Zápis z 5. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 16. 6. 2020 v Praze na USK
přítomni: P. Bednář, P. Hottmar, P. Náprstek, M. Doktor
omluveni: J. Boháč
hosté:
J. Adam, T. Ježek, Z. Krpata
1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže
□ „Super víkend mladých kanoistů“ – předseda ČSK i členové výboru byly přítomni na různých akcích klubů

v rámci prvního soutěžního „super víkendu“ 6. – 7. 6. Výbor hodnotil celou akci velmi pozitivně. Z. Krpata
zaslal výboru hodnocení s celkovým počtem účastníků jednotlivých akcí i výsledkové listiny. I přes rozvolněná
vládní opatření proběhne plánovaný druhý „super víkend“ 20. – 21. 6. Výbor SRK schválil poskytnutí
příspěvku ve výši 10.000 Kč každému pořadateli v rámci „super víkendu“ na pokrytí části nákladů související
s organizací, sekretariát připraví možnosti vyplácení příspěvku pořadatelům.
Ú: 1/5/20 – J. Adam
T: 14. 7. 2020

□ Hodnocení průběhu testů RD – předseda STK Zdeněk Krpata poslal emailem výboru hodnocení průběhu testů
RD v Račicích konané o víkendu 12. – 14. 6. 2020. Původně byly testy plánovány v rámci omezení max. na
100 účastníků, nakonec byla vládní nařízení rozvolněna a pro organizování hromadných akcí byl povolen limit
500 osob. To bylo s rezervou dodrženo.
Vlastní testovací závody proběhly bez vážnějších problémů. Jediným problémem bylo uvedení nesprávných
časů v semifinálové jízdě C1 muži 500. Při technické závadě (porucha sepnutí startovacího signálu v časomíře)
měly být uvedeny pouze odstupy od vítěze. S rozhodčími i obsluhou cílové kamery řešeno. V budoucnu by se
nemělo opakovat. Finální výsledky toto neovlivnilo.
Nesepnutí startovního impulzu je dlouhodobě se opakující závada (projeví se v průběhu celodenních závodů 1
– 3x za den), která je údajně způsobena vadou optických kabelů vedoucích ze startovacích buněk do cílové
věže (mnohokrát upozorňováno). Velká kritika NOC za nepřipravenosti areálu viz. bod NOC. Pozitivním
překvapením bylo výrazné zlepšení stravovacích služeb.

□ Revize termínové listiny 2020 – po projednání formátu hlavních domácích závodů s RSCM předseda STK Z.
Krpata zapracoval do termínové listiny nové podzimní termíny celostátních závodů a vyzval pořadatele
regionálních závodů, aby potvrdily termíny „svých“ závodů do 30. 6. Následně bude zveřejněna revidovaná
termínová listina 2020. Výbor SRK schválil provedení revize termínové listiny 2020.

□ Hlavní domácí závody 2020 - Mistrovství ČR krátké tratě – Račice proběhne v původně plánovaném termínu

30. 7. – 2. 8. 2020 v plném rozsahu – podobně jako v roce 2019 s předpokladem, že současná omezení budou
rozvolněna. Pokud nastane zhoršení situace v souvislosti s pandemií Covid-19, STK si vyhrazuje právo na
změnu programu MČR tak, aby byl v souladu s vládními nařízeními. Výbor formát MČR po projednání
schválil. Program bude upřesněn podle potřeb nominací reprezentačních družstev na mezinárodní soutěže.
I. náhradní ČP mládeže – Račice v termín 28. 8. – 30. 8.220 a II. náhradní ČP mládeže – Račice v termínu 12.
9. – 13. 9.2020. Na těchto závodech nebudou startovat dospělí. Počítá se startem benjamínků A,B,C.
Mistrovství ČR na 5 km v Praze je plánováno v termínu 26. 9. – 27. 9. 2020. Budou vypsány i seniorské
kategorie.

□ Ú – 1/8/19 je plněn: Zajištění softwaru pro zpracování výsledků regionálních závodů – M. Slabej představil
jednoduchý software na výsledkový servis pro regionální závody. Z. Krpata projednal konkrétní požadavky a
podobu softwaru a jeho provozu. Čeká se, až bude moci být software testován na vytipovaných regionálních
závodech. Po testování bude představena finální verze.

□

Komise rozhodčích – po revizi termínové listiny Z. Krpata projedná s předsedkyní Komise rozhodčích SRK
ČSK M. Dognerovou aktualizovanou nominaci vrchních rozhodčích na hlavní domácí závody. Z. Krpata
představil návrh pro výběr rozhodčích na hlavní závody, kde si vrchní rozhodčí vybere na závod rozhodcovský
tým sám a za tým bude zodpovídat. Výbor takový návrh schválil. Způsob nominace rozhodčích bude
opakovaně projednán v komisi rozhodčích.

1

□ NOC Račice – Z. Krpata, předseda kontrolní komise NOC, zpracoval hodnocení připravenosti areálu po
proběhlém testovacím závodě reprezentačních družstev. Hodnocení bylo velmi kritické. Řada nedostatků přes
opakovaná upozornění přetrvává. Přes dílčí snahu části nového personálu areálu je velká část problémů
dlouhodobá. Chybí koncepčnost vedení s priority činností. Zástupci ČSK upozorní na stav při příštím jednání
Výboru NOC-VS Račice.

Z. Krpata zaktualizuje seznam nedostatků (upravenost areálu, úprava startovacích bloků, posunutí cílových
bójí, funkčnosti kamer na startu včetně tlačítka pro vrácení startu, …) a předloží Výboru NOC k sjednání
nápravy. Nadále bude průběžně jednat s technickým ředitelem areálu a domlouvat požadavky na připravenost
areálu tak, aby bezproblémově proběhlo M-ČR.

□ Ú – 3/3/20 odloženo: Elektronizace registračních průkazů – na zasedání výboru proběhla diskuse o

elektronizaci registračních průkazů a propojení s registrační databází pro zjednodušení administrativy. STK
projedná na jednom ze svých jednání.

□ Ú – 1/4/20 je splněn: Rozpočet STK 2020 – Z. Krpata připravil aktualizovaný rozpočet STK po revizi
termínové listiny hlavních domácích závodů.

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

Závěry schůze RSCM – P. Hottmar podal informaci o schůzi RSCM, která se konala 13. 6. 2020 v Račicích.
Hlavním bodem schůze byla úprava kritérií výběru do SCM a SpS 2021 a s tím související určení disciplín
všech kategorií na MČR a závodech ČP. RSCM dlouhodobě podporuje v doplňkové běhy pro benjamínky při
závodech ČP.

□

Ú – 8/1/2020 trvá: Podpora trenérů v klubech – výbor diskutoval lednový návrh P. Hottmara nové vyšší a
trvalejší finanční podpory trenérů mládeže v klubech. V březnu a znovu v dubnu P. Hottmar navrhl část financí
RD 2020 smluvně použít na činnost trenérů RDJ v klubech, jako mimořádnou podporu z rozpočtu RD 2020.

□

Bodování do žebříčku SCM – RSCM na své poslední schůzi navrhla počet startů, které se budou započítávat
do bodování 1. kola výběru SCM. Všechny kategorie si započítají jeden neúspěšnější start na dlouhé trati, na
krátkých tratích žactvo 4, dorost 5 a junioři 6 startů. Systém navrhla rada neměnit, nejúspěšnější starty se
závodníkům budou vybírat ze všech závodů ČP na singlech a deblech dle tradičního bodování umístění. Počty
vybraných v jednotlivých kategoriích určí RSCM na speciální schůzce po I. náhradním ČP mládeže začátkem
září. Kompletní kritéria výběru do SCM 2021 budou zveřejněna nejpozději před II. Náhradním ČP mládeže.
Výbor návrhy Rady SCM schválil.

3.

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

□ Ú - 9/1/2020 je plněn: Smlouvy s reprezentanty 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval, že
smlouvy s reprezentanty jsou podepisovány.

□ Ú - 4/5/2019 je plněn: Tréninkové plány reprezentantů – výbor připomněl reprezentačnímu trenérovi, aby od

vedoucích RSC vyžadoval a pravidelně monitoroval plány přípravy reprezentantů. Současně, aby trenér
upozornil vedoucí RSC na důslednost v předkládání plánů od střediskových trenérů. T. Ježek a P. Náprstek
budou požádáni o informaci, jak trenéři povinnosti, vyplývající z dohod mezi ČSK a RSC, plní.

□ Strojní investice pro státní reprezentaci – Podána informace o rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace. Plánované
nákupy se realizují s dodavateli podle uzavřených smluv (lodě pro RD , mikrobus pro RD).

□ Ú - 5/3/20 trvá: Inventura majetku – P. Mokrý pracuje na inventuře drobného majetku.
□ Mezinárodní závody 2020 – přetrvává nejistota, mezinárodní federace ICF i ECA zaslaly národním federací
dotazníky k možnostem a omezením na národní úrovni. Výstup z dotazníků by měl mezinárodním federacím
pomoci rozhodnout o konání mezinárodních soutěží 2020. Z mezinárodních soutěží pro rok 2020 je stále
plánováno MS-neOH disciplín a SP (Szeged, 23. – 27. 5. 2020) a ME (Pitesti, odložený termín plánován na
říjen, ECA upřesní začátkem července).
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□ Reprezentační testy RDS – první výkonnostní test sezony reprezentačního družstva zhodnotil P. Hottmar
pozitivně, jednalo se o první kvalitní závodění po 10 měsících. Především mužská část reprezentace celkově
předvedla vysokou výkonnost, nadstandardní výkony předváděl na testech Josef Dostál.

□ Ú – 2/4/20 je plněn: Rozpočet RDS – P. Hottmar připravil ve spolupráci se sekretariátem upřesněný návrh
rozpočtu RDS. Rozpočet bude aktualizován, až přijde finální rozhodnutí o konání mezinárodních soutěží 2020
ze strany ICF a ECA.

□ Nominační kritéria RDS 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval, že čeká na potvrzení od
mezinárodních federací o konání mezinárodních soutěží 2020, a teprve až bude jasný program plánovaného
MS neOH disciplín a SP v Szegedu, potenciálně ME v Pitesti, aktualizuje nominační kritéria a určí nominační
disciplíny na MČR Račice. Výbor vzal informaci na vědomí.

□ Antidoping – reprezentační trenér P. Hottmar společně se sekretariátem zajistili vyplnění a odeslání formuláře
ICF Whereabouts o místech pobytu reprezentačního družstva na VT a plánovaných soutěží na další čtvrtletí.

□ Vývoj akcelerometru - podána informace o vývoji akcelerometru, M. Kucián konzultoval s P. Hottmarem
vývoj akcelerometru, představil možnosti propojení grafů s videem. Vývoj nadále pokračuje.

RDJ
□ Mezinárodní závody 2020 – MSJ bylo ICF bez náhrady zrušeno, ve hře ještě zůstává MEJ Moskva (odložený

termín plánován na září, ECA upřesní začátkem července) a OH naděje v Szegedu, kde je plánovaná
mimořádná účast 18-ti letých (narozených v r. 2002). Další plány RDJ se budou odvíjet od potvrzených termínů
ze strany ECA a ICF. P. Hottmar informoval o předběžné rezervaci v SC Nymburk 8.-15.8. a v Račicích 18.27.8. na soustředění pro nominované na OH naděje.

□ Reprezentační testy RDJ – první výkonnostní test sezony reprezentačního družstva hodnotil P. Hottmar
pozitivně.

□ Ú – 3/4/20 je plněn: Rozpočet RDJ – P. Hottmar připravil ve spolupráci se sekretariátem upřesněný návrh
rozpočtu RDJ. Rozpočet bude aktualizován, až přijde finální rozhodnutí o konání mezinárodních soutěží 2020
ze strany ICF a ECA.

RDM
□ Plán akcí RDM 2020 – MS-M Baerum bylo bez náhrady zrušeno, ME-M Budapešť je přeloženo na říjen (ECA
upřesní začátkem července). Po zrušení MS-M plánuje reprezentační trenér T. Ježek širší výběr
reprezentačního družstva na ME-M.

□ Ú – 8/3/20 je splněn: ČP v kanoistickém maratónu 2020 – z plánovaných závodů ČP v kanoistickém maratónu
byl zrušen Orlický maratón a MČR v maratónu bylo přeloženo na podzim. Ostatní maratónské závody
v termínové listině platí a budou se počítat do žebříčku ČP včetně přeloženého MČR.

□ Závod Slapy – Praha – první maratón sezóny je plánován v termínu 28. 6. 2020, reprezentační trenér T. Ježek
doporučuje tento závod všem reprezentantům.

□ Ú – 4/4/20 je splněn: Rozpočet RDM – T. Ježek připravil ve spolupráci se sekretariátem upřesněný rozpočet
RDM.

□ M-ČR v maratónu – reprezentační trenér T. Ježek informoval výbor, že plánuje nový termín M- ČR v maratónu

počátkem září. Závod bude zároveň nominační na ME-M. Termín a výběr pořadatele prodiskutuje s předsedou
STK Z. Krpatou.

□ Mezinárodní maratóny – T. Ježek podal informaci o zrušení většiny mezinárodních maratonů.
□ Krumlovský vodácký maratón – po rozvolnění vládních opatření organizátoři oznámili uspořádání závodu
v původním říjnovém termínu v plném rozsahu.
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4. Různé
□ Ú – 14/1/2020 je plněn: Rozpočet sekce 2020 - provizorní návrh rozpočtu sekce byl představen výboru. Po
upřesnění další činnosti SRK ČSK v sezoně 2020, rozsahu domácích soutěží, plánu činnosti reprezentací,
rozsahu podpora oddílů, a dalším okolnostem (finanční spoluúčast na strojních investicích, pokrytí výdajů
zrušeného závodu SP v Račicích, …) bude rozpočet upřesněn a ve výboru sekce projednán.

□ Správa objektů ČSK – novému nájemci na Císařské louce byla na jeho žádost vzhledem k nouzovému stavu,
omezení cestování a ubytovacích služeb dodatkem č. 1 odložena splátka nájemného za druhé čtvrtletí. Výbor
navrhl nájemci tuto splátku za druhé čtvrtletí odpustit v plné výši.

□ Victoria VSC – P. Hottmar a T. Ježek podali informaci o uskutečněné schůzce k projektu Victorie VSC
„Trenéři do lavic“, kde všichni resortní trenéři by měli mít nejvyšší trenérskou třídu. Této nabídky získat
nejvyšší trenérskou třídu mají zájem využít i někteří nerezortní trenéři.

□ Specializace kanoistika na UK FTVS – podána informace k plánovanému rušení specializace kanoistiky na UK

FTVS. Po zaslané stížnosti děkance UK FTVS a předsedovi akademického senátu ČSK obdržel odpověď
s odůvodněním, proč by mělo dojít ke zrušení specializace kanoistiky na UK FTVS. Další postup diskutují J.
Boháč, M. Doktor a M. Bílý spolu s představiteli dalších ohrožených sportů. J. Boháč podá informaci o vývoji
situace na další schůzi výboru.

□ Prodej svazového Fordu Transit – Výbor schválil prodej svazového vozu Ford Transit společně s vlekem
značky Sport Yacht. P. Mokrý připravil podklady k prodeji včetně odhadní ceny a navrhl postup prodeje
oslovením klubů a obálkovou metodou. Informace o plánovaném prodeji bude rozeslána emailem oddílům a
vůz i s vlekem bude vystaven k prohlídce na MČR Račice.

□ Ú – 5/4/20 trvá: Inventura majetku – Výbor schválil vyřazení nepotřebného majetku z inventury a schválil
čtyřčlennou likvidační komisi ve složení: P. Mokrý, J. Adam, Z. Krpata, P. Náprstek. P. Mokrý již připravil
likvidační protokoly.

□ Konference ČSK – pozvánky na konání výroční konference ČSK, která se koná 22. 6. 2020, byly spolu

s podklady rozeslány delegátům zvolených na VH sekce. Výbor sekce doporučil přijmout nový oddíl Kajak
klub, z.s., který poslal přihlášku a splňuje podmínky přijetí do ČSK.

Zapsal: J. Adam
Příští schůze výboru SRK se koná: 14.7.2020
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