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Zápis z 6. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 14. 7. 2020 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□  „Super víkend mladých kanoistů“ – Výbor hodnotil celou akci jako velmi zdařilou. Některé závody v rámci 

druhého supervíkendu proběhly o týden, resp. o dva týdny později kvůli velké vodě, ale i tak se uskutečnilo 16 

závodů po celé republice, se zajímavým mediálním ohlasem. Z. Krpata zaslal výboru hodnocení s celkovým 
počtem účastníků jednotlivých akcí. Výsledky všech závodů jsou zpracovány a Z. Krpata zajistí obratem  jejich 

zveřejnění na webu kanoe.cz. Výbor SRK schválil poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč a formu výplaty 

každému pořadateli v rámci „super víkendu“ na pokrytí části nákladů související s organizací. Sekretariát začne 
s administrativou výplaty příspěvku.                                                    Ú: 1/6/20 –J. Adam 

                                                                                                               T: 31. 8. 2020 
 

□ 
 

Revize termínové listiny 2020 – po projednání formátu hlavních domácích závodů s R-SCM předseda STK Z. 

Krpata zapracoval do termínové listiny nové podzimní termíny celostátních závodů. Pořadatelé podzimních 

regionálních závodů potvrdili Z. Krpatovi pořadatelství akcí v daném termínu do 30.6. Výborem schválená 
termínová listina byla v aktualizované podobě zveřejněna na webu kanoe.cz.  
 

□ 

 

Hlavní domácí závody 2020 - pro projednání předložených návrhů STK byly výborem projednány a schváleny.  

 Mistrovství ČR krátké tratě – Račice – závod proběhne v původně plánovaném termínu 30. 7. – 2. 8. 2020 

v plném rozsahu s tím, že STK si vyhrazuje právo na změnu programu MČR tak, aby byl v souladu s vládními 
nařízeními (Covid). S pořadatelem je domluveno zpřísněné hygienické zabezpečení areálu NOC Račice včetně 

sektorového rozdělení. Časový pořad a disciplíny byly konzultovány s reprezentačním trenérem P. Hottmarem 

tak, aby vyhovovaly nominacím na mezinárodní soutěže. Slavnostní nástup oddílů je plánován na sobotu. 
Parkování je nastaveno ve stejném režimu, jako v loňském roce, a to jedno oddílové auto zdarma, ostatní pak 

100 Kč/auto/den. Výbor projednal a schválil způsob využití, cenový limit a umístění velkoplošné obrazovky 

na bok věže, která bude zobrazovat výsledky a bude použita pro medailové ceremoniály. Projednat 

s dodavatelem videozařízení a se zpracovatelem výsledků                  Ú: 2/6/20 – Z. Krpata 

                                                                                                               T: 20. 7. 2020 
 

I. náhradní ČP mládeže – Račice v termínu 28. 8. – 30. 8.220 a II. náhradní ČP mládeže – Račice v termínu 12. 
9. – 13. 9.2020. Projednán a schválen rámcový program závodů, které budou využity mj. pro sestavování 

žebříčků SCM na rok 2021. Na obou akcích nebudou startovat dospělí. Počítá se startem benjamínků A, B, C.  
 

Mistrovství ČR na 5 km v Praze - je schváleno v termínu 26. 9. – 27. 9. 2020. Budou vypsány seniorské i 

veteránské kategorie. 
 

MČR v kanoistickém maratónu – do termínové listiny byl zařazen náhradní termín M-ČR v maratonu. Závod 
se uskuteční 5. 9. v Praze - Zbraslavi. 
 

□ 

 

Ú – 1/8/19 je plněn: Zajištění softwaru pro zpracování výsledků regionálních závodů – M. Slabej představil 

jednoduchý software na výsledkový servis pro regionální závody. Z. Krpata projednal konkrétní požadavky na 

úpravu podoby a funkcí softwaru a jeho provozu. Software bude testován pravděpodobně na závodech 
v Černožicích. Po testování bude představena finální verze.  
                                                                                

□ 
 

 

Komise rozhodčích – předseda STK podal informaci, že po revizi termínové listiny KR aktualizovala nominaci 

vrchních rozhodčích na hlavní domácí závody. KR zvolila nový způsob nominace rozhodčích, vrchní rozhodčí 

předloží návrh nominace rozhodčích na závod, která bude komisí schvalována. 
           

□ 

 

NOC-VS Račice – po kritickém hodnocení připravenosti areálu NOC na červnové reprezentační testy připravil 

Z. Krpata soupis požadavků a rozpis prací (manuál) pro NOC, které je potřeba zajistit pro hladký průběh M-
ČR. Z. Krpata bude průběžně kontrolovat jeho plnění s technickým ředitelem NOC. 

                                                                                                              Ú: 3/6/20 – Z. Krpata 

                                                                                                              T: 29. 7. 2020 
 

□ 

 

Ú – 3/3/20 odloženo: Elektronizace registračních průkazů – na zasedání výboru proběhla diskuse o 

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

projedná na jednom ze svých jednání.    
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□ 
 

 

 

□ 

 

Aktualizace webu kanoe.cz – M. Vávra zajistí aktualizaci webu, zejména tabulky s výsledky tak, aby byla 

v souladu s aktualizovanou termínovou listinou.                                 Ú: 4/6/20 – Z. Krpata 

                                                                                                              T: 29. 7. 2020 
 

Podpora pořadatelů regionálních závodů – po revizi termínové listiny výbor schválil výši příspěvků 

pořadatelům regionálních závodů, sekretariát zajistí průběžné zúřadování podpory. 

                                                                                                              Ú: 5/6/20 –J. Adam 

                                                                                                              T: 31. 10. 2020 

 

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

□ Ú – 8/1/2020 trvá: Podpora trenérů v klubech – výbor diskutoval lednový návrh P. Hottmara nové vyšší a 

trvalejší finanční podpory trenérů mládeže v klubech. V březnu a znovu v dubnu P. Hottmar navrhl část financí 
RD 2020 smluvně použít na činnost trenérů RDJ v klubech, jako mimořádnou podporu z rozpočtu RD 2020.  
 

□ 

 

Bodování do žebříčku SCM – R-SCM na své poslední schůzi navrhla počet startů, které se budou započítávat 

do bodování 1. kola výběru SCM. Všechny kategorie si započítají jeden neúspěšnější start na dlouhé trati, na 

krátkých tratích žactvo 4, dorost 5 a junioři 6 startů. Systém navrhla rada neměnit, nejúspěšnější starty se 

závodníkům budou vybírat ze všech závodů ČP na singlech a deblech dle tradičního bodování umístění. Počty 
vybraných v jednotlivých kategoriích určí RSCM na speciální schůzce po I. náhradním ČP mládeže začátkem 

září. Kompletní kritéria výběru do SCM 2021 budou zveřejněna nejpozději před II. Náhradním ČP mládeže. 

Výbor návrhy Rady SCM schválil. J Boháč upozornil, že nová Národní sportovní agentura bud pro financování 
SCM v roce 2021 požadovat předložení svazové koncepce práce s mládeží a vyzval hlavního trenéra SCM 

k postupné přípravě části za SRK. 
 
 

       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 jsou podepisovány.    
                                                                        

□ 

 

Ú - 4/5/2019 je plněn: Tréninkové plány reprezentantů – výbor připomněl reprezentačnímu trenérovi, aby od 

vedoucích RSC vyžadoval a pravidelně monitoroval plány přípravy reprezentantů. Současně, aby upozornil 

vedoucí RSC na důslednost v předkládání plánů od střediskových trenérů. T. Ježek a P. Náprstek budou 

požádáni o informaci, jak trenéři povinnosti, vyplývající z dohod mezi ČSK a RSC, plní. 
 

□ 
 

Strojní investice pro státní reprezentaci – Podána informace o realizaci nákupu materiálu (lodě pro RD, 
mikrobus pro RD).  

 

□ Mezinárodní závody 2020 – mezinárodní federace ICF a ECA potvrdily konání SP Szeged (23. – 27. 5. 2020) 
a ME Bascov (15. – 18. 10. 2020), ale nepředvídatelný vývoj pandemie Covid 19 vše může kdykoliv změnit. 

Výjezdy se budou s obezřetností připravovat.                                  Ú: 6/6/20 – P. Hottmar 

                                                                                                           T: 20. 9. 2020 
 

 

□ 

 

Ú – 2/4/20 je plněn: Rozpočet RDS – P. Hottmar připravil ve spolupráci se sekretariátem upřesněný návrh 

rozpočtu RDS. Rozpočet bude aktualizován, až bude známo finální rozhodnutí o konání mezinárodních soutěží 

2020 ze strany ICF a ECA. 
                                 

□ 

 

Nominační kritéria RDS 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar výbor informoval, že M-ČR bude jediným 

nominačním závodem. Pořadatelé SP a ME dosud nevydali časové pořady závodů, nominace bude upřesněna 

po jejich zveřejnění. Časový pořad MČR byl společně s předsedou STK upraven tak, aby se disciplíny nekryly 
a nebyly v těsném sledu za sebou. Výbor vzal informaci na vědomí.  
 

□ 

 

Tréninkový deník Yarmill – proběhla diskuse o možnostech sjednocení záznamu tréninkových dat sportovců. 

P. Náprstek podal informaci o testování tréninkového deníku Yarmill na Dukle. V ASC Dukla nakoupí licence 

a od příštího roku bude pro sportovce všech odvětví povinné vyplňovat tréninkový deník Yarmill. VSC 
vyplňuje deníky v jiném formátu, v návaznosti na technologie GPS. Struktura zaznamenávaných dat o tréninku 

je v obou případech stejná a data lze historicky porovnávat.  
                                 

□ 

 

Plánované podzimní VT reprezentantů – skupina Fuksů plánuje podzimní kemp v Japonsku, skupina K. 
Leštiny v Chula Vista, vše bude záležet na vývoji celosvětové pandemie Covid 19. Financování přípravy je 

zajištěno. 
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□ 

 

Antidoping – otevřena otázka činnosti ADV ČR, v současnosti není přehledné, kdo ze sportovců je v národním 

registru pro hlášení míst pobytu. J. Boháč informoval, že ADV ČR má v krátké době již třetího ředitele. 
Sekretariát zjistí a vyžádá seznamy sportovců s touto povinností na Antidopingovém výboru ČR. 

                                                                                                             Ú: 7/6/20 – J. Adam 

                                                                                                             T: 30. 7. 2020 

RDJ 
 

 
 

□ Mezinárodní závody 2020 – Po zrušení MSJ z důvodu pandemie bylo zrušeno bez náhrady i MEJ Moskva. 
Jediným závodem sezony pro juniory bude závod Olympijských nadějí v Szegedu 17. – 20. 9. 2020, kde je 

plánovaná mimořádná účast 18-ti letých (narozených v r. 2002). Nominace na OH naděje bude sestavena na 

základě výsledků MČR. Po skončení MČR se v neděli uskuteční tradiční schůzka trenérů ohledně nominací na 

OH naděje. P. Hottmar informoval výbor o přípravě  plánovaných VT v SC Nymburk 8. - 15. 8. a v Račicích 
18. - 27. 8. pro nominované na OH naděje. Výbor doporučil nominovat na závod dostatečně široký tým a 

odpovídající doprovod. Informace bude poskytnuta oddílům           Ú: 8/6/20 – P. Hottmar 

                                                                                                            T: 20. 9. 2020 
 

□ Ú – 3/4/20 je plněn: Rozpočet RDJ – rozpočet je nadále aktualizován s vývojem situace a rozhodnutí ICF a 

ECA o zrušení mezinárodních soutěží 2020. 

RDM  

□ 

 

Plán akcí RDM 2020 – Reprezentační trenér T. Ježek potvrdil, že ME-M Budapešť je plánováno 1. – 4. 10. Po 
zrušení MS-M plánuje reprezentační trenér T. Ježek účast širšího výběru reprezentačního družstva na ME-M. 

Výbor návrh jednomyslně podpořil. 
 

□ 

 

Závod Slapy – Praha – první maratón sezóny proběhl v termínu podle plánu, za mezinárodní účasti některých 

rakouských a německých klubů. Na doporučení reprezentačního trenéra nechyběli na startu naši reprezentanti.  

Výsledky jsou zveřejněné. 
 

□ 

 

M-ČR v maratónu – po projednání s předsedou STK Z. Krpatou byl zvolen nový termín a pořadatel M-ČR 
v maratónu. M-ČR v maratónu se uskuteční 5. 9. v Praze na Zbraslavi zároveň jako nominační závod na ME-

M Budapešť. Informace bude zveřejněna T. Ježkem na webu kanoe.cz. Výbor nový termín a pořadatele M-ČR 

v maratónu schválil. Mistrovský závod se kryje s Východočeským vodáckým maratónem, který proto nebude 
součástí seriálu závodů započítávaných do ČP v maratónu. Nominační kritéria RDM, která byla vydána 

počátkem roku, jsou platná. Nominovaným reprezentantům na OH naděje, ME Bascov a SP Szeged nebude 

umožněno startovat na M-ČR v maratónu (nominačním závodě). 

 

            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 14/1/2020 je plněn: Rozpočet sekce 2020 - Po upřesnění rozsahu domácích soutěží byl upřesněn rozpočet 
sekce a předběžně byla navržena výše podpory oddílům v letošní sezoně, která by neměla být v celkovém 

objemu nižší, než v loňském roce. Plán činnosti a tím čerpání rozpočtu reprezentací zatím nejsou jisté. Na příští 

schůzi výboru bude podle možností rozpočet projednán, upřesněn a bude schválena výše podpory oddílům. 

                                                                                                              Ú: 9/6/20 – J. Adam 

                                                                                                              T: 18. 8. 2020 
 

□ Správa objektů ČSK – J. Boháč a P. Bednář informovali, že novému nájemci kempu v Praze na Císařské louce 

byla na jeho žádost vzhledem k nouzovému stavu, omezení cestování a zákazu provozování ubytovacích služeb 

smluvním dodatkem č. 1 odložena splátka nájemného za druhé čtvrtletí. Výbor následně, po projednání schválil 
nájemci splátku za druhé čtvrtletí odpustit v plné výši. Správce objektů ČSK P. Bednář připravil k tomuto 

dodatek č. 2 k nájemní smlouvě. P. Bednář provede v letních měsících monitoring obsazenosti kempů na 

Skalici a Císařské louce.  
  

□ 

 

Victoria VSC – projekt „Trenéři do lavic“ – mimo resortních trenérů Victoria VSC se ke studiu přihlásili i 

někteří nerezortní trenéři. Sekretariát podá žádost o udělení výjimky pro Jakuba Zavřela, který nesplňuje 

podmínku přihlášení ke studiu a nemá trenérskou třídu B. ČSK bude spolufinancovat projekt – přednášky UK 
FTVS ve speciální části výuky, kterou má v gesci Milan Bílý. 
 

□ 

 

Specializace kanoistika na UK FTVS – podána informace k plánovanému rušení specializace kanoistiky na UK 

FTVS. Proběhlo zasedání akademického senátu FTVS, který má hledat ve spolupráci se svazy řešení. Další 

postup diskutují J. Boháč, M. Doktor a M. Bílý spolu s představiteli dalších ohrožených sportů. UK FTVS, 
přestože je státní vzdělávací institucí, bude pravděpodobně podmiňovat zachování výuky specializace finanční 

podporou ze strany svazů. Jednání stále probíhají, J. Boháč bude výbor průběžně informovat o vývoji situace.  
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□ 

 

Prodej svazového mikrobusu Ford Transit – Výbor schválil prodej svazového vozu Ford Transit společně 

s vlekem značky Sport Yacht. P. Mokrý připravil podklady k prodeji včetně odhadní ceny a po konzultaci s 
právníky navrhl postup prodeje oslovením klubů a obálkovou metodou. Informace o plánovaném prodeji bude 

rozeslána emailem oddílům a vůz i s vlekem bude vystaven k prohlídce na MČR Račice. 

                                                                                                           Ú: 10/6/20 – P. Mokrý, J. Adam 

                                                                                                            T: 20. 9. 2020 
     

□ 

 

Ú – 5/4/20 trvá: Inventura majetku – Výbor schválil vyřazení nepotřebného majetku z inventury podle 
aktualizované evidence. Jmenovaná likvidační komise potvrdí připravené likvidační protokoly.  

                                                                                                                                                        Ú: 11/6/20 – J. Adam 

                                                                                                               T: 18. 8. 2020 
 

□ Konference ČSK – výroční konference ČSK hladce proběhla 22. 6. 2020, schválila předložené výroční zprávy 
jednomyslně. Zápis a přijatá usnesení budou zveřejněna na webu kanoe.cz. Potřebné dokumenty budou 

založeny do sbírky listin spolkového rejstříku. Konference také přijala nový oddíl Kajak klub, z.s., který poslal 

přihlášku a splňuje podmínky přijetí do ČSK.                                     Ú: 12/6/20 – J. Adam 

                                                                                                              T: 18. 8. 2020 
 

□ Program Covid - Sport – J. Boháč informoval, že Národní sportovní agentura vypsala dotační program na 
podporu sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií Covid-19. Sekretariát připraví a podá 

žádost o dotaci za marně vynaložené náklady k přípravám Evropské olympijské kvalifikace a Světového 

poháru, který se měl konat v květnu letošního roku, ale z důvodu pandemie byl ICF bez náhrady zrušen. 

                                                                                                     Ú: 13/6/20 – J. Adam, P. Šebesta 
                                                                                                              T: 31. 8. 2020 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná: 18. 8. 2020 

 


