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Zápis z 8. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 15. 9. 2020 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ Ú - 1/7/20 trvá: Zajistit svazovou nominaci na ocenění činu fair-play, udělovaným ČOV. Předseda STK Z. 

Krpata zpracuje analýzu zisku mistrovských medailí po kategoriích a klubech. 

□ 
 

Hodnocení náhradních ČP mládeže Račice – oba náhradní závody ČP mládeže, srpnový třídenní i zářijový 

dvoudenní, proběhly bez problémů i za nastavených zpřísněných hygienických podmínek. V letošním roce se 

z důvodu pandemie Covid 19 nezúčastnili závodníci ze Slovenska. Pro příští sezonu je s účastí slovenských 

klubů opět počítáno. STK spolu s R-SCM opět otevřela diskusi ohledně počtu disciplín, kvůli velmi napjatému 

programu a vysokému počtu jízd během soutěžních dnů na hranici udržitelnosti. Pozitivním zjištěním je 

vzrůstající zájem o rychlostní kanoistiku u dětí, to se projevuje ve vysokém počtu startujících hlavně v kategorii 

žáků a žaček. 

Z pohledu předsedy STK Z. Krpaty došlo ze strany pořadatele k výraznému zlepšení technického zabezpečení 

a připravenosti areálu pro domácí soutěže v rychlostní kanoistice, nový technický ředitel NOC se osvědčil. 

Z. Krpata všechnu techniku STK ČSK potřebnou pro pořádání domácích soutěží v NOC Račice uskladnil 

v zabezpečeném skladu, kde bude připravena na příští sezonu. 
 

□ 

 

Hodnocení M-ČR v maratónu – mistrovství v kanoistickém maratónu se uskutečnilo v náhradním termínu 5. 

9. v Praze na Zbraslavi. Závod byl velmi dobře pořadatelem zorganizován a proběhl bez problému. 

 

□ 

 

Hlavní domácí závody 2020 –  Mistrovství ČR na 5 km v Praze - je připravováno ve schváleném termínu 26. 

9. – 27. 9. 2020. Budou vypsány seniorské i veteránské kategorie. Pořadatel sleduje vývoj opatření a omezení 

kolem pandemie Covid 19 a je připraven zajistit veškerá hygienická opatření a dodržet platná nařízení vlády. 
 

□ 

 

Ú – 1/8/19 je plněn: Zajištění softwaru pro zpracování výsledků regionálních závodů – Jednoduchý software 

na výsledkový servis pro regionální závody je hotov a připraven na testování. V letošním roce se software  

nepodařil otestovat, proto bude testován až v příští sezoně na některých vybraných závodech. 
                                                                             

□ 
 

 

Ú - 3/7/20 trvá: Komise rozhodčích – Předsedkyně rozhodčích M. Dognerová připraví po skončení sezony 

hodnocení účasti a činnosti rozhodčích. 
Zkoušky rozhodčích – rozhodcovský sbor se rozšířil o devět nových členů, kteří splnili podmínky zkoušek, 

konaných v Račicích při náhradním závodě ČP mládeže. 
                                                          

□ 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

NOC-VS Račice – J. Boháč podal informaci o situaci související s kritickým úbytkem vody na kanále. Do NOC 

byl přizván na seznámení se situací ministr průmyslu a obchodu K. Havlíček. Bude se jednat o způsobených 

báňských škodách a maření vynaložených investic na rozvoj areálu NOC v důsledku těžby. 

Hasičský sbor v rámci pravidelného cvičení provede test vysokokapacitního čerpadla, kde bude čerpána voda 

z vedlejšího jezera do kanálu. Během cvičení bude proveden monitoring, jak čerpání ovlivní hladinu v kanále 

a zda by se přečerpáním vody nedala krátkodobě řešit situace s úbytkem vody na kanále během soutěží.  
 

Sekretariát zajistí přípravu smlouvy mezi ČSK a NOC o užívání obou mostů (majetku ČSK) při jiných 

sportovních akcích pořádaných NOC. Ze strany NOC bude na mostech prováděna běžná údržba a revize. V 

oblasti nákladnější údržby, vyplývající z technického stavu mostů daných revizní zprávou, bude NOC 

oprávněna požadovat náklady po ČSK v případě, že ČSK jejich výši předem schválí. Nedojde-li ke schválení, 

ČSK provede údržbu mostů svým jménem a na své náklady.   Ú: 1/8/20 – J. Adam, P. Šebesta 
                                                                                                    T: 31. 10. 2020 
 

□ 

 

Ú – 3/3/20 je plněn: Elektronizace registračních průkazů – STK na své poslední schůzi znovu otevřela diskuzi 

k elektronizaci registračních průkazů a propojení s registrační databází pro zjednodušení administrativy. Byly 

stanoveny předběžné podmínky realizace, bude vyzkoušeno v příští sezoně paralelně s běžnou registrací. Bude 

též jednáno o koordinaci jednotného postupu na celosvazové úrovni.  
                                                                                                       

□ 
 
 

 

□ 

 

Ú – 5/6/20 je plněn: Podpora pořadatelů regionálních závodů – po revizi termínové listiny výbor schválil výši 

příspěvků pořadatelům regionálních závodů, sekretariát zajistí průběžné zúřadování podpory. 
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 Dohlášky na hlavních domácích závodech – Výbor SRK projednal na návrh předsedy STK Z. Krpaty řešení 

problematiky dohlášek na hlavních domácích závodech a schválil, že dohlášky po termínu i nadále nebudou 

možné, pouze ve výjimečných případech může dohlášku provést reprezentační trenér P. Hottmar z důvodů 

nominací na mezinárodní soutěže.  

 

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

□ 

 

Bodování do žebříčku SCM – R-SCM na své poslední schůzi při náhradním ČP Račice potvrdila kritéria výběru 

do SCM na rok 2021. Z důvodu absence mezinárodních soutěží nebude využita pro příští sezonu kategorie A 

v rámci podpory SCM. Výbor po diskusi toto opatření schválil. Kritéria výběru do SCM 2021 byla zveřejněna 

na webu kanoe.cz. 
 

□ 

 

Projekt SCM a SpS 2021 – J. Boháč upozornil, že Národní sportovní agentura bude pro financování SCM 

v roce 2021 požadovat po každém sportovním svazu předložení svazové koncepce práce s mládeží a vyzval 

hlavního trenéra SCM k postupné přípravě části čtyřleté koncepce za SRK. 
 

□ 

 

Nastavený motivační systém SCM – výbor diskutoval současné nastavení systému SCM, členové výboru si 

udělají analýzu a připraví návrhy na případné úpravy od r. 2022, (výběrová kritéria, motivace trenérů, výběr 

kategorií…) 
 

       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 budou podepsány nejpozději do první mezinárodní soutěže v r. 2020. 
                                                                        

□ 
 

Strojní investice pro státní reprezentaci – podána informace o dodávce mikrobusu Ford Transit, který se 

podařilo včas zaregistrovat a bude moci být využit při nadcházejících podzimních reprezentačních akcích. 

Sekretariát zajistí branding mikrobusu v barvách ČSK.  
 

□ Mezinárodní závody 2020 – konání jediné mezinárodní soutěže letošní sezony SP Szeged  (23. – 27. 5. 2020) 

je potvrzeno. P. Hottmar podal informaci o připravenosti výjezdu reprezentačního družstva, ubytování je 

předplaceno, povinné testování na Covid 19 pro vstup do Maďarska je naplánováno na 21. 9. v Praze. 
                      

 

□ 

 

Ú – 2/4/20 je plněn: Rozpočet RDS – rozpočet je nadále aktualizován podle možnosti realizace plánovaných 

akcí, závislých na vývoji pandemické situace. 
                                 

□ 

 

Plánované podzimní VT reprezentantů – plánované podzimní VT jsou v současné situaci velmi nejisté, vše 

bude záležet na vývoji celosvětové pandemie Covid 19 a podmínek pro cestování a pohyb osob. Financování 

přípravy je zajištěno. 
 

□ 

 

Ú – 4/7/20 trvá: Projekt reprezentačních družstev 2021 – J. Boháč upozornil reprezentačního trenéra P. 

Hottmara, že Národní sportovní agentura vyhlásila, že bude v rámci podání žádosti o dotaci „Repre“ na rok 

2021 vyžadovat od svazů dlouhodobou koncepci svazu v péči o státní reprezentaci. Rozsah plánované a kvalita 

realizované péče o reprezentaci bude vedle sportovních výsledků dalším kritériem při určování výše dotace. P. 

Hottmar ve spolupráci se sekretariátem začne připravovat nový projekt, který bude v souladu s výzvou 

k žádosti o dotaci.   
                                                                                                                                            

□ 

 

Ú – 5/7/20 je plněn: Zapojení J. Štěrby do trenérské činnosti pro ČSK – Výbor diskutoval možnost zapojení 

J. Štěrby do trenérské a metodické činnosti. J. Boháč projednal s J. Štěrbou oblasti činností, které budou pro 

svaz přínosem a připravil dokument s pracovní náplní, který předal výboru k připomínkám. Podle toho bude 

nastaveno jeho angažmá, v rámci možnosti kombinované s úvazkem v Dukle. 
 

□ 

 

Upřesnění rozpočtu programu „Repre“ – z důvodu zrušení většiny mezinárodních akcí v letošní sezoně 

v důsledku celosvětové pandemie Covid 19 zažádá sekretariát MŠMT o změnu rozpočtu ve lhůtě stanovené 

v Rozhodnutí o vydání dotace „Repre“ na základě upraveného projektu „Repre“, který byl součástí žádosti o 

dotaci. Výbor projednal a rozhodl, že část těchto nevyužitých prostředků bude moci být re-alokováno na 

podzimní VT.                                                                  Ú: 2/8/20 – J. Adam, P. Hottmar 
                                                                                        T:  10. 11. 2020 
 

□ 

 

Vývoj metodiky tenzometrie a akcelerometrie – M. Kucián informoval o průběhu vývoje technologie a 

metodiky tenzometrie a akcelerometrie, představil zkušební měření, a diskutoval s P. Hottmarem a J.Štěrbou 

další požadavky a způsob využití v tréninkovém procesu.                                                                                                             
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□ 

 

Spolupráce s J. Dziadkowiecem – spolupráce s J. Dziadkowiecem bude probíhat i nadále podle plánu do OH 

Tokio 2021, těžištěm práce bude příprava a zajištění dlouhodobých tréninkových pobytů v Chula Vista a 

průběžné individuální konzultace s trenéry a závodníky RD. Výbor schválil prodloužení smlouvy. 
 

□ 

 

Personální návrhy RSC – P. Náprstek předal seznam personální obsazení ASC Dukla Praha pro rok 2021 ke 

schválení. Výbor personální obsazení ASC projednal a schválil. T. Ježek pošle seznam za Victorii VSC výboru 

ke schválení. K prezentovaným návrhům nebylo připomínek. 
 

RDJ 
 

 
 

□ Mezinárodní závody 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar podal informaci o přípravě výjezdu na závod 

Olympijských nadějí v Szegedu 17. – 20. 9. 2020, přihlášeno je 22 států, nominován byl co nejvyšší počet 

účastníků, nominace již v předstihu schválena výborem. Celý tým absolvoval testy na Covid 19 povinné pro 

vstup do Maďarska. Testování proběhlo při náhradním ČP mládeže v Račicích.  
 

□ Plánované akce RDJ - P. Hottmar informoval výbor o uskutečněném závěrečném VT před závodem OH nadějí 

v Račicích za účasti celého reprezentačního družstva nominovaného na OH naděje, na soustředění navázal 

náhradní závod ČP. P. Hottmar poslal výboru kalendář plánovaných podzimních a zimních akcí RDJ. 
 

□ Ú – 3/4/20 je plněn: Rozpočet RDJ – rozpočet je nadále aktualizován podle možnosti realizace plánovaných 

akcí, závislých na vývoji pandemické situace. 
 

□ Rozvoj disciplíny kanoistek – trenér kanoistek K. Kožíšek zašle výboru plán na příští sezonu, další činnost 

bude projednána za účasti K. Kožíška na některé z následujících schůzí Výboru. Výbor schválil pokračování 

činnosti trenéra kanoistek K. Kožíška i v dalším období a prodloužení smlouvy, připraví sekretariát. 

                                                                                                               Ú: 3/8/20 – J. Adam 

                                                                                                               T: 20. 10. 2020 
 

RDM  

□ 

 

Plán akcí RDM 2020 – Reprezentační trenér T. Ježek podal informaci o zrušení ME-M Gyor z důvodu 

přetrvávající nejistoty kolem pandemie Covid 19 a obavy národních týmů se přihlásit. 
 

□ 

 

M-ČR v maratónu – M-ČR v maratónu se uskutečnilo 5. 9. v Praze – Zbraslavi. Výsledky byly uveřejněny na 

webu kanoe.cz 
  

□ 

 

ČP v maratónu 2020 – Orlický maraton se letos pojede v náhradním termínu a to 17. 10. Závod tak byl přidán 

do termínové listiny a zároveň zůstává jako závod ČP v maratónu 2020. Reprezentační trenér maratónců T. 

Ježek podal informaci, že pro malý počet soutěží celkový žebříček ČP bude sestaven, avšak odměny vítězům 

za letošní ročník ČP nebudou přiznány. 
 

□ 

 

Kalendář akcí 2020 – T. Ježek informoval, že v závodním kalendáři zůstaly některé domácí i mezinárodní 

maratony jako jsou Zvíkov, Krumlovský vodácký maraton, Adige, Ardeche. Případná pouze individuální účast. 
 

□ 

 

Návrh na nákup materiálu pro RDM – po zrušení ME-M Gyor navrhl reprezentační trenér T. Ježek využít 

nevyčerpané prostředky z rozpočtu na pořízení dvou nových lodí pro potřeby reprezentačního družstva. Návrh 

byl po projednání schválen, s tím, že nákup musí proběhnout v rámci podmínek čerpání státní dotace. 
 

            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 6/7/2020 je splněn: Podpora oddílům 2020 – Sekretariát připravil administrativu spojenou s vyplácením 

příspěvků na činnost oddílům a rozeslal oddílům email s podrobnými instrukcemi, jak příspěvek administrovat. 

Oddíly mají termín do 31. 10. na vyúčtování příspěvku. Při administraci musí být dodržena ministerstvem 

stanovená metodika jednotlivých státních dotací.                                                  
 

□ Správa objektů ČSK – nájemce areálu na Skalici zaslal ČSK žádost o zrušení povinnosti investic trvalého 

charakteru do zhodnocení areálu dle smlouvy v letošním roce z důvodu pandemie Covid 19. Výbor rozhodl 

nájemci vyhovět. Správce objektů ČSK P. Bednář připravil dodatek smlouvy ke zrušení investic trvalého 

charakteru do zhodnocení areálu v letošním roce. Nájemné bude uhrazeno v plné výši dle smlouvy. 
 

□ 

 

Ú – 10/6/20 trvá: Prodej svazového mikrobusu Ford Transit – první kolo výběrového řízení na prodej vozu 

Ford Transit společně s vlekem značky Sport Yacht bylo zrušeno, žádný zájemce nesplňoval podmínky. Výbor 

rozhodl o  vypsání druhého kola výběrového řízení, se změnou podmínek, nabídky mohou podávat kluby i 

fyzické osoby, členové SRK ČSK. Nabídky lze podávat do 7. 10. 2020. 
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□ 

 

Grant magistrátu hl. m. Prahy – podána informace o realizaci grantu Magistrátu hlavního města Prahy. Jako 

každý rok magistrát hl. m. Prahy poskytl grant prostřednictvím ČSK, na podporu rozvoje sportu mládeže 

pražským oddílům od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021. Smlouvy na další období byly s pražskými oddíly podepsány 

a grant bude vyplacen na účty oddílů. 
 

□ Koncepce SRK ČSK 2021 – 2024 – v roce konání OH končí čtyřletý dlouhodobý plán činnosti SRK ČSK, je 

potřeba připravit koncepci rozvoje rychlostní kanoistiky na další období. Členové výboru zašlou předsedovi do 

konce října své podněty a připomínky k aktualizaci. Nová Koncepce bude představena ke schválení na VH 

sekce.  
 

□ Ú – 7/7/20 je splněn: Jubilanti rychlostní kanoistiky – P. Mokrý připravil seznam jubilantů rychlostních 

kanoistů a pro významné osobnosti z řad jubilantů - seniorů, významných členů ČSK zajistil dárek (tričko ČSK 

s osobní výšivkou), který bude spolu s blahopřáním podepsaným předsedou ČSK jubilantům předán při vhodné 

příležitosti. 

□  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná: 19. 11. 2020 

 


