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Zápis 01/2023 
ze schůze Výboru sekce kanoistiky na divokých vodách ČSK z. s., dále Výbor sekce 

ČSK DV konané dne 14. 2. 2023 v Praze. 

Přítomni:  Ježek S., Pollert J., Roleček L., Bílý M., Kneblová H  
Přizváni: Kratochvíl J., Eichler I., 
On-line: Prskavec J., Knebel R., – online 
Omluveni: Kutá L., Volf J., Křempek K., Novosad L., Jarolímek O., Vondra J., 
Kontrola zápisu 04/2022: 

• Předseda zahájil schůzi Výboru sekce 
Předseda sekce 

• Kontrola zápisu z minulé schůze 

• Kandidatura na MSJ 2026 slalom – Roudnice n.L. – oddíl pořadatele KK 
Roudnice n.L. odstoupil – nízké personální obsazení pro pořádání. Komentář J. 
Kratochvíl. 

• Pořadatelství MSJ sjezd 2023 – komentář R. Knebel. 

• Otázka registračních čísel v ČSK – informace S.Ježek. Při přestupech mezi oddíly 
se číslo závodníka nebude měnit. 

• Závody ve Š. Mlýně – zrušeno, na základě vyjádření KRNAPu. Možná pouze 
jedenkrát za 2 roky (nutná roční pauza). 

• Seriál závodů SP v jižních Čechách – odpověď R. Knebel. SP bude součástí ČP 
ve sjezdu na Lipně. 

• Kontrola Usnesení Valné hromady ČSK DV z listopadu 2022. Předseda přečetl 
úkoly z Usnesení.  

• Na konferenci ČSK 2023 nominování – členové Výboru sekce – S.Ježek, 
J.Pollert, J.Volf, O.Jarolímek, M.Bílý, J.Prskavec, J.Rohan, L.Roleček, P.Foukal, 
J.Busta. 

• Návrh Směrnic pro závodění 2023 – komentář H. Kneblová zvláště 
k připomínkám M. Bílého. Rozšíření veteránských věkových kategorii 
nepodpořeno Závodní komisí. M. Bílý navrhl posunout věkové hranice veteránů 
od 40 let. Věkové kategorie navíc řeší Pravidla a bylo by je tedy nutné nejprve 
upravit. 

• Podpora ČP veteránů – Výbor souhlasí se zachováním podpory dle loňského 
roku. 

• Řešení závodů ČP ve sjezdu na Č. Pile – informace R. Knebel – v jednání. 

• Informace z Předsednictva ČSK – J.Boháč jednal se zástupci Ministerstva 
zemědělství k otázce nájmů za pozemky ve správě jednotlivých Povodí v ČR. 

• Předsednictvo ČSK schválilo vyhodnocení jak VSA 2022 (SP slalom, MEJ+U23, 
SP rychlost) a také dotace z NSA za rok 2022. 
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• Řeší se disciplinární řád ČSK – v přípravě s právním oddělením. Zahrnutí nově 
vzniklé instituce Národní rozhodčí soud. 

• Informace k financím 2022 a plánu financí 2023 – informace I. Eichler + S. Ježek. 

• Dotace od NSA by měly být vyplaceny do konce března. 

• H. Kneblová informovala o jednání s firmou Results.cz k sezoně 2023. 

• Návrh dotací na oddíly se bude řešit dle výše rozpočtu dotací NSA. 

• R. Knebel navrhl z důvodů inflace zvýšit startovné na závodech ČSK DV. 
Komentář J.Prskavec, který upozornil na možnosti oddílů k získání prostředků 
z programu „Můj Klub“ než navyšovat např. startovné na závodech. J.Pollert 
souhlasí. 

• L. Roleček okomentoval možnosti oddílů příjmů z těchto programů a nesouhlasí 
se snížením dotací na oddíly. 

• Výbor zatím nerozhodl o výši dotace na oddíly. Je nutné vyčkat na výši dotace 
přesného znění Rozhodnutí NSA. 

• Informace k výzvě od NSA na nákup Investic pro rok 2023. Sekce chce požádat o 
mikrobus a časomíru po závody. O rampu na kayak cross, původně uvažované 
se zatím žádat nebude. 

• Schválení nominačních kritérií RD + U23 sjezd 2023 – Výbor souhlasí. 

• Informace k přípravám ke 110 letům. 
Místopředseda: 

• L. Roleček – bez připomínek 
Čestný předseda: 

• J. Pollert – požádal předsedu ČSK o jednání s předsedou NSA – k žádosti oddílu, 
Povodí a město v Kadaň. Žadatelem je město ve spolupráci s oddílem. 

Závodní komise: 
• H. Kneblová – dotaz na možnost zakoupení materiálu pro rozhodčí ČSK DV – 

odpověď S.Ježek – řeší se v rámci objednávky svazu. S.Ježek – dořeší společně 
se sekretariátem. 

• Požadavek na přidání delegace rozhodčích k propozicím závodů – odpověď – 
S.Ježek. 

• Odměny rozhodčích na MZ? Z rozpočtu RD, či z rozpočtu komise? Informace od 
J. Prskavce. Bude řešeno z rozpočtu jednotlivých RD. 

Komise rozhodčích: 
• L. Kutá - omluvena 
Zástupce oddílů - Čechy: 
• J. Volf – omluven 
Zástupce oddílů - Morava: 
• K. Křempek – omluven 
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Trenér RD slalom: 
• J. Prskavec – poděkoval za schválení nominačních kritérií RD slalom 2023 až 

2024.  

• Informace k VT RD slalom na Reunionu včetně prvních závodů na místě. Další 
členové RD jsou na VT Rio de Janeiro v BRA. 

• Příprava sezony – smlouva na VT v Londýně (voda, ubytování´- vysoké náklady). 

• Informace k vybavení od Alpine Pro pro závodníky RD. 
Trenér RDJ: 
• J. Kratochvíl – informace k VT SAE. Příprava probíhá v pořádku.  
Trenér RD sjezd: 
• R. Knebel – informace k webu kanoe.cz – požaduje aby podmínky na webu byly 

stejné – odpověď S.Ježek – nutná dohoda se sekcí KR. 

• Informace k MSJ v Roudnici n.L. – přípravy probíhají v pořádku. 

• Informace k SP sjezd na jihu Čech. 

• Informace k VT RD sjezd a příprava sezony 2023 
Trenér RD U23 slalom: 
• J. Vondra – omluven. 
Trenér RD U23 sjezd: 
• L. Novosad – omluven. 
Kontrolní a revizní komise: 
• O. Jarolímek – omluven. 
Metodik svazu: 
• M. Bílý – tréninkový deník Yarmill pro trenéry a závodníky SCM je spuštěn.  

• Školení trenérů speciální část licence C a B 12-15.10.2023. Druhá část licence B 
2.-5.11.2023. V rámci druhé části bude v soboru 4.11.2023 mezinárodní 
konference – Ženy ve vodním slalomu. 

• Právní služby – úhrada – bude řešena. 

• Informace k programu Erasmus+ - S.Ježek a J.Prskavec. J.Prskavec nabídl 
možnost kontaktů v rámci EU. 

• Žádost o zapůjčení mikrobusů v rámci závodů SP. Výbor schvaluje, pokud auta 
nebudou ve stejné době na jiné akci. Komentář J.Prskavec. 

• M.Bílý informoval o možnosti získání vstupenek na OH 2024 z loterie pořadatele. 
Sekretariát: 
• Uhrazen průkaz rozhodčího ICF Z. Kováře 

• Uhrazen poplatek ECA 2023 

• Rozeslán bulletin k WRR 2023 v Praze 
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• Termín příští schůze Výboru bude upřesněn. 
Zapsal: Eichler                                     Schválil: Ježek   
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