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Zápis z 2. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 23. 2. 2021 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ Ú – 1/1/21 splněn: Příprava domácí termínové listiny 2021 – STK po projednání doporučila vybrat pořadatele 

na poslední závod ČP mládeže ve vytrvalosti Týn n/Vlt., výbor předložený návrh schválil. Termínová listina 

hlavních domácích závodů zahrnuje pět závodů ČP – MČR d.t. bude navazovat na NZ dospělých v Račicích, 

ČP mládeže Račice, NZ juniorů a u23 Račice, MČR krátké tratě Račice a ČP mládeže ve vytrvalosti Týn n/Vlt. 

Dva závody ČP benjamínků bude hostit Chomutov a Kojetín. MČR-M se uskuteční v Praze (KVS). 
Regionální závody - termín zadávání propozic regionálních závodů pořadateli do systému na webu kanoe.cz 

byl konec ledna. Z. Krpata eviduje 43. závodů, které zapracoval do termínové listiny. Celkovou termínovou 

listinu 2021 výbor schválil, následně bude zveřejněna na webu kanoe.cz. Ú: 1/2/21 – Z. Krpata 

                                                                                                                      T: 16.3.2021 

 

□ Příprava variant programu soutěží 2021 podle stupňů protiepidemických omezení – Výbor opět projednával 

nutnost přípravy více variant uspořádání soutěží v r. 2021, které budou korespondovat s jednotlivými stupni 

protiepidemického systému a mírou omezení počtu účastníků hromadných akcí. Z. Krpata podal informaci 

z jednání s krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje k závodům v Račicích, budou připraveny různé 

scénáře pro případ omezení počtu účastníků hromadných akcí. S KHS budou projednány požadavky a 

podmínky pro konání soutěží při různých stupních omezení a povolených počtech účastníků.  
V případě regionálních soutěží STK připraví návrhy a výbor bude podle situace protiepidemických omezení 

vydávat obecné doporučení pro pořadatele. Závody mohou mít i velmi výrazné omezení počtu účastníků. 

Pořadatelé mohou komunikovat s místními hygienickými stanicemi k dodržení pokynů pro pořádání 

hromadných akcí (povolení akce, počty, podmínky). Výbor projedná rozsah finanční podpory případných 

alternativních regionálních závodů s cílem  umožnit časté závodění mládeže při malém počtu účastníků. 
                                                                                                                     Ú: 2/2/21 – Z. Krpata 

                                                                                                                     T: 16.3.2021 

 

□ 
 

Hlavní mezinárodní závody – Termíny hlavních mezinárodních závodů zůstávají, včetně termínu OH Tokio. 

Změny ze strany ICF a ECA nelze vyloučit, zejména v důsledku pandemie. Rozdělení disciplín na MS a ME 

již předběžně známe z vycházejících bulletinů, stále panují nejasnosti ohledně programu a rozdělení disciplín 

evropských soutěží. 
 

□ 

 

Ú – 2/1/21 splněn: ČP veteránů, ČP maratonu – počtář žebříčku veteránského poháru M. Kučera a vedoucí 

RDM T. Ježek připravili pro STK návrh závodů, které budou zahrnuty do seriálu ČP veteránů a ČP maratonu. 

Výbor předložený návrh seriálu ČP veteránů a maratonu schválil. Přehled závodů bude zveřejněn na webu 

kanoe.cz.                                                                                                   
 

□ 
 

Ú – 3/1/21 je plněn: Pravidla a soutěžní směrnice 2021 – Z. Krpata informoval o přípravách pravidel a směrnic 

2021, které zašle výboru ke schválení per rollam. Pravidla budou po schválení v termínu do 28. 2. 2021 vydána.            

                                                                                                                                                                                             

□ 

 

Ú – 1/8/19 je plněn: Zajištění softwaru pro zpracování výsledků regionálních závodů – Jednoduchý software 

na výsledkový servis pro regionální závody je hotov a připraven na testování. Z. Krpata vytipuje pořadatele a 

domluví s ním testování nového softwaru, nejprve paralelně se zaběhlým systémem. 
                                                                             

□ 
 

Ú – 4/1/21 je splněn: Komise rozhodčích – komise rozhodčích doplnila nominaci vrchních rozhodčí a jejich 

zástupců na hlavní závody. Výbor nominaci vrchních rozhodčí a jejich zástupců schválil. 
                                                          

□ 

 

 

 

 

NOC-VS Račice – Z. Krpata podal výboru informaci o stavu a připravenosti areálu na kanoistické soutěže, 

startovací zařízení prošlo pravidelnou údržbou, úprava břehu na ostrově je hotova na cílových 500m. Výbor 

pověřil Z. Krpatu jednat s NOC o výběru dodavatele na statické zajištění mostu na 1200m (most ve vlastnictví 

NOC), aby mohl být prohlouben průjezd z vratného kanálu a mohl být bezpečně používán při soutěžích a VT. 

Z. Krpata současně projedná s NOC postup a financování akce.                 Ú: 3/2/21 – Z. Krpata 

                                                                                                                      T: 16.3.2021 
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□ 

 

Ú – 1/8/20 je plněn: Smlouva mezi ČSK a NOC o užívání mostu nad průplavem z vratného kanálu na 600m  - 

smlouva mezi ČSK a NOC o užívání mostu nad průplavem z vratného kanálu (most ve vlastnictví ČSK) při 

jiných sportovních akcích pořádaných NOC byla konzultována a je připravena k podpisu. Ze strany NOC bude 

na mostě prováděna běžná údržba a revize. V oblasti nákladnější údržby, vyplývající z technického  
 
 

stavu mostu a revizní zprávy, bude NOC oprávněna požadovat náklady po ČSK v případě, že ČSK jejich výši 

předem schválí. Nedojde-li ke schválení, ČSK provede údržbu mostů svým jménem a na své náklady.  
 

□ 

 

Ú – 3/3/20 je plněn: Elektronizace registračních průkazů – Koordinaci jednotného postupu na celosvazové 

úrovni zajišťuje S. Ježek a podává průběžné informace o stavu nového registračního portálu ČSK. Za SRK 

ČSK je do procesu zapojen M. Vávra. Příprava registračního SW celého ČSK probíhá, v letošní sezoně bude 

vyzkoušena paralelně se stávající používanou registrací. 
 

□ 
 

 

Ú – 5/1/21 je splněn: Rozdělení disciplín na hlavních domácích soutěžích 2021 – po projednání v STK a na 

Radě SCM představil výboru Z. Krpata rozdělení disciplín na hlavních domácích soutěžích. Disciplíny kopírují 

program na světových soutěžích a zohledňují přijaté změny olympijského programu a přechod k tratím na 

500m. Celkově došlo k zúžení počtu disciplín i přes to, že posádkových disciplín je více. Nelze vyloučit 

případné úpravy, dané omezením počtu účastníků.  

 

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

□ 

 

Ú – 6/1/21 je splněn: Financování SCM, SpS a TOP 10 – po schválení návrhu rozdělení financí výborem 

rozeslal P. Hottmar informaci a administrativní podklady detašovaným pracovištím SCM a SpS.  
 

□ 

 

Ú – 7/1/21 je plněn: Projekt SCM a SpS 2021 - J. Boháč vyzval k úvahám o úpravě metodiky přípravy 

mládeže, v důsledku zásadních změn v rychlostní kanoistice, potvrzených mezinárodní federací a 

mezinárodním olympijským výborem. Vyzval hlavního trenéra SCM k přípravě návrhu střednědobé koncepce 

práce s mládeží v SRK. P. Hottmar s T. Ježkem podali výboru informaci, jak probíhá plnění úkolu pracovní 

skupiny ve složení P. Hottmar, T. Ježek a M. Pfoff inovovat metodiku testování mládeže se zaměřením na 

zlepšení dynamických a silových schopností, a s cílem navést trenéry mládeže k přípravě tímto směrem. 

Pracovní skupina diskutuje problematiku testování se specialisty a konzultují nové možnosti, jak testování 

nastavit. Výstupy z pracovní skupiny jsou průběžně konzultovány s Radou SCM. 
                                                                                               

□ 

 

Ú – 2/9/20 je plněn: Nastavený motivační systém SCM – po rozdělení kategorie žáků na hlavních domácích 

závodech v singlových kategoriích po ročnících na mladší a starší žáky, pokračuje výbor v diskuzi o současném 

nastavení systému SCM, k potlačení rané specializace dětí a podpoře všestranného rozvoje schopností před 

zařazením do SCM. Výbor bude pracovat s případnými návrhy Rady SCM. 
  

□ 

 

Nastavení disciplín mládeže 2021 – RSCM korespondenčně prodiskutovala návrhy nastavení disciplín, včetně 

disciplín mládežnických čtyřkajaků na hlavních domácích závodech 2021. Návrhy obdržela STK k přípravě 

finálního návrhu.  
 

□ 

 

VT Oboz – P. Hottmar informoval, že tradiční jarní kempy na Obozu jsou plánovány, P. Hottmar připraví 

varianty pro různé úrovně vládních restrikcí pro sport.                                Ú: 4/2/21 – P. Hottmar 

                                                                                                                       T: 20.4.2021 
 

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

RDS    

□ 

 

Ú – 8/1/21 trvá: Smlouvy s reprezentanty 2021 – reprezentační trenér P. Hottmar připraví smlouvy 

s reprezentanty na rok 2021, aby byly včas ještě před sezonou podepsány.   
                                                                                                       

□ 
 

Ú – 9/1/21 je plněn: Rozpočet RDS 2021 – reprezentační trenér P. Hottmar připravuje návrh předběžného 

rozpočtu RDS na rok 2021 podle dosud známého rozsahu mezinárodních soutěží, včetně zajištění účasti týmu 

na OH a nákladů na testování Covid-19.    
                                                                                 

□ 

 

Plánované VT reprezentantů – P. Hottmar podal informaci o plánovaných zahraničních VT, skupina K. Leštiny 

se připravuje tradičně v Chula Vistě, kde se k nim po čtrnácti dnech strávených v Kolumbii přidala skupina 

trenéra P. Fuksy. Po zrušených plánovaných kempech v Portugalsku (kde je na příjezdu nutná čtrnáctidenní 

karanténa) odjela většina skupin na pádlovací kemp do Sabaudie, část do Sevilly a Turecka. Plánované VT 

jsou aktualizovány podle vývoje celosvětové pandemie koronaviru a podmínek pro cestování a pohyb osob. 

Testování na Covid-19 je zajištěno. Výbor vzal informace na vědomí. 
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□ 

 

Ú – 10/1/21 je plněn: Realizační tým reprezentačního družstva a odměňování resortních trenérů – Sekretariát 

postupně administruje smlouvy s členy realizačního týmu reprezentačních družstev a trenéry RSC za činnost 

pro státní reprezentaci na rok 2021.  
 

□ 

 

Ú – 11/1/21 splněn: Žádost o podporu RSC Victoria (dříve Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT) - T. 

Ježek připravil požadavek na výši podpory v letošním roce a předložil ho výboru. Výbor tuto žádost schválil. 

M. Doktor připomněl, aby T. Ježek dal tuto podporu ze strany ČSK na vědomí vedení Victorie.  

                                                                                                                                     

□ 

 

OH Tokio 2020 – M. Doktor s P. Hottmarem podali informaci o komunikaci a přípravách aklimatizačního 

kempu před OH v Susaki. Plán zatím není ničím narušen. Výbor vzal informaci na vědomí 
 

□ 

 

Plán akcí RSC Dukla – P. Náprstek zaslal výboru pro informaci aktualizovaný plán přípravy sportovců RSC 

Dukla. Výbor ocenil operativní změny zajištění potřebného tréninku v současných složitých podmínkách. 
 

□ 

 

Metodika testování posádek – asistent reprezentačního trenéra pro sestavování posádek J. Štěrba zaslal výboru 

dokument s metodikou testování posádek a předpokládaný postup přípravy posádky čtyřkajaku. P. Hottmar 

informoval, že komunikace mezi J. Štěrbou a trenéry probíhá bez problému a je spokojen s vývojem spolupráce. 
 

□ 

 

Mezinárodní soutěže 2021 – podána informace, že přicházejí propozice od pořadatelů mezinárodních soutěží, 

reprezentační trenér P. Hottmar začíná s organizačními přípravami výjezdů. J. Boháč připomněl opatrnost při 

odesílání záloh pořadatelům. J. Boháč podal informaci o zaslaném dotazníku ICF národním federacím ke sběru 

informací týkající se účasti reprezentací  na květnových OH do-kvalifikačních soutěží (E-QOH Szeged a SP 

Barnaul). 
 

RDJ 
 

 
 

□ Plánované akce RDJ 2021 - P. Hottmar informoval výbor o zrušení dalšího plánovaného zimního VT Žalý kvůli 

trvajícím vládním restrikcím. VT Peschiera je stále plánována, ale v menším počtu reprezentantů. Epidemická 

situace bude průběžně vyhodnocována a trenéři závodníků RDJ budou o aktuálních možnostech informováni. 

                                                                                                                           Ú: 5/2/2021 – P. Hottmar                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       T: 20.4.2021 
 

□ Ú – 12/1/21 je plněn: Rozpočet RDJ 2021 – reprezentační trenér P. Hottmar připravuje návrh předběžného rozpočtu 

RDJ na rok 2021 podle dosud známého rozsahu mezinárodních soutěží, nákladů na testování Covid-19. 
                                                                                               

RDM  

□ 

 

 

Ú – 13/1/21 je splněn: ČP v maratónu 2021 – T. Ježek po jednání s pořadateli předložil seznam závodů, které 

budou zařazeny do seriálu ČP v maratonu 2021. Informace bude zveřejněna na webu kanoe.cz.    
                                                                                                  

□ 

 

Ú – 14/1/21 trvá: Rozpočet RDM - Reprezentační trenér RDM T. Ježek připraví návrh rozpočtu RDM na 

sezonu 2021. 
 

□ 

 

SP v maratonu 2021 v ČR – T. Ježek informoval výbor o rozhodnutí ICF přidělit závod SP-M 2021 

francouzskému pořadateli a o zájmu KVS Praha ucházet se o pořadatelství SP v příštím roce. 
                                                                                           

□ 

 

M-ČR v maratonu 2021 – projednána a schválena žádost pořadatele mistrovství, KVS Praha,  navrhnout ICF 

zařazení závodu do mezinárodního termínového kalendáře ICF jako Prague International Canoe Marathon. 

Cílem pořadatele je vytvořit z mezinárodního pražského kanoistického maratonu tradici a pořádat tuto akci i 

v příštích letech. 
 

            4.   Různé 
 

□ 

 

Správa objektů ČSK – P. Bednář informoval výbor o pokračujícím vyjednávání s Českými přístavy a.s. o 

možné směně pozemků na Císařské louce, pás pozemku, který byl využíván sousedící loděnicí Spojů Praha 

(bezvýznamný pro provozování kempu) za pozemek před tribunou stadionu vodních sportů pro přímý přístup 

k vodě. P. Bednář zajistil katastrální rozdělení pozemku, aby zmíněný pás pozemku ČSK byl připraven ke 

směně. Výbor tento návrh na směnu pozemku schválil.  

Dále byla podána informace, že v areálu kempu na Císařské louce byl vypracován dendrologický posudek na 

prořezání starých topolů, posudek byl zaslán odboru životního prostředí městské části Prahy 5. 
 

□ Ú – 15/1/21 trvá: Rozpočet sekce – po obdržení rozpočtů STK a RD, a po obdržení podmínek pro čerpání 

státní dotace na rok 2021 sekretariát připraví návrh rozpočtu sekce na rok 2021. 
                                                                                                               

□ 

 

Valná hromada SRK ČSK 2020 – výbor sekce projednal možnosti konání odložené VH sekce. Po zvážení 

možností rozhodl rozeslat oddílům dotazník pro vyjádření oddílů k nabízeným možnostem dalšího postupu. 

Nabízí se dvě možnosti. Uspořádání VH formou online konference nebo uspořádání VH v tradičním formátu 
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pokud to protiepidemická situace dovolí s tím, že pokud nebude možné VH konat do konce května 2021, tak 

nebude VH za rok 2020 svolána s tím, že oddílům dostačuje podrobná písemná dokumentace, zaslaná 

zástupcům oddílů v listopadu 2020. Spolu s dotazníkem bude také oddílům zaslána ke schválení nominace 

delegátů SRK ČSK na Konferenci ČSK 2021, plánovaná na červen.           Ú: 6/2/21 – J. Adam 

                                                                                                                        T: 16.3.2021 

 
 

□ Evropská kanoistická asociace – J. Boháč připomněl termín 15. 3. 2021 pro podání návrhů pro volby do orgánů 

a komisí ECA a nominací do technických komisí ECA. Informoval o předběžných jednáních s ECA o možnosti 

a podpoře jmenování zástupce ČSK do technické komise rychlostní kanoistiky. Navrhl do komise nominovat 

M. Dognerovou, předsedkyni komise rozhodčích SRK ČSK a mezinárodní rozhodčí, se kterou možnost 

projednal. Výbor s návrhem souhlasil. Sekretariát zajistí odeslání nominace. 
                                                                                                                      Ú: 7/2/21 – J. Adam 
                                                                                                                      T: 15.3.2021 

 

□ Kandidatura pořádání ME 2024 v Račicích – Výbor projednal předložený společný záměr ČSK a NOC-VS 

Račice na uspořádání ME v Račicích 2024. J. Boháč upozornil na silnou konkurenci dalších tří kvalitních 

pořadatelů se stejným avizovaným záměrem. Výbor SRK schválil podání oficiální kandidatury ČSK na ECA 

a pověřil zkušený pořadatelský tým NOC, vedený P. Šebestou, zpracováním kandidatury ve struktuře a 

s obsahem požadovaným ECA. Sekce uhradí náklady na výrobu grafického provedení kandidatury pro ECA. 
 

□ Jubilanti 2021 – po diskusi výbor navrhl ocenit 6 jubilantů z řad zasloužilých členů ČSK. P. Mokrý zajistí 

výrobu dárkových triček s historickým znakem ICF. 
 

□ Příprava Závodu OH nadějí 2021 v Račicích – J. Boháč podal informaci o nepřidělení dotace od NSA na tuto 

významnou sportovní akci. Ani další pořadatelé soutěží OH nadějí dotace od NSA neobdrželi. Akce podpoří 

ČOV, ale ve zlomcích potřebné výše. Pořadatelský tým NOC-VS tomuto rozhodnutí NSA přizpůsobí rozsah a 

podobu akce. Nově navržený rozpočet akce projedná výbor a rozhodne o případné podpoře ze zdrojů svazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná: 16. březen 2021 

 


