíhají závěrečné tréninkové kempy před MS. 

Skupina L. Dvořáka a P. Náprstka se připravují na Slovensku, skupina  K4 v Kadani, skupina J. Součka 

v Gavirate, M. Fuksa se připravuje doma v Nymburce. Příprava bez vážnějších komplikací. 
 

□ Nominace na AMS - Podle výkonnosti na MČR byli nominováni závodníci na AMS, které se uskuteční 

v maďarském Szolnoku. Reprezentační tým tvoří 14 závodníku plus doprovod Z. Krpata a V. Stejskal. Akce je 

hrazena z rozpočtu Česká asociace univerzitního sportu. 
      

□ 

 

 

 

 

 

Příprava VT v dějišti OH 2020 Japonsko –  na podzim potvrzena účast 11ti závodníků – adeptů na kvalifikaci 

na OH nebo jejich sparingpartnerů (J. Dostál, M. Fuksa, R. Šlouf, J. Zavřel a další) plus trenéři a fyzioterapeuti. 

P. Hottmar již zakoupil letenky, objednává ubytování, automobily, lodě a další zázemí kempu. P. Hottmar 

připraví rozpočet akce, M. Doktor zjistí, jakou částkou VT Japonsko podpoří ČOV. 

                                                                        Ú: 3/7/18: P. Hottmar, M. Doktor 

                                     T: 18.9. 2018 
 

□ 

 

Příprava kempů 2019 – Reprezentační trenér informoval o zahájení přípravy organizace VT v Chula Vista na 

jaře 2019, kam by měla vyrazit početnější skupina reprezentantů. Je zde požadavek na pořízení nových lodí a 

jejich dopravy na místo, zatím v režii jednotlivých RSC. P. Hottmar na MS v Portugalsku předjedná realizaci 

s RSC a výrobcem lodí                                                            Ú: 4/7/18: P. Hottmar 

                                      T: 18.9. 2018 
 

□ 

 

Doplnění sortimentu dresů - P.Hottmar navrhl poptat u Alpine-Pro a pro r. 2019 objednat nové dresy 

z funkčního materiálu, ve stávajícím designu, poptáván je především dres s krátkým rukávem který by vhodně 

doplnil výbavu reprezentantů k závodění.                               Ú: 5/7/18: J. Boháč 

                                      T: 18.9. 2018 
 

□ 

 

Oprava výsledků OH 2016 Rio – ICF oficiálně potvrdila opravu výsledků olympijských závodů, pro 

diskvalifikaci za pozitivní dopingový test závodníka z Moldavska se Martin Fuksa posunul v pořadí C1 1000 

na 5.místo. 

 

RDJ  

□ 

 

 

 

Činnost RDJ - P. Hottmar zhodnotil vystoupení našich juniorů na MEJ v Auronzu a MSJ v Plovdivu. Před MSJ 

absolvovali všichni účastníci povinný antidopingový online vzdělávací program, jehož provedení vyžaduje 

ICF. Výbor ocenil výborné výsledky, dlouhodobou činnost klubových trenérů, jejich kooperaci s vedením RDJ 

a poděkoval P. Hottmarovi za celkovou dlouhodobou koordinaci činnosti  RDJ. 
 

□ 

 

Olympijské hry mládeže (YOG) – podána informace o přípravách výjezdu na YOG 2018 do Buenos Aires, 

akreditační agenda probíhá téměř ve stejně velkém rozsahu jako na OH, nominováni kvalifikovaní závodníci J. 

Minařík, T. Hradil, A. Házová. Vedoucí výpravy T. Charvát. ČOV zorganizuje také výjezd reprezentačního 

trenéra P. Hottmara a trenéra J. Fuksy. Výbor nominaci schválil. 
 

□ 

 

 

Závod olympijských nadějí – tradičně na základě výsledků M-ČR proběhla nominace na závod OH nadějí, 

tentokráte do polské Poznaně. Nominace byla projednána a schválena výborem s tím, že P. Hottmar ještě 

drobně upraví nominace do jednotlivých disciplín, podle aktuálního vývoje. Oproti předchozím rokům bude 

cestovat na OH naděje početnější výprava (zhruba o 15 závodníků více než bývalo zvykem). 
 

□ 

 

 

Předběžný plán činnosti RDJ - Reprezentační družstvo juniorů má v plánu následující přípravné kempy:  Před 

závody OH nadějí proběhne VT v Račicích, na podzim proběhne VT v Nymburce, v prosinci vyrazí RDJ na 

VT do Livigna, v lednu do Bedřichova v J.h. a v únoru na Benecko – Žalý. Ubytování pro všechny kempy je již 

objednáno. 
 

□ 

 

Nominace na cenu P. Nurowského (MOV-ČOV) – výzva ČOV k podání nominací kandidáta na cenu Piotra 

Nurowského – ocenění nejlepších juniorů od MOV. Každý národní svaz může nominovat pouze 

jednoho závodníka. Za SRK navržen J. Kukačka (1. a 2. MSJ + 2. MEJ), za sekci divoké vody (G. Satková 

(lepší umístění v OH i ne OH disciplínách na MS a ME). Vzhledem k lepším individuálním výsledkům 

závodníka vodního slalomu bude za ČSK nominován slalomář. 

 

RDM 

 

□ 

 

Hodnocení ME-M - Tomáš Ježek kladně zhodnotil MEM v Metkoviči. Většina reprezentantů předvedla dobré 

výkony i výsledky do 6. místa, J. Březina přivezl bronz z C1. Výjezd proběhl bez problémů, v rámci rozpočtu.  
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□ 

 

Reprezentace na maratonu ve Španělsku - Dvě české posádky nás zastupovaly na tradičním závodě čtyřkajaků 

ve Španělsku. Veškeré náklady hradil organizátor, výpravu vedl M. Pavlík, vše proběhlo bez problému. K4 

ženy obsadily celkově 3. místo, K4 muži skončili celkově 6. 
                                                                                                    

□ 

 

Nominace na MS-M - Po MČR v maratónu se doplnila nominace na MSM v Portugalsku. Nominace na MSM 

byla projednána a schválena výborem. Pokračuje příprava výjezdu  

                                                                                                        Ú: 5/7/18: T.Ježek 

                                                  T: 18.9. 2018 
 

□ 

 

Výjezd na Sella Marathon - Ve Španělsku proběhl známý závod Sella, kde nás zastupovala jedna posádka, 

přihlášená individuálně. ČSK obdržel od organizátora dotaz, zda jsou přihlášení závodníci řádnými členy ČSK. 

ČSK potvrdil členství, příště nutno akci přihlašovat přes svaz. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

      4.   Různé 
 

□ 

 

Ú- 6/3/18 trvá: Průběžné hospodaření Národního olympijského centra vodních sportů v Račicích v letošním roce 

nelze dosud objektivně vyhodnotit z důvodů probíhajících výběrových řízení svazů veslování a kanoistiky na 

dodavatele služeb pro pořádání závodů a státní reprezentaci, a tím pozdrženou fakturaci významných akcí 

v centru.  
 

□ 

 

Výběrové řízení – výběrové řízení na dodavatele služeb pro pořádání republikových závodů a pro přípravu státní 

reprezentaci dobíhá, z něj vzejdou ceny za služby. Jedinou nabídku podalo NOC-VS Račice. Předpokládá se, že 

budou akceptovány stejné ceny, jako jsou pro resortní sportovní centra. Cena za služby a pronájmy, spojené 

s pořádáním závodů, budou vycházet z nákladovosti provozu a údržby NOC-VS.  
 

□ 

 

Ú- 4/2/18 je splněn. Po projednání výbor upravil a schválil klíč pro dělení dotací pro oddíly. Parametry zůstávají 

stejné, výpočet se zjednodušil a sjednotil. Základem pro výpočet je účast závodníků mládežnických kategorií (10 

– 18 let) na závodech ČP v roce 2017. Jednotlivými parametry budou tak jako dosud: dojezdová vzdálenost do 

Račic (váha pro výpočet činí 20%), celkový počet startujících závodníků mládeže starších 15 let (váha pro 

výpočet činí 20%) a celkový počet startujících závodníků mladších 15 let (váha pro výpočet činí 60%). 

Z parametrů budou vypočteny koeficienty pro jednotlivé oddíly. Dle koeficientu bude vypočtena výše dotace z 

konečného objemu disponibilních prostředků. Objemy a způsob poskytnutí podpory oddílům budou stanoveny 

po definitivním rozhodnutí MŠMT o metodice pro rok 2018. Dotace pro pořadatele závodů bude vycházet 

z počtů zúčastněných oddílů, počtu startujících závodníků a náročnost stavby tratě na jednotlivých závodech. 

Budou provedeny zkušební výpočty, u případných velkých výkyvů budou navrženy kompenzace k zachování 

přiměřené kontinuity financování klubů.  
 

□ 

 

Grant hl. m. Prahy – smluvně byl grant ošetřen a prostředky byly rozeslán s příslušnou smluvní dokumentací a 

podmínkami pražským oddílům rychlostní kanoistiky, divoké vody a vodní turistiky, celkem 4. 080.000 Kč. 
 

□ 

 

Dotace oddílům z olympijských peněz (loterie) – Byly již odeslány příspěvky z prostředků ČOV koordinátorům 

seriálů závodů („ligy“). K rozeslání je formou příspěvku smluvně připravena podpora pořadatelů závodů a 

prostředky na podporu činnosti oddílů. Z. Krpata provede výpočet podle nově schváleného klíče. Sekretariát 

připraví smlouvy.                                                                             Ú: 5/7/18: Z. Krpata, P. Mokrý 

                                                    T: 18.9. 2018 
 

□ 
 

Ú- 10/2/18 v řešení - Posilovna v Račicích je v provozu. Stále chybí provozní řád, návrh připraví Z. Krpata.   
 

□ 

 

Ú- 11/2/18 je plněn: Z. Krpata představil nabídku školení pořadatelů závodů ČSK k záchranné službě při 

závodech od p. Laštovky. Teoretická část 1,5h a praktická část 3h, stihlo by se za jeden den. Náklady jsou cca 

2000 Kč/osoba. Každý absolvent kurzu obdrží certifikát vydávaný školitelem pro fyzické osoby. Z. Krpata 

rozešle informaci do oddílů a poptá, kdo by měl o kurz zájem. Ředitelům organizátorů závodů ČSK uhradí 

teoretickou část. Dalším zájemcům o celý kurz ČSK uhradí náklady za teoretickou část, praktickou část 

(polovina nákladů) uhradí účastník kurzu. Maximálně je možné přihlásit 20 lidí. 
 

□ 

 

Souhlas se studiem - B. Šrámek, bývalý reprezentant, požádal o souhlas ke studiu na FTVS, který si vzhledem k 

neobvyklé kombinaci trenérské třídy B a A (kanoistika, paddleboarding) vyžádala FTVS. Výbor souhlasí 

s doporučením pro FTVS. Sekretariát zajistí potřebné dokumenty k přihlášení B. Šrámka ke studiu. 

                                                            Ú: 6/7/18: P. Mokrý 

                                                  T: 18.9. 2018 
 

□ 

 

Diskuse k využití dětských typů čtyřkajaků – výbor projednal podnět z moravských klubů, které předkládají 

návrh legalizovat v pravidlech využití dětských K4 a zvážit uvolnění svazových zdrojů na nákup těchto lodí pro 

oddíly. Výbor požádá Radu pro SCM o stanovisko k přínosu dětských K4, a STK o názor z hlediska praktického 
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využití dětských K4 v závodech ČSK. Výbor po diskusi konstatoval, že podpořit nákup sportovního materiálu 

v hodnotě nad 40 tis. Kč z neinvestičních dotací MŠMT, jichž je ČSK příjemcem, není reálné. Celkově návrh i 

bez odborných stanovisek nenašel ve Výboru podporu. 

                                                 

□ 

 

 

 

Kniha Trénink rychlostní kanoistiky – 150 výtisků překladu knihy Trénink rychlostní kanoistiky je k dispozici na 

svazu. P. Hottmar navrhne klíč distribuce výtisků s předpokladem hlavní distribuce klubům na Valné hromadě 

SRK ČSK.                                                                                    Ú: 7/7/18: P. Hottmar 

                                            T: 18.9. 2018 
 

□ 

 

Výročí TJ Kajak Děčín – klub slaví 70. let od založení, společenské setkání se koná v termínu konání MS 

v Montemor, kde bude část představitelů svazu včetně předsedy. Za ČSK byla delegována na oslavu M. 

Pavelková. Předseda ČSK vypraví dopis s blahopřáním a poděkováním za přínos české kanoistice. 
 

□ 

 

 

 

 

Anketa Kanoista roku 2018 – podle plánu proběhne vyhlášení ankety 23. 10. v Praze (za 10 týdnů). Bude 

vybrána lokalita ve spolupráci s produkční agenturou, akce se musí začít organizačně připravovat v rámci celého 

ČSK (kategorie, hodnocení expertů, program, pozvání, marketing, propagace). Projedná Výbor ČSK, sekce 

zajistí organizaci. Přípravu programu přislíbili T. Budka (ČT) a B. Žehanová.  

                                                     Ú: 8/7/18: J. Boháč 

                                           T: 18.9. 2018 
 

□ 

 

Aplikace GDPR – sekce ČSK postupně přizpůsobí podmínky a dopracuje administrativu tak, aby vyhovovala 

novým předpisům v oblasti ochrany osobních údajů, dle doporučení ČUS a dle vlastní analýzy, zpracované 

expertní firmou. ČSK musí zajistit vlastního pověřence, který bude odpovídat za plnění všech povinností 

z GDPR. 
 

□ 

 

Příprava valné hromady – po projednání byl stanoven termín konání valné hromady Sekce rychlostní kanoistiky 

ČSK, uskuteční se v Nymburce v sobotu 1. 12. 2018                                                                             

 

  

            

 

 

Zapsal:  J. Adam                                                 

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná 18. 9. 2018 


