Zápis z 1. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 4. 1. 2022 v Praze na Strahově
přítomni: J. Boháč, P. Hottmar, P. Bednář, M. Doktor, P. Náprstek, Z. Krpata,
hosté:
J. Adam, T.Ježek
omluveni:
V úvodu první schůze výboru v novém funkčním období přivítal předseda J. Boháč všechny přítomné členy výboru
a blahopřál jim ke zvolení na VH SRK ČSK. Vyjádřil přesvědčení, že výbor bude opět pracovat v dobré atmosféře,
podpořen výstupy z odborných komisí, které si ustaví, a poděkoval všem za práci pro kanoistiku.

1.

Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže

□

Složení odborných komisí – znovuzvolený předseda STK Z. Krpata informoval o postupu k sestavení STK
v aktualizovaném složení, návrh na složení STK představí výboru na jeho příští schůzi. Současně projedná
s předsedkyní komise rozhodčích a předsedou veteránské komise návrh na složení komisí pro nadcházející
funkční období. Obdobně bude postupováno u Rady SCM, kde je příprava návrhu složení rady v gesci
vedoucího trenéra SCM P. Hottmara. Informoval, že v rámci agendy STK pokračuje příprava sezóny 2022.
Ú: 1/1/22 – Z. Krpata
T: 22. 2. 2022

□

ČP mládeže a MČR oddílů – výbor vzal na vědomí, že pořadí ČP mládeže a MČR oddílů bylo zveřejněno na
webu kanoe.cz. Vyhlášení Mistrovství ČR oddílů proběhlo na valné hromadě a vyhlášení ČP mládeže proběhne
podle původních předpokladů v rámci testů RDJ v lednu 2022. Z. Krpata zajistil poháry pro oceněné.

□ Domácí termínová listina 2022 – Z. Krpata referoval, že předběžná termínová listina hlavních domácích soutěží

byla zveřejněna na svazovém webu. I. ČP mládeže – dlouhé tratě se uskuteční 23. – 24. 4. v Kojetíně, I. NZ
RDS + testy RDJ 29. 4. – 1. 5. v Račicích, NZ juniorů a 23 + II. ČP mládeže 3. – 5. 6. v Račicích, II. NZ RDS
+ III. ČP mládeže 1. – 3. 7. v Račicích, MČR + IV. ČP mládeže 28. – 31. 7. v Račicích, MČR-M 13. 8.
(pořadatel bude vybrán, Z. Krpata rozešle oddílům výzvu emailem) a MČR 5km + V. ČP mládeže 24. – 25. 9.
na Matyldě. Do termínové listiny bude ještě přidán termín Olympiády mládeže, kterou hostí Olomoucký kraj,
pokud se potvrdí konání soutěží v rychlostní kanoistice. Zatím není potvrzeno, čekáme na oficiální informace
k akci. K přípravě regionálních závodů uvedl, že termín zadávání propozic regionálních závodů pořadateli do
systému na webu kanoe.cz je konec ledna. Z. Krpata po uzávěrce připraví finální termínovou listinu 2022 a
předloží výboru ke schválení.
Ú: 2/1/22 – Z. Krpata
T: 22. 2. 2022

□ Mezinárodní termínová listina 2022 – Výbor vzal na vědomí informaci, že došlo ke změně termínu AMS v
Bydgosti 16. – 18. 9. a MEM v Silkeborgu 28. – 31. 7. Bude zohledněno při sestavování domácí termínové
listiny.

□ NOC-VS Račice – podána informace o jednáních ke zlepšení stavu areálu, zejména jeho údržby, o čerpání

rozpočtu STK 2021 a úhradách údržby startovacího zařízení a kompresorů, včetně pořízení nových kapes. Dále
byla provedena v roce 2021 oprava vážnice, včetně nátěru a bylo pořízeno nové ozvučení startovací buňky na
200m. J. Boháč upozornil, že v letošním roce končí platnost smlouvy mezi NOC a ČSK na pořádání domácích
soutěží a VT RD a SCM, je potřeba vypsat nové výběrové řízení na další období. K tomu bude využito externích
právních služeb a současně budou na návrh STK stanoveny aktuální cenové mantinely za poskytované služby.

□ Ú – 3/3/20 je plněn: Elektronizace registračních průkazů – elektronická registrace v sekci Rychlostní

kanoistiky na novém registračním portálu ČSK je připravena ke spuštění. Podrobné informace byly
prezentovány v prosinci na VH SRK, aktuální informace včetně termínů podá Z. Krpata na příští schůzi výboru.

□ Ú - 3/9/21 trvá: Informační seminář pro vedoucí oddílů – Z. Krpata přednesl záměr uspořádat informační

seminář pro vedoucí oddílů, kde hlavní náplní bude upřesnění záležitosti týkající se řízení oddílů, evidence, a
další sportovně technické záležitosti spojené s účastí v soutěžích ČSK. Připraví návrh organizačního řešení
semináře.

□ Ú – 1/10/21 trvá: Rozpočet STK 2022 – Z. Krpata připraví návrh rozpočtu STK na rok 2022.
□ Ú - 2/10/21 je splněn: Komise rozhodčích – Podle předloženého návrhu nominací rozhodčích na mezinárodní
soutěže 2022 zajistil sekretariát jejich odeslání mezinárodním kanoistickým federacím ICF a ECA.

□ Ú – 1/8/21 trvá: specializace rozhodčích startérů na komplikované hromadné starty projedná komise
rozhodčích na své nejbližší schůzi (mělo být projednáno na semináři rozhodčích).
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□ Seminář rozhodčích - Seminář rozhodčích, plánovaný v návaznosti na VH v prosinci v SC Nymburk byl

přeložen na jarní měsíce z důvodu protiepidemických vládních opatření, a nový termín bude včas upřesněn.
Výbor obdržel zápis z prosincového on-line jednání komise rozhodčích.

□ Pravidla a soutěžní směrnice 2022 – Z. Krpata informoval o aktualizaci pravidel a soutěžních směrnic, budou
předložena ke schvální na příští schůzi a vydána do konce února.
Ú: 3/1/22 – Z. Krpata
T: 22. 2. 2022

2. Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež
□ Obecné testy SCM 2022 – podána informace o uskutečněném druhém kole obecných testů, které se konalo 12.
12. 2021 v Praze na Strahově. Výběr sportovců do SCM 2022 byl ukončen a výbor po projednání schválil
zařazení všech sportovců, kteří prošli testy a splnili podmínky pro zařazení do SCM 2022.

□ Bodování a výpočty SpS 2022 – Z. Krpata zaslal výboru výpočty bodů pro zařazení sportovců do SpS za rok
2021 jako podklady pro administraci SpS 2022. Na základě podkladů výbor schválil zařazení 15 oddílů do
podpory Sportovních středisek (mládež do 15 let).

□ Financování SCM, SpS a TOP 10 – Po diskusi k přípravě administrace na rok 2022 bylo rozhodnuto, že P.
Hottmar připraví návrh financování SCM, SpS a TOP 10 pro rok 2022 podle stanovených kritérií. Zatím není
upřesněno, v jakém finančním objemu obdrží ČSK státní dotaci od NSA určenou na podporu talentované
mládeže. Podmínky pro čerpání dotací. Nastavené Národní sportovní agenturou, jsou již známy a budou
zohledněny.
Ú: 4/1/22 – P. Hottmar
T: 22. 2. 2022

□ Školení trenérů – P. Hottmar podal informaci o přípravách blížícího se školení trenérů třídy B a C. Obecná část
licence B začne o víkendu 7. – 9. ledna.

□ Ú – 3/1/10 trvá: Metodické materiály – J. Boháč informoval o nových metodických materiálech pro trenéry,
vydaných RSC Victoria, které by se daly použít i pro obecný trénink rychlostních kanoistů. Reprezentační
trenér zjistí dostupnost a možnost zveřejnění pro využití v kanoistice.

□ Projekt SCM a SpS 2022 – P. Hottmar připraví aktualizované projekty pro potřeby a podle podmínek podání
žádosti o státní dotaci z příslušného programu Národní sportovní agentury na rok 2022.
Ú: 5/1/22 – P. Hottmar
T: 22. 2. 2022

3.

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

RDS
□ Plán přípravy RDS - reprezentační trenér P. Hottmar informoval, že dostává aktualizované informace a plány
přípravy tréninkových skupin od vedoucího trenéra ASC P. Náprstka a VSC T. Ježka.

□ Nominační kritéria RDS 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar zaslal v předstihu výboru finální návrh
nominačních kritérií k připomínkám. Výbor připomínkovaná nominační kritéria RDS 2022 schválil, následně
budou zveřejněna společně s kritérii pro RDJ a RDM.

□ Ú – 4/10/21 trvá: Rozpočet RDS 2022 – P. Hottmar připraví návrh rozpočtu na činnost RDS v roce 2022.
□ Finanční podpora činnosti ASC a VSC z rozpočtu SRK 2022 – J. Boháč informoval o závěrech z oponentních
jednání v jednotlivých resortních centrech, kde svaz přislíbil limitovanou podporu v případě potřeby nebo
překážek ve financování sportovní přípravy. P. Náprstek za ASC a T. Ježek za VSC připraví návrh na
případnou finanční podporu ze strany ČSK a upřesní požadavky finanční podpory, aby s touto výpomocí
počítal reprezentační trenér P. Hottmar v návrhu rozpočtu RDS na rok 2022.

□ Realizační tým 2022 – P. Hottmar připravil návrh složení realizačního týmu RDS, způsob odměňování bude

upřesněn po konzultaci s předsedou SRK a sekretariátem sekce v návaznosti na možnosti rozpočtu pro r. 2022.

□ Ú – 5/10/21 trvá: Koncept sportovní přípravy skupiny kanoistek – předseda J. Boháč komentoval předložený
rámcový záměr konceptu přípravy kanoistek do OH 2024 a požádal o jeho širší rozpracování a upřesnění,
včetně zajištění průběžné kontroly plnění jednotlivých cílů a pravidelného informování výboru a průběhu
přípravy dle nové koncepce.
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□ Testy RDS – P. Hottmar podal informaci o plánovaných zimních testech RDS a o revizi testovaných disciplín

vzhledem k zaměření na nové OH disciplíny (zkrácení běhu na 800, a plavání na 100m), tréninkové skupiny
zasílají P. Hottmarovi termíny, kdy budou silové testy provádět. Běh bude společný v hale 31.ledna. Výbor
vzal informaci na vědomí.

RDJ
□ Plánované akce RDJ 2021 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval o nejbližších plánovaných akcích RDJ,
VT Žalý a VT Peschiera, zájemci o VT potvrzují svoji účast. Výbor vzal informaci na vědomí.

□ Ú – 6/10/21 trvá: Rozpočet RDJ 2022 – P. Hottmar připraví návrh rozpočtu RDJ na nadcházející závodní
sezonu.

□ Ú – 7/10/21 je splněn: Nominační kritéria RDJ 2022 – P. Hottmar zaslal výboru v předstihu návrh
nominačních kritérií RDJ 2022 k připomínkám, po projednání byla připomínkovaná nominační kritéria RDJ
2022 schválena.

□ Testy RDJ – P. Hottmar podal informaci o připravovaných testech RDJ, které se uskuteční 29. 1., informace o
plánovaných testech budou oddílům včas rozeslány. Při testech proběhne tradičně vyhlášení ČP mládeže
jednotlivců. Pro testy budou připraveny motivační odměny pro sportovce.

□ Hodnocení VT Livigno – P. Hottmar podal výboru zprávu z konané akce, kde vedle odpracovaných tréninků
došlo k hrubému porušení kázně ze strany několika účastníků. P. Hottmar informoval o řešení přestupku na
místě. Po předběžném schválení postihu formou per-rollam výbor projednal a potvrdil svoje rozhodnutí o
postihu pro část účastníků akce bez užití disciplinárního řízení dle Řádů ČSK. Jedná se o finanční spoluúčast
na úhradě pobytu a podmínečné vyřazení z RDJ.

RDM
□ Světový pohár v kanoistickém maratonu Praha 2022 – T. Ježek podal výboru informaci z proběhlé inspekční
schůzky s vedoucím maratónské komise ICF v Praze, kde proběhla prohlídka závodiště a kde byly dojednány
podmínky uskutečnění závodu. Za ČSK se schůzky zúčastnil T. Ježek, M. Dognerová a J. Adam, dále
pořadatelé z klubu KVS Praha. J. Boháč uvedl, že ČSK nebude schopen akci ze svého rozpočtu přímo podpořit
a nelze předpokládat ani podporu ze státní dotace. Je proto potřeba, aby pořadatel stále s těmito podmínkami
při nastavení organizace akce počítal. Sekretariát zajistí odeslání smlouvy o pořadatelství závodu mezi ČSK a
ICF. Na základě uzavřené smlouvy s ICF uzavře ČSK smlouvu s organizátorem soutěže KVS Praha.
Ú: 7/1/22 – J. Adam
T: 22. 2. 2022

□ Ú – 8/10/21 je plněn: Nominační kritéria RDM 2022 – T. Ježek zaslal výboru návrh nominačních kritérií RDM
2022. Po diskusi bude ještě upřesněno kritérium výběru na Světové hry 2022. Nominační kritéria RDM budou
předložena znovu k připomínkám a předpokládá se schválení na únorové schůzi.

□ Ú – 9/10/21 je splněn: Rozpočet RDM 2022 – T. Ježek připravil předběžný návrh rozpočtu RDM na rok 2022.
□ Světové hry 2022 – Podána informace o konané koordinační schůzce na ČOV ke Světovým hrám 2022, která

se uskutečnila 7. 12., za ČSK se schůzky zúčastnil reprezentační trenér maratónců T. Ježek. Informace o účasti
se budou dále upřesňovat.

□ ČPM 2022 – závody zařazené do ČPM 2022 budou schváleny a zveřejněny po vydání domácí termínové listiny
2022.

4. Různé
□ Rozpočet sekce 2022 – J. Boháč podal rámcovou informaci o výhledech financování sportu v roce 2022

v návaznosti na zatím neschválený státní rozpočet a avizované krácení prostředků pro NSA, která podle
disponibilních zdrojů vypisuje programy pro sportovní svazy. Předpokládá se snížení i opoždění dotací. Po
předložení dílčích rozpočtů jednotlivých středisek sekretariát připraví první návrh rozpočtu sekce pro rok 2022.
Ú: 8/1/22 – J. Adam
T: 22. 2. 2022

□ Ú – 2/7/21 je splněn: Podpora činnosti oddílů SRK – vyplácení příspěvků na činnost oddílů a podpory

pořadatelům regionálních soutěží konaných v roce 2021 bylo ukončeno a úspěšně administrováno v souladu
s metodikou NSA. Výbor vzal informaci na vědomí.
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□ Strojní investice pro státní reprezentaci a talentovanou mládež 2021 – podána informace o pořízení materiálu

z opožděné investiční dotace, SRK se díky dobré připravenosti podařilo realizovat v krátkém čase v termínu
do konce roku nákup čtyřkajaku a mikrobusu. Informoval, že ČSK vrátil část nevyčerpaných prostředků za
materiál, který se v krátkém čase od vydání rozhodnutí do konce roku nepodařilo podle podmínek dotace
nakoupit. Sekretariát zajistí vyúčtování investiční dotace.

□

Ú – 8/9/21 je splněn: Výbor krátce shrnul uskutečněnou valnou hromadu SRK ČSK. Volební VH SRK ČSK
se řádně uskutečnila 4. 12. v SC Nymburk. Delegáti obdrželi s časovým předstihem všechny písemné podklady
pro jednání včetně brožury „Informací o činnosti SRK ČSK 2021“, hospodářské zprávy a kandidátních listin
pro volby. Volby proběhly hladce, na další období byl znovuzvolen předseda sekce J. Boháč, výbor SRK ve
stejném složení P. Náprstek, P. Bednář, M. Doktor a P. Hottmar doplnil jako šestý člen předseda STK Z. Krpata.
Předsedou revizní komise byl zvolen P. Mokrý.

□

Mezinárodní federace ICF a ECA – J. Boháč podal informaci o dopisu prezidenta ICF T. Konietzka národním
federacím, ve kterém vyzývá národní federace k zaslání připomínek k navrženému systému kvalifikace na OH
Paříž 2024. Vzhledem ke zkrácení termínu od IOC je termín k připomínkování do 10. 1. Sekretariát zajistí
včasné odeslání připomínek. Dále předseda výbor informoval o sestavení nových odborných komisí ICF.
Sekretariát zajistil odeslání avíza o zájmu ČSK uspořádat v Račicích MEJ a 23 v roce 2025 na ECA. O přípravu
kandidatury bude požádán P. Šebesta. Termín odeslání kandidatury je 15. 2.

□

Majetky ČSK – správce objektů ČSK P. Bednář podal zprávu o plnění smluvních závazků ze strany nájemců,
a informoval o údržbě a provozu zařízení na Slapech a v Praze na Císařské louce.

□

Kalendář SRK ČSK 2022 – J. Adam informoval, že menší část zhotovených kalendářů byla distribuována na
valné hromadě, zbytek je průběžně příležitostně oddílům distribuován.

□

Příprava pro podání žádosti o státní dotace na činnost svazu v r.2022 – J. Boháč podal informace o zveřejnění
informací z NSA potřebných k přípravě a zpracování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu – na činnost svazu,
na talentovanou mládež a na státní reprezentaci. Žádost vyžaduje širší dokumentaci než v minulém roce.
Dotační program by měl být vyhlášen po schválení státního rozpočtu na rok 2022. Sekretariát začne podklady
zpracovávat a připraví se na vyhlášení výzvy k podání žádosti o dotaci.

□

Ú – 11/10/21 je plněn: Světový pohár Račice 2022 – podána informace o schůzce se zástupcem ICF, která
proběhla 7. 12. v Praze. Organizační tým vedený P. Šebestou jednal o podmínkách uskutečnění soutěže. Z.
Krpata po konzultaci s reprezentačním trenérem P. Hottmarem připravil návrh disciplín a časový pořad SP
Račice 2021, podle nastavených podmínek ICF. Tento návrh byl zaslán ICF ke schválení. Příprava probíhá
podle harmonogramu. ČSK požádá na organizaci závodu o finanční příspěvek NSA z programu Významné
sportovní akce. Sekretariát zajistí odeslání smlouvy o pořadatelství na ICF.

□

Jednání na státní plavební správě – jednání k vyhodnocení plavební sezony 2021 na VD Slapy se zúčastnili za
ČSK P. Bednář a Z. Krpata, zprávu z jednání podali výboru. Ze závěrů jednání nevyplynuly hrozby zpřísnění
podmínek pro provozování kanoistiky na Slapech.

□

Podpora činnosti sekretariátu sekce – J. Boháč informoval, že s P. Mokrým bylo dohodnuto, že po ukončení
pracovního poměru na ČSK bude nadále nárazově zajišťovat vybrané agendy sekce podle aktuálních potřeb a
spravovat seznam zasloužilých funkcionářů svazu. Úkoly bude zadávat a přebírat J. Adam.

Zapsal: J. Adam
Příští schůze výboru SRK se koná 22. února v Praze na Strahově
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