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Zápis z 2. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 7. 2. 2023 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 
 

Z jednání STK – předseda STK v předstihu zaslal výboru materiál k přípravě sezony 2023, který obsahoval 

aktualizovanou termínovou listinu hlavních domácích soutěží 2023, rozložení disciplín na hlavních domácích 

soutěžích 2023, dělení ubytování v Račicích na hlavních domácích soutěžích, termínovou listiny ČP veteránů 

2023, rozpočet STK 2023 a pracovní verzi pravidel a soutěžních směrnic 2023. Z. Krpata komentoval 

jednotlivé návrhy a stanoviska komise k nim. 
 

□ 

 

Ú – 1/8/22 je splněn: Návrh programu MČR 2023 – STK spolu s RSCM diskutovala korespondenčně nad 

návrhem programu MČR 2023, který zohledňuje přetíženou kapacitu závodu díky vysokému počtu účastníků 

a vypsaných kategorií. Ve všech kategoriích došlo k redukci disciplín, kategorie žáků pojede trať 1000m 

s hromadným startem. Výbor návrh schválil. 
 

□ 

 

Ú – 7/2/23 je splněn: Domácí termínová listina 2023 – po projednání byla aktualizována termínová listina 

hlavních domácích soutěží, konkrétně aktualizovaný termín NZ seniorů (Račice, 22.- 23. 4. 2023) a pořadatel 

I. závodu ČP ve vytrvalosti (Most, 22. – 23. 4. 2023). Na základě výběrového řízení a po konzultaci s vedoucím 

RDM byl vybrán pořadatel MČR – M, mistrovství uspořádá 12. 8. 2023 Sokol Hradec Králové. 

Z. Krpata po uzávěrce zadávání propozic a termínů regionálních závodů zpracuje a připraví návrh kompletní 

termínové listiny domácích soutěží 2023, která bude po vydání zveřejněna na webu kanoe.cz. 
 

□ 
 

Mezinárodní termínová listina ICF a ECA – podána informace o potvrzení všech termínů hlavních 

mezinárodních soutěží 2023 včetně doplněného termínu Závodu olympijských nadějí v Polsku 8.-11.9.2023. 

 

□ 
 

ČP benjamínků – STK projednala původní návrh i připomínky k záměru a doporučila výboru sekce ke 

schválení připravený nové pojetí Českého poháru benjamínků 2023. Nový formát ČP benjamínků bude 

obsahovat 10 jednodenních závodů (pořadatelé budou zveřejněni ve vydané termínové listině 2023), 

benjamínci se kvalifikují na MČR absolvováním alespoň čtyř závodů ČP před MČR. Po sezoně bude využití 

nového formátu vyhodnoceno. 
 

□ 
 

Sestavování žebříčků, bodování – Spolu s novým formátem ČP benjamínků navrhla STK i změnu v bodování 

benjamínků do žebříčku SpS. V sezoně 2023 budou benjamínci získávat body do žebříčku SpS na všech 

závodech ČP benjamínků a na MČR 5 km v Nymburce. Mistrovství ČR na krátkých tratích se do žebříčku SpS 

nebude počítat. Do bodování SpS bude započítán závodník, který získá celkem 4 body. Cílem je u mladších 

věkových skupin nepreferovat výkonnost. 
 

□ 

 

ČP mládeže a MČR oddílů 2022 – Z. Krpata informoval výbor, že vyhlášení ČP mládeže proběhlo tradičně v 

rámci testů RDJ 21. 1. 2023 v SC Nymburk, výbor vzal informaci na vědomí. 
 

□ Ú – 2/1/23 je splněn: Rozložení disciplín mládeže 2023 – STK připravila aktualizovaný návrh vypsání 

disciplín na hlavních domácích soutěžích 2023 včetně MČR, který byl projednán RSCM a STK 

korespondenčně. Disciplíny nominačních závodů byly vyjasněny s vedoucím trenérem RD P. Hottmarem. 

Výbor předložený návrh nastavení disciplín hlavních domácích soutěží 2023 po projednání schválil. Úpravy 

jsou důsledkem postupných změn programu soutěží ICF. 
 

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

návrhu zadání výběrového řízení pokračuje. Z. Krpata předložil výboru návrh cenových mantinelů za 

poskytnuté služby, které v rámci jednání předloží řediteli NOC M. Kurfirstovi. Výbor takto nastavené ceny 

schválil. K vypsání výběrového řízení bude využito externích právních služeb. 
 

□ 
 

Ú – 1/10/22 je splněn: Komise rozhodčích – STK předložila výboru návrh s doporučeným počtem rozhodčích 

k řízení hlavních domácích soutěží v roce 2023. Návrh bude ještě projednán s předsedkyní KR M. Dognerovou. 

Předsedkyně KR M. Dognerová předložila STK aktualizovaný návrh nominací vrchních rozhodčích a jejich 

zástupců na hlavní domácí soutěže 2023 s upravenou nominací na MČR 5 km Nymburk. Kompletní návrh 

nominací byl výborem schválen.  
                                                                                                                    

□ 

 

Ú – 2/10/22 je plněn: Pravidla a soutěžní směrnice 2023 – Z. Krpata informoval o stavu příprav 

aktualizovaných pravidel a soutěžních směrnic pro rok 2023, pracovní verze byla výboru zaslána 

k připomínkování.  
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□ 
 

Ú – 3/10/22 je splněn: Rozpočet STK – Předseda STK připravil předběžný návrh rozpočtu STK 2023. 
 

□ 

 

Komise veteránů – Z. Krpata informoval o průběhu schůzky se zástupci veteránské kanoistiky ve složení M. 

Kučera, T. Mareš, P. Šára a Č. Pokorný, která se uskutečnila 30. 1. 2023. Takto nově složená pracovní skupina 

veteránské kanoistiky byla výborem schválena. Výstupem jednání první schůzky byl návrh termínové listiny 

ČP veteránů, která byla po předložení výborem schválena.  
 

□ 

 

Rozdělení ubytování Račice 2023 – Z. Krpata předložil výboru návrh rozdělení ubytování v NOC VS Račice 

na hlavních domácích soutěží, komentoval klady a zápory, klady převažují. Princip zůstává stejný jako 

v minulém roce - RD, RSC, oddíly podle úspěšnosti v MČR oddílů 2022. 

 

□ 

 

Kontrola neoprávněných startů v závodech – STK projednala možnost zavedení kontrol startujících závodníků 

a jejich proveditelnost, hlavně v kategoriích benjamínků a mladších žáků, kde se případná záměrná výměna 

závodníků z důvodu získání potřebných bodů do SpS vyskytuje. Byl předložen návrh postihů za toto porušení 

pravidel – odebrání bodů, za opakovaný prohřešek až vyřazení oddílu ze všech žebříčků. Výbor návrh 

diskutoval a souhlasil s nastavením postihů. Z. Krpata zapracuje schválená opatření do pravidel 2023. 
 

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

□ 

 

Ú – 3/1/23 je splněn: Financování SCM, SpS a TOP 10 – Po výborem předběžně schváleném návrhu na 

rozdělení financí detašovaným pracovištím SCM, SpS a příspěvek TOP 10 rozeslal P. Hottmar informaci, 

smlouvy a administrativní podklady detašovaným pracovištím SCM a SpS. 
 

□ 

 

Školení trenérů SRK ČSK – speciální část aktuálně probíhajícího školení trenérské třídy C proběhne 18. – 19. 

2. 2023 v Praze na Strahově v gesci SRK ČSK, program připravil a školitele zajistil P. Hottmar. Předseda J. 

Boháč vyjádřil spokojenost s kvalitní sestavou školitelů a poděkoval P. Hottmarovi za přípravu školení. 
 

□ Nastavení disciplín mládeže 2023 – RSCM projednala korespondenčně nastavení disciplín mládeže hlavních 

domácích soutěží tak, aby zohledňovaly programy MSJ a MEJ a dalších světových soutěží a finální návrh 

disciplín předložila rada k projednání STK. 
 

□ TOP 10 SCM – P. Hottmar připraví návrh doplnění kritérií TOP 10 pro rok 2024, diskuze nad možnou změnou 

nastavení podpory TOP 10 proběhla na minulé schůzi. 
 

 

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

RDS    

□ 

 

Informace z RDS – vedoucí RDS se ze schůze výboru omluvil, J. Boháč konstatoval, že členové výboru 

obdrželi od P. Hottmara všechny informace o přípravě reprezentantů průběžně emailem.  
 

□ 

 

Plánované akce RDS 2023 – vedoucí ASC P. Náprstek a VSC T. ježek podali aktuální informace o plánovaných 

kempech v lepších klimatických podmínkách jednotlivých tréninkových skupin. Výbor vzal aktuální 

informace o přípravě reprezentantů na vědomí. 
 

□ 

 

Nominační kritéria RDS 2023 – schválená NK RDS 2023 včetně tabulky odměn za výsledky na mezinárodních 

soutěžích 2023 a odměn za vyjetí kvalifikačních místa na OH 2024 byla vydána a zveřejněna společně s 

nominačními kritérii RDJ a RDM 2023. 
              

□ 
 

Ú – 7/9/22 je splněn: Realizační tým reprezentačního družstva a odměňování resortních trenérů – návrh 

realizačního týmu reprezentačního družstva a s vedoucími trenéry ASC a VSC P. Náprstkem a T. Ježkem 

projednaný návrh odměňování resortních trenérů byl výborem schválen.  
 

□ 

 

Ú – 5/10/22 je splněn: Rozpočet RDS 2023 – reprezentační trenér P. Hottmar připravil první návrh rozpočtu 

RDS na rok 2023. Výbor vzal návrh na vědomí. Diskutoval případné úpravy rozpočtu po oznámení výše státní 

dotace pro ČSK. 
 

□ Smlouva s reprezentanty 2023 – reprezentační trenér P. Hottmar zajistí podpis aktualizované smlouvy 

s reprezentanty na rok 2023 ještě před začátkem sezony.  
 

□ 

 

Pojištění výjezdů reprezentačních družstev – jednání o novém pojištění reprezentačních družstev rychlostní 

kanoistiky pokračují, předseda ČSK S. Ježek zjišťuje možnost pojištění od UNIQA pro celý svaz. 
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□ 

 

Diagnostika tréninkového procesu – J. Boháč podal informaci o zahájení projektu zaměřeného na intenzivnější  

sjednocenou jednotnou lékařsko - vědeckou diagnostiku tréninkového procesu reprezentantů, prováděnou 

v odborných pracovištích podporovaných z ČOV a státního rozpočtu, spojenou s metodickým poradenstvím 

pro trenéry. Informoval výbor, že trenéři RSC postupně dodávají informace o jeho plnění v rámci jednotlivých 

tréninkových skupin.  
 

□ 

 

Sportovní příprava skupiny kanoistek – trenér kanoistek K. Kožíšek byl přítomen na schůzi výboru, kde shrnul 

dosavadní sportovní přípravu skupiny kanoistek v letošním roce, představil aktualizovaný plán přípravy 

s nejbližšími plánovanými akcemi a zodpověděl dotazy. Výbor vzal informaci na vědomí. Hodnocení sportovní 

přípravy kanoistek bude výboru poskytovat čtvrtletně. 
 

Následně výbor diskutoval nad výběrovým řízením vypsaným VSC Victoria na pozici střediskového trenéra 

kanoistek. T. Ježek podal informace o dosavadním průběhu výběrového řízení. Výbor konstatoval dramatický 

nedostatek trenérů s potřebnou kvalifikací pro působní v RCS. 
                                                                                                                                                                                                                  

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2023 – Výbor i trenéři reprezentantů jsou o přípravách plánovaných VT průběžně 

informováni. Akce probíhají podle plánu, VT Žalý proběhlo ve dvou termínech, v přípravě je VT Peschiera. 

 

□ Obecné testy RDJ – při neúčasti reprezentačního trenéra P. Hottmara na schůzi výboru podal informaci o 

proběhlých tradičních testech RDJ, které se uskutečnilo 21. 1. 2023 v SC Nymburk, Z. Krpata. Výbor vzal 

informaci na vědomí. 
                                                                   

□ Ú – 6/10/22 je splněn: Rozpočet RDJ 2023 – reprezentační trenér P. Hottmar připravil první návrh rozpočtu 

RDJ na rok 2023. Výbor vzal návrh na vědomí a diskutoval k případným úsporám v rozpočtu po oznámení 

výše státní dotace pro ČSK. 
 

□ Realizační tým RDJ 2023 – podána informace o administraci smluv s členy realizačního týmu RDJ 2023.  
 

□ Problematika nikotinových sáčků – J. Boháč zmínil problém, který otevřel reprezentační trenér P. Hottmar, 

rozšíření užívání této návykové látky mezi mladými sportovci.  Výbor diskutoval aktuální stav legislativy v ČR 

a možnosti svazu v případné kontrole a postizích za užívání nikotinových sáčků na svazových akcích, a 

možnost poskytnutí vzorového postupu pro oddíly pro případy oddílových akcí.  
 

 

RDM  

□ 

 

Ú – 7/10/22 je splněn: Rozpočet RDM 2023 – reprezentační trenér T. Ježek připravil návrh rozpočtu RDM 

2023. Byla diskutována otázka nákupu potřebného materiálu pro RDM a možnost využití účelové dotace NSA 

pro pořízení MTZ svazů. Výbor po projednání schválil pořízení dvou singlkajaků pro potřeby RDM 

z vypsaného investičního programu NSA. Požadavek bude zapracován do celosvazové žádosti o poskytnutí 

dotace. 
                                                                                 

□ 

 

MČR-M 2023 – T. Ježek potvrdil že MČR-M 2023 uspořádá Sokol Hradec Králové, v termínu 12. 8. 2023, 

pořadatel má zkušenost se závodem z minulých let. 
 
                                                                                                           

            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 4/1/23 je splněn: Rozpočet sekce 2023 – po předložení dílčích rozpočtů jednotlivých interních účetních 

středisek sekce sekretariát zpracoval a předložil výboru předběžný návrh rozpočtu sekce pro rok 2023. J. Adam 

zodpověděl dotazy k prvnímu návrhu rozpočtu. Rozpočet sekce je zatím bez rezerv, cca  o 10% nižší než v roce 

2022, a bude upřesněn, až bude svazu z NSA oznámena výše dotace pro rok 2023. 
                                                                                                                                                                             

□ 

 

Ú – 11/9/22 je splněn: Světový pohár Račice 2022 – sekretariát podal informaci o vyúčtování přidělené státní 

dotace z dotačního programu NSA Významné sportovní akce 2022 na SP Račice 2022. Vyúčtování dotace bylo 

podáno dle instrukcí NSA se všemi požadovanými dokumenty a v termínu.  
 

□ Majetky ČSK – P. Bednář informoval o stavu hospodaření s objekty ČSK, zmínil zasmluvnění bytu v areálu 

kempu na CL v Praze, a plnění smluvních podmínek u všech nájemců. Potvrdil nečinnost Českých přístavů ve 

věci jimi navrhované směně části pozemku ČSK. 
 

□ Informace z NSA – Podána informace o náročném zpracování žádosti o svazovou dotaci z NSA na rok 2023 a 

o průběhu vyúčtování a vypořádání svazové dotace za rok 2022 z programu „Podpora sportovních organizací 

svazového charakteru“, určenou na činnost svazů.  
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Podání žádosti bylo oproti předchozímu roku opět administrativně náročnější, ze strany NSA bylo opakovaně 

požadováno dodání doplňujících informací k žádosti, i takových, které nejsou v dotační výzvě zmiňovány. 

Termín podání vyúčtování svazové dotace za rok 2022 je 15. 2., sekretariát informoval, že vyúčtování za celý 

svaz je připraveno k odeslání. 
                                                                                                                                                                                                            

□ Vypsání investiční dotační výzvy NSA „Movité investice – rozvoj materiálně-technické základny sportovních 

svazů 2023“. STK předložila požadavek na nákup cílové skenovací kamery včetně vyhodnocovacího zařízení 

pro potřeby domácích soutěží v rychlostní kanoistice. Z. Krpata dodal cenovou nabídku zařízení, po konzultaci  

reprezentačního trenéra P. Hottmara a J. Štěrby byl schválen a bude uplatněn požadavek na pořízení ženského 

čtyřkajaku pro potřeby RD, a reprezentační trenér maratonského družstva T. Ježek předložil požadavek na 

pořízení dvou singlkajaků. Žádost připraví sekretariát a bude schválena Předsednictvem ČSK a  podána za celý 

svaz, kde priority pořízení investičního materiálu jednotlivých sekcí určí Předsednictvo ČSK. 
 

□ Příprava kandidatury MS Račice 2027 – předseda sekce J. Boháč informoval výbor o přípravě a podání 

kandidatury ČSK na pořádání Mistrovství světa ICF v rychlostní kanoistice v roce 2027 v Račicích. 

Kandidaturu a její obsahové náležitosti a grafické zpracování připravil P. Šebesta, sekretariát zajistil odeslání 

ICF v požadovaném termínu. Podle počtu přihlášených zájemců bude zvolena forma obhajoby kandidatury 

(on-line, prezenčně). 
 

□ Grant MHMP – Sekretariát informoval výbor o podaném vyúčtování grantu MHMP za období druhého pololetí 

2022. Po kontrole obdržených podkladů od pražských oddílů sekretariát zpracoval vyúčtování, které bylo 

podáno včas v termínu do 31. 1. 2023.  
 

□ NOC VS Račice – J. Boháč a Z. Krpata podali výboru aktuální informace z NOC VS Račice. Z. Krpata 

informoval o nově vydaném ceníku na rok 2023, kde došlo k navýšení cen za poskytované služby. NOC 

připravuje informativní brožuru pro svazy veslování a kanoistiky o postupu sanace okolí račického areálu po 

ukončení těžby.  
 

□ Jednání s Paralympijským výborem – J. Boháč podal informace z uskutečněného jednání zástupců ČSK a ČOV 

(J. Boháč, M. Doktor, S. Ježek) s Českým paralympijským výborem (ČPV). Sport zdravotně postižených je 

nově začleňován do mezinárodních sportovních federací (u nás ICF) a stejný princip je uplatňován na národních 

úrovních. ČPV má zájem o spolupráci s ČSK, má i zájemce o parakanoistiku, který se již zúčastnil 

premiérového virtuálního závodu ICF na trenažeru. Byla diskutována možnost kvalifikace na paralympiádu 

2024 v Paříži. Výbor po projednání rozhodl podpoře parasportu v rámci sekce a schválil nákup lodě pro 

kvalifikaci na OH a dalšímu využití. Vytipovány byly loděnice v Praze pro trénink parakanoistů. Je 

připravováno členství ČSK v ČPV, které mimo jiné umožní čerpat svazu dotace NSA na podporu parasportu. 
                                         

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

sportovního občanství běloruské kanoistky, členky brněnského oddílu. Sekretariát se neustále snaží z ICF 

dostat informace o postupu udělování souhlasu změny sportovního občanství. 
 

  

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Termín příští schůze výboru SRK bude 14. 3. 2023 

 


