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  Zápis 1. schůze výboru sekce rychlostní kanoistiky ČSK,  
konané dne 21. 1. 2014 v Praze na Strahově  

 

 

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

      Zahájení činnosti nového výboru 
 

□ 
 

Předseda SRK ČSK J. Boháč po formálním zahájení prvního jednání nově zvoleného výboru SRK ČSK 
komentoval dokumenty potřebné k řízení SRK ČSK, které členové výboru obdrželi v prosinci 2013 
k prostudování (mimo jiné Stanovy ČSK, vnitřní  předpisy svazu a SRK, statuty odborných komisí SRK, 
metodiku a zásady MŠMT k účelu čerpání a určování výše státních dotací, koncepce činnosti SRK ČSK na období 
2013-2016, zápisy z jednání výboru z r. 2013, písemné podklady, usnesení a záznam VH 2013, přehledy výsledků 
2013, metodiku výpočtu odměn závodníkům, trenérům a oddílům za dosažené výsledky reprezentace).  
 

□ 
 

Výbor projednal a schválil metody práce výboru, role jednotlivých odborných komisí, četnost svolávání schůzí 
výboru, formy komunikace mezi členy výboru a komisemi v období mezi schůzemi a podmínky pro práci 
výboru a odborných komisí. Na návrh předsedy výbor schválil účast reprezentačního trenéra P. Hottmara a 
předsedy STK Zdeňka Krpaty na jednáních výboru. 
 

□ Byla provedena kontrola plnění úkolů uložených předchozími usneseními výboru.  

 

Sportovně – technická komise (STK) 
 

□ 
 
  

Z. Krpata seznámil výbor se záměry řízení STK. Předložil výboru ke schválení návrh složení STK: 
Skupina pracovní: Z. Krpata – předseda STK, H. Charvátová – předsedkyně Komise rozhodčích, J. Baďura – 
evidence a registrace, L. Souček, J. Luňáček. 
Skupina konzultantů: P. Hottmar – RDS + RDJ + SCM, T. Ježek – RDM, M. Kučera – veteráni, P. Doležal – 
nejmladší kategorie (benjamínci, žáci). Výbor návrh složení STK schválil s tím, že v případě potřeby bude 
komise na návrh předsedy STK doplňována.  
 

□ 
 

Z. Krpata informoval výbor o závěrech první schůze STK, konané dne 7.1 2014. Zápis jednání byl zaslán všem 
členům výboru. Podrobně rozvedl jednotlivé projednávané okruhy otázek. 
  

□ 
 

Dokončení termínové listiny 2014 a příprava soutěžních směrnic 2014 – termínová listina hlavních závodů je 
zveřejněna, STK připravuje časové rozpisy jednotlivých závodů, organizace a technické podmínky při 
závodech. 31.1 končí on-line přihlašování závodů do termínové listiny. STK může asistovat při řešení kolizí 
termínů závodů jednotlivých pořadatelů. V pravidly stanoveném termínu 28.2 bude kalendář závodů rychlostní 
kanoistiky 2014 zveřejněn, spolu se Soutěžními směrnicemi SRK ČSK pro rok 2014. STK projedná návrhy 
11.2. Výbor projedná návrhy 18.2.                                       Ú-1/1/14 :   Z. Krpata  
                                                                                                           T:   18.2 2014 
                                  

□ 
 

Zpracování výsledků při hlavních závodech - Z. Krpata projedná podmínky zpracování závodů s poskytovateli 
servisních služeb v oblasti vyhodnocování výsledků (Sportis – M. Slabej, 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 
 

□ 
 

Komise rozhodčích – Z. Krpata prezentoval návrh složení komise - předsedkyně H. Charvátová, členové H. 
Koblicová, N. Kubíčková, B. Baďurová, Z. Rufer. Výbor po projednání schválil návrh komise rozhodčích - 
zkoušek pro získání licence mezinárodních rozhodčích ICF, včetně semináře, který se uskuteční v květnu t.r. 
před SP v Račicích, se zúčastní: M. Zemanová, J. Král, M. Dognerová, K. Kolářová, N. Kubíčková. Na 
zkoušky pro získání licence mezinárodního rozhodčích ICF Dračích lodí, k využití při MS Dračích lodí 2015 
v Račicích, svaz přihlásí a vyšle M. Zemanovou, H. Koblicovou. 
 

□ 
 

Komise veteránských soutěží – výbor rozhodl požádat B. Vernerovou, dosavadní představitelku komise, 
zpracováním a předložením návrhu na složení komise.        Ú - 3/1/14 :   B.Vernerová, P.Mokrý 
                                                                                                              T:   18.2. 2014  
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□ Příprava I.NZ Račice – Slovenský svaz (SZK) potvrdil zájem a předložil žádost o souhlas s konáním slovenské 
nominace v Račicích v termínu I.NZ. Výbor projednal a na návrh STK schválil konání nominačních závodů 
SZK v rámci I-NZ tak, jako v minulých letech. Náklady na stavbu tratě a na rozhodčí budou rozděleny mezi 
ČSK a SZK. Požadavek na kvalifikační závody SZK na II. NZ nebyl zatím slovenskou stranou předložen.  
 

□ 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  
 

□ Kontrola, vyhodnocení a návrhy na změny v aplikaci on-line přihlášek na webu kanoe.cz – předseda STK 
projedná s M. Vávrou potřebné úpravy v přihlašovacím modulu a dohodne další spolupráci. 
Předseda STK projedná další spolupráci.                  Ú-  5/1/14  : Z. Krpata 
                                                                                                   T:   18.2. 2014  
 
                                                                             

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

□  P. Hottmar informoval výbor o testování členů SCM, uskutečněném při testech RDJ, kde ještě mohli 
dodatečně splnit bodové limity do SCM M.Tegzová (nesplnila - nezařazena), E.Šlampová (nemocná- 
nezúčastnila se, nezařazena), K.Slivanská (nesplnila, a je proto zařazena do nižší finanční skupiny). 
Do SCM 2014 bylo zařazeno celkem 81 členů. Výbor složení SCM i rozdělení financí SCM 2014 
(předběžně odsouhlaseno) schválil. P.Hottmar zaslal do klubů informace o SCM 2014 a zahájil potřebnou 
administraci (kluby podepisují smlouvy a vyplňují všechny požadované dokumenty, začínají zasílat 
potvrzení o zátěžovém EKG nových členů SCM). 
 

□  Výbor projednal možnosti rozpočtu 2014 pro oblast talentované mládeže, prioritní rozpočtovou oblast 
sekce. Za předpokladu, že dotace z MŠMT (program II) bude totožná jako v roce 2013, bude kvůli navýšení 
rozpočtu SCM (nyní více členů než v r. 2013), nutné mírně snížit rozpočty SpS, případně dotaci oddílům na 
talentovanou mládež. Výbor rozhodl o limitu pro SpS na r.2014 ve výši  900.000 Kč. Uložil P.Hottmarovi 
provést na základě platných kritérií výpočet dělení financí mezi kluby a zahájit administraci s kluby 
(smlouvy a dokumentace SpS).  
 

□ Informace o připravovaných VT RDJ - Na soustředění na Zadově (16.-22.2.) je přihlášeno přes 30 
závodníků z různých klubů, vedoucím akce J. Andrlík + trenéři M.Hřivna (KKO) a F.Kučera (KVS). 
P.Hottmar zajistí administrativní podporu a zúčastní se při nedostatku trenérů (náhradník). Připravuje se VT 
na Obozu, oddíly P.Hottmarovi hlásí závodníky do jednotlivých termínů konání VT (4.-12.4. a 28.4.-4.5.). 
Vedoucím trenérem VT Oboz bude J. Andrlík.  
 

□  Kontrola tréninkových deníků členů SCM - J.Andrlík bude pokračovat v průběžné kontrole dat 
z tréninkových deníků, jejichž vyplňování je pro členy SCM povinné. Zásoba prázdných tréninkových 
deníků (500ks) je uložena ve skladu ČSK. Členové SCM dostávají každoročně deník zdarma, ostatní 
mohou deník zakoupit za 40Kč.  
 

□ Doplnění výstroje členů SCM a RDJ - funkční tréninková trička SCM (á 300,- Kč/kus), zakoupená 
z rozpočtu r.2013, byla poskytnuta členům SCM zdarma s tím, že členové RDJ je budou používat jako 
podkladová trika pod reprezentační dres při mezinárodních závodech (povinné stejné oblečení posádek). 

  
 

3.  Informace z RDS, RDJ, RDM 
 

 RDS    
□ P. Hottmar doplnil informace, které zasílá průběžně členům výboru v písemné podobě e-mailem. Kladně 

hodnotil přístup reprezentantů a trenérů k lednovým testům členů RDS, které se uskutečnily ve více termínech, 
aby se mohli zúčastnit všichni pozvaní sportovci.  
 

□ Nominační kritéria (NK) 2014, stanovující principy nominací na mezinárodní soutěže, předložené a schválené 
před prosincovou VH SRK ČSK, nově zvolený výbor opakovaně projednal a následně schválil. Jsou zveřejněna 
na www.kanoe.cz. V souladu s dlouhodobým plánem přípravy RDS pro OH 2016 a ohledem na potřebnou 
flexibilitu sestavování posádek, obsazování soutěží a jednotlivých disciplín, jsou dány široké pravomoci 
reprezentačnímu trenérovi. Uplatnění NK je vázáno na rozpočet RDS, který bude s konečnou platností znám 
v květnu (závislost na rozhodnutí MŠMT). 
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□ 
 
 
 
 

Informace o průběhu zimní přípravy reprezentantů - P. Hottmar informoval o plánech soustředění RSC. Vše se 
vyvíjí podle počasí a podmínek. Elitní závodníci Dukly se připravují v Livignu (ITA), VSC na Mísečkách. 
Výbor schválil poskytnutí financí Dukle na realizaci VT v Livignu s tím, že po zahájení financování Dukly ze 
státního rozpočtu 2014 budou prostředky svazu v plné výši vráceny. Většina jarních kempů v klimatických 
podmínkách je již zajištěna. V USA pro C2 a K4, V Portugalsku – Nelo kemp  a v Novigradu pro skupinu P. 
Fuksy, v JAR již jsou A. Kožíšková a J. Adam, v Austrálii bude J. Šebestová a další členové RCS absolvují 
soustředění v Itálii. 
 

□ 
 
 
 
 

P. Hottmar seznámil výbor s plány jednotlivých osobních trenérů reprezentantů. Mimo jiné byl diskutován 
záměr trenéra K.Leštiny pro vysokohorskou přípravu (závodník J. Dostál, letní příprava na vodě na přehradě 
v Livignu), kde zatím není zajištěné financování, a kde není jisté, zda bude možné v r. 2015 získat povolení a 
přípravu ve stejné lokalitě zopakovat. Výbor upozornil na dlouhodobý plán přípravy reprezentantů (Rio 2016) 
s tím, že rok 2014 je poslední rok, kdy je možné zkoušet nové postupy v přípravě před OH kvalifikací, a 
doporučil tomu přizpůsobit rozhodování. Bude se dále řešit. 
 

□ Příprava účasti na Akademickém MS – Česká asociace universitního sportu (ČAUS) uskutečnila  dvoustranné 
jednání se svazy k zabezpečení účasti sportů na akademických mistrovstvích světa v roce 2014. AMS 2014 
v rychlostní kanoistice se koná v Minsku (Bělorusko). Zastupováním svazu v této problematice byl pověřen P. 
Hottmar. Předjednána byla účast 15 závodníků + 3 trenéři, lodě se budou půjčovat od pořadatele AMS. Rozsah 
výpravy se bude odvíjet od možností rozpočtu ČAUS. 
 

□ Informace o plnění povinností osobních trenérů reprezentantů, zaměstnanců resortních sportovních center – P. 
Hottmar informoval výbor o komunikaci s profesionálními trenéry, která je na potřebné a dobré úrovni. 
Tréninkové plány reprezentantů zasílá P. Hottmarovi většina trenérů pravidelně. V několika málo případech 
však plány zasílány nejsou. Tam výbor uložil zjednat nápravu prostřednictvím vedoucích trenérů RSC. 
                                                                                              Ú- 6/1/14  :  P. Hottmar, P. Náprstek 
                                                                                                             T:   průběžně  
  

□ Příprava rozpočtu RDS – P. Hottmar přednesl a zdůvodnil návrh, který je cca o 500 tis. vyšší než v loňském 
roce. Vysokou položku představuje nákladné MS v Moskvě. Návrh rozpočtu RDS bude upraven po oznámení 
výše přidělené dotace z MŠMT. Do té doby (duben-květen) bude výbor pracovat s provizorní, úspornější 
variantou. Výbor ocenil pomoc RSC se zajištěním RDS v loňském roce, především se zajištěním dopravy na 
mezinárodní akce. SRK ČSK  mohla o to více vypomoci investicemi do přípravy reprezentantů. 
 

□ P. Hottmar informoval o spolupráci RDS s trenérem J.Dzidkowiecem – na základě zájmu osobních trenérů je 
projednáváno jeho zapojení do přípravy RDS a účast na akcích RDS v Evropě. Prioritou bude výpomoc při 
vedení závěrečné přípravy, nejvíce čtyřkajaku mužů. 
 

□ Předběžné přihlášky na akce - odeslány přihlášky na MEJ+U23 do Francie (doprava převážně autobusem) a MS 
do Moskvy (letecky). Na SP do Milána se musí posílat jmenovitá přihláška ještě před I.NZ, poté bude upravena. 
Řeší se komplikovaná doprava lodí na MS do Moskvy, které budou muset odjíždět v době konání MČR. 
Optimální způsob zajištění dopravy do Moskvy se bude dále hledat, výbor projedná 18.2. 
                                                                                              Ú- 7/1/14  :  P. Hottmar, P.Mokrý 
                                                                                                             T:   18.2.2014 
 

□ Ubytování RDS při SP v Račicích – pořadatel (vedoucí ubytování) přislíbil ubytovat 8 členů RDS v „úlech“ na 
kanále v Račicích a dalších zhruba 8 osob v hotelu Skif, případně v penzionu Veronika. P. Šebesta ověří, zda 
příslib platí.                                                                          Ú - 8/1/14  :  P. Šebesta 
                                                                                                             T:   18.2. 2014  
 

□ Informace o zajištění realizačního týmu RDS – P.Hottmar potvrdil zájem pokračovat v dobré spolupráci 
s fyzioterapeutem D.Vrbickým. V době jeho nepřítomnosti (jede na ZOH do Soči), bude zastoupen jím 
doporučenou kolegyní z oboru. Podobně doporučil pokračovat ve spolupráci RDS s masérem F. Kleinem, jehož 
práce je též dobře hodnocena, podobně jako působení a odbornost lékaře M.Říhy a činnost technika M.Boušího. 
Výbor po projednání schválil potvrzení kontraktů i pro rok 2014. Prodloužení smluv zajistí sekretariát 
                                                                                               Ú -  9/1/14 :  P. Mokrý, J. Boháč 
                                                                                                               T:   18.2. 2014  
 

□ Marketingová spolupráce s pojišťovnou Ergo, smlouvy s reprezentanty – výbor doporučil pokračovat v 
marketingové spolupráci, která zajistí bezúplatně pojištění léčebných výloh účastníků všech zahraničních akcí 
RDS a RDJ, dle možností až do OH 2016. Výbor též schválil pokračovat v uzavírání smluv s reprezentanty 
účastnících se reprezentačních akcí, ve stejném znění jako v r. 2013. Nutno přizpůsobit pouze novému OZ. 
                                                                                                Ú - 10/1/14  :  P. Hottmar 
                                                                                                                  T:   18.2. 2014  



 4 

  
 

□ Antidopingová prevence - P. Hottmar zveřejnil na www.kanoe.cz českou verzi aktuálního seznamu zakázaných 
látek, vydanou agenturou WADA pro rok 2014. Informoval, že letos mají dva členové RDS z ČR (vybraní ICF) 
povinnost čtvrtletně zasílat WADĚ hlášení o místech pobytu. Osobní trenéři byli ta tuto skutečnost upozorněni 
a budou plnění této povinnosti vybraným sportovcům pravidelně připomínat. Svaz zasílá na ICF přehledy o 
termínech a místech akcí RDS včetně seznamu sportovců.  
 

□ Doplnění výstroje RDS – fy.Newline, výrobce reprezentačního oblečení, vyhoví reklamaci a předělá 
reklamované reprezentační bundy, na kterých byla chybná trikolora.  
 

□ Spolupráce se sdělovacími prostředky - spolupráce s novinářem V. Chalupou byla po loňské sezóně ukončena. 
Od 1.11. 2013  pracuje  pro SRK ČSK sportovní novinářka Barbora Žehanová. První zkušenosti s její prací jsou 
dobré (100 let kanoistiky, křest knihy 100 let, anketa). Připravuje návrh mediálního plánu pro sezónu 2014. 
Rozpočet bude zachován v rozsahu r.2013. P.Hottmar připravuje pro www.kanoe.cz profily nejlepších 
závodníků. Některé podklady dosud schází, od členů Dukly zajistí P. Náprstek. 
                                                                                                Ú -   11/1/14 :  P. Náprstek, P. Hottmar 
                                                                                                                   T:   18.2. 2014 .  
 

□ Transport lodí na mezinárodní akce – změna předpisu EU, na dvounápravový vlek na lodě Techau bude potřeba 
řidičské oprávnění C+E. Dosud dostačující oprávnění B+E lze použít jen na auto a malý vlek nepřevyšující 
hmotnost 4,25t. Někteří často využívaní řidiči - osobní trenéři, kteří v místě soutěže plní trenérské povinnosti, 
nemají potřebné oprávnění a hrozí komplikace s dopravou lodí. Výbor projednal nastalou situaci a rozhodl, že 
po získání oprávnění C+E výbor poskytne částečnou kompenzaci nákladů trenérům, kteří budou zajišťovat 
dopravu lodí na akce RDS. Vozidla zapůjčená od Dukly Praha mohou řídit pouze její zaměstnanci. 
 

□ Připomínky svazu k řízení VSC MŠMT při USK Praha, projednané na oponentuře na podzim minulého roku, 
včetně návrhu na výběrové řízení na vedoucího trenéra, nejsou zatím vzhledem k nestabilní personální situaci 
ve vedení resortu řešeny. Po rozdělení kompetencí novým ministrem bude jednání s MŠMT obnoveno. Situace 
ve VSC Praha prozatím zůstává nezměněna.   

  
RDJ  

□ P. Hottmar podal zprávu o průběhu testů juniorských reprezentantů, které proběhly podle plánu. Z výsledků 
vyplývá celková stagnace vývoje výkonnosti sportovců. Osobní trenéři jsou o výsledcích informováni. Výbor 
doporučil pokračovat ve zveřejňování doporučení k tréninku mládeže na webu, s cílem zastavit stagnaci vývoje 
obecné připravenosti. Prosincové soustředění pro zájemce z řad adeptů RDJ na Božím Daru proběhlo úspěšně 
za dobrých sněhových podmínek. Jarní zahraniční kempy si kluby organizují samostatně (Novigrad – DEC, 
NYM a další, Sabaudia – USK a další, Bibione – CHO, POD, Peschiera u Lago di Garda – ZAM, CER.).  
 

□ Výbor schválil zajištění motivačních ocenění pro nejúspěšnější účastníky testů RDJ – dresy, drobné sport. 
Pomůcky, výživa, atp. Následující testy RDJ se uskuteční 15. února. P.Hottmar informoval o hledání nových 
impulzů v přípravě některých členů RDJ např. společná příprava klubů se zahraničními sparingpartnery.   
 

□ Podpora McDonald´s Olympic Hopefuls – juniorský reprezentant, vicemistr světa a Evropy 2013 T. Veselý byl 
přijat do skupiny podporovaných talentovaných sportovců. Jedná se o projekt podporovaný ČOV.     
 

□ Olympiáda mládeže YOG 2014 Nanjing - na základě dohody sekcí a ČOV bude na YOG nominován buď 
slalomář, nebo rychlostní kanoista podle výsledků na C1 na MEJ a MSJ 2014 (slalom x rychlost) 
 

RDM  
  

□ J. Boháč informoval o vydání nových mezinárodních pravidel maratónu ICF , které platí od 1. 1. 2014 a 
přinášejí do této disciplíny zásadní změny.  Reprezentační trenér T. Ježek zpracuje pro výbor rozbor hlavních 
změn a navrhne opatření pro domácí podmínky a pro činnost RD. Dále T. Ježek zašle výboru informace o 
sportovní přípravě reprezentantů maratónců (plány, evidence), předběžný rozpočet RD na 2014, příprava 
výjezdů RD, termíny předběžné přihlášky a aktuální informace.           
                                                                                              Ú - 12/1/14 :   T. Ježek.                                                                             

                                                                                                                T:   18.2. 2014 .   
 

□ Nominační kritéria RDM 2014 – byla již předběžně schválena novým výborem per-rollam. Výbor platnost 
kritérií potvrdil. 
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  4. Různé 
 

□ Předběžný rámcový rozpočet SRK ČSK 2014 – J. Boháč prezentoval dosud známé skutečnosti a čísla pro rok 
2014. P. Mokrý zašle členům výboru rámcový rozpočet k doplnění jednotlivými středisky a k aktualizaci, 
včetně předpokládaných příjmů. Rozpočet bude průběžně upravován v souladu upřesňovanými příjmy státní 
podpory. Vlastní zdroje svazu jsou k dispozici.                    Ú -  13/1/14 :   P. Mokrý 
                                                                                                                 T:   18.2. 2014 .  
 

□ Správa majetku ČSK – pověřený pracovník J. Heller informoval o aktuálním stavu majetku na Slapech-
Skalici, o převodu odběru médií na nájemce. Dále referoval o dokončení rekonstrukce sociálních zařízení 
v areálu vodáckého stadionu v Praze na Císařské louce. Náklady kryty z grantu Magistrátu a z vlastních 
zdrojů ČSK – výnosů z nájmů z minulých let. Výbor uložil J. Hellerovi pracovat na přípravě nájemního 
vztahu na období od 1. 1. 2015, namísto současné končící smlouvy. 
 

□ Národní olympijské centrum v Račicích – Výbor projednal Memorandum ČSK a ČVS (veslaři) o společných 
zájmech a postupu budování a správy centra v Račicích, byl informován o přípravě (v součinnosti s ČOV a 
jeho právní kanceláří) stanov nového spolku - Národní olympijské centrum vodních sportů Račice. Členové 
spolku budou ČSK a ČVS. Centrum bude spravovat majetek obou svazů a bude od r. 2015 příjemcem 
významných státních dotací na rekonstrukci areálu. Stanovy dostatečně ochraňují zcizení majetků obou svazů. 
Na nový spolek musí být přepsán do konce září 2014 znaleckými posudky oceněný majetek obou svazů. O 
převodech majetku ČSK rozhodne na základě souhlasu VH SRK ČSK konference ČSK. Podobných 
národních sportovních center pro další sporty (Nymburk, atd.) plánuje ČOV podporovat pět. 
Projednán návrh předběžného časového harmonogramu – dokončení a registrace stanov nového 
spolku do 31.3., dokončení znaleckých posudků převáděného majetku do 31.3., rozeslání podkladů 
delegátům mimořádné VH SRK ČSK 1. týden v dubnu, konání mimořádné VH SRK ČSK při M-ČR 
dl.tratě v Ústí n.L. 27.4., rozeslání podkladů delegátům konference ČSK 28.4. Časový harmonogram 
bude konzultován s ČVS, který musí absolvovat totožný postup, a projednán na příští schůzi výboru.  
J. Boháč bude informovat výbor o jednání ke generelu v Račicích.                                                                           
                                                                                                      Ú -  14/1/14  :  P. Mokrý, J.Boháč 
                                                                                                                   T:   18.2. 2014 
 

□ Příprava rekonstrukce areálu v Račicích 2015 – J. Boháč informoval výbor o problému s územním plánem 
obce, aktuálně hrozí rozšiřování těžby písku v Račicích, s cílem vybagrovat prostory na ukládání popílku. 
Těžba ohrozí úroveň vodní hladiny. Vzata na vědomí opatření ČSK – svaz zplnomocnil advokátní kancelář 
k zastupování a spolu s ČVS byly podniknuty právní kroky proti územnímu plánu. Cílem je nedopustit 
povolení těžby, která je mj. v rozporu s přijatou koncepcí rozvoje Ústeckého kraje.   
 

□ Příprava SP 2014 v Račicích - P.Šebesta a J. Boháč informovali o stavu příprav – připraveny smlouvy o 
pořádání s SC Račice, rozpočet, objednány hlavní služby, zprovozněn web, rozeslány informace národním 
federacím, (zatím přihlášeno 18 států ),  jmenován organizační výbor. Ředitelem organizačního výboru je P. 
Šebesta.  Rozpočet je shodný, jako byl na SP v loňském roce. Připravuje se podpis smlouvy s ICF, (podpisy 
předsedy ČSK J. Pollerta zajistí P. Mokrý )  P. Šebesta komunikuje s dodavatelskou televizí ICF, která vyrobí 
přenos.   Příští schůze OV se koná 3.2.                                 Ú - 15/1/14  :  P. Šebesta, P. Mokrý 
                                                                                                                 T:   18.2. 2014 
 

□ Problémy s termínem ME 2015 -  projednání  postupu ČSK, který je z rozhodnutí ECA pořadatelem ME 
2015. Ve stejném roce se z rozhodnutí Evropských olympijských výborů konají Evropské hry (včetně 
rychlostní kanoistiky, přesný program není dosud znám). Proto se hladá obtížně termín pro ME 2015. ECA 
navrhla termín konání 22. – 24. 5. 2015,  týden  po SP v Duisburgu. Řeší se kolize s termíny dalších závodů 
SP 
                                                                                                Ú - 16/1/14  :   P. Šebesta 
                                                                                                                  T:   18.2. 2014 
 

□ Výbor diskutoval problematiku pohybu lodí na kanále v Račicích, při VT veslařů a kanoistů v exponovaných 
termínech. Bude doporučeno vedení kanálu intenzivně komunikovat s vedoucími družstev při nástupu i 
v průběhu VT a napomoci hledat dohodu. K předcházení kolizím pomůže dodržování režimu stanoveného 
provozním řádem, vzájemná tolerance a ohleduplnost.  
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□ Vyhodnocení ankety nejlepší kanoista roku 2013 – výbor se shodl na dobrém organizačním zajištění společné 
svazové akce, konané  9.1., včetně mediálního ohlasu a pozornosti médií. J. Boháč poděkoval P. Hottmarovi a 
P. Mokrému za přípravu akce za SRK a informoval o problematice názvu společné ankety, kterou musí svaz 
do budoucna řešit. Výbor doporučil, aby akce jednoznačně byla ve vlastnictví svazu a byla pořádána podle 
jeho potřeb a představ. 
 

□ Informace o nové internetové stránce ČSK - majitel domény a stránek, člen RD ve vodním slalomu  S.Ježek, 
vytvořil k výročí 100 let kanoistiky z vlastní iniciativy a na své náklady nové stránky, s moderním redakčním 
systémem, s dokonalejší funkčností a vyšším uživatelským komfortem. Strukturu a přehlednost stránek ocenilo 
nezávisle několik sportovních novinářů. Výbor doporučil jednat s majitelem o podmínkách správy stránek. 
Administrátorem aplikací pro sekci rychlostní kanoistiky zůstává M. Vávra. J. Boháč projedná správu webu a 
propojení na portál I-Sport, který zahájil spolupráci s dalšími 40 národními sportovními svazy. P.Hottmar 
prověří s M.Vávrou funkčnost všech aplikací pro rychlostní kanoistiku. 
                                                                                                 Ú -  17/1/14  :   P. Hottmar, J. Boháč 
                                                                                                                    T:   18.2. 2014 

 

□ Výbor SRK ČSK projednal a schválil nominaci Bedřicha Dvořáka (Pedro) z KVS do síně slávy Unie 
profesionálních trenérů Českého olympijského výboru za jeho dlouholetou úspěšnou práci s mládeží a za 
výchovu talentů pro klub a státní reprezentaci. Do ankety ČOV „Trenér roku“ výbor schválil návrh sekce 
kanoistiky na divokých vodách nominovat za ČSK trenéra mistra světa V. Hradilka, Miloslava Říhu. 
 

□ ČSK obdržel žádost od společnosti Taiko (provozovatel Žlutých lázní v Praze na Vltavě) o souhlas s 
provozováním vodního lyžování, wakeboardingu,  wakeskatingu a wakesurfingu na vodní ploše o rozměru 
25m x 650m, ohraničené bójkami podél Veslařského ostrova. K provozování aktivit je nutný speciální 
motorový člun. ČSK vyslovil nesouhlas se záměrem z důvodu výrazně negativního dopadu na lodní dopravy 
v Praze na Vltavě a tím bezprostřední ohrožení zdraví lidí a majetku, včetně členů ČSK a jejich majetku. O 
dalším postupu správního řízení zjistí informace na legislativním oddělení ČUS P. Mokrý. 
                                                                                                Ú -  18/1/14 :   P. Mokrý 
                                                                                                                  T:   18.2. 2014 

 

□ J. Boháč informoval o dozvucích oslav 100 let kanoistiky, o finančním pokrytí akce z připravených rezerv 
společného rozpočtu ČSK, bez dopadu na rozpočet SRK ČSK, o prodeji knihy přes e-shop www.iolympia.cz, 
viz web ČSK. Z nákladu 1500 ks je k dispozici již pouze cca 800 výtisků.  
 

□ Situace Sportovního gymnázia v Pardubicích – SRK ČSK byla začátkem ledna 2014 informována, že Rada 
zastupitelstva Pardubického kraje rozhodla, jako zřizovatel, o zrušení gymnázia z důvodů nedostatku 
prostředků na provoz a údržbu budovy. J. Boháč informoval výbor o okamžité reakci ČSK dopisem 
hejtmanovi a jednáním, a součinností s veslařským svazem. Výsledkem je revokace rozhodnutí Rady a dopis 
hejtmana, ve kterém potvrzuje zachování a další podporu sportovního gymnázia v Pardubicích.  
 

□ Žádost 1. Centra zdravotně postižených jižních Čech, o.s. v Českých Budějovicích – centrum, zastoupené  
Jiřím Smékalem, ředitelem a trenérem, požádalo svaz o zaslání informací o kanoistice pro tělesně postižené 
„parakanoí“ v ČR. Požádal o metodiku, pravidla, kontakty na výrobce speciálních lodí. P. Mokrý požadované 
informace  poskytl.  Výbor vzal informaci na vědomí s tím, že v rámci pořádání ME 2015 i MS 2017 bude 
nutné této oblasti věnovat pozornost, neboť soutěže tělesné postižených jsou v programu obou šampionátů.  
 

□ Školení trenérů SRK ČSK - P. Hottmar informoval o připraveném školení trenérů II. třídy. 19. 1. 2014 většina 
trenérů zakončila obecnou část školení na VOŠ ČUS. 25.1 začíná speciální část školení, kterou organizuje 
SRK ČSK. Prostory jsou zajištěny, přednášející odborníci nasmlouváni, studijní materiály připraveny včetně 
podkladů pro testy. Očekává se účast téměř 30 přihlášených posluchačů. 
 

□ Termíny schůzí SRK ČSK  - výbor akceptoval následující plán schůzí: út. 21.1, ú 18.2, ú 18.3, st 24.4, ú 20.5 ú 
17.6, dále pouze orientační termíny, které se budou ještě upřesňovat: ú 22.7, ú 12. 8, ú 2.9, ú  7.10, ú 4.11. 
So 29.11 VH,    
 

  
  
 
Zapsal: P. Mokrý 
 
Příští schůze výboru se uskuteční 18.2. od 14:00 na Strahově 
        


