Zápis ze 6. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 14. 6. 2022 v Praze na Strahově
přítomni: P. Hottmar, Z. Krpata, J. Boháč, P. Náprstek
hosté:
T. Ježek, J. Adam
omluveni: M. Doktor, P. Bednář
1.

Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže

□

Informace o činnosti STK – předseda STK připravil dokument, kde shrnul dosavadní průběh sezony z pohledu
STK a představil výhled na zbytek sezony. Bude zasláno STK k připomínkování a výboru na vědomí.

□

Hodnocení II. ČP mládeže – NZ RDJ a do 23 let (Račice, 3. – 5. 6. 2022) – Z. Krpata podal výboru hodnocení
proběhlého závodu, závod proběhl bez problémů, start slovenských závodníků byl povolen pouze v kategorii
žáků, areál NOC byl připraven.

□

Příprava III. ČP - II. NZ RDS Račice – Z. Krpata podal informaci o přípravách závodu, časový pořad byl po
konzultaci s reprezentačním trenérem P. Hottmarem navržen.

□ ČP benjamínků – Z. Krpata opět pozitivně hodnotil formát samostatného závodu ČP benjamínků v Chomutově
a Kojetíně, který má i širší podporu mezi oddíly a členy STK, a otevřel diskusi o rozšíření ČP benjamínků a
hledání nových pořadatelů pro závod ČP benjamínků.

□ MČR 5km – Z. Krpata podal informaci o kolizi termínů na Matyldě se závody motorových člunů, proto Z.
Krpata oslovil pořadatele v Týně nad Vltavou, zda-li pořadatelství nepřevezme, bude navrženo STK.
Ú: 1/6/22 – Z. Krpata
T: 19. 7. 2022

□ NOC-VS Račice – Z. Krpata zhodnotil připravenost areálu NOC na domácí soutěže. Areál byl připraven,

uklizen. Výška vody (s ohledem na jednorázové načerpání pro SP a postupném dočerpávání pro MS ve
veslování) je pro kanoistické závody dostatečná. I nadále přetrvává problém odběrem vody v ubytovacích
prostorách a ve společných šatnách při naplněné kapacitě, která při vysokém odběru dochází. Nevyřešená
nedostatečná kapacita odpadových jímek opět řešena jen zvýšeným odvozem odpadních vod během soutěže.

□ Ú – 5/2/22 trvá: V letošním roce končí platnost smlouvy mezi NOC a ČSK na pořádání domácích soutěží a

výcvikových táborů RD a SCM, je potřeba letos vypsat nové výběrové řízení na další období. K tomu bude
využito externích právních služeb a současně budou na návrh STK stanoveny aktuální věcné požadavky a
cenové mantinely za poskytované služby. Předseda STK Z. Krpata informoval o přípravách návrhu zadání
výběrového řízení.

□ Ú - 5/1/22 splněn: Komise rozhodčích – výbor komentoval práci rozhodčích na II. ČP mládeže, kteří
zajišťovali průběh soutěže ve výborem schváleném doporučeném počtu. Z. Krpata obdržel zprávu vrchního
rozhodčího, z pohledu rozhodčích soutěž proběhla bez problému.
Zajištění administrace a výplaty smluv rozhodčích vč. cestovného bude i nadále zajišťovat předseda STK Z.
Krpata podle nastavených postupů. Nevyplacené odměny za jarní závody budou vyplaceny zpětně.

□ Registrace cizích státních příslušníků – proběhla diskuse nad tím, zda započítávat cizince registrovaných v
klubech do bodování pro výpočet příspěvků oddílům a do žebříčku SCM a SpS. Výbor po projednání schválil,
že pro rok 2023 mohou být započítáni pouze ti, co mají české státní občanství či statut mezinárodní kanoistické
federace pro možnost reprezentovat ČR na mezinárodních soutěžích. Pro další období budou podmínky
upřesněny s tím, že důraz bude kladen dlouhodobost pobytu v ČR.

□ Informace o proběhlých regionálních soutěžích – Z. Krpata informoval výbor o organizaci a úrovni proběhlých
regionálních soutěžích, Ústeckého kilometru a Vlajky Prahy, připravovány jsou Přerovská 200, Hranická 200
a Memoriál Karla Leštiny.

□ Záchranná služba při závodech ČP – Z. Krpata informoval o problematice zajištění záchranné služby pro hlavní
závody v Račicích, sekretariát osloví STK Mořské kajaky, kteří jsou v kontaktu s VZS ČR.
.
Ú: 2/6/22 – J. Adam
T: 19. 7. 2022
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2. Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež
□ Jednání RSCM – P. Hottmar zaslal výboru zprávu z jednání RSCM, která proběhla při II. ČP mládeže

v Račicích 9. 6. 2022. RSCM projednala úpravu výběrových kritérií do SCM 2023, systém bodování počtu
benjamínků a mladších žáků pro dělení financí SpS, vyhlašování medailistek v kategorii kanoistek a běhy
benjamínků na závodech ČP, výbor vzal informace na vědomí.

□ Ú – 5/2/22 je plněn: Nastavení výběrových kritérií do SCM 2023 – Systém 1. kola výběru do SCM Rada

navrhuje zachovat stejný, jako v předchozích letech. Počty vybraných v jednotlivých kategoriích navrhne
výboru po III. závodě ČP.
Do žebříčku SCM budou započítány: pro žáky a dorost 1 výsledek z dlouhých tratí a 4 výsledky z krátkých
tratí (singly + debly), pro juniory 1 výsledek z dlouhých tratí a 5 výsledků z krátkých tratí (singly + debly), pro
kanoistky 1 výsledek z dlouhých tratí a 4 výsledky z krátkých tratí (pouze C1). Výbor po projednání tento
návrh rady schválil.
Obecné testy (2.kolo výběru) s novou testovací baterií proběhne jako v předchozím roce. Rada SCM se
předběžně shodla na zvýšení minimálního požadovaného bodového zisku ze 120 na 140, návrh ještě bude
projednán a potvrzeno na příští schůzi RSCM a následně schválen výborem.

□ Systém bodování počtu benjamínků a mladších žáků pro dělení financí SpS - RSCM navrhla započítat

libovolné 3 závody s alespoň jedním dokončeným startem z pěti možností. Výbor tento princip bodování
schválil.

3.

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

RDS
□ Hodnocení SP Račice a SP Poznaň – reprezentační trenér P. Hottmar hodnotil vystoupení českých

reprezentantů na obou závodech světového poháru. Nejlépe se dařilo M. Fuksovi, který vybojoval čtyři zlaté
medaile na tratích C1 1000m a 500m. Závod v Poznani negativně ovlivnil silný vítr a vlny, kde muselo dojít
k úpravě programu. Na základě výsledků z SP byli reprezentačním trenérem na MS Halifax nominovány tyto
posádky: C1 1000m, 500m M. Fuksa, K1 1000m J. Dostál, K2 500m J. Špicar, D. Havel, K4 500m J. Špicar,
D. Havel, J. Zavřel, R. Šlouf. Výbor vzal informaci na vědomí.

□ Nominace na ME 23 Bělehrad – na základě výsledků NZ RDJ a do 23 let Račice reprezentační trenér P.
Hottmar sestavil nominaci na ME 23 Bělehrad a předložil Výboru SRK, výborem vzato na vědomí.

□ Posádka K4 500m muži – J. Štěrba zaslal výboru informaci o plánovaném tenzometrickém měření, které

proběhlo 31.5. – 1.6. v Račicích, kterého se zúčastnila posádka K4 500m muži a J. Dostál. Výsledky z měření
budou konzultovány s jednotlivými závodníky a jejich trenéry.

□ Plánované akce RDS 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar podal informaci o přípravách na výjezdy RDS na
mezinárodní soutěže, probíhá VT Livigno tréninkových skupin K. Leštiny a Fuksů, připravuje se VT Kadaň.

□ Ú – 4/4/21 plněn: Koncept sportovní přípravy skupiny kanoistek – reprezentační trenér P. Hottmar informoval,

že trenér kanoistek K. Kožíšek připravuje podrobnější hodnotící zprávu sportovní přípravy kanoistek, včetně
analýzy tréninkových ukazatelů. Tlumočil informaci, že K. Kožíšek má zájem podat hodnocení osobně na
některých z příštích schůzí výboru.

□ AMS Bydgost 2022 – proběhla diskuse nad upřesněním nominačních kritérií pro AMS 2022, bude upřesněno
na základě projeveného zájmu o účast podle výkonnosti.

RDJ
□ Plánované akce RDJ 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar podal informaci o přípravě výjezdu na MEJ
Bělehrad, právě probíhá VT RDJ v SC Nymburk. Výbor vzal informaci na vědomí.

□ Nominace na MEJ Bělehrad - na základě výsledků NZ RDJ a do 23 let Račice reprezentační trenér P. Hottmar
sestavil a předložil výboru nominaci na MEJ Bělehrad ke schválení. Výbor takto navrženou nominaci schválil.

RDM
□ Hodnocení SPM Praha 2022 – reprezentační trenér T. Ježek zhodnotil výsledky českého týmu na SPM Praha

2022 a vyzdvihl výkony juniorů, F. Jahoda zvítězil jak na krátké trati, tak v klasickém maratonu, další medaile
přidal J. Březina z obou tratí a bronz vybojovala kanoistka E. Kopanicová.
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□ Mezinárodní akce RDM – reprezentační trenér T. Ježek podal informaci o přípravách na plánované akce RDM
v sezoně 2022, výjezd na Světové hry v Birmingham je organizačně zajištěn, výjezd na MEM Silkeborg je
připravován.

□ Nominace na MEM Silkeborg 2022 – na základě výsledků SPM Praha 2022 sestavil reprezentační trenér T.
Ježek nominaci reprezentačního družstva na MEM Silkeborg 2022 a předložil ji výboru ke schválení. Výbor
takto navrženou nominaci schválil.

4. Různé
□ Rozpočet sekce 2022 – Po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace NSA pro rok 2022 na státní reprezentaci,

talentovanou mládež a činnost sportovních svazů Předsednictvo ČSK rozhodlo o přerozdělení svazových dotací
mezi jednotlivé sekce. Sekretář SRK ČSK na základě přidělených částek sestavil a předložil výboru návrh
souhrnného rozpočtu sekce na rok 2022 v členění podle jednotlivých účetních středisek. Rámec navrženého
rozpočtu byl výborem po projednání a korekcích schválen.

□ Majetky ČSK – J. Boháč informoval o stavu objektů ČSK. Jednání o směně části pozemku na Císařské louce

s Českými přístavy a.s. pokračuje (jedná se o pozemek sousedící s loděnicí Spojů Praha – nevyužitelný pro
provoz kempu za pás pozemku před tribunou pro přímý přístup k vodě). P. Bednář pokračuje v jednání
s Českými přístavy.

□

Světový pohár Račice 2022 – předseda J. Boháč pozitivně hodnotil proběhlý závod SP Račice 2022, prezident
ICF zaslal děkovný dopis na ČSK s pochvalou za precizní organizaci akce. Stále čekáme na vyjádření NSA o
stavu podané žádosti o finanční příspěvek na organizaci závodu z dotačního programu NSA Významné
sportovní akce 2022. NSA prozatím nesdělila ani informaci o termínu schválení a poskytnutí dotace. Probíhá
vyúčtování závodu.

□

Světový pohár v kanoistickém maratonu Praha 2022 – T. Ježek a Z. Krpata podali hodnocení organizace závodu
SPM Praha 2022, kde hlavním organizátorem závodu byl z pověření ČSK klub KVS Praha. Závod nakonec
proběhl bez problému i přes některé organizační nedostatky a potíže způsobené podceněním významnosti akce.

□

Grant MHMP – podána informace o podpisu dotační smlouvy schváleného grantu Magistrátu hlavního města
Prahy na další období. Jako každý rok magistrát hl. m. Prahy poskytl grant prostřednictvím ČSK, na podporu
rozvoje sportu mládeže pražským oddílům, tentokrát od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022, napříště již grant nebude
přes roční, ale v souladu s kalendářním rokem. Sekretariát připraví realizační smlouvy s pražskými oddíly.
Ú: 3/6/22 – J. Adam
T: 22. 6. 2022

□

Ú – 5/3/22 je splněn: Antidoping – reprezentanti, reprezentační trenéři a trenéři mládeže byli informováni o
uskutečněných online seminářích Antidopingového výboru ČR, kde byly podány informace o změnách a nové
metodice v dopingové kontrole a v seznamech zakázaných látek.

□

Prodej lodí v majetku ČSK v Chula Vistě – Sekretariát zajistil administraci prodeje pěti svazových, již
nepoužitelných zastaralých lodí skladovaných v loděnici v Chula Vistě. Sekretariát podá výboru návrh
inventarizační komise, která zajistí formální vyřazení prodaných lodí z majetku ČSK.
Ú: 4/6/22 – J. Adam
T: 19. 7. 2022

□

UNIS – koordinátor projektu UNIS byl za sekci rychlostní kanoistiky ČSK výborem potvrzen T. Ježek a
metodik P. Hottmar

□

Vědecko-lékařské sledování sportovní přípravy reprezentantů - J. Boháč podal informaci o záměru více a
systematicky využívat dostupnou jednotnou diagnostiku při sportovní přípravě reprezentantů, podobně jako
v období 2008 – 2012. informoval o možnostech a kapacitě servisních pracovišť pro resorty, ASC Dukla a
VSC Victoria. Návrh doporučeného postupu připravuje V. Odvárko ve spolupráci s CASRI. Návrh na využití
v SRK ČSK bude předložen k oponenturám členům lékařské komise ČOV. Následně bude projednána jeho
případná aplikace v SRK ČSK. V případe schválení bude představen na oponenturách a projednávání plánů
přípravy pro 2024 v jednotlivých resortních centrech.

Zapsal: J. Adam
Příští schůze výboru SRK se koná 19. července v Praze na Strahově
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