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  Zápis 2. schůze výboru sekce rychlostní kanoistiky ČSK,  
konané dne 18. 2. 2014 v Praze na Strahově  

 

 

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

 

STK 
 

□ 

 

 Z. Krpata informoval výbor o závěrech schůze STK, konané dne 11.2. 2014. Zápis jednání byl zaslán všem 

členům výboru. Výbor byl podrobně seznámen s jednotlivými projednávanými okruhy otázek. 
 

□ 
 

Úkol 1/1/14 je plněn - Dokončení termínové listiny 2014 probíhá podle harmonogramu. STK komunikuje 

s pořadateli regionálních závodů a hledá v případech kolizí termínů možné kompromisy. Z. Krpata uvedl příklad 

exponovaného termínu 24. 5., kdy jsou požadavky na závody v Ústí, Nymburce a NZ v Maratónu v Pardubicích. 

Výbor schválil návrh STK na vyřazení nespecifických soutěží - přespolní běhy, kvadriatlon, kanu polo, atp. z 

oficiální termínové listiny SRK ČSK, termíny akcí, přádaných oddíly SRK budou uvedeny v listině pod čarou. 
                                                                                                       

□ 

 

STK dokončuje soutěžní směrnice pro rok 2014 – prezentovány hlavní změny navržené STK - postupový klíč 

při počtu závodníků 10-18 bude shodný s pravily ICF, žebříčky ČP budou vypočítávány podle bodování SCM. 

Schválení směrnic a termínové listiny výborem proběhne po mailu ve dnech 28.2.- 2.3. per-rollam. 

Na webu ČSK budou zveřejněny 3.3.                                         Ú- 1/2/14  :   Z. Krpata 

                                                                                                   T:    3.3. 2014 
 

□ 
 

STK předložila návrh změny délky tratě v kategorii benjamínků na závodech v Račicích - trať 2km nahradit 1km 

s hromadným startem. Změnu zdůvodnila nižší časovou náročností a též snahou o variabilitu tratí benjamínků. 

V této souvislosti byly upraveny pro rok 2014 i disciplíny při závodě ČP v Chomutově. Výbor návrh schválil. 
 

□ Úhrada a potvrzení o zaplacení členských příspěvků – výbor projednal a schválil zrušení evidence zaplacení 

příspěvků ve formě vylepení členské známky. Na rok 2014 je oddílům po zaplacení členských příspěvků vydán 

pouze doklad. SRK ČSK povede elektronickou evidenci úhrady příspěvků. Většina oddílů již příspěvky na rok 

2014 zaplatila. Oddíly, které do 15. 3. nebudou mít uhrazeny členské příspěvky 2014, budou na tuto povinnost 

sekretariátem upozorněni. Sportovci z oddílů, které nebudou mít příspěvky uhrazeny do konce března, nebudou 

mít povolen start v závodech SRK ČSK. 

□ 

 

Výbor projednal a schválil žádost Slovenského svazu kanoistů na povolení startu cca 30 závodníků ve věku 12-

15 let na III. závodě ČP. Podklad k odpovědi připraví pro sekretariát Z. Krpata. P. Mokrý vyžádá od 

Slovenského svazu seznam (pořadí) pro nasazení slovenských závodníků do rozjížděk na III.ČP  

                                                                                                 Ú-  2/2/14 :   P. Mokrý 

                                                                                                          T:   18.3. 2014  
 

□ 
 

Výbor projednal návrh STK na změnu časových limitů pro řešení případných dohlášek, škrtů a změn 

v přihláškách na závody pořádané SRK ČSK. Termín uzávěrky přihlášek bude stanoven vždy do posledního 

pondělí před víkendovým závodem (do 24:00 hod.). Změny budou možné provádět stejně jako v minulosti, 

poslední den před závody, do času určeného v propozicích, a v následujících dnech dle pravidel. Všechny změny 

budou zpoplatněny - za každou změnu v přihlášce zaplatí vedoucí oddílu 50,- Kč. Tento poplatek bude účtován i 

v případě zrušení startu z důvodů nemoci, nebo zranění závodníka. Poplatky za změny budou hrazeny spolu se 

startovným. Výbor návrh schválil. 
                 

□ 

 

Zpracování výsledků při hlavních závodech SRK ČSK - Z. Krpata projedná podmínky zpracování závodů 2014 s 

poskytovatelem servisních služeb v oblasti vyhodnocování výsledků (Sportis – M.) a s obsluhou svazového SW 

(J. Mareš)                                                                                      Ú-2/8/13 :   J. Boháč, Z. Krpata 

                                                                                                              T:   28.2 2014  
 

□ 

 

Zahájení přípravy nových Pravidel – na základě usnesení VH zahájila STK práce na přípravě nových Pravidel. 

Platnost se předpokládá od r. 2015. Ve spolupráci s Výborem SRK ČSK bude ustavena specializovaná pracovní 

skupina pro přípravu pravidel a bude vytvořen harmonogram přípravy dokumentu. Skupina bude pracovat 

v gesci STK. Výbor bude proces průběžně kontrolovat.      Ú-2/1/14 :   Z. Krpata 

                                                                                                    T:   18.2.2014 termín posunut na březen 
 

□ 

 

Úkol  3/1/14 byl splněn -  Komise veteránských soutěží bude v roce 2014 pracovat ve stejném složení jako 

v roce loňském – B. Vernerová, M. Kučera, K. Kadlec. Jmenovaní nominaci potvrdili. 
 

□ Inventura materiálu STK – výbor uložil STK provést inventuru materiálu, pořízeného pro činnost STK a 

používaného při soutěžích. L. Souček ověří na sekretariátu seznam evidovaného (i účetně vyřazeného) vybavení, 

jeho umístění, stav a funkčnost.                                                 Ú- 4/1/14  : L. Souček, Z.Krpata 

                                                                                                           T:  18.2. 2014  přesunut na březen 
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□ Kontrola, vyhodnocení a návrhy na změny v aplikaci on-line přihlášek na webu kanoe.cz – předseda STK 

Z. Krpata projedná s M. Vávrou potřebné úpravy v přihlašovacím modulu a dohodne další spolupráci. 

                                                                                                    Ú-  5/1/14  :  Z. Krpata 

                                                                                                             T:  18.2. 2014 posunut na březen 

                                                                           
1. SCM, Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež 

 

□ Uzavírání smluv 2014 - postupně jsou uzavírány smlouvy na rok 2014 mezi ČSK a kluby – detašovanými 

pracovišti SCM, mezi ČSK a trenéry SCM. P. Hottmar informoval výbor, že oddíly postupně odevzdávají 

další potřebné dokumenty pro financování SCM podle prováděcích pokynů SCM a SpS.  
 

 Zařazení do SCM – na základě výsledků obecných testů (v dodatečném termínu) pro zařazení do SCM bylo 

schváleno zařazení K. Slivanské, na základě návrhu rady SCM, do finanční skupiny C + bonus za MSJ.  
 

□ Informace o soustředění na Zadově – účast 28 osob, záloha uhrazena, proto bylo rozhodnuto kondiční akci 

uskutečnit i přes nedostatek sněhu. Akci povede M. Hřivna, F. Kučera. Od poloviny týdne se zapojí P. 

Hottmar. Výběr sedmi členů RDJ se zúčastní na VT v Harrachově s Duklou Praha. Trénink zajistí J. 

Andrlík  
 

□ Vyřazené repre. dresy velmi malých velikostí bylo rozhodnuto předat do úspěšných mládežnických oddílů 

podle klíče navrženého P. Hottmarem (neúspěšnějších 5 klubů v žebříčku SpS).  

 
 

3.  Informace z RDS, RDJ, RDM 
 

 RDS    

□ Informace o přípravě reprezentantů v klimaticky lepších podmínkách - P. Hottmar informoval o zajištění 

přípravy jednotlivých skupin v lokalitách USA, JAR, Austrálie, Portugalsko, Itálie, Chorvatsko. Upozornil na 

reálné nebezpečí úrazu při zařazování nevhodných doplňkových sportů do tréninkových plánů. Doporučil 

trenérům věnovat tomuto riziku pozornost a z přípravy takové prvky eliminovat. Problematika bude projednána 

také s vedoucími resortních center.                                              Ú- 3/2/14  :  J. Boháč, P.Hottmar 

                                                                                                             T:   18.3. 2014  
 

□ Evidence tréninku reprezentantů - sportovců resortních sportovních center – P.Hottmar projedná a vedoucími 

trenéry, J.Boháč s řídícími pracovníky středisek, potřebnou úroveň evidence a dokumentace tréninkového 

procesu, pro potřeby svazu.                                                          Ú- 6/1/14  :  P. Hottmar, P.Náprstek, J.Boháč 

                                                                                                      T:  18.3.2014  
 

□ Přihlášky na mezinárodní závody - odeslány předběžné přihlášky na ME seniorů Brandenburg, MEJ+U23 do 

Francie (doprava převážně autobusem) a MS do Moskvy - bezejmenné letenky již rezervovány. Na SP v Miláně 

rovněž objednáno ubytování. Stále se řeší se komplikovaná doprava lodí na MS do Moskvy, které budou muset 

odjíždět v době konání MČR.                                                      Ú- 7/1/14   :  P. Hottmar, P.Mokrý 

                                                                                                             T  :  dle termínů od pořadatelů 
 

□ Úkol 8/1/14 splněn - ubytování RDS při SP v Račicích potvrzeno - 8 členů RDS v „úlech“ na kanále v Račicích 

a dalších 2x4 osob v provozním budově a zbytek týmu v chatkách. 
 

□ 

 

 

 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí - generální ředitel Pojišťovny ERGO přislíbil prodloužení pojištění 

léčebných výloh v zahraničí reprezentačního týmu za reklamní plnění až do OH 2016, prodloužení rámcové 

smlouvy dosud podepsáno není.                                                 Ú- 5/2/14  :  P.Hottmar, M. Doktor                                                                                                                                      

                                                                                                   T:  18.3. 2014 

□  Požadavek posádky K4 – Výbor schválil žádost závodníků o přidělení 4x3 kusů nových reprezentačních dresů 

do trvalého užívání pro reklamní účely. 
 

□  P. Hottmar informoval o stavu uzavírání smluv ČSK s reprezentanty. 
 

□ Úkol 11/1/14 byl splněn - P. Hottmar zpracoval pro www.kanoe.cz profily nejlepších závodníků. Budou 

v nejbližší možné době zveřejněny. J. Boháč informoval o připravovaném plánu mediální prezentace SRK ČSK 

ve spolupráci s novinářkou B.Žehanovou (tiskové konference, tiskové zprávy, …). Po dopracování bude plán 

rozeslán členům výboru.   
 

□ Kriteria odměn na výsledky pro reprezentanty – P. Bednář  zaslal členům výboru návrh na úpravu kritérií na 

výpočet odměn za výsledky dosažené na světových a evropských soutěžích. Svůj návrh okomentoval. Členové 

výboru návrh prostudují. Sekretariát zajistí kriteria od jiných sportovních svazů. Konečná podoba kritérií budou 

dále projednávána.                                                                       Ú- 7/2/14  :  členové výboru, P.Mokrý 

                                                                                                              T:   18.3. 2014  
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RDJ  

□ Výbor byl informován průběhu testování RDJ, včetně výsledků, zveřejněných na www.kanoe.cz. P.Hottmar 

konstatoval, že obecná připravenost se drží na slušné úrovni, i když vývoj (progres) od listopadu nemůže být 

hodnocen příliš pozitivně. Oproti lednu je patrné zlepšení většiny juniorů. 
 

  

RDM  
  

□ Úkol 12/1/14byl splněn- Reprezentační trenér T. Ježek zpracoval pro výbor rozbor hlavních změn pravidel 

maratónu při světových pohárech. Dále T. Ježek zaslal informace o sportovní přípravě reprezentantů 

maratónců a předběžný návrh rozpočtu RD na 2014. Průběžně bude aktualizovat důležitá data pro zajištění 

výjezdů RD a  termíny předběžných  přihlášek.            
 

 

  4. Různé 
 

□ Úkol 13/1/14 byl splněn - P.Mokrý zaslal členům výboru rámcový návrh rozpočtu k doplnění jednotlivými 

účetními středisky a k aktualizaci, včetně předpokládaných příjmů. Rozpočet bude průběžně upravován. 

J.Boháč prezentoval dosud známé skutečnosti a čísla pro rok 2014. 
 

□ Úkol 14/1/14 byl splněn  - Národní olympijské centrum v Račicích – J. Boháč informoval výbor o jednání ke 

generelu v Račicích o stavu příprav stanov a jejich podobě. Výbor obdrží před příští schůzí finální podobu 

návrhu, připravovaného ČSK, ČVS a AK Šťovíček. Do 10.3. budou dokončeny znalecké posudky majetku, 

převáděného oběma svazy do nově vznikajícího subjektu. Do konce března bude připraven písemný podklad 

pro delegáty mimořádné valné hromady SRK ČSK. Mimořádná VH (MVH), která se vyjádří k převodu 

majetku, se uskuteční v Ústí nad Labem v neděli 27.4. ráno, před zahájením programu závodů. Pozvánka 

s písemnými podklady bude oddílům včas rozeslána. Rozhodnutí o majetkových dispozicích provede 

Konference ČSK, která bude vycházet z doporučení SRK ČSK. 
   

□ Úkol 14/1/14 byl splněn  Příprava SP 2014 v Račicích - P.Šebesta a J. Boháč informovali o stavu příprav. 

Dosud je přihlášeno  600 účastníků,  připravuje se podpis smlouvy mezi ICF a Pořadatelem. Dodavatele 

měřící techniky, grafiky, TV signálu, zpracování závodu budou stejní, jako v loňském roce. P.Mokrý ověří 

dotazem u ECA možnosti využití SW portugalské federace, který hodlá zakoupit Evropská asociace. 

                                                                                                       Ú- 8/2/14  :  P.Mokrý 

                                                                                                                T:   18.3. 2014   
  

□ Úkol 16/1/14 byl splněn - svaz obdržel po jednáních s ECA a ICF termín pro ME 2015. Má se konat 

v prvním týdnu května,  1.5. – 3.5 
  

□ Úkol  18/1/14 byl splněn  - společnost Taiko (provozovatel Žlutých lázní v Praze na Vltavě) odstoupila od 

požadavku na provozování vodního lyžování, wakeboardingu,  wakeskatingu a wakesurfingu na vodní ploše  

podél Veslařského ostrova. 
 

□ Školení trenérů SRK ČSK – které zorganizoval P. Hottmar se zúčastnilo 23 osob a řada lektorů - expertů. 

Předseda J. Boháč poděkoval za dobrou práci. 

  

  

 

Zapsal: P. Mokrý 

 

Příští schůze výboru se uskuteční 18.3. od 14:00 na Strahově 

        

http://www.kanoe.cz/

