Zápis z 8. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 6. 9. 2022 v Praze na Strahově
přítomni: Z. Krpata, J. Boháč, P. Náprstek, M. Doktor, P. Hottmar, P. Bednář
hosté:
J. Adam, T. Ježek
1.

Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže

□

Hodnocení MČR krátké tratě (Račice, 28.–31.7. 2022) – Z. Krpata prezentoval výboru hodnocení závodu,
čtyřdenní mistrovství proběhlo z pohledu sportovně-technického bez problémů. Zdůraznil, že díky vysokému
počtu účastníků a vypsaných kategorií je závod na hraně kapacity i za dobrého počasí. Výbor uložil STK
předložit návrh programu MČR který zohlední toto hodnocení.
Ú: 1/8/22 – Z. Krpata
T: leden 2023

□

Příprava MČR 5km (Týn n/Vlt., 24. – 25. 9. 2022) – předseda STK Z. Krpata informoval výbor, že závod je
připravován zkušeným organizátorem, bude zajištěno m.j. i startovací molo a vše potřebné pro závod. Výbor
vzal na vědomí a poděkoval za přípravu závodu.

□

Hodnocení MČR-M (Lipno 14. 8. 2022) – Závod zhodnotil reprezentační trenér RDM T. Ježek. Závod byl
součástí Sport festivalu Lipno 2022 s dobrým zázemím, organizačně dobře zajištěn. Vyšší účast limitoval
souběh termínů dalších závodů.

□ Domácí termínová listina 2023 – Proběhla diskuse k termínům hlavních domácích soutěží 2023, které navrhl

reprezentační trenér P. Hottmar na základě dosud známých termínů mezinárodních soutěží ECA a ICF, ještě
není potvrzen termín MEJ a 23 Montemor. Návrh termínů hlavních domácích soutěží projedná STK a předloží
výboru ke schválení, aby mohly být včas zarezervovány termíny v NOC vodních sportů Račice.

□ ČP benjamínků – Z. Krpata poptal nové možné pořadatele pro rozšíření okruhu závodů ČP benjamínků,
pokračuje v jednání s pořadateli a připravuje návrh nového systému soutěží benjamínků. Návrh projedná STK,
který předloží výboru.
Ú: 2/8/22 – Z. Krpata
T: leden 2023

□ NOC-VS Račice – Z. Krpata podal informaci o neshodě s pořadatelem při vyúčtování proběhlých domácích

soutěží v NOC. Po opakovaném vyjednávání s vedením NOC, po předložení přesného položkového čerpání
skutečně odebraných služeb, bylo vyúčtování prvních tří závodů opraveno a svazem uhrazeno. MČR stále není
vyúčtováno.

□ Ú – 5/2/22 trvá: Výběrové řízení na pořádání domácích soutěží a výcvikových táborů RD a SCM – příprava
návrhu zadání výběrového řízení probíhá, v podzimních měsících proběhne další kolo jednání s ředitelem NOC
M. Kurfirstem, kde bude projednáno nastavení cenových mantinelů za poskytnuté služby a věcné požadavky
zadání. K vypsání výběrového řízení bude využito externích právních služeb.

□ Záchranná služba při závodech ČP – záchranná služba pro hlavní závody v Račicích byla zajištěna po celou
závodní sezonu 2022 v potřebném rozsahu VZS ČR, Z. Krpata komentoval výrazné navýšení cen za tuto službu
oproti loňskému roku. Ceny budou zapracovány do rozpočtu STK na rok 2023.

2. Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež
□ Jednání RSCM – P. Hottmar informoval o programu a cílech nadcházející schůze rady, která se uskuteční 24.
9. 2022 při MČR 5km v Týně n/Vlt. Výbor a STK budou o závěrech a návrzích rady informováni.

□ Výběrová kritéria do SCM 2023 – P. Hottmar krátce komentoval 1. kolo výběrového procesu – průběžné
žebříčky 1. kola výběru do SCM po 4. závodě ČP byly zveřejněny na webu kanoe.cz

□ Ú – 1/7/22 je splněn: Evidence majetku pořízeného z dotačních prostředků na podporu talentované mládeže –
P. Mokrý provedl podle účetní evidence inventuru pořízeného drobného majetku, opotřebovaný a nepoužívaný
materiál bude vyřazen z evidence.

3.

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

RDS
□ Nominace MS 23 Szeged - na základě výsledků z MČR Račice reprezentační trenér P. Hottmar sestavil
nominaci na MS 23 Szeged. Výbor SRK byl včas před soutěží o nominaci informován vzal ji na vědomí.
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□ Hodnocení MS Halifax, ME Mnichov a MS 23 Szeged – reprezentační trenér P. Hottmar podal výboru
hodnocení a komentář výsledků z těchto akcí a krátce popsal organizaci výjezdů. Výboru vzal informace na
vědomí a obdrží podrobnější zprávy z těchto soutěží.
Ú: 3/8/22 - P. Hottmar
T: 18. 10. 2022

□ Plánované akce RDS 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar spolu s vedoucími RSC podal informaci o
přípravách podzimních VT v lepších klimatických podmínkách. Proběhla diskuse o možnostech financování
těchto kempů z jednotlivých center a o případné výpomoci SRK ČSK z rozpočtu RDS.

□ Ú – 4/4/21 plněn: Koncept sportovní přípravy skupiny kanoistek – výbor diskutoval nad vývojem kategorie

kanoistek a její formě podpory do budoucna. K. Kožíšek připravuje podrobnější hodnotící zprávu sportovní
přípravy kanoistek, včetně analýzy tréninkových ukazatelů. K. Kožíšek, trenér kanoistek je přizván na příští
schůzi výboru podat hodnocení osobně a referovat vizi konceptu přípravy kanoistek. Po vyhodnocení
dosavadní podpory bude stanovena forma podpory na další období.

□ Media tým - tým zajišťující mediální prezentaci sekce pracoval v letošní sezoně ve složení A. Hrbáčková a P.
Ivánková a zajistil pokrytí všech mezinárodních i domácích soutěží, střídavě osobně a na dálku. P. Ivánková
se účastnila ME v Mnichově. Výbor vyhodnotí práci média týmu a připraví požadavky na pokrytí nadcházející
sezony.

□ Zařazení sportovců do RSC 2022 – P. Hottmar po konzultaci s vedoucími RSC Victoria T. Ježkem a Dukla P.
Náprstkem připravil a zaslal výboru seznam závodníků končících v systému SCM s návrhem jejich umístění
do RSC. Návrh zařazení sportovců do RSC výbor schválil. Výbor vzal na vědomí termíny výročních hodnocení
a oponentur plánů na rok 2023 obou RSC. Vedoucí RCS připraví ke schválení návrhy personálního obsazení
center na sezonu 2022-2023.

□ ICF Super Cup Oklahoma 2022 – Výbor vzal na vědomí start M. Fuksy a J. Dostála na pozvání ICF na

propagační soutěži ICF, organizovanou v Oklahomě v USA na nestandardních tratích, s finančními odměnami
pro vítěze. Závodil pouze úzký okruh vybraných úspěšných světových závodníků pozvaných od ICF, která
uhradila veškeré náklady.

□ Mezinárodní trenérský kongres Pontevedra – trenérského kongresu, který proběhne v Pontevedře 28. – 30. 10.
2022 se zúčastní J. Štěrba a M. Pfoff, organizaci výjezdu zajišťuje sekretariát.

□ Odměny za výsledky na mezinárodních soutěžích 2022 – P. Hottmar informoval o předpokládaném objemu
letošních odměn s tím, že zpracuje podle výborem schválených tabulek návrhy odměn za výsledky na
mezinárodních soutěžích 2022. Návrh odměn bude předložen výboru ke schválení na jeho příští schůzi.
Ú: 4/8/22 – P. Hottmar
T: 18. 10. 2022

RDJ
□ Nominace MSJ Szeged – na základě výsledků z MČR sestavil reprezentační trenér P. Hottmar nominaci RDJ na
MSJ Szeged. Výbor schválil navrženou nominaci před akcí metodou per rollam. P. Hottmar komentoval
výsledky RDJ dosažené na proběhlém Mistrovství světa juniorů, výboru zašle souhrnnou hodnotící zprávu.
Ú: 5/8/22 – P. Hottmar
T: 18. 10. 2022

□ Závod olympijských nadějí – P. Hottmar informoval o připravenosti výjezdu na závod Olympijských nadějí

do Bratislavy. Výbor v předstihu postupně dostával informace o nominaci v jednotlivých kategoriích a
disciplínách. Na akci vycestuje velmi široký tým závodníků i doprovodu, pro zajištění podmínek v místě
konání soutěže.

□ Plánované akce RDJ 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar podal informaci o přípravě podzimních a zimních

VT, připravuje se VT Nymburk a VT Livigno, informace jsou průběžně posílány. Rozsah nominací na VT
bude přizpůsoben aktuálním možnostem rozpočtu RDJ pro rok 2022.

RDM
□ Hodnocení MEM Silkeborg 2022 – reprezentační trenér T. Ježek zhodnotil pozitivně vystoupení českých

maratónců na proběhlém MEM a výboru zaslal souhrnnou hodnotící zprávu. Komentoval organizační zajištění
akce.
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□ Nominace na MSM Ponte de Lima 2022 – na základě výsledků z MČR-M, které proběhlo 14. 8. 2022 na Lipně,
sestavil reprezentační trenér T. Ježek nominaci RDM na MSM Ponte de Lima. Výbor takto navrženou
nominaci schválil. T. Ježek podal informaci o přípravách výjezdu na MSM Ponte de Lima, výjezd je
připravován.

□ Rozpočet RDM – reprezentační trenér a sekretář sekce zodpověděli dotazy k čerpání rozpočtu RDM, který
pravděpodobně nebude zcela dočerpán, vzhledem k úsporám v průběhu sezony.

□ ČP v kanoistickém maratonu 2022 – T. Ježek informoval, že průběžné pořadí po 4 závodech ČPM 2022 bylo

zveřejněno, další nejbližší závod ze seriálu ČPM 2022 je Zvíkovský maraton, který se uskuteční v termínu 18.
9. 2022

4. Různé
□ Rozpočet sekce 2022 – sekretariát představil výboru průběžné čerpání rozpočtu sekce včetně upřesněného

výhledu čerpání. Proběhla diskuse k požadavkům Národní sportovní agentury, k povinnostem svazu při
čerpání svazové dotace a k možným přesunům v rámci struktury rozpočtu sekce pro posílení příspěvků na
činnost oddílů.

□ Podpora činnosti oddílů SRK – Po upřesnění rozpočtu sekce byla navržena výše podpory oddílům v letošní

sezoně a zároveň výše objemu podpory pořadatelům regionálních soutěží. Z programu „Péče o talentovanou
mládež“ zůstala celková suma ve stejné výši, jako v loňském roce, z programu „Organizace činností sportovní
organizace svazového charakteru“ je celkový objem podpory oddílů nižší z důvodu letošní nižší obdržené
dotace v tomto programu od NSA. Nárůst nákladů sekce oproti předcházejícímu roku má původ v uspořádání
jednoho závodu v Račicích navíc a ve vyšších nákladech za služby, nájmy a za provoz sekce.
Výbor takto navrženou výši podpory oddílům po projednání schválil s tím, že bude použita stejná metodika
rozdělení podpory mezi oddíly, jako v předchozích dvou letech. Pokud NSA schválí žádost svazu o změnu
Rozhodnutí – úpravu rozpočtu čerpání dotace v kapitole příspěvky koncovým příjemcům, sekretariát začne
připravovat administrativu spojenou s vyplácením příspěvků na činnost oddílům. Budou upraveny smlouvy o
poskytnutí příspěvku podle aktuální metodiky NSA.
Ú: 6/8/22 – J. Adam
T: 30. 9. 2022

□

Majetky ČSK – J. Boháč informoval o stavu objektů ČSK, informaci doplnil P. Bednář. Zájem o převzetí nájmu
jiným subjektem na Skalici nebude akceptován, po vypršení stávající nájemní smlouvy bude vypsáno
standardní výběrové řízení na nového nájemce. Směna malé části pozemku na Císařské louce s Českými
Přístavy a.s. se nedaří uskutečnit, byla však iniciována druhou stranou, ČSK nabídl podmínky směny, které
zatím druhá strana neakceptovala. Nájemní smlouva na provoz kempu na CL je v celém rozsahu plněna.

□

Světový pohár Račice 2022 – Podána informace o dodatečném schválení státní dotace na organizaci závodu
z dotačního programu NSA Významné sportovní akce 2022. Rozhodnutí o poskytnutí dotace již bylo vydáno.
P. Šebesta spolu se sekretariátem dokončí vyúčtování celé akce a předloží zprávu k přípravě vyúčtování státní
dotace.
Ú: 7/8/22 – J. Adam, P. Šebesta
T: 31. 10. 2022

□

Výstroj reprezentačních družstev 2022 – 2024 – J. Boháč informoval o termínu převzetí zpožděných dodávek
výbavy pro reprezentační družstva ČSK od partnera svazu společnosti Alpine-Pro a o svazové reklamní
smlouvě do OH 2024. M. Bouší provede inventuru stávajících zásob skladu a připraví sklad na uskladnění nové
dodávky. Byly diskutovány možné zdroje pro úhradu výstroje reprezentačních družstev. O rozdělení úhrady
mezi sekce ČSK rozhodne Předsednictvo ČSK.

□

Jubilanti – P. Mokrý připravil aktualizovaný seznam jubilantů a připomněl nejbližší data významných
životních výročí členů ČSK.

Zapsal: J. Adam
Příští schůze výboru SRK se koná 18. října v Praze na Strahově
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