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Zápis ze 2. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 18. 2. 2020 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 

 

Jednání STK – Z. Krpata informoval o finálním rozdělení tratí (disciplín) na jednotlivých domácích závodech, 

které projednala a schválila STK spolu s RSCM. Výbor návrh STK schválil. 
 

□ 

 

Ú – 1/1/2020 je plněn: Pořadatelství závodů ČP 2020 - Z. Krpata diskutuje a kontroluje připravenost pořadatelů 

hlavních domácích závodů. S KVS Praha je příprava M-ČR na dlouhých tratích detailně projednána. Větší 
prostor pro zázemí závodu domluven se sousedním klubem TJ Bohemians Praha. Smlouva je připravena 

k podpisu. S dalšími pořadateli, kluby v Kojetíně (ČP benjamínků, MČR v maratonu, ČP ve vytrvalosti) a 

Chomutově (ČP benjamínků) probíhá komunikace o organizaci závodu bez problému. Na pořádání hlavních 

domácích závodů v Račicích je účinná čtyřletá smlouva na pořadatelství s NOC na základě výběrového řízení 
z roku 2018.  
 

□ 

 

Ú – 2/1/2020 je splněn: Termínová listina 2020 – termínová listina hlavních domácích závodů 2020 byla 

výborem schválena na lednové schůzi. Po uzávěrce zadávání propozic regionálních závodů na webu kanoe.cz 

a korekcí STK byla kompletní termínová listina čítající 42 kanoistických závodů a 4 ne-kanoistické předložena 
výboru, který ji schválil. Výborem schválená termínová listina 2020 bude zveřejněna na webu kanoe.cz. 
 

□ 

 

Ú – 3/1/2020 je plněn: Pravidla pro rok 2020 – podána informace o stavu příprav. Verzi upravených pravidel  

Z. Krpata diskutuje s předsedkyní komise rozhodčích M. Dognerovou, Radou SCM a STK. Součástí pravidel 

bude navržené rozdělení disciplín v jednotlivých závodech ČP (oproti roku 2019 prakticky beze změn) i 

upřesnění pravidel spojování kategorií. Finální verze Pravidel bude předložena výboru ke schválení a následně 
zveřejněna včas před zahájením závodní sezóny.                                               
 

□ 

 

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 a 

podobu softwaru a jeho provozu. Po testování bude finální verze představena v průběhu jara, tak, aby se mohl 
začít používat zkušebně již v letošní sezoně. 

                                                                                
□ 
 

 

Komise rozhodčích – předložený návrh nominace vrchních rozhodčích hlavních domácích závodů M. 

Dognerovou výbor schválil. Potvrzení nominace českých rozhodčích na mezinárodní závody 2020 zatím není, 
čeká se na vyjádření ECA a ICF. 
                                                                                   

□ 

 

Ú – 4/1/2020 je splněn: Zpracování výsledků na hlavních domácích závodech – Z. Krpata na schůzce se 

zástupcem Sportisu dohodl podmínky na zajištění výsledkového servisu hlavních domácích závodů v sezoně 

2020 včetně aktualizace mobilní aplikace. Nastavené ceny zůstaly stejné, jako v loňském roce. 
 

□ 

 

Záchranná služba při závodech ČP 2020 – Z. Krpata podal informaci, že objednání záchranných služeb na 
hlavní závody ČP 2020 u firmy M. Laštovky je zajištěno.  
 

□ 

 

Ú – 5/1/2020 je splněn: NOC Račice – podána informace o údržbě a přípravě provozu NOC na sezonu 2020 - 

Probíhá hloubení dna od cíle do 1 km s ukládáním zeminy na ostrov. Současně probíhá úprava břehových 

zařízení na úroveň nižšího stavu vody. Vše hrazeno z provozních prostředků NOC, požádáno o státní dotaci. 

Z. Krpata zajistil ve spolupráci s NOC modernizaci stávajících stupňů vítězů pro použití při domácích závodech 
i SP. 
 

□ 

 

Ú – 6/1/2020 je splněn: Rozpočet STK – Z. Krpata připravil návrh rozpočtu STK 2020.  Návrh je navýšen 

úměrně s navýšením počtu závodů v Račicích. 
 

□ 

 

Elektronizace registračních průkazů – na zasedání výboru proběhla diskuse o elektronizaci registračních 

průkazů a propojení s registrační databází pro zjednodušení administrativy. STK projedná na následujícím 
jednání. 
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2.   Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež 
 

 □ 

 

Dotace MŠMT „Talent“ – ČSK obdržel rozhodnutí o přidělení dotace na rok 2020 ve stejné výši, jako 

v loňském roce. Plánovaný rozsah činnosti SCM a SpS by měl být finančně zajištěn. 
 

 □ Ú – 7/1/2020 je splněn: Financování SCM, SpS a TOP 10 – P. Hottmarem představený návrh financování 

SCM, SpS a TOP 10 v roce 2020, vypočítaný podle stanovených kritérií, byl výborem schválen. Rozdělení 

financí SCM a SpS spolu s administrativními podklady bylo rozesláno klubům. Smlouvy s detašovanými 
pracovišti jsou postupně podepisovány  a pracoviště plní stanovené podmínky. 
 

 □ Ú – 8/1/2020 trvá: Podpora trenérů v klubech – výbor diskutoval návrh P. Hottmara nové vyšší a trvalejší 
finanční podpory trenérů mládeže v klubech. P. Hottmar k záměru připravil návrh kritérií, které předložil 

výboru k další diskuzi. Zatím není známo, kolik ČSK obdrží z dalších programů Repre a Organizace sportu, 

známy nejsou ani podmínky pro čerpání, tudíž prozatím nelze určit zajištění zdrojů pro tento záměr. Pravidelné 
finanční podpory na činnost klubů z příslušného dotačního programu zůstanou zachovány. 
 

 □ 

 

Ú – 2/5/19 je plněn: Analýza tréninkových dat členů SCM – P. Hottmar zpracovává analýzu tréninkových dat 

k porovnání tréninkových objemů u mládeže, zejména členů SCM. Cílem analýzy je zjistit, do jaké míry 

sportovci absolvují tréninkové zatížení podle doporučené metodiky svazu. P. Hottmar rozdělí tréninková data 
po ročnících, pohlaví a klubech k porovnání objemů. 
 

□ Školení trenérů II. třídy - školení trenérů bylo zahájeno obecnou částí ve spolupráci s VOŠ ČUS, speciální část 

školení proběhla o víkendu 8. - 9. 2. Podána informace o nových akreditačních pravidel MŠMT. Po ověření 
podmínek pro akreditace MŠMT v součinnosti s VOŠ ČUS přizpůsobíme postupy ČSK. 
                     

□ Příprava soustředění na Obozu – podmínky VT projednala Rada SCM, v obou termínech byl hlavním vedoucím 

kempu výborem určen trenér V. Stejskal. Výbor upozornil na nutnost přijetí opatření k dodržování všech 

stanovených pravidel (denního řádu) od všech účastníků akce.  

 
 

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

  RDS 
 

   

□ 

 

Ú – 7/7/2019 trvá: Doplnění výstroje RD – reprezentační trenér P. Hottmar podal požadavek na elastické dresy 
na OH. Bude projednáno a zadáno k výrobě u Alpine-pro, čeká se na vydání logomanuálu ČOV se symbolikou 

na závodních dresech. 
                                                                  

□ 

 

Tréninkové kempy RDS – reprezentační trenér P. Hottmar informoval výbor o probíhajících akcích RDS - 
Tréninkové kempy v klimaticky příznivých lokalitách běží podle plánu – Chula Vista, Montebelo, Sevilla, 

Sabaudie. Vše je organizačně připraveno, financování zajištěno. Výbor bere informaci na vědomí.  
                                                                         

□ 

 

Ú - 9/1/2020 je plněn: Smlouvy s reprezentanty 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar připravil aktualizované 

znění smluv s reprezentanty, které jsou postupně 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. 
 

□ 

 

Ú – 10/1/2020 je splněn: Realizační tým reprezentačních družstev 2020 - P. Hottmar připravil složení 

realizačního týmu RD pro nastávající sezonu 2020. Tým masérů, terapeutů a lékařů je zajištěn, smlouvy budou 
zpracovány sekretariátem. Výbor složení realizačního týmu schválil. Náklady na činnost budou v rámci 

rozpočtu. 
 

□ 

 

Ú – 11/1/2020 je splněn: Strojní investice pro státní reprezentaci – Podána informace o svazové žádosti na 

MŠMT, která byla zpracována spolu s požadavky ostatních sekcí a schválena Výborem ČSK. Výborem SRK 
bylo schváleno opětovné podání žádosti na pořízení mikrobusu, dále dvou deblkajaků a jedné deblkanoe.  
 

□ 

 

Vývoj akceleromertu – J. + M. Kuciánovi nabídli a vyvíjejí metodu nové analýzy záběru a rychlosti lodě. 
Vývoj stále pokračuje. K tomuto účelu byla zakoupena videokamera zachycující zhruba 100 snímků za vteřinu. 
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□ 

 

Ú - 12/1/2020 je plněn: Odměňování resortních trenérů – byl schválen záměr pokračovat v odměňování trenérů 

RSC za činnost pro státní reprezentaci i v roce 2020 a nastavené odměny vyplácet v případě plnění všech 
požadovaných povinností ze strany trenérů. Smlouvy pro rok 2020 jsou připraveny k podpisu. 
 

□ 

 

Ú - 3/8/19 trvá: Inventura majetku – Z. Krpata ve spolupráci se sekretariátem a vedoucím reprezentačních 

družstev provede inventuru drobného majetku.    
 

□ 

 

Závodní program RD 2020 – podána informace o plánu účasti reprezentace na soutěžích. Výjezdy na soutěže 
jsou připravovány – rezervace ubytování, platby. Realizační týmy pro jednotlivé výjezdy na akce sestaví 

reprezentační trenér dle nominací, preferencí soutěží a časových možností trenérů a členů realizačního týmu. 

O nominacích bude reprezentační trenér informovat Výbor sekce. Náklady na výjezdy budou zapracovány do 
rozpočtu RDS. 
                                   

□ 

 

Zimní testy RDS – podána informace o zimním testování RDS. Silové testy proběhly tradičně po tréninkových 

skupinách. Na společném běhu v hale na Strahově byla velmi malá účast. Po doplnění a zpracování přehledu 
výkonů výbor obdrží výsledky testů. Výbor vzal informaci na vědomí. 
                                                   

□ 

 

Sběr akreditačních dat na OH – P. Hottmar zajišťuje sběr akreditačních dat od všech potenciálních účastníků 

OH, které vkládá do akreditačního systému ČOV. 
 

□ 

 

Doprava lodí na OH – Svaz s pomocí ASC zajistil materiál pro týmy Dostál, Fuksa. P. Hottmar výbor 

informoval o hledání nejvhodnějšího způsobu transportu lodí do Japonska po SP Duisburg tak, aby lodě byly 
na místě bezpečně a včas. 

 

RDJ 
 

 

□ 

 

Plán akcí RDJ na rok 2020 – Reprezentační trenér P. Hottmar informoval o nejbližších plánovaných akcích 

RDJ - VT Peschiera. Sabaudia, Pussiano. Vše je organizačně zajištěno, letecká doprava pro zúčastněné je 
hrazena podle výkonnosti a výsledků v loňském roce. Výbor vzal informaci na vědomí. 
 

□ Testy RDJ – P. Hottmar informoval, že zimní testování členů RDJ se uskutečnilo v termínu 25. 1. 2019. 

Nejlepší testovaní obdrželi ceny (ionťáky, oblečení Alpine-pro). Výsledky jsou zpracovány a hodnoceny. 

Výbor diskutoval výsledky testů a vzal informaci na vědomí. 
 

□ VT Žalý – za početné účasti oddílů proběhlo tradiční zimní soustředění RDJ na Benecku, které v jeho průběhu 
ovlivnila chřipková epidemie. 

 

RDM  

□ 

 

SP-M Pitesti – T. Ježek představil nominaci družstva na světový pohár v kanoistickém maratonu sestavenou 

podle loňských výsledků. Výbor nominaci šesti závodníků schválil. Akce je připravována a již je zajištěno 

ubytování. 
 

□ 

 

ME-M Budapešť – T. Ježek podal informaci, že ubytování bylo zarezervováno a uhrazeno již nyní, z důvodu 

velké vytíženosti ubytovacích kapacit v Budapešti v letních měsících. Počítá se s účastí osmi závodníků. 

 
 

            4.   Různé 
 

□ 

 

Správa objektů ČSK – Majitel společnosti Airwaynet M. Novák, od 1.2.2020 nový nájemce kempu na Císařské 

louce, představil výboru plány a záměry, které chce v areálu realizovat. Zároveň představil projekt na 
rekonstrukci části objektů. Výboru vzal informace na vědomí. Pokud budou plněny smluvní podmínky, záměry 

nájemce dávají předpoklad dalšího zhodnocení areálu.      
                                                                                                 

□ 

 

Příprava SP Račice 2020 – Po schůzce organizačního výboru k SP 2020 Z. Krpata podal informaci o plnění 

harmonogramu přípravných prací. Stále probíhá rovnání dna v hlavním kanále v Račicích a úpravy břehů a 
pobřežního zařízení pro nižší úroveň hladiny vody. Organizační výbor zasedá nyní ve 14 denních intervalech. 
 

□ Ú – 13/1/2020 je splněn: Žádost o podporu VSC – vedoucí střediska T. Ježek podal žádost o finanční podporu 

VSC ze strany ČSK jako v minulých letech i v sezoně 2020. Po výměně vedení střediska byl snížen počet 

tabulkových míst a rozpočet pro rychlostní kanoistiku. Výbor žádosti vyhověl. T. Ježek dodá rozpis požadavků.  
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□ 

 

Kontrola MŠMT na čerpání státních dotací ČSK – J. Boháč informoval, že na ČSK proběhla v prosinci kontrola 
MŠMT na všechny dotační programy, údržba, investice, významné sportovní akce, „Repre“, „Talent“, 

„Organizace sportu“ za roky 2016 a 2017. Všechny požadované materiály byly připraveny a předány 

kontrolorům. V únoru přišla zpráva od kontrolního orgánu MŠMT, že je sepisován závěrečný kontrolní 

protokol o provedené kontrole a v brzké době bude formálně ukončena předáním protokolu o provedené 
kontrole. Nic nenasvědčuje žádnému pochybení ze strany svazu. 
                                                                                                

□ 

 

Ú – 14/1/2020 je splněn: Rozpočet sekce 2020 - Sekretariát připravil předběžný rozpočet sekce 2020.  Po 

vydání rozhodnutích o přidělených dotacích z MŠMT „Talent“, „Repre“ a „Organizace sportu“ sekretariát 

upřesní příjmovou stránku rozpočtu. 
 

□ 

 

Sportovní sekce Akademický výběr VICTORIA VSC – za přítomnosti zástupců sportovních svazů byla 

představena nová koncepce sportovní sekce Akademického výběru VICTORIA VSC prostřednictvím projektu 
MŠMT na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností na veřejných vysokých školách s cílem 

podpořit vybrané sportovce, kteří nejsou v žádném RSC, a zajistit podmínky pro jejich sportovní přípravu a 

studium, centralizovat a unifikovat základní podmínky pro podporu vynikajících VŠ sportovců, vytvořit 

motivační nástroj pro VŠ a zvýšit povědomí o sportovcích na VŠ. 
     

□ 

 

YOG Dakar 2022 – Výboru byl představen projekt STK pro mořské kajaky při ČSK cílený na olympijské hry 
mládeže (YOG) v Dakaru v roce 2022, kde závod v disciplíně „Ocean Racing“ bude jedinou kanoistickou 

soutěží v rámci programu her. Projekt počítá s dlouhodobou speciální přípravou adeptů pro start na YOG 2022. 

Výbor ČSK je připraven projekt podpořit.   

 
 

  

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná: 24. 3. 2020 


