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Zápis z 10. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 15. 11. 2022 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 
 

Z jednání STK – předseda STK informoval, že poslední jednání STK proběhlo korespondenčně. Předseda STK 

Z. Krpata zaslal výboru podklady k tomuto jednání STK. Komise se zabývala především přípravou termínové 

listiny 2023 a novým modelem ČP benjamínků. Výbor vzal informaci o obsahu a formě jednání na vědomí. 
 

□ 
 

Ú – 1/8/22 trvá: Návrh programu MČR 2023 – STK předloží návrh programu MČR 2023 s řešením, jak se 

vypořádat s přetíženou kapacitu závodu díky vysokému počtu účastníků a vypsaných kategorií. 
 

□ 
 

Ú - 1/9/22 je splněn: Domácí termínová listina 2023 – po projednání předseda STK Z. Krpata předložil výboru 

návrh termínové listiny hlavních domácích soutěží 2023. Po diskusi byl tento návrh výborem schválen, bude 

zveřejněn na webu kanoe.cz. Následně Z. Krpata zarezervoval termíny hlavních domácích soutěží 2023 

plánované v NOC vodních sportů Račice. 
 

□ 
 

Ú – 2/8/22 je splněn: ČP benjamínků – Předseda STK Z. Krpata předložil výboru projednaný návrh ČP 

benjamínků 2023. Nový formát ČP benjamínků bude obsahovat 8 jednodenních závodů (pořadatelé jsou 

předjednáni), benjamínci se kvalifikují na MČR po absolvování alespoň čtyřech závodů ČP, rovněž účast 

benjamínků alespoň na čtyřech závodech ČP bude podmínka pro započítání do SpS. 
 

□ 

 

ČP mládeže a MČR oddílů – Z. Krpata zaslal členům výboru ke kontrole zpracované pořadí ČP mládeže a 

MČR oddílů 2022. Pořadí ČP mládeže a MČR oddílů 2022 bylo výborem po projednání schváleno a bude 

zveřejněno na webu kanoe.cz. Vyhlášení MČR oddílů proběhne na valné hromadě sekce 3.12. a vyhlášení ČP 

mládeže proběhne tradičně v rámci testů RDJ v lednu 2022. Z. Krpata zajistí poháry pro vítěze MČR. Výbor 

projednal návrh STK bodování do žebříčků, ČP mládeže a MČR oddílů 2023. 
 

□ 

 
 

Ú – 2/9/22 je splněn: Neshody s pořadatelem při vyúčtování proběhlých domácích soutěží v NOC -  všechny 

domácí soutěže sezóny 2022, které proběhly v NOC jsou po zdlouhavých jednáních vyúčtovány.                                                                                                        

□ Ú – 5/2/22 trvá: Výběrové řízení na pořádání domácích soutěží a výcvikových táborů RD a SCM – příprava 

návrhu zadání výběrového řízení pokračuje. Probíhají jednání s ředitelem NOC M. Kurfirstem o nastavení 

cenových mantinelů za poskytnuté služby a o věcných požadavcích zadání. K vypsání výběrového řízení bude 

využito externích právních služeb. 
 

□ 
 

Ú – 3/9/22 trvá: Komise rozhodčích – STK připraví návrh s doporučeným počtem rozhodčích na hlavní domácí 

soutěže 2023 pro zajištění jejich hladkého průběhu, který předloží výboru ke schválení. Nominaci vrchních 

rozhodčích a jejich zástupců na hlavní domácí soutěže 2023 navrhne KR, k nominaci vydá stanovisko STK a 

následně ji schválí výbor.  

KR předložila výboru nominace mezinárodních rozhodčích pro sezonu 2023, výbor takto navrženou nominaci 

rozhodčích schválil, sekretariát zajistí odeslání nominací na ICF a ECA. 

Ú: 1/10/22 – M. Dognerová, Z. Krpata 

                                                                     T: 31.12.2022 
                                                                                                                    

□ 

 

Pravidla a soutěžní směrnice 2023 – Z. Krpata připraví aktualizovaná pravidla a soutěžní směrnice. 

                                                                                    Ú: 2/10/22 – Z. Krpata 

                                                                   T: 28.2.2023 
 

□ 
 

Rozpočet STK – podána informace o průběžném čerpání rozpočtu STK, probíhá v rámci schváleného rozsahu. 

Předseda STK připraví na příští schůzi výboru návrh rozpočtu STK 2023. 

                                                                                                                                                                                                                                                   Ú: 3/10/22 – Z. Krpata 

                                                                                                               T: leden 2023  
 

□ 

 

Sporný přestup – Z. Krpata informoval výbor o vývoji sporu ohledně přestupu jednoho závodníka mezi dvěma 

kadaňskými kluby. Oddíl Kajak klub Kadaň současně podal podnět na zahájení disciplinárního řízení dle 

disciplinárního řádu SRK ČSK. Po seznámení s informacemi a po projednání výbor dospěl k závěru, že 

disciplinární podnět se týká vnitřních záležitostí klubu, které ČSK nemá kompetenci řešit. Dále výbor po 

seznámení s informacemi konstatoval, že změna členství závodníka proběhla v souladu se stanovami obou 

klubů a nejedná se o přestup podle Řádů ČSK. 
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2.   Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež 
 

□ 

 

Výběr do SCM 2023 – P. Hottmar podal informaci o proběhlých obecných testech SCM, 2. kola výběru do 

SCM 2023, které se uskutečnily 5. – 6. 11. 2022 v Praze. Obecné testy SCM splnilo prozatím 104 sportovců a 

sportovkyň, výsledky testů byly zveřejněny na webu kanoe.cz. Náhradní termín testů byl stanoven na 10. 12. 

2022. Výbor vzal informaci na vědomí. 
 

□ Ú – 4/9/22 trvá: Školení trenérů SRK ČSK– projednán a schválen návrh na zajištění trenérského kurzu. Kurz 

trenérské třídy C bude otevřen v zimních měsících pouze v případě většího počtu zájemců, zájemci se mohou 

hlásit P. Hottmarovi. O trenérském kursu budou členské oddíly informovány, informace bude zveřejněna na 

webu kanoe.cz.                                                                                                Ú: 4/10/22 – P. Hottmar 

                                                                                                                         T: leden 2023 
 

□ Nastavení disciplín mládeže 2023 – RSCM projedná nastavení disciplín mládeže v průběhu ledna, čeká se na 

zveřejnění disciplín na MS a MSJ, ME a MEJ ze strany ECA a ICF. 
 

□ Návrh koordinace činnosti SCM v oblasti Moravy – Výbor projednal projekt připravený Z. Janečkem a M. 

Kapounem v součinnosti s kluby Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. 

Projekt koordinuje působení tamních SCM s cílem zefektivnit sportovní přípravu malých tréninkových skupin. 

Návrh byl projednán výborem a po doplnění požadovaných informací se jím bude výbor dále zabývat. 

 
 

       3.    Reprezentační družstva seniorů, juniorů, maratonu (RDS, RDJ, RDM) 
 

RDS    

□ 

 

Plánované akce RDS 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar spolu s vedoucími ASC a VSC podali aktuální 

informace z právě probíhajících a plánovaných podzimních VT v lepších klimatických podmínkách. Výbor 

vzal na vědomí. 
 

□ 

 

Ú – 4/4/21 plněn: Koncept sportovní přípravy skupiny kanoistek – K. Kožíšek zaslal výboru návrh plánu 

přípravy kanoistek 2023, nad kterým se před schůzí výboru sešla pracovní skupina M. Doktor, P. Hottmar, Z. 

Krpata a K. Kožíšek. Skupina dále řešila přípravu dlouhodobějšího konceptu přípravy kanoistek, zatraktivnění 

a propagaci této disciplíny v klubech. Výbor po projednání a zpřesnění podmínek schválil spolupráci 

s reprezentačním trenérem kanoistek na další období, sekretariát zajistí přípravu smlouvy. 
              

□ 
 

Oponentury výsledků a plánů ASC a Victoria VSC – J. Boháč podal informaci o proběhlých jednáních na ASC 

Dukla a VSC Victoria, kde byly shrnuty výsledky činnosti center za rok 2022, potvrzeny návrhy personálního 

obsazení center na sezonu 2023 schválené svazem, plány přípravy v RSC pro přípravu v roce 2023, a byl 

prezentován záměr svazu na sjednocení diagnostiky sportovní přípravy reprezentantů v RSC v obou rezortních 

centrech. Za SRK se zúčastnil J. Boháč, P. Hottmar, za ČSK předseda S. Ježek. 
 

□ 

 

Odměny za výsledky na mezinárodních soutěžích – po projednání výbor schválil návrh kritérií pro výpočet 

odměn za výsledky na mezinárodních soutěžích v roce 2023 včetně odměn za vyjetí kvalifikačních místa na 

OH 2024, bude zveřejněno spolu s NK RDS 2023 jako jejich příloha. 
 

□ 

 

Ú – 6/9/22 je splněn: Odměny za výsledky na mezinárodních soutěžích 2022 – Odměny za výsledky na 

mezinárodních soutěžích 2022 byly vyplaceny.                                                                           
 

□ 

 

Evropské hry Krakow 2023 – P. Hottmar podal informaci o potvrzených 15 účastnických míst na hry pro český 

tým, které byly vyjety na ME v Mnichově. ČOV odeslal potvrzení vyjetých 15 míst na EOV. Vzato na vědomí. 
 

□ 

 

Ú – 7/9/22 trvá: Realizační tým reprezentačního družstva a odměňování resortních trenérů – P. Hottmar 

připraví návrh realizačního týmu reprezentačního družstva včetně odměn za vykonávanou práci.  
 

□ 

 

Rozpočet RDS 2023 – reprezentační trenér P. Hottmar připraví na příští schůzi návrh rozpočtu RDS 2023.  

                                                                                                                                                                                                                    Ú: 5/10/22 – P. Hottmar 

                                                                                                                    T: leden 2023 
 

□ 

 

Testy RDS – P. Hottmar informoval o přípravách plánovaných lednových testů RDS, termíny jednotlivých 

tréninkových skupin a společný termín testování běhu a plavání je s trenéry domlouván. 
  

□ 

 

Hodnocení uplynulé sezony RDS – P. Hottmar dokončuje písemné souhrnné hodnocení závodní sezony RDS 

v roce 2022. 
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RDJ 
 

□ Hodnocení VT Nymburk – reprezentační trenér informoval výbor o proběhlém podzimním VT Nymburk. Výbor 

vzal informaci na vědomí. 
 

□  Plánované akce RDJ 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval výbor o přípravách VT Livigno, další 

plánovanou akcí RDJ je VT Žalý, které opět proběhne ve dvou termínech. Výbor i trenéři reprezentantů jsou 

o přípravách plánovaných zimních VT informováni. 

                                                                      

□ Obecné testy RDJ – P. Hottmar informoval výbor, že tradiční testy RDJ se uskuteční 21. 1. 2023 v Nymburce. 

Vzato na vědomí. 
 

□ Ú – 8/9/22 je plněn: Hodnocení uplynulé sezony RDJ – P. Hottmar stručně zhodnotil závodní sezonu RDJ 

v roce 2022 a připravuje písemnou souhrnnou zprávu uplynulé sezony pro informování VH SRK ČSK.  
 

□ Rozpočet RDJ 2023 – reprezentační trenér P. Hottmar připraví na příští schůzi návrh rozpočtu RDJ 2023.  

                                                                                                                                                                                                                                                                  Ú: 6/10/22 – P. Hottmar 

                                                                                                                      T: leden 2023 

 

RDM  

□ 

 

Ú – 9/9/22 trvá: Hodnocení uplynulé sezony RDM – reprezentační trenér T. Ježek připravuje hodnocení 

závodní sezony RDM v roce 2022.  
                                                                                  

□ 

 

Rozpočet RDM 2023 – reprezentační trenér T. Ježek připraví na příští schůzi návrh rozpočtu RDM 2023. 

                                                                                                                                                                                                                                                                Ú: 7/10/22 – T. Ježek 

                                                                                                                     T: leden 2023 
 

□ 

 

NK RDM 2023 – reprezentační trenér T. Ježek připraví na příští schůzi výboru návrh nominačních kritérií 

RDM 2023.                                                                                                  Ú: 8/10/22 – T. Ježek 

                                                                                                                     T: leden 2023 
 

□ 

 

MČR-M 2023 – T. Ježek se dohodl s předsedou STK při tvorbě termínové listiny hlavních domácích závodů 

na termínu MČR-M 2023, pořadatel závodu bude vybrán. 
 
                                                                                                           

            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 10/9/22 je splněn: Rozpočet sekce 2022 – sekretář sekce J. Adam připravil a komentoval průběžné čerpání 

rozpočtu sekce podle jednotlivých položek s výhledem čerpání do konce roku. Informace bude připravena pro 

jednání VH SRK ČSK 
                                                                   

□ 

 

Podpora činnosti oddílů SRK – sekretář sekce J. Adam informoval o průběžném čerpání příspěvků na činnost 

oddílům, konečným příjemcům dotace NSA z oblasti podpory „Organizace činností sportovní organizace 

svazového charakteru“ a „Péče o talentovanou mládež“ a čerpání podpory pořadatelů regionálních soutěží. 

Příspěvky oddílům jsou z většiny již vyplaceny.  
 

□ Majetky ČSK – J. Boháč a P. Bednář informovali o stavu hospodaření s objekty ČSK. Je připravena písemná 

zpráva pro VH SRK ČSK. 

□ Ú – 11/9/22 je plněn: Světový pohár Račice 2022 – J. Boháč informoval, že je dokončováno vyúčtování 

přidělené státní dotace z dotačního programu NSA Významné sportovní akce 2022 na SP Račice 2022. NSA 

doposud nevydala potřebné dokumenty, pokyny a informace k vyúčtování dotace. Poté P. Šebesta spolu se 

sekretariátem dokončí vyúčtování celé akce a předloží souhrnnou hodnotící zprávu, která je součástí 

vyúčtování.                                                                                                   Ú: 9/10/22 – P. Šebesta, J. Adam 

                                                                                                                      T: leden 2023 
                                                                                                                                                                                                            

□ Výstroj reprezentačních družstev 2022 – 2024 – J. Adam informoval, že nové dodávky výstroje pro 

reprezentační družstva ČSK od partnera svazu společnosti Alpine-Pro na další období již byly dodány a 

naskladněny. Část výstroje reprezentačních družstev bude uhrazena z marketingového účtu SRK ČSK v NOC-

VS Račice. Rozdělení úhrady mezi sekce ČSK projednalo Předsednictvo ČSK. 
 

□ Mezinárodní federace ICF a ECA – J. Boháč podal informace z dění v ICF a ECA. J. Boháč tlumočil hlavní 

informace z kongresu ICF, kterého se spolu s předsedou ČSK S. Ježkem v listopadu zúčastnil.  
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□ Informace z NSA – Podána informace o vypsání vypsala dotační výzvy NSA „Podpora sportovních organizací 

svazového charakteru 2023“. Rok od roku je zpracování žádosti složitější a je vyžadováno čím dál více písemné 

dokumentace v podobě povinných příloh.  Sekretariát ČSK připraví žádost o dotaci a zajistí její podání včas 

v termínu. 
 

□ Ú – 12/9/22 je plněn: Příprava valné hromady SRK ČSK – VH SRK ČSK je plánována v termínu 3. 12. 2022 

v SC Nymburk, sekretariát zaslal oddílům pozvánku s programem. Předsedové komisí STK, KR, reprezentační 

trenér RDS, RDJ, RDM, vedoucí trenér SCM a zástupce komise veteránské kanoistiky a předseda sekce 

zpracovávají podklady pro kompletaci písemné „Informace o činnosti SRK ČSK“ Sekretariát připraví 

hospodářskou zprávu a zprávu o majetku a zkompletuje písemné podklady, které budou včas distribuovány do 

klubů.  
                                         

□ Anketa Kanoista roku 2022 – Výbor krátce zhodnotil vyhlášení výsledků ankety Kanoista roku 2022, které se 

uskutečnilo dne 24. 10. 2022 v Paspově sále Smíchovského pivovaru. Výbor se shodl že scénářem vydařená  

akce za účasti významných hostů, včetně předsedy NSA a ministra školství, měla dobré mediální pokrytí a byla 

pozitivně hodnocena.   
 

□ Kalendář sekce 2023 – P. Hottmar informoval o přípravách výroby tradičního kalendáře sekce ve spolupráci 

s A. Hrbáčkovou, který bude distribuován oddílům na valné hromadě. 
 

□ Grant MHMP – Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil výzvu k podání žádosti o grant MHMP na podporu 

rozvoje sportu dětí a mládeže pro pražské oddíly na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023. Pražské kluby budou 

svazem vyzvány, aby včas dodaly podklady k podání žádosti o grant, které sekretariát ČSK zpracuje a podá 

souhrnnou žádost za ČSK o grant MHMP včas v termínu.  
 

□ Změna sportovního občanství běloruské kanoistky – podána informace o stavu žádosti ČSK na ICF o změnu 

sportovního občanství běloruské kanoistky, členky brněnského oddílu. Stále se čeká na vyjádření běloruské 

strany, které je podmínkou pro umožnění změny sportovního občanství podle pravidel Mezinárodní kanoistické 

federace.  
 

□ Marketingový účet SRK ČSK v NOC-VS Račice – Výbor po projednání schválil dočerpání podúčtu, vedeného 

v NOC VS Račice od r. 2016. Část prostředků, jejichž výše bude upřesněná Výborem NOC, bude použita na 

úhradu stravy ukrajinských sportovců v rámci solidární výpomoci svazu při jejich azylovém pobytu v NOC 

v jarních měsících letošního roku a zbývající část prostředků bude použita k pořízení výstroje reprezentačních 

družstev Alpine Pro.  

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Termín příští schůze výboru SRK bude upřesněn 
 


