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Zápis ze 3. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 22. 3. 2022 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 
 

Ú – 1/1/22 je plněn: Složení veteránské komise – o složení veteránské komise probíhá jednání a návrh na 

složení komise a koordinátora veteránské kanoistiky předloží STK na příští schůzi výboru. Složení veteránské 

komise se v této chvíli nemění. Konzultant STK veteránské kanoistiky M. Kučera předložil STK návrh soutěží 

zařazených do Českého poháru veteránů 2022. Po projednání STK tento návrh schválila, bude zveřejněno. 
 

□ 
 

Z jednání STK – předseda STK Z. Krpata podal informaci z jednání STK, které proběhlo 22. 3. v Praze na 

Strahově. Hlavními body jednání byly: Přechod na nový registrační systém, Pravidla a soutěžní směrnice 2022,  

problematika rozhodčích na domácích soutěžích, rozdělení disciplín hlavních domácích soutěží a možnost 

přihlášení ukrajinských závodníků do oddílů a ČSK a povolení jejich startu na domácích soutěžích. Vzato na 

vědomí. 
 

□ 
 

Ú – 2/2/22 je plněn: Domácí termínová listina 2022 – Z. Krpata informoval, že smlouvy s pořadateli hlavních 

domácích soutěží 2022 jsou připraveny k podpisu. Před podpisem budou části týkající se zajištění práce 

rozhodčích konzultovány s KR. 
 

□ 

 

 

Ú – 3/2/22 je plněn: Zkouška techniky pro snímání průběhu závodu a dodržování pravidla jízdy středem dráhy 

proběhne při I. NZ RDS + testy RDJ Račice – Z. Krpata jedná s možnými dodavateli zařízení.                                                                   
 

□ Ú – 4/2/22 je splněn: Rozdělení disciplín mládeže 2022 – RSCM po projednání předložila STK návrh nastavení 

disciplín na hlavních domácích soutěžích 2022, STK po projednání připravila finální návrh, který byl předložen 

výboru ke schválení. Výbor rozdělení disciplín mládeže 2022 schválil per rollam. 
 

□ Ú – 5/2/22 trvá: NOC-VS Račice – Z. Krpata podal informaci o aktuálním stavu areálu, v příštím týdnu 

zkontroluje provedenou údržbu majetku ve vlastnictví ČSK umístěném v NOC (provedené opravy vážnice 

včetně nátěru, ozvučení startovací buňky na 200 m a provedenou údržbu startovacího zařízení), nové kapsy by 

měly být hotovy do konce března, bude se řešit jejich transport do Račic a následnou montáž. 
V letošním roce končí platnost smlouvy mezi NOC a ČSK na pořádání domácích soutěží a výcvikových táborů 

RD a SCM, je potřeba letos vypsat nové výběrové řízení na další období. K tomu bude využito externích 

právních služeb a současně budou na návrh STK stanoveny aktuální věcné požadavky a cenové mantinely za 

poskytované služby. Předseda STK Z. Krpata společně se sekretariátem připraví návrh zadání výběrového 

řízení. 
                                                                                         

□ 
 

Ú – 3/3/20 je plněn: Elektronizace registračních průkazů – přechod na novou elektronickou registrační databázi 

včetně elektronických registračních průkazů byl opět projednáván STK za přítomnosti S. Ježka, správce 

registračního portálu ČSK. Probíhají konzultace s právním oddělením ČUS, jak vnitřním předpisem ošetřit 

v registrační databázi odpovědnost vedoucího oddílu a vysílací složky za splnění povinnosti účastníků závodů 

ČSK absolvování lékařské prohlídky. Po vyjasnění těchto právních záležitostí budou odpovědným zástupcům 

oddílů předány přístupové údaje a „nová“ databáze začne naplno fungovat. 

Pravidla pro přechodné období zveřejní STK do 1.4. 2022 spolu s dalšími informacemi k sezóně 2022. 
 

□ 

 
 

Ú – 6/2/22 trvá: Informační seminář pro vedoucí oddílů – Z. Krpata informoval připraví plánovaný konzultační 

seminář pro vedoucí oddílů, který se uskuteční při I. ČP mládeže dlouhé tratě v Kojetíně 23. 4. 2022, hlavní 

náplní bude upřesnění záležitosti týkající se řízení oddílů, evidence, a další sportovně technické záležitosti a 

povinnosti spojené s účastí v soutěžích ČSK.                                                
                                                                                          

□ 
 

Ú – 1/10/21 trvá: Rozpočet STK 2022 – Z. Krpata připraví návrh rozpočtu STK na rok 2022.  

                                                                                                                           

□ 
 
 

 

 

 

 

Ú – 7/2/22: Komise rozhodčích – předseda STK konzultoval návrh nominací vrchních rozhodčích a jejich 

zástupců na hlavní domácí soutěže 2022 s předsedkyní KR M. Dognerovou. Po domluvě návrh nominací 

zůstane nezměněn. Výbor návrh nominací vrchních rozhodčích a jejich zástupců na hlavní domácí soutěže 

2022, který byl předložen již v prosinci schválil per rollam. 
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Mezi STK a KR nedošlo k dohodě o počtech a postech rozhodčích na hlavních domácích závodech. Podle 

organizačního schématu ČSK je řízení rozhodčích plně v kompetenci KR. STK bude s KR spolupracovat při 

zajištění sportovně-technických požadavků. Jako zástupce KR pro tuto spolupráci vybrala KR pro sezónu 2022 

L. Smrčka. STK souhlasí. Výbor opakovaně projedná v dubnu. 

 

□ 

 

Ú – 1/8/21 trvá: specializace rozhodčích startérů na komplikované hromadné starty projednala M. Dognerová 

s předsedou STK, dále bude projednáno na přeloženém semináři rozhodčích. 
Seminář rozhodčích – přeložený seminář rozhodčích se uskuteční 9. – 10. 4. 2022 v SC Nymburk, je 

připravován. 

 

□ 

 

Ú – 3/1/22 je plněn: Pravidla a soutěžní směrnice 2022 – STK na své schůzi projednala a schválila navržené 

aktualizace a změny pravidel a soutěžních směrnic. Po jejich zapracování zašle předseda STK Z. Krpata 

Pravidla a soutěžní směrnice 2022 výboru ke schválení, tak aby byla vydána a zveřejněna v termínu do konce 

března. Bude schváleno per-rolam. 

                   

□ 

 

Ukrajinští kanoisté – STK na své schůzi a následně Výbor SRK diskutoval možné zapojení ukrajinských 

kanoistů do klubové činnosti, přihlášení ukrajinských závodníků do oddílů a ČSK a povolení jejich startu na 

domácích soutěžích. Panovala shoda na tom, že pokud získají v ČR legální pobyt, bude jim přiděleno rodné 

číslo, mohou se přihlásit do oddílu a ČSK a za oddíl závodit, kromě nominačních disciplín na soutěžích. 

Podrobné informace zveřejní STK do 1.4. 2022 spolu s dalšími informacemi k sezóně 2022. Informace se 

budou dále upřesňovat podle možností identifikace osob z Ukrajiny, jimž byl poskytnut status dočasné ochrany.   

 

□ 

 

A - MČR 2022 – proběhla diskuse o termínech závodů akademických sportovců. Nominace na AMS bude 

v rámci II. NZ RDS (1. – 3.7. 2022). Akademické MČR proběhne v rámci MČR na krátkých tratích (28.7- 

31.7.2022). 

 

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

□ 

 

Ú – 8/2/22 je splněn: Složení RSCM – výbor projednal aktualizovaný návrh na složení RSCM pro nové 

funkční období výboru, kde stávající členy doplní L. Šulák a L. Šloufová. Výbor takto navržené složení RSCM 

schválil per rollam. 
 

□ Financování SCM, SpS a TOP 10 – P. Hottmar informoval výbor o průběžné administraci smluv a dalších 

dokumentů s detašovanými pracovišti. Detašovaná pracoviště začala s čerpáním přidělených prostředků. 

Výše přidělené dotace NSA na talentovanou mládež stále není známa. Informace vzata na vědomí. 
 

□ Ú – 3/1/10 trvá: Metodické materiály – J. Boháč informoval o nových metodických materiálech pro trenéry, 

vydaných VSC Victoria, které by se daly použít i pro obecný trénink rychlostních kanoistů. Reprezentační 

trenér zjistí dostupnost a možnost zveřejnění pro využití v kanoistice. Ředitelka VSC Victoria informovala o 

elektronickém zaslání sportovním svazům včetně ČSK. 
 

□ 

 

Ú – 5/1/22 je splněn: Projekt SCM a SpS 2022 – P. Hottmar spolu se sekretariátem připravil aktualizované 

projekty pro potřeby a podle podmínek podání žádosti o státní dotaci z příslušného programu Národní sportovní 

agentury na rok 2022.       

       

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

RDS    

□ 

 

Plán přípravy RDS - reprezentační trenér P. Hottmar podal informace o probíhajících zahraničních 

tréninkových kempech. Tréninkové kempy jednotlivých tréninkových skupin probíhají v Chula Vistě (USA), 

Kolumbii, Turecku, Seville (ESP), Portugalsku a Sabaudii (ITA). Organizačně i finančně jsou akce zajištěné. 
 

□ 

 

Finanční podpora činnosti ASC a VSC z rozpočtu SRK 2022 – T. Ježek za VSC připravil a zaslal výboru návrh 

na finanční podporu ze strany ČSK, po projednání výbor tento návrh schválil per rollam. Petr Náprstek za ASC 

připraví požadavek na finanční podporu do příští schůze výboru. Částečná finanční pomoc již proběhla při 

zajišťování nákupu letenek na výjezdy reprezentantů na zahraniční tréninkové kempy v lepších klimatických 

podmínkách. P. Hottmar tento požadavek začlení do návrhu rozpočtu RDS na rok 2022.  

                                                                                                   Ú: 1/3/22 – P. Náprstek, P. Hottmar 

                                                                                                   T: 19. 4. 2022 
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□ 
 

Ú – 5/10/21 trvá: Koncept sportovní přípravy skupiny kanoistek – předseda J. Boháč komentoval předložený 

rámcový záměr konceptu přípravy kanoistek do OH 2024 a požádal o jeho širší rozpracování a upřesnění, 

včetně zajištění průběžné kontroly plnění jednotlivých cílů a pravidelného informování výboru a průběhu 

přípravy dle nové koncepce.                                                                                             
                                                  

□ 

 

Smlouva s reprezentanty 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar připravuje smlouva s reprezentanty na rok 

2022, po jejím schválení budou reprezentanty podepisovány. Výbor po připomínkování schválí smlouvu per-

rolam. 

 

□ 

 

Odměny za výsledky na mezinárodních soutěžích 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar zašle výboru návrh 

odměn za výsledky na mezinárodních soutěžích 2022 ke schválení.       
                                                                                                       

□ 

 

Nominační závod RDS – P. Hottmar a Z. Krpata podali informaci o přípravách nominačního závodu RDS. 

Informace vzata na vědomí. 

 

□ 

 

Rozpočet RDS 2022 – Rozpočet RDS bude dále upřesňován po informaci o disponibilních zdrojích pro SRK 

ČSK na rok 2022. 
 

 

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval o proběhlém VT Peschiera. Výbor vzal 

informaci na vědomí.  

 

□ Testovací závod RDJ – reprezentační trenér P. Hottmar informoval o přípravách testovacího závodu, kompletní 

informace budou zaslány trenérům. 
                                                                                                        

□ Rozpočet RDJ 2022 – Rozpočet RDJ bude dále upřesňován po informaci o disponibilních zdrojích pro SRK 

ČSK na rok 2022. 

 
 

RDM  

□ 

 

 

Ú – 7/1/22 je splněn: Světový pohár v kanoistickém maratonu Praha 2022 – podána informace o přípravách 

organizátora soutěže KVS Praha. Smlouva ČSK s organizátorem soutěže KVS Praha byla podepsána. ČSK 

připravuje podání žádosti z dotačního programu NSA Významné sportovní akce 2022. T. Ježek připravuje 

přihlášku českých závodníků. Kluby budou informovány o možnostech přihlášení závodníků do soutěže. 

                                                                                                   Ú: 2/3/22 – T. Ježek, J. Adam 

                                                                                                   T: 19. 4.  2022 
               
 

□ 

 

Světové hry 2022 – Podána informace o přípravách na výjezd reprezentačního družstva maratonců na závod 

vypsaný v rámci Světových her 2022 v Birminghamu (USA), administrace přihlášení je v procesu. Vedením 

výpravy byl pověřen M. Kolanda, který bude zajišťovat technickou podporu závodníkům. Jeho účast bude 

hrazena z rozpočtu RDM. 
                                

□ 

 

Mezinárodní plánované akce RDM – reprezentační trenér T. Ježek aktualizoval informaci o plánovaných 

akcích RDM v sezoně 2022. 
 
                                                                                                             

            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 8/1/22 je plněn: Rozpočet sekce 2022 – Sekce ČSK stále pracují s předběžně připraveným rozpočtem 

v rozpočtovém provizoriu a v případě nouze si jsou připraveni vypomoci.  Rozpočet sekce bude upřesněn, až 

bude známá výše dotace pro rok 2022 a po předložení dílčích rozpočtů jednotlivých středisek sekretariát 

připraví návrh rozpočtu sekce pro rok 2022. 
                                                                              

□ Podání žádosti o státní dotace na činnost svazu v r.2022 – sekretariát podal informaci o podané žádosti o dotaci 

ze státního rozpočtu 2022 – na činnost svazu, na talentovanou mládež a na státní reprezentaci. Sekretariát měl 

předpřipravené povinné přílohy žádosti o dotaci a ihned po zveřejnění výzvy k podání žádosti o dotaci žádost 

podal. Nyní čeká na její zpracování ze strany NSA. 
 

□ 

 

Mezinárodní federace ICF a ECA – podána informace z ICF a ECA. Board ECA, který zasedal 3. 3. 2022 

rozhodl o přidělení ČSK Mistrovství Evropy seniorů a para Račice 2025. ČSK organizaci soutěže přijal, i když 

původně byla podána kandidatura o uspořádání MEJ a 23 v roce 2025 v Račicích. 
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ICF zaslala ČSK oficiální žádost, zda ČSK nepřevezme organizaci MS dračích lodí po válkou postižené 

Ukrajině. O převzetí organizace MS dračích lodí projevil zájem KVS Praha, po jednáních ICF, ČSK a P. Klímy 

ČSK s převzetím organizace soutěže souhlasil. ICF již informaci zveřejnila na webu, P. Klíma začne 

s přípravou organizace MS dračí lodě 2025, které se uskuteční spolu s MČR dračích lodí v Račicích 3. – 4. 9. 

Bude podepsána pořadatelská smlouva mezi ICF a ČSK a ČSK a P. Klímou. 
 

□ Ú – 10/2/22 je splněn: Majetky ČSK – podána informace o stavu objektů ČSK. Po projednání a schválení 

výborem per rollam dal ČSK souhlas stávajícímu nájemci na Císařské louce, Airwaynet, s.r.o., k převedení 

nájmu na firmu Exkurzo, ovládanou stejnou fyzickou osobou. Tomuto kroku předcházela právní analýza a 

vypracování návrhu smlouvy o převedení nájmu advokátní kanceláří. Ve smlouvě je zakotveno plnění 

podmínek, včetně ručení ze strany nájemce vzešlého z výběrového řízení. Smlouva o převedení nájmu byla 

podepsána. 
                                                                                      

□ Světový pohár Račice 2022 – podána informace o přípravách SP Račice 2022, příprava probíhá v gesci 

Organizačního týmu NOC pro vedením P. Šebesty podle připraveného harmonogramu. Sekretariát připravuje 

podání žádosti o finanční příspěvek na organizaci závodu z dotačního programu NSA Významné sportovní 

akce 2022. Organizační tým bude pracovat s variantami úsporného rozpočtu. Výbor projednal možnost 

zapůjčení mikrobusů ČSK pro potřeby pořadatele, k této možnosti se postavil negativně a zapůjčení nepodpořil. 
  

□ Pomoc ukrajinským kanoistům – na žádost Ukrajinské kanoistické federace o humanitární pomoc ukrajinským 

kanoistům bylo v koordinaci s vedením ukrajinské federace a ICF,  ve spolupráci s Českým veslařským svazem 

a NOC VS Račice, uvolněno 10 ubytovacích míst pro poskytnutí bezpečného zázemí pro ukrajinské kanoisty.  

Předběžně bylo dohodnuto, že NOC poskytne ubytování na své náklady a SRK ČSK se bude podílet na úhradě 

stravování a zajistí zapůjčení materiálu. Finanční zajištění pobytu ukrajinských uprchlíků bude dále řeseno ve 

spolupráci s NOC, v návaznosti na délku pobytu. Výbor s touto formou pomoci souhlasil a schválil per rollam. 

 

□       Rozdělení pokojů při domácích soutěžích v NOC VS Račice – poptávka na ubytování v Račicích během 

domácích kanoistických soutěží dlouhodobě převyšuje nabídku. Sekretariátu sekce byla zaslána žádost NOC, 

jakým systémem pokoje rozdělovat. Návrh připraví Z. Krpata a P. Hottmarem podle priorit RD, ASC a VSC a 

podle pořadí oddílů v ČP mládeže.                                                        Ú: 3/3/22 – P. Hottmar, Z. Krpata 

                                                                                                                T: 19. 4. 2022 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná 19. dubna v Praze na Strahově 


