
 1 

 

Zápis ze 8. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 18.9. 2018 v Praze na Strahově 
 

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

   
1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

□ 

 

 

 

 

 
□ 

 

 

 
□ 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení domácích soutěží 2018 – Z. Krpata informoval, že STK na svém jednání dne 18. 9. 

zhodnotila podstatnou část závodní sezóny 2018, kromě posledního závodu ČP mládeže (je připraven a 

proběhne podle schváleného modelu ve dnech 22. - 23. 9. v Kojetíně) a několika posledních regionálních 

závodů (VC Sparty, Hranický maraton, Zvíkovský maraton…). Poznatky budou využity v přípravě 

nadcházející sezony.  
 

Hodnocení hlavních domácí závodů 2018 (nominační závody, závody ČP mládeže) – STK se shodla, že 

po sportovně technické stránce proběhly všechny nejdůležitější závody v pořádku. Fungovala spolupráce 

s vedením reprezentačních družstev při sestavování časových pořadů (hlavně při nominačních 

závodech). Bezproblémová a stále se lepšící je spolupráce se zpracovatelem výsledků firmy Sportis. 

Počet rozhodčích byl letos na hlavních závodech vyšší než v minulých letech, což přispělo ke zkvalitnění 

jejich práce. Byla vyjádřena spokojenost s pořadatelem I. ČP (KVS Praha). Naopak problémy 

s přístupem NOC Račice k potřebám při kanoistických závodech stále přetrvávají. Výbor pověřil STK 

přípravou zprávy pro VV s výčtem nedostatků v Račicích a žádosti pro NOC o nápravu při pořádání 

hlavních domácích závodů v roce 2019.                               Ú: 1/8/18: Z. Krpata 

                                                                                               T: 16. 10. 2018 
 

Hodnocení domácích regionálních závodů 2018 – komise zaregistrovala v tomto roce enormní nárůst 

zájmu o celou řadu domácích regionálních závodů, v některých případech až nad rámec prostorových a 

sportovně technických možností pořadatelů. Pokud bude zájem o tento typ závodění pokračovat, budou 

muset jednotliví pořadatelé upravit koncepce a programy svých akcí. STK je i nadále připravena 

regionální pořadatele výrazně podporovat s cílem vytvořit větší prostor a kvalitnější podmínky pro 

závodění mládeže na regionální úrovni.  
 

Hodnocení činnosti rozhodčích – výbor tlumočil poděkování předsedkyni Komise rozhodčích M. 

Dognerové za připravenost týmu rozhodčích a zvládnutí všech závodů ČSK v roce 2018. STK vypracuje 

zprávu o práci rozhodčích se zaměřením na vyhodnocení nového způsobu odměňování rozhodčích 

zavedený v letošním roce. 
 

Příprava termínové listiny hlavních domácích závodů 2019 – Z. Krpata představil předběžný 

harmonogram hlavních domácích závodů, který vychází z momentálně známých termínů mezinárodních 

závodů pro rok 2019. STK navrhuje oproti stávajícímu modelu vypustit z programu I. nominačního 

závodu (květen) všechny disciplíny benjamínků a jako náhradu navrhuje připravit dva závody ČP 

benjamínků (Chomutov a Ostrožská Nová Ves). Benjamínci budou mít tedy šanci splnit účast na třech 

závodech při nabídce šesti pohárových závodů. ČP mládeže v kategoriích žactva, dorostu a juniorů bude 

mít stejný systém pěti závodů (3xKT, 2xDT). Výbor návrh uvítal a vzal jej na vědomí. Na příští schůzi 

výboru Z. Krpata předloží finální verzi ke schválení.          Ú: 2/8/18: Z. Krpata 

                                             T: 16. 10. 2018 
 

□ 

 

 

 

 

Ú- 1/7/18 je plněn: Budoucnost programu M-ČR - 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). Součástí dotazníkového 

šetření budou i informace o ekonomické náročnosti jednotlivých variant a způsobu hodnocení (síla hlasu 

jednotlivých oddílů by měla být dána výší koeficientu používaného pro výpočty dotací ČSK – 

množstvím a kvalitou práce s mládeží). Anketa o délce MČR v roce 2019 bude součástí „Podzimní 

informace pro kluby a oddíly rychlostní kanoistiky“. Dalšími částmi této informace bude upozornění na 

nový registrační řád, vyžádání potvrzení o pravosti údajů pro aktualizaci databáze oddílů SRK doplněné 

o adresy bydliště jednotlivých registrovaných členů, informace o trenérských třídách a přihlášku ke 

školení vodní záchranné služby.                                           Ú: 3/8/18: Z. Krpata 

                                              T: 16. 10. 2018 
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□ 

 

Ú- 2/7/18 je plněn: 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- 2/5/18 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.                                                                                                                   
 

 

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

□ 

 

 

Schůze rady SCM – příští jednání proběhne v Kojetíně pří závodě ČP. Rada projedná předběžnou termínku 

2019, návrhy formátů jednotlivých závodů ČP mládeže, bodování počtu benjamínků pro výpočty dotací, výběr do 

SCM, přípravu testů SCM, společná soustředění RDJ a SCM, plán RDJ 2019, podporu kanoistek a přerozdělení 

svazových lodí C1.    

□ Podpora trenérů mládeže - P. Hottmar navrhl vzhledem k finančním možnostem svazu větší investice do 

působení trenérů mládeže. Po projednání schváleno, že výbor bude pokračovat v navyšování odměňování 

práce trenérů na základě výše obdržené dotace v roce 2019. 

□ Evidence přípravy mládeže prostřednictvím tréninkových deníků – výbor po projednání konstatoval, že je 

nutné apelovat na vedení dokumentace sportovní přípravy členů SCM prostřednictvím tréninkových deníků, s 

možností finančního postihu detašovaného pracoviště SCM při neplnění této povinnosti.  

 

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

     RDS    

□ Hodnocení MS Montemor – celkové výsledky týmu na MS v Montemoru jsou výborem hodnoceny pozitivně. 

Oporami byli M. Fuksa a J. Dostál. Za svým očekáváním zůstaly posádky K2 1000 a K4 500, přesto zůstávají 

ve světové elitě. V týmu byla dobrá atmosféra a celý tým byl velmi dobře servisně a podpůrně zabezpečen. 

Velmi pozitivně lze hodnotit výsledky MS z pohledu mediální prezentace rychlostní kanoistiky, která byla 

intenzivní a pozitivní, díky přítomnosti desítky českých novinářů v místě, včetně štábu ČT.  

J. Boháč v diskusi ve svém hodnocení upozornil na vyžadování důsledné a plně profesionální přípravy 

reprezentace, která byla standardem zejména v letech 2008-2014 s tím, že je ze strany profesionálních trenérů a 

závodníků potřeba využívat všech dostupných metodických, technologických a diagnostických postupů, 

abychom byli nadále konkurenceschopní ve stále silnějším a profesionálnějším mezinárodním prostředí. 

Navrhl, aby po uskutečněné dohodě s řediteli RSC Dukla a VCS MŠMT byl tento disciplinovaný přístup 

v přípravě reprezentace ze strany svazu i RSC intenzivněji požadován. Předsedu doplnil M. Doktor. S návrhem 

byl výborem vysloven souhlas.  

Před zahájením přípravy na sezonu s olympijskou kvalifikací předseda svolá jednání s reprezentačním 

trenérem, asistentem reprezentačního trenéra, vedoucími a trenéry RSC k diskusi o rezervách v současné 

přípravě reprezentace a ke stanovení postupu k zajištění plně profesionální přípravy pro OH kvalifikaci. Termín 

jednání na Dukle a VSC byl stanoven na 27.9. 
 

□ Hodnocení AMS v maďarském Szolnoku – Český tým předvedl výborné výsledky. Organizace závodu byla 

velmi dobrá. Náklady na účast hradila Česká asociace univerzitního sportu. Pro zúčastněné jsou dosažené 

úspěchy motivací do další přípravy a mohou zlepšit jejich podmínky v pokračování vysokoškolského studia.  
      

□ 

 

Příprava VT v dějišti OH 2020 Japonsko – projednán stav zajištění kempu, informace podal. P. Hottmar. Od 

ČOV přislíben finanční příspěvek na VT Japonsko předběžně 1 mil. P. Náprstek zjistí aktuální možnosti 

příspěvku od ASC Dukla. Zbytek výdajů bude uhrazen z prostředků svazu. 

                                                                                                   Ú: 4/8/18: P. Náprstek 

                                                                                                   T: 16. 10. 2018 
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□ 

 

Ú- 4/7/18 je splněn – potřebné doplnění lodního parku pro VT v Chula Vistě je vyřešeno. Část lodí byla již 

převezena do Montemoru a z Portugalska bude odeslána do Chula Visty.  
 

□ 

 

Ú- 5/7/18 je plněn: Doplnění sortimentu dresů - P. Hottmar navrhl poptat u Alpine-Pro a pro r. 2019 objednat 

nové dresy z funkčního materiálu –vzorky předány Apline-Pro, jednání s výrobcem proběhne v říjnu.   
 

□ 

 

 

Příprava nominačních kritérií 2019 - P. Hottmar informoval o přípravě nominačních kritéria s tím, že vychází 

z dosud známých, avšak často pouze předběžných, termínů klíčových mezinárodních soutěží. Zatím není znám 

celkový počet míst pro ČR na Evropské hry, budou zveřejněny až v lednu. Čeká se také na zveřejnění pravidel 

ICF pro kvalifikaci na OH z MS v Szegedu, a časový pořad MS 2019. Bez znalostí těchto zásadních podmínek 

není zatím možné NK dokončit. Výbor vzal na vědomí. 
 

□ 

 

Japonsko v Praze – M. Doktor a P. Hottmar informovali o návštěvě delegace japonského olympijského výboru 

včetně lidí, odpovědných za vytvoření podmínek pro VT českého týmu v Japonsku pro podzimní aklimatizační 

a přípravné pobyty a pro pobyt bezprostředně před OH. P. Hottmar se podílí na zajištění zabezpečení programu 

delegace v Praze, vyzvednutí na letišti a dar (dresy). 
 

□ 

 

Personální obsazení ACS Dukla Praha pro sezonu 2018/2019 – J. Boháč předložil předem diskutovaný návrh 

rezortního centra na personální obsazení pro nadcházející sezonu. Výborem byl návrh po projednání schválen. 

 

□ 

 

Odměny za výsledky reprezentantů - P. Hottmar a J. Adam byli pro vyloučení chyby ve výpočtu pověřeni 

provedením nezávislých výpočtů návrhů odměn pro úspěšné reprezentanty a trenéry za výslednost v roce 2018. 

Výpočet bude proveden podle předen schválených pravidel. Na základě aktuální finanční situace svazu bude v 

říjnu projednána možnost navýšení původně rozpočtované částky určené pro tyto odměny. 

 

RDJ  

□ 

 

 

Zhodnocení závodu OH nadějí – výsledky českých juniorů komentoval P. Hottmar, oproti předchozím 

ročníkům se konkurence opět zvýšila, soutěže se účastnilo 34 zemí. Naši předvedli výborné výsledky, i když 

chyběl J. Minařík, který upřednostnil přípravu na mládežnické olympijské hry (YOG) v Buenos Aires. Přes 

dobré výsledky a celkové umístění týmu upozornil P. Hottmar na výkonnostní mezeru u závodníků ročníku 

narození 2003, která se může na příštích výsledcích RDJ projevit. 
 

□ 

 

Olympijské hry mládeže (YOG) – P. Hottmar informoval, že vše je připraveno k výjezdu, probíhá závěrečná 

příprava, čtyřdenní soustředění připraveno v Kojetíně.  
 

□ 

 

 

 

Předběžný plán činnosti RDJ – podána informace o nejbližších aktivitách RDJ v gesci svazu, 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 

VT na Benecko – Žalý. Ubytování pro všechny kempy je již objednáno. P. Hottmar připravuje na základě 

přihlášek členů RDJ obsazení na jednotlivé VT RDJ. Předběžně jsou také dohodnuté termíny tradičních jarních 

kempů na Obozu. 
 

□ Nominační kritéria RDJ – NK jsou v přípravě, budou zveřejněna v listopadu. 
 

□ 

 

Změna termínu MSJ 2019 - podána informace o ICF avizované změně termínu konání MS juniorů, závod 

proběhne o týden později. 

 

□ 

 

Informace o konání mezinárodní regaty na Slovensku 2019 – tlumočena informace ze slovenského svazu o 

intenzivní snaze uskutečnit příští rok mezinárodní regatu juniorů a U-23 na Zemníku. 

 

RDM 

 

□ 

 

Hodnocení MS-M – T. Ježek zhodnotil výsledky reprezentace na MSM v Portugalsku jako velmi povedené. 

Organizace maratonské soutěže byla v Portugalsku na vysoké úrovni, závodníci předvedli dobré výkony, 

přivezli dobré výsledky. Náklady na akci v rámci rozpočtu. J. Březina obhájil prvenství v celkovém pořadí SP 

na C1.  
 

      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. Ukončení VŘ na konci října umožní první srovnání v listopadu 2018. Mezitím uskutečněné MSJ ve  
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veslování skončilo s významným kladným hospodářským výsledkem, což přispěje k další stabilizaci financování 

nákladného provozu centra, podobně jako výnosy z předchozích mezinárodních soutěží. 
 

□ 

 

Aplikace nového klíče pro rozdělení dotací oddílům – Výboru bylo předloženo rozdělení dotace oddílům, 

vypočtené podle nově schváleného klíče. Výbor provedl kontrolu kontinuity příspěvku, srovnání a reálnou 

situací v oddílech a odsouhlasil rozdělení dotace podle nově stanoveného klíče. 

Sekretariát upřesní do konce září částku, která bude z programu V k dispozici a která se mezi oddíly rozdělí. 

Dotace z programu V letos proběhne formou fakturace oddílů, neboť MŠMT letos nepřipustilo možnost rozeslat 

do oddílů příspěvky z dotace. Sekretariát připraví nové smlouvy a text vzorové faktury. 
 

□ 

 

Grant hl. m. Prahy – P. Mokrý informoval o podpoře pražských oddílů, která na žádost magistrátu je opět 

podmíněna administrací v republikovém svazu. Do 25. 3. 2019 je nutné podat nové žádosti o grant hl. m. Prahy. 

Pro čerpání budou uplatněny nové podmínky čerpání grantu. Již nebude akceptován nákup materiálu nad 40 000 

Kč. V řešení zůstává vyúčtování za období 2017-2018, kdy bez předchozího upozornění poskytovatel přestal 

akceptovat nákupy sportovních potřeb nad 40 tis. Kč. Po písemné urgenci svazu se uskutečnilo jednání 

s magistrátem, na kterém bylo přijato pro minulý ročník grantu kompromisní řešení.  
 

□ 

 

Ú- 5/7/18 je splněn: Dotace oddílům z olympijských peněz (loterie) – Smlouvy byly připraveny a odeslány 

oddílům.  

□ 
 

Ú- 10/2/18 v řešení : Posilovna v Račicích - Z. Krpata začal připravovat provozní řád posilovny v Račicích 

s předností pro kanoisty. 
 

□ 

 

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

pořadatelů závodů ČSK k záchranné službě při závodech od p. Laštovky. Teoretická část 1,5h a praktická část 

3h, stihne 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 zájem. Zástupcům organizátorů 

závodů ČSK (jeden za oddíl) uhradí svaz celou částku. Dalším zájemcům o celý kurz ČSK uhradí náklady za 

teoretickou část, praktickou část (polovina nákladů) uhradí účastník kurzu. Maximálně je možné přihlásit 20 

lidí.  
 

□ 

 

Diskuse k využití dětských čtyřkajaků – z podnětu zástupců moravských klubů výbor projednal návrh na  

zapracování používání dětských K4 do pravidel SRK ČSK a na zvážení svazové podpory nákupu těchto lodí pro 

oddíly. Výbor požádá Radu pro SCM o metodické stanovisko k přínosu dětských K4, a STK o názor z hlediska 

praktického použití dětských K4 v závodech ČSK. Výbor po diskusi konstatoval obtížnost pořizování 

sportovního materiálu v hodnotě nad 40 tis. Kč z neinvestičních dotací MŠMT, jichž je ČSK příjemcem. Celkově 

návrh i bez odborných stanovisek nenašel ve Výboru podporu. Projedná rada SCM v Kojetíně. 
                                                 

□ 

 

Ú- 7/7/18 je plněn: Kniha Trénink rychlostní kanoistiky – Distribuce knih probíhá podle zájmu na základě 

emailu, který byl rozeslán email do všech oddílů. Větší distribuce se očekává při testech SCM a na valné 

hromadě. 
  

□ 

 

Nominace zástupce ČSK do orgánů ECA – výbor SRK ČSK projednal a schválil případnou nominaci P. Šebesty 

do exekutivy ECA v případě, že stávající místopředseda ECA J.Pollert nebude mít o pokračování působení 

v ECA v příštím volebním období zájem. Návrh by v takovém případě podléhal schválení Výboru ČSK. 
 

□ 

 

Ú- 8/7/18 je plněn: Anketa Kanoista roku 2018 – podle plánu proběhne vyhlášení ankety 23. 10. v Paspově sále 

ve Smíchovském pivovaře v Praze. Přímo na místě proběhne 2. 10. koordinační přípravného týmu k organizaci 

akce. Sekce připraví seznam pozvaných a návrh pořadí v kategoriích. Produkci připraví agentura, pozvánky dl 

návrhů sekcí budou rozeslány na začátku října. Přípravu programu zajišťují  T. Budka (ČT) a B. Žehanová.                                                      

□ 

 

ME mořských kajaků - Výbor byl informován o připravovaném výjezdu na ME mořských kajaků do Španělska. 

Pro účastníky je nutno zajistit pojištění. Toto sportovní odvětví ICF působí v ČR pod ČSK v péči Sportovně 

technické komise ČSK Ocean Racing. 
 

□ 

 

Systém podpory přípravy kanoistek – přítomný trenér K. Kožíšek ml., pověřený systematickou podporou 

tréninku kanoistek v oddílech a na výcvikových táborech, představil výboru výsledky svojí roční práce. 

V diskusi byla hodnocena uplynulá sezóna prvního roku činnosti specialisty K. Kožíška. Přes první dvě medaile 

kanoistek z ME juniorů zásluhou D. Řáhové, jsme za rychle se zlepšující a rozšiřující konkurencí stále pozadu. 

Pro příští rok K. Kožíšek navrhl další postup v přípravě kanoistek. Konstatoval také, že stále přetrvává nízký 

zájem o disciplínu a konzervatismus oddílů. Doporučil se zaměřit na tradiční kanoistické oddíly a diskutovat 

s trenéry dalších oddílů o disciplíně kanoe ženy.  
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Výbor zhodnotil roční práci K. Kožíška pozitivně a rozhodl o pokračování projektu s tím, že výraznější výsledky 

lze očekávat nejdříve ve čtyřletém horizontu. K. Kožíšek byl pověřen vypracováním plánu přípravy na příští rok 

a návrhem postupu k vyšší motivaci oddílů ve výchově kanoistek. 

                                                                                                    Ú: 5/8/18: K. Kožíšek 

                                            T: 16. 10. 2018 

  

 

  

            

 

 

Zapsal:  J. Adam                                                 

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná 16. 10. 2018 


