
 1 

Zápis z 9. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 19. 10. 2021 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 
 

Hodnocení ČP mládeže ve vytrvalosti Týn n/Vlt. – Z. Krpata hodnotil poslední závod ČP sezony pozitivně. 

Smlouva s pořadatelem byla podepsána. Bude sestaveno a zveřejněno pořadí ČP 2021. 

                                                                                          Ú: 1/9/21 – Z. Krpata 

                                                                                          T: 16. 11. 2021 
                                                                                   

□ Ú – 1/8/21 trvá: specializace rozhodčích startérů na komplikované hromadné starty projedná komise 

rozhodčích.  

□ Ú – 2/8/21 splněn: Domácí termínová listina 2022 – V návaznosti na známé termíny předběžné mezinárodní 

termínové listiny reprezentační trenér P. Hottmar navrhl termíny hlavních domácích soutěží 2022, které 

následně projednala STK. Předseda STK Z. Krpata předložil projednaný návrh termínové listiny hlavních 

domácích soutěží 2022 výboru. Po diskusi byl tento návrh výborem schválen a následně bude zveřejněn na 

svazovém webu. Předběžné termíny hlavních domácích soutěží 2022 plánované v NOC vodních sportů Račice 

byly zarezervovány. 
 

□ NOC-VS Račice – Předseda ČSK J. Boháč informoval výbor o situaci v NOC-VS Račice. J. Boháč jednal 

s předsedou ČVS O. Šebkem o nutnosti změnit způsob správy areálu NOC-VS Račice, zejména přístup k běžné 

provozní údržbě. J. Boháč spolu se Z. Krpatou a P. Šebestou připravili přehled oblastí, kde zejména je nutné 

zjednání nápravy v údržbě a provozu NOC-VS Račice. Předsednictvu ČVS, na jeho výzvu, předložil J. Boháč 

stanovisko ČSK k současnému neuspokojivému stavu. K vyjasnění požadavků na nápravu řízení areálu se 

uskuteční jednání J. Boháče s ředitelem NOC-VS Račice M. Kurfirstem. 

                                                                                          Ú: 2/9/21 – J. Boháč 

                                                                                          T: 16. 11. 2021 
 

□ 
 

Ú – 3/3/20 je plněn: Elektronizace registračních průkazů – elektronická registrace v sekci Rychlostní 

kanoistiky na novém registračním portálu ČSK je připravena ke spuštění, Výbor diskutoval jak a kdy instruovat 

vedoucí oddílů. Padl návrh provést instruktáž při VH SRK ČSK. 
 

□ 

 
 

Informační seminář pro vedoucí oddílů – Z. Krpata podal výboru informaci o zájmu některých vedoucích 

oddílů účastnit se informačního semináře pro vedoucí oddílů organizovaným SRK ČSK. Chtěli by si upřesnit 

záležitosti týkající se řízení oddílů, sportovně technické záležitosti. Bude připraven návrh organizace semináře 

                                                                                          Ú: 3/9/21 – Z. Krpata 

                                                                                          T: 16. 11. 2021 
 

 

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

□ 

 

Ú – 3/8/21 splněn: Obecné testy SCM 2022 – R-SCM předložila výboru ke schválení systém bodování 

obecných testů SCM 2022. Výbor bodování obecných testů schválil. Informace o bodování oddíly dostaly 

včetně nabídky možnosti přípravy na nové obecné testování SCM 2022. Termíny obecných testů jsou 

stanoveny na dny 6.11. - 7. 11. 2021 v Praze v atletické hale a v bazénu na Strahově. 
 

□ 

 

Ú – 4/8/21 splněn: Bodování do žebříčku pro SCM 2022 – Výběrová kritéria SCM 2022 byla spolu s žebříčky 

zveřejněna a rozeslána oddílům. 

□ Školení trenérů II. třídy – P. Hottmar podal informaci o plánovaném školení trenérů II. třídy v zimě 2022. 

Připravují se termíny školení a informace ke zveřejnění. 
 

□ Ú – 5/8/21 je plněn: Vedení tréninkových deníků – Vedoucí trenér SCM P. Hottmar písemně upozornil 

detašovaná pracoviště na povinnost vyplňovat tréninkové deníky členy SCM a jejich kontroly ze strany trenérů. 

J. Boháč připomněl důležitost vedení tréninkových deníků z hledisek dokumentace pro hodnocení sportovní 

přípravy i plnění povinností pro poskytnutí státní dotace na přípravu talentované mládeže.  
 

□ 

 

Čerpání financí detašovanými pracovišti SCM – sekretariát podal informaci o průběžném čerpání prostředků 

přiděleným detašovaným pracovištím SCM a vyzval kluby k čerpání, z rozpočtu zbývá dočerpat do konce roku 

ještě velký objem finančních prostředků. Kontaktovat kluby k urychlení administrace. 

                                                                                          Ú: 4/9/21 – J. Adam 

                                                                                          T: 16. 11. 2021 
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       3.    Reprezentační družstva seniorů, juniorů, maratonu (RDS, RDJ, RDM) 
 

RDS    

□ 

 

Ú – 6/8/21 trvá: Hodnocení MS Kodaň – reprezentační trenér P. Hottmar zpracuje a zašle výboru hodnotící 

zprávu.  
 

□ 

 

Plán přípravy RDS -  reprezentační trenér P. Hottmar obdržel od vedoucího trenéra ASC P. Náprstka a VSC 

T. Ježka plán přípravy tréninkových skupin v období podzimní a zimní přípravy. Vzato na vědomí. 
                         

□ 

 

Ú – 7/8/21 splněn: Odměny na výsledky na mezinárodních soutěžích 2021 – P. Hottmar zpracoval odměny 

podle výborem schválených tabulek za výsledky na mezinárodních soutěžích 2021. Návrh odměn byl výborem 

schválen. Výbor dále na návrh předsedy diskutoval řešení odměn pro realizační tým medailistů OH Tokio 

2020, Národní sportovní agentura vyplatila odměny za medaile pouze sportovcům, a realizačními týmy není 

počítáno. J. Boháč navrhl vyčlenit z rozpočtu 250 tis. Kč z nevyčerpaných státních prostředků na státní 

reprezentaci. Návrh odměn pro trenéra a servisní tým K2 připraví do příští schůze P. Hottmar.  
                                                                                          Ú: 5/9/21 – P. Hottmar 
                                                                                          T: 16. 11. 2021 
  

□ 

 

Ú – 1/7/21 splněn: Odměny za výsledky na OH Tokio 2020 – na žádost ČSK byly z Národní sportovní 

agentury poskytnuty informace o vyplácení odměn za výsledky na OH Tokio 2020, které vyplácí NSA. 
 

□ 

 

Finanční podpora ASC a VSC - P. Náprstek za ASC a T. Ježek za VSC požádali výbor o částečnou finanční 

podporu ČSK na zajištění podzimních VT pro reprezentanty a pořízení drobného materiálu. Postup je v souladu 

s podmínkami dohodnutými při schvalování plánu přípravy v RSC při oponenturách plánů na rok 2020. 

Upřesněné požadavky s přesnými rozpočty budou výboru z center zaslány. 
 

□ 

 

Prodloužení smlouvy s trenérem kanoistek – Výbor po projednání schválil pokračování v podpoře sportovní 

přípravy kanoistek a schválil prodloužení smlouvy trenérovi kanoistek K. Kožíškovi na další období.  
 

□ 

 

Prodloužení spolupráce s J. Dziadkowiecem – Výbor po projednání potřeb k zajištění přípravy reprezentace 

v roce 2021 schválil prodloužení smlouvy s J. Dziadkowiecem na další období. Bude i nadále zajišťovat 

dlouhodobé tréninkové pobyty v Chula Vistě a spolupracovat jako asistent trenéra K. Leštiny. 
 

□ 

 

Oponentury ASC a VSC – podána informace o plánovaných oponenturách plánů na rok 2022 a výročního 

hodnocení sezony 2021 v resortních centrech, na Victorii VSC proběhne jednání 27. 10. a na Dukle 8. 11., za 

přítomnosti zástupců RSC, NSA a ČOV. Za ČSK se zúčastní P. Hottmar a J. Boháč. 

 
 

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2021 – P. Hottmar podal informaci o připravovaných akcích RDJ, podzimní VT RDJ 

Nymburk, VT RDJ Livigno. Akce jsou plánovány v rozpočtu RDJ. 
 

RDM  

□ 

 

 

Hodnocení MSM Bascov – T. Ježek zaslal výboru hodnotící zprávu, ICF potvrdila že obě kvalifikační místa 

pro ČR na Světové hry 2022 jsou vyjety. Sekretariát potvrdí získané kvóty na ICF. 
                                                                                          Ú: 6/9/21 – J. Adam 
                                                                                          T: 16. 11. 2021 
 

□ 

 

Český pohár maratonu – T. Ježek informoval o celkových výsledcích ČR v maratonu. Dokončí žebříček 

s konečnými výsledky ČP – M, který zašle výboru ke schválení. Po schválení bude zveřejněno na webu 

kanoe.cz.                                                                           Ú: 7/9/21 – T. Ježek 
                                                                                          T: 16. 11. 2021 
                                                                            

            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 19/10/21 splněn: Rozpočet sekce 2021 – J. Adam komentoval připravené průběžné čerpání finančního 

rozpočtu sekce po jednotlivých střediscích a podle druhu jednotlivých účelových státních dotací. Po projednání 

byl výborem schválen další postup k čerpání státních prostředků, v souladu s platnou metodikou.  

         

□ Ú – 2/7/21 je plněn: Podpora činnosti oddílů SRK – Po schválení navržené výše podpory oddílům a podpory 

pořadatelům regionálních soutěží sekretariát připravil administrativu spojenou s vyplácením příspěvků na 

činnost oddílů a podpory pořadatelům regionálních soutěží.. Pro rozdělení podpory mezi oddíly byla použita 
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stejná metodika, jako v loňském roce. Smlouvy o poskytnutí příspěvku byly upraveny podle aktuální metodiky 

NSA a spolu s informačním dopisem, jak příspěvek administrovat rozeslány oddílům. Probíhá administrace 

smluv.  
 

□ 

 

Strojní investice pro státní reprezentaci a talentovanou mládež – sekretariát podal informaci o stavu podané 

žádosti na NSA. Formální hodnocení žádosti ze strany NSA je ukončeno, stále se ale čeká na vydání 

Rozhodnutí. Není tak jisté, zda se po zdlouhavém vyřizování žádosti a výběrových procesech dodavatelů stihne 

požadovaný investiční materiál včas nakoupit a převzít do konce roku 2021. Ve stejné situaci jsou všechny 

národní sportovní svazy. Výbor SRK ČSK vzal informaci k žádosti, kde zůstává požadavek na čtyřkajak, 

mikrobusu a jednu sadu nových dílů ke startovacímu zařízení v Račicích na vědomí. 
 

□ Ú – 9/8/21 je splněn: Grant MHMP – sekretariát podal informaci o podané žádosti o grant MHMP na podporu 

rozvoje sportu dětí a mládeže pražským klubům prostřednictvím ČSK na období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022. 

Sekretariát obdržel projekty a podklady od pražských oddílů (realizátorů projektu podpory rozvoje sportu dětí 

a mládeže v hl. m. Praze) a na základě těchto dat připravil žádost za žadatele, kterou podal v termínu do 31. 

10. 2021. 

Jakub Adam informoval výbor o proběhlé schůzce s Pražskou tělovýchovnou unií, která se týkala grantu 

MHMP na podporu rozvoje sportu dětí a mládeže pražským klubům, kde PTU podepsala s MHMP 

memorandum o spolupráci v oblasti sportu a tělovýchovy. PTU ověřuje členskou základnu realizátorů projektu 

a snaží se vyčíslit náklady jednotlivých sportů. Výbor vzal informaci na vědomí. 
                                                                                                          

□ Příprava valné hromady SRK ČSK – VH SRK ČSK je volební a je plánována v termínu 4. 12. 2021 v SC 

Nymburk. Po projednání byl výborem schválen harmonogram příprav VH. Sekretariát obešle oddíly 

s oznámením o konání valné hromady sekce a podklady pro volby včetně návrhu volebního řádu. Termín 

doručení návrhu kandidátů pro volbu do orgánů SRK ČSK je 15. 11. 2021. Pozvánka s programem a písemné 

podklady budou následovat 4. 11. Předsedové komisí STK, KR, reprezentační trenér RDS, RDJ, RDM, vedoucí 

trenér SCM a zástupce komise veteránské kanoistiky zpracují a zašlou na sekretariát podklady pro kompletaci 

písemné „Informace o činnosti SRK ČSK“ do 15. 11. Sekretariát zpracuje hospodářskou zprávu a zprávu o 

majetku. Písemné podklady budou včas distribuovány do klubů.  

                                                                                          Ú: 8/9/21 – J. Adam 
                                                                                          T: 16. 11. 2021 
 

□ Ú – 3/7/21 splněn: Žádost oddílu Lokomotiva Braník o zapůjčení mola – realizován přesun mola z oddílu 

KVS, které molo dočasně užívalo v zápůjčce, organizačně a smluvně zajistil Z. Krpata.  
                                                                                                 

□ Mezinárodní federace ICF a ECA – J. Boháč podal zprávy z proběhlého kongresu ECA a informoval o 

znovuzvolení místopředsedy ECA M. Haviara a generálního sekretáře B. Lovriče a zvolení nových členů 

Boardu ECA. Kongres ICF, který je volební, se uskuteční v Římě 4. - 6. 11. 2021. J. Boháč dále informoval 

výbor o přípravách ME Mnichov 2022, společného s dalšími olympijskými sporty, a o přípravách 

kvalifikačního systému na Evropské hry 2023. 
 

□ Ú – 4/7/21 splněn: Anketa Kanoista roku 2021 – J. Boháč informoval výbor o přípravách ankety Kanoista roku 

2021, která se uskuteční dnes 19. 10. 2021. Anketa Kanoista roku 2021 je připravena, scénář připravili B. 

Žehanová a T. Budkou, produkci zajišťuje agentura IMA, moderátorem akce je T. Budka. Ceny pro 

vyhlašované zajistil J. Adam. Vyhlášení ankety proběhne ve formátu pro média a partnery, jako minulé ročníky, 

v Paspově sále Smíchovského pivovaru.                                                                                                    
 

□       Trenérská škola na FTVS – J. Boháč podal informaci o situaci na UK FTVS a naplánované schůzce s novým 

vedením katedry Sportů v přírodě, které se zúčastní J. Boháč a P. Hottmar. Na schůzce budou diskutovány 

mimo jiné personální návrhy na garanta výuky kanoistiky, koordinátora pro specializaci rychlostní kanoistika 

na fakultě, větší podpora reprezentantů při studiu. Předseda ČSK J. Boháč informoval o záměru domluvit 

schůzku s novým děkanem fakulty a jednat o budoucnosti a udržení výuky specializace kanoistika na fakultě, 

na náklady univerzity, nikoliv na náklady svazu.  
 

□ Stipendium ČOV – Výbor v reakci na výzvu ČOV projednal a po diskusi schválil podání žádosti o zařazení A. 

Paloudové do programu „Olympijská stipendia pro sportovce – Paříž 2024“. 

□       Smutná zpráva – ve věku 87 let zemřel bývalý předseda ČSK Michal Ježek. Pohřeb se na jeho přání konal bez 

obřadu. Veškerou podporu poskytoval čestnému předsedovi ČSK P. Mokrý a M. Bouzek. 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná 16. listopadu v Praze na Strahově 


