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Zápis 03/2022 
ze schůze Výboru sekce kanoistiky na divokých vodách ČSK z. s., dále Výbor sekce 

ČSK DV konané dne 11. 10. 2022 

Přítomni:  S. Ježek S., J. Pollert, J. Volf, K. Křempek, L. Roleček, M. Bílý 
On-line: H. Kneblová, L. Kutá    
Přizváni:  J. Prskavec, R. Knebel, J. Kratochvíl, L. Novosad, O. Jarolímek, 

I. Eichler, J. Vondra 
 
• Předseda přivítal účastníky schůzi Výboru sekce a požádal trenér y o krátké 

zhodnocení závodní sezony 2022 na základě zaslaných přehledů výsledků RD. 

• Předseda okomentoval zmíněné slabší výsledky v extreme slalomu a v hlídkách 
ve slalomu a informoval o tématech schůze. 

• Kontrola zápisu z minulé schůze. 

• R.Knebl – příprava podkladů pro vyjádření právníka k právní odpovědnosti při 
pořádání závodů (zejména k situaci ve Š. Mlýně) – trvá 

• LODM 2022 – předseda pořadatelům poděkoval za prezentaci našeho sportu. 
Komentář R. Knebel a J. Kratochvíl. R. Knebel poděkoval členům RD A 
(Prskavec, Rohan, Chaloupka) neboť jejich účast na akci byla velmi pozitivně 
vnímána nejen samotnými závodníky. 

• LODM 2024 by se měla uskutečnit v Č. Budějovicích. Předseda požádal R. 
Knebela o předávání zkušeností dalšímu pořadateli a případnou pomoc. R. 
Knebel zmínil důležitost zachování co největšího počtu disciplín (medailí). 

• Info k situaci na VD Trnávka a protesty rybářů z důvodů ohrožení líhnutí ryb při 
poklesech hladiny na přehradě. Nutná spolupráce mezi majitelem (SK Žižkov) 
a Povodím na hledání možného řešení. 

• Lipno 2023 – MČR x ME rafting + SP ve sjezdu. Pro závody MČR je s ohledem 
na mezinárodní termínovou listinu vhodný poslední termín v srpnu. SVoČR žádá 
o pořádání ME v raftingu v následujícím týdnu. Žádost za pořadatele okomentoval 
R. Knebel a požádal o možnost uspořádat 2 závody SP ve sjezdu (1 závod SP na 
Lipně v době konání ME v raftingu a 1 závod SP ve sprintu v Č. Budějovicích).  

• Výbor odsouhlasil záměr pořádání MSJ a SP 2023 ve sjezdu a podporu ze svazu 
ve výši 200 tis. Kč celkem. Rozhodnutí dělení podpory bude na sjezdové komisi – 
R. Knebel. 

• ČSK odešle na ICF vyjádření zájmu pořádat závody SP ve sjezdu. (na J. Pollerta 
poslat kopii). Svaz odešle na Povodí Vltavy žádost na pouštění vody na Lipně pro 
ČP 2023 v termínu 25.-27.8.2023. 

• Datové schránky – povinné spolkům od příštího roku. Svaz rozeslal na oddíly. 
Podání žádostí na NSA pouze přes DS. Komentář k DS O. Jarolímek. 
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• Informace k NSA – S. Ježek podal informace o fungování rejstříku NSA 
k žádostem Můj klub. Na oddíly bude rozeslán manuál na možnost využití exportu 
dat ze svazového registru. 

• Odměny RD A slalom – komentář k návrhu od J. Prskavce za RD A. Klíč 
odsouhlasen již v listopadu 2021. J. Prskavec navrhl, aby odměny dostávaly 
pouze věkově nejvyšší kategorie (dospělí). Výbor s vyplacením odměn dle návrhu 
souhlasí. Návrh na příští rok bude rozeslán po projednání TR. 

• Odměny RD sjezd 2022 – R. Knebel předložil návrh odměn dle výsledků. Jediný 
příjem pro závodníky, členy RD a účastníky MS. Komentář S. Ježek a M. Bílý. 
Výbor odsouhlasil vyplacení odměn dle předloženého návrhu. Příští rok bude 
předložen klíč předem také po projednání TR. 

• Odměny pro RD U23 slalom za rok 2022 – komentář k návrhu od J. Vondry. 
Komentář J. Prskavec k podpoře pouze přípravy, a nikoliv odměn pro tuto 
věkovou kategorii. Komentář M. Bílý a S. Ježek ke kategorii U23, která není 
v rámci dotací od NSA zohledňována. Komentář R. Knebel – podporuje vyplacení 
odměn v pravomoci vedoucí trenéra RD U23. Výbor projednal připomínky a 
následně schválil vyplacení odměn. TR RD slalom se k problematice odměn bude 
věnovat 

• Komentář k odměnám za RDJ – J. Kratochvíl. Nevyplácí odměny, pouze řeší 
příspěvky od samoplátců a následně případně část příspěvků podle úspěšnosti 
vrací, nebo přispěje na přípravu (letenky apod.). 

• Komentář ke svazovým kontům – S. Ježek. Nelze převádět do dalších let. 

• Informace k jednání s Alpine Pro. Zásoby z minulých let je vhodné čerpat před 
vydáváním nové kolekce. Smlouva na období do roku 2024.  

• Vyúčtování na NSA (SP + MEJ) probíhá – není k dispozici formulář od NSA. 

• Informace k Anketě Kanoista roku ČSK 24.10.2022. Pozvánky rozeslány. Akce 
je v přípravě ve spolupráci všech sekcí. 

• Anketa 21 ročník 19.11.2022, „Kanoista divoké vody - divočák“ – komentář R. 
Knebel okomentoval zaslanou žádost na navýšení příspěvku. Předložen návrh 
spojit akci s Valnou hromadou – pořadatel předběžně souhlasí. Výbor souhlasí 
s konáním obou akcí a příspěvkem ve výši 100 tis. Kč. Sekretariát rozešle 
materiály po konzultaci s pořadatelem. 

Místopředseda: 

• L. Roleček – dotaz k vydávání pravidel ČSK DV – příprava pro tisk probíhá. 
Čestný předseda: 

• J. Pollert – vyzval k zaslání dotazů od členů Výboru a trenérů pro Meeting ECA v 
Záhřebu, který se koná o víkendu. Dotaz na ECA od J. Prskavec – evropská 
kvalifikace pro OH 2024 

• Informace z ECA závodů. J. Prskavec podporuje zachovat open category. 

• Informace z Krakova – rekonstrukce tratě neproběhla. 

• Informace k NSA investičnímu programu na malé investice  problém s kolizí 
s volbami do zastupitelstev měst a nutností spolupráce. 
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Závodní komise: 
• H. Kneblová – záchranná služba pro závody ČSK DV – komentář M. Bílý, který 

měl za úkol zjistit možnosti záchranné služby. Hlavním zodpovědným je pořadatel 
závodu, který má na pořádání sepsanou smlouvu. Pokud smlouvu se ZS má 
svaz, za kterou se platí, měla by se tím zodpovědnost přenést na ZS. Pokus o 
školení vodních záchranářů a vytvořit další skupinu s možností záchrany.  

• Na rok 2023 bude podána žádost o pořádání závodů ve Š. Mlýně – L. Roleček se 
ujme vyjednání povolení od povodí, Krnap atd.. 

Komise rozhodčích: 
• L. Kutá – příprava směrnic a hl. závodů 2023 

• Informace k pravidlům ČSKDV 2023. 

• Otázka odměn pro rozhodčí na MZ. Úhrada od RD ano, či ne? Komise připraví 
návrh na trenéry RD. 

Zástupce oddílů - Čechy: 
• J. Volf – informace ke kanálu v Brandýse nad Labem. Kanál byl zakoupen 

městem Brandýs nad Labem. J. Volf požádal o podporu ze strany svazu 
(poděkování) městu (nově zvoleným zástupcům) za spolupráci i do budoucna – 
připraví pro předsedu podkladový materiál k dopisu. 

Zástupce oddílů - Morava: 
• K. Křempek přednesl požadavek pořadatele na to, aby ČP žáků mohl být zároveň 

veřejný závod. Odpověď J. Kratochvíl – problém z hlediska kapacity závodního 
času – dlouhý program. Finálně rozhoduje ZK. Vysvětlení J.Volf k počtu startů. 

Trenér RD slalom: 
• J. Prskavec zhodnotil výsledky na MS – V. Přindiš, ME – J. Prskavec a T. 

Fišerová. Celkové výsledky SP - J. Prskavec K1m a V. Heger na kajaku 
v extréme slalomu. 

• Kategorie C1 – úspěch na C1 ve finále MS. C1ž – nejsilnější kategorie. Nejvíce 
pokulhává kategorie K1ž – snad se brzy vyrovnají další závodnice. V Extreme 
slalomu zatím máme cca 2 závodníky, kterým kategorie vyhovuje a sedí jim. 
Ostatním závodníkům kategorie příliš nevyhovuje. Dle nominačních kritérií na OH 
je potřeba se zaměřit na výběr ze stávajících slalomových závodníků.  

• Informace k činnosti RD A – VT Londýn, VT Paříž. 

• Připravuje se TR RD slalom k přípravě OH kritérií, které by se měly schválit ještě 
do konce roku 2022. 

• Trenérská konference ICF ve Španělsku – účast J.Prskavec. 
Trenér RDJ: 
• J. Kratochvíl komentář k sezoně RDJ 2022. Výsledky velmi dobré, s FRA 

nejúspěšnější národ na MSJ. Ve sjezdu opět nejúspěšnější. 

• J. Kratochvíl komentář k závodům OH nadějí v Bratislavě. 

• Plán konání NKZ v Bratislavě – komentář S. Ježek, O. Jarolímka. J. Volf – cca 
koncem května. J. Kratochvíl připravuje jednání. 
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• Dotaz na rozpočet svazu 2022 – poslat J.K. - předseda 

• TR RDJ pro přípravu sezony 2023 - 22.10.2022. 
 
 

Trenér RD sjezd: 
• R. Knebel – informace o sezoně RD na MS v Treignac (FRA). Velká popularita 

sportu v místě závodů. Velmi dobré výsledky RD. Nižší účast v kanoistických 
disciplínách. Podpora slabších zemí k naplnění účasti na MS. 

• R. Knebel – komentář k extreme slalomu MČR – je třeba přehodnotit přístup 
k této nové OH disciplíně a věnovat jí více pozornosti pozitivního vnímání. – 
Komentář J. Kratochvíl, J. Prskavec. 

Trenér RD U23 slalom: 
• J. Vondra – komentář kategorie MS U23 – slabší výsledky. Velké úspěchy na ME 

v Č. Vrbném – všichni mistři Evropy z ČR. Slabší výkony v extreme slalomu – 
nutná vyšší prioritizace této disciplíny. 

Trenér RD U23 sjezd: 
• L. Novosad – ME v Banja Luca – výsledky výborné C1ž – výborné, slabší K1ž, 

K1m, potíže v C1m a C2m. Větší počet účastníků na ME než na MS dospělých. 
Kontrolní a revizní komise: 
• O. Jarolímek - komentář ke tvorbě rozpočtu ČSK DV. 
Metodik svazu: 
• M. Bílý – příští rok školení licence „B“. Organizuje FTVS UK, Masarykova 

univerzita i VOŠ ČUS. Ceny za školení podobné. Speciální část na podzim (říjen 
až listopad 2023. Svaz podpořil žadatele o proplácení školení (obecná část) po 
absolvování i speciální části. 

• Příští rok je 110leté výročí doplnit výroční knihu o historii ČSK DV. Návrh je 
zveřejnit na webu. M. Bílý – připraví návrh. 

• Sekretariát: 
• Termín příští schůze Výboru bude případně po 19.11.2022 od 10 hod před VH. 

Zapsal: Eichler                                     Schválil: Ježek  
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