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Zápis z 2. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 22. 2. 2022 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 
 

Ú – 1/1/22 je plněn: Složení odborných komisí – předseda STK Z. Krpata představil výboru návrh na složení 

STK na další období. Komise bude mít skupinu pracovní a konzultační. Pracovní skupinu tvoří Zdeněk Krpata 

– předseda STK, členové Marika Dognerová  – předsedkyně Komise rozhodčích, Michal Polanský – evidence 

a registrace, Ladislav Souček, Jaroslav Luňáček ml., Miroslav Kapoun. Členy konzultační skupiny jsou Pavel 
Hottmar – RDS + RDJ + SCM, Tomáš Ježek – RDM, Milan Kučera – veteráni, Petr Doležal – nejmladší 

kategorie mládeže (benjamínci, žáci). 

Předložen byl návrh Komise rozhodčích na aktualizaci složení Komise rozhodčích – předsedkyně komise M. 
Dognerová, členové komise K. Bauerová, L. Smrček, N. Kubíčková a H. Charvátová.  

Výbor po projednání předložené návrhy na složení komisí schválil. 

O složení veteránské komise ještě proběhne jednání a návrh na složení komise a koordinátora veteránské 

kanoistiky předloží STK na příští schůzi výboru.                          Ú: 1/2/22 – Z. Krpata 

                                                       T: 22. 3. 2022 
 

□ 
 

Z jednání STK – předseda STK Z. Krpata zaslal výboru podklady k jednání, postupně podrobně komentoval 

jednotlivé hlavní body jednání STK, kterými byly hlavní domácí závody 2022, rozdělení disciplín mládeže a 
projednání usnesení z prosincového jednání Komise rozhodčích. Výbor vzal informace z jednání STK na 

vědomí a hlavní výstupy z jednání STK schválil .                                                                                                                                                          
 

□ 
 

ČP mládeže a MČR oddílů – Z. Krpata informoval výbor, že vyhlášení ČP mládeže proběhlo v rámci testů RDJ 
29. 1. 2022 v SC Nymburk, výbor vzal informaci na vědomí.  
 

□ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

□ 

Domácí termínová listina 2022 – Z. Krpata po uzávěrce zadávání propozic a termínů regionálních závodů 

zpracoval a připravil návrh kompletní termínové listiny domácích soutěží 2022, která obsahuje 5 závodů 

českého poháru (I.ČP mládeže – dlouhá trať Kojetín 23. – 24. 4., NZ juniorů a 23 + II. ČP mládeže Račice 3. 

– 5. 6., II. NZ RDS + III. ČP mládeže Račice 1. – 3. 7., MČR krátké tratě + IV. ČP mládeže Račice 28. – 31. 
7., MČR 5km + V. ČP mládeže Matylda 24. – 25. 9.) STK na své schůzi, po konzultaci s reprezentačním 

trenérem maratónců T. Ježkem, vybrala jako pořadatele MČR v maratonu KVS Praha, který bude závod hostit 

v nové lokalitě na Lipně 14. 8. 2022. Výbor předložený návrh termínové listiny 2022 schválil, bude zveřejněna 
na webu kanoe.cz. Z. Krpata zajistí smlouvy s pořadateli hlavních domácích soutěží 2022. 

                                                                 Ú: 2/2/22 – Z. Krpata 
                                                    T: 22. 3. 2022 

 

I. NZ RDS + testy RDJ v Račicích – výbor na návrh reprezentačního trenéra a STK projednal a schválil, že 
závod proběhne vzhledem k nízkému počtu účastníků formou testovacího závodu, s redukovanou organizační 

podporou oproti běžnému hlavnímu závodu. Organizačně zajistí reprezentační trenér P. Hottmar a Z. Krpata. 

Komise rozhodčích nebude pro tento závod nominovat rozhodčí. Zároveň při závodě proběhne zkouška 

techniky pro snímání průběhu závodu a dodržování pravidla jízdy středem dráhy.  
                                                                 Ú: 3/2/22 – Z. Krpata 

                                                    T: 30. 4. 2022 
 

□ Rozdělení disciplín mládeže 2022 – RSCM po projednání předloží STK návrh nastavení disciplín na hlavních 

domácích soutěžích 2022 a STK připraví finální návrh. V diskusi se k tématu vyjádřili všichni přítomní členové 
výboru.                                                                                         Ú: 4/2/22 – Z. Krpata, P. Hottmar 

                                                  T: 22. 3. 2022 
 

□ NOC-VS Račice – J. Boháč podal informaci o stavu areálu, údržbě majetku ve vlastnictví ČSK umístěném v 
NOC, o probíhajícím jednání NOC o vyrovnání s těžařskou společností Cemex, která v lokalitě ukončuje těžbu 

štěrkopísku, které vede předseda ČVS O. Šebek. Dále informoval o investičních plánech NOC, jejichž realizace 

závisí na dotačních programech Národní sportovní agentury. Z. Krpata zkontroluje provedené opravy vážnice 

včetně nátěru, ozvučení startovací buňky na 200 m a provedenou údržbu startovacího zařízení. Nové kapsy ke 
startovacímu zařízení jsou stále ve výrobě.  
J. Boháč připomněl, že 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 
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cenové mantinely za poskytované služby. Předseda STK Z. Krpata společně se sekretariátem připraví návrh 

zadání výběrového řízení.                                                          Ú: 5/2/22 – Z. Krpata, J. Adam 

                                                                                                    T: 22. 3. 2022 
                                                                                         

□ 
 

Ú – 3/3/20 je plněn: Elektronizace registračních průkazů – po projednání STK doporučila plně přejít na novou 

elektronickou registrační databázi včetně elektronických registračních průkazů. Ještě proběhne konzultace 
s právním oddělením ČUS, jak vnitřním předpisem ošetřit v registračních průkazech odpovědnost vedoucího 

oddílu a vysílací složky za splnění povinnosti účastníků závodů ČSK absolvování lékařské prohlídky. 

Odpovědní zástupci oddílů obdrží přístupové heslo do databáze registračních průkazů proti podpisu. 
 

□ 

 
 

Ú - 3/9/21 trvá: Informační seminář pro vedoucí oddílů – Z. Krpata informoval výbor, že plánovaný 

konzultační seminář se uskuteční při I. ČP mládeže dlouhé tratě v Kojetíně 23. 4. 2022, hlavní náplní bude 
upřesnění záležitosti týkající se řízení oddílů, evidence, a další sportovně technické záležitosti a povinnosti 

spojené s účastí v soutěžích ČSK.                                               Ú: 6/2/22 – Z. Krpata, J. Adam 

                                                                                                     T: 23. 4. 2022 
                                                                                           

□ 
 

Ú – 1/10/21 trvá: Rozpočet STK 2022 – Z. Krpata připraví návrh rozpočtu STK na rok 2022.                                                                                                                              

□ 
 

 

 

 

 
 

□ 

 

Komise rozhodčích – KR předložila v prosinci návrh nominací vrchních rozhodčích a jejich zástupců na hlavní 
domácí soutěže 2022, který STK projednala na své schůzi. Předseda STK požádal o možnost konzultace návrhu 

s předsedkyní KR. Výbor vzal návrh KR na vědomí a schválí nominace na své příští schůzi. STK projedná 

s KR také možnost sestavit užší tým stálých vrchních rozhodčích, který bude stabilně zajišťovat a řídit 

průběh hlavních domácích soutěží v Račicích.                           Ú: 7/2/22 – Z. Krpata, J. Adam 

                                                                                                     T: 22. 3. 2022 
 

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

rozhodčích v součinnosti s předsedou STK na své nejbližší schůzi (bude projednáno na přeloženém semináři 

rozhodčích). 
Seminář rozhodčích – předsedkyně komise rozhodčích M. Dognerová oznámila nový termín přeloženého 

semináře rozhodčích. Seminář rozhodčích se uskuteční 9. – 10. 4. 2022 v SC Nymburk. 
 

□ 

 

Ú – 3/1/22 trvá: Pravidla a soutěžní směrnice 2022 – Z. Krpata připravil návrhy aktualizace pravidel a 

soutěžních směrnic, který byly výborem projednány. Po jejich zapracování budou pravidla a soutěžní směrnice 

2022 vydána a zveřejněna v termínu do konce března. Připravované změny a jejich výklad i aplikaci je potřeba 
konzultovat s komisí rozhodčích a se zpracovatelem výsledků (SPORTIS).                   

 

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

□ 

 

Složení RSCM – výbor projednal návrh na složení RSCM a diskutoval možnosti aktualizace složení rady pro 
nové funkční období výboru. Byl schválen záměr jmenovat nové členy rady z řad zástupců aktuálně úspěšných 

klubů ve věkových skupinách mládeže. Vedoucí RSCM P. Hottmar připraví na příští jednání výboru návrh 

složení rady.                                                                                   Ú: 8/2/22 – P. Hottmar 

                                                                                                       T: 22. 3. 2022 
 

□ Ú – 4/1/22 je splněn: Financování SCM, SpS a TOP 10 – P. Hottmar zaslal výboru návrh financování SCM, 

SpS a TOP 10 v roce 2022. Návrh vychází z objemu loňské dotace, prozatím není upřesněno, v jakém 
finančním objemu obdrží ČSK státní dotaci určenou na podporu talentované mládeže, ale podmínky čerpání 

dotací jsou již známy. Výbor po projednání návrh na rozdělení financí detašovaným pracovištím SCM, SpS a 

příspěvek TOP 10 předběžně schválil s tím, že musí počkat, v jakém objemu ČSK dotaci obdrží. I při nižším 

objemu dotace se ČSK bude snažit finance detašovaným pracovištím nekrátit. P. Hottmar rozeslal informaci a 
administrativní podklady detašovaným pracovištím SCM a SpS a informoval, že smlouvy s detašovanými 

pracovišti jsou postupně administrovány. 
 

□ Školení trenérů – P. Hottmar podal informaci o proběhlém školení trenérů třídy B a C. Seminář speciální části 

se uskutečnil za velké účasti v kongresovém sále SC Nymburk 19. – 20. 2. 2022. Předseda J. Boháč poděkoval 
P. Hottmarovi za přípravu obsahu a organizace. Výbor ocenil zapojení předních expertů rychlostní kanoistiky 

do odborných přednášek pro účastníky semináře. 
 

□ 

 

Ú – 3/1/10 trvá: Metodické materiály – J. Boháč informoval o nových metodických materiálech pro trenéry, 

vydaných RSC Victoria, které by se daly použít i pro obecný trénink rychlostních kanoistů. Reprezentační 

trenér zjistí dostupnost a možnost zveřejnění pro využití v kanoistice.  

                 

□ Ú – 5/1/22 trvá: Projekt SCM a SpS 2022 – P. Hottmar připraví aktualizované projekty pro potřeby a podle 
podmínek podání žádosti o státní dotaci z příslušného programu Národní sportovní agentury na rok 2022.  
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□ 

 

Výpočet zařazení klubů do podpory TOP10 – výbor diskutoval nad možnými upřesněními pravidel výpočtu 
TOP10. Princip výběru se nezmění, ale stanovení pořadí klubů bude nastaveno přesněji, aby pořadí TOP 10 

mělo jasně danou hranici v určení pořadí klubů do celkového počtu deseti. 

 

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

RDS    

□ 

 

Plán přípravy RDS - reprezentační trenér P. Hottmar spolu s vedoucím trenérem ASC P. Náprstkem podali 

informace o probíhajících a plánovaných zahraničních tréninkových kempech. Tréninkové kempy jednotlivých 
tréninkových skupin jsou plánovány a postupně zahajovány v Chula Vistě, Kolumbii, Turecku, Seville, 

Portugalsku a Sabaudii. Organizačně i finančně jsou akce zajištěné. 
 

□ 

 

Nominační kritéria RDS 2022 – výborem schválená nominační kritéria RDS 2022 byla vydána a zveřejněna 

společně s nominačními kritérii RDJ a RDM 2022.    
                     

□ 
 

Ú – 4/10/21 je splněn: Rozpočet RDS 2022 – P. Hottmar připravil návrh rozpočtu na činnost RDS v roce 2022. 

Rozpočet bude dále upřesňován po informaci o disponibilních zdrojích pro SRK ČSK na rok 2022. 
                                                  

□ 

 

Finanční podpora činnosti ASC a VSC z rozpočtu SRK 2022 – P. Náprstek za ASC a T. Ježek za VSC 

připravují návrh na případnou finanční podporu ze strany ČSK a již požádali o částečnou finanční pomoc při 

zajišťování nákupu letenek na výjezdy reprezentantů na zahraniční tréninkové kempy v lepších klimatických 

podmínkách. P. Hottmar tento požadavek začlení do návrhu rozpočtu RDS na rok 2022.  
 

□ 

 

Realizační tým 2022 – P. Hottmarem připravený návrh složení realizačního týmu RDS a způsobu odměňování 
byl po konzultaci s předsedou SRK upřesněn a schválen. Sekretariát sekce postupně administruje smlouvy 

s členy realizačního týmu RD na rok 2022. 
                                                                                                              

□ 

 

Ú – 5/10/21 trvá: Koncept sportovní přípravy skupiny kanoistek – předseda J. Boháč komentoval předložený 

rámcový záměr konceptu přípravy kanoistek do OH 2024 a požádal o jeho širší rozpracování a upřesnění, 
včetně zajištění průběžné kontroly plnění jednotlivých cílů a pravidelného informování výboru a průběhu 

přípravy dle nové koncepce.                                                                                             
 

□ 

 

Testy RDS – P. Hottmar podal informaci o proběhlých zimních testech RDS, silové testy proběhly 

v domluvené termíny po jednotlivých tréninkových skupinách, společný běh se uskutečnil v hale na Strahově 

31. 1. 2022. Souhrn výsledků a přehled jejich vývoje obdrží trenéři a členové RDS. Výbor vzal informaci na 
vědomí. 

 

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval o proběhlém VT Žalý, VT Peschiera 
je v přípravě. Výbor vzal informaci na vědomí.  

 

□ Ú – 6/10/21 je splněn: Rozpočet RDJ 2022 – P. Hottmar připravil návrh rozpočtu RDJ 2022. Rozpočet bude 

dále upřesňován po informaci o disponibilních zdrojích pro SRK ČSK na rok 2022. 
                                                                                                         

□ Ú – 7/10/21 je splněn: Nominační kritéria RDJ 2022 – Po schválení výborem byla nominační kritéria RDJ 
2022 vydána a zveřejněna. 
 

□ Testy RDJ – P. Hottmar podal informaci o proběhlých testech RDJ, které se uskutečnily v SC Nymburk 29. 1. 

2022. Výsledky obecných testů byly zveřejněny na webu kanoe.cz 
 

RDM  

□ 

 

 

Ú – 7/1/22 je plněn: Světový pohár v kanoistickém maratonu Praha 2022 – podána informace jednání s ICF 
přípravě závodu, o vydání informačního bulletinu pro národní federace. Smlouva ČSK s ICF je uzavřena, 

smlouva ČSK s organizátorem soutěže KVS Praha je připravena k podpisu. ČSK podle podmínek dotačního 

programu, který zatím není vypsán, případně podá žádost o finanční podporu akce. Na žádost ICF organizátor 
závodu KVS Praha akceptoval zařazení vložených závodů WRR (World Ranking Race) v paddleboardingu. 
               
 

□ 

 

Ú – 8/10/21 je splněn: Nominační kritéria RDM 2022 – T. Ježek zaslal výboru návrh nominačních kritérií 

RDM 2022 včetně aktualizovaného kritéria výběru na Světové hry 2022. Takto navržená nominační kritéria 

byla výborem po projednání schválena a následně budou zveřejněna na webu kanoe.cz. 

                                                                                                       Ú: 9/2/22 – P. Hottmar 

                                                                                                       T: 22. 3. 2022 
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□ 

 

Světové hry 2022 – Podána informace o přípravách na výjezd reprezentačního družstva maratonců na závod 
vypsaný v rámci Světových her 2022 v Birminghamu (USA), administrace přihlášení je v procesu. 
                                                                                                             

□ 

 

ČPM 2022 – závody zařazené do ČPM 2022 byly schváleny a po vydání domácí termínové listiny 2022 budou 

zveřejněny. 
 

                                                                                                               

            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 8/1/22 je plněn: Rozpočet sekce 2022 – J. Boháč podal aktualizovanou informaci o výhledech financování 
sportu v roce 2022 v návaznosti na zatím neschválený státní rozpočet a avizované krácení prostředků pro NSA. 

Podle dostupných informací by ČSK měl obdržet cca 90% objemu loňské dotace. Sekce ČSK prozatím pracují 

s předběžně připraveným rozpočtem v rozpočtovém provizoriu a v případě nouze si jsou připraveni vypomoci.  
Rozpočet sekce bude upřesněn, až bude známá výše dotace pro rok 2022 a po předložení dílčích rozpočtů 

jednotlivých středisek sekretariát připraví návrh rozpočtu sekce pro rok 2022. 
                                                                              

□ Vyúčtování státní dotace na činnost svazu v r. 2021 – sekretariát informoval o podaném vyúčtování 

státní dotace za rok 2021 k poskytovateli, Národní sportovní agentuře. Vyúčtovávaly se dotace na  
činnost svazu, na talentovanou mládež a na státní reprezentaci. Vyúčtování bylo podáno včas v termínu do 15. 
2. 2022. 
 

□ 

 

Příprava pro podání žádosti o státní dotace na činnost svazu v r.2022 – podána informace o přípravách podání 

žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 2022 – na činnost svazu, na talentovanou mládež a na státní reprezentaci. 
Informace z NSA potřebných k přípravě a zpracování žádosti o dotaci již byly zveřejněny, struktura žádosti je 

opět členitější a složitější než v předchozím roce. Jsou postupně sestavovány povinné přílohy žádosti. Nicméně 

sekretariát stále čeká na zveřejnění výzvy k podání žádosti o dotaci. Dotační program by měl být vyhlášen po 

schválení státního rozpočtu na rok 2022. 
 

□ Strojní investice pro státní reprezentaci a talentovanou mládež 2021 – podána informace o vyúčtování 
investiční dotace, které bylo podáno včas v termínu do 15. 2. 2022. 
                                                                                       

□ Mezinárodní federace ICF a ECA – J. Boháč podal zprávy o novinkách z ICF a ECA. J. Adam informoval o 

přípravě a odeslání kandidatury o uspořádání MEJ a 23 v roce 2025 v Račicích. Kandidatura byla odeslána 
včas v termínu, byly předběžně projednány možnosti s komisí Canoe Sprint ECA, o přidělení pořadatelství by 

měl rozhodnout Board ECA, který zasedá 3. 3. 2022.  
  

□ Majetky ČSK – podána informace o stavu objektů ČSK, na Císařské louce bylo odbornou firmou provedeno 

kácení a průřez dřevin. J. Boháč podal informaci o žádosti nájemce objektu Císařská louka, Airwaynet, s.r.o.,  

o převedení nájmu na jiný subjekt, ovládaný stejnou fyzickou osobou. J. Boháč upozornil na rizika tohoto 

kroku, které je potřeba právně ukotvit a zajistit plnění podmínek, včetně ručení ze strany nájemce vzešlého 
z výběrového řízení. Výbor schválil zadání vypracování návrhu takové smlouvy advokátní kanceláři a další 

postup se bude řídit jejími doporučeními.                                     Ú: 10/2/22 – P. Bednář 

                                                                                                       T: 22. 3. 2022 
 

□ Ú – 11/10/21 je splněn: Světový pohár Račice 2022 – podána informace o přípravách SP Račice 2022, příprava 
probíhá v gesci Organizačního týmu NOC pro vedením P. Šebesty podle připraveného harmonogramu. Po 

otevření výzvy v dotačním programu NSA Významné sportovní akce požádá ČSK o finanční příspěvek na 

organizaci závodu. J. Boháč upozornil na plánované nižší státní podpory v letošním roce. Organizační tým 

bude pracovat s variantami úsporného rozpočtu. Sekretariát zajistil odeslání smlouvy o pořadatelství závodu 
na ICF. 
 

□       Média tým 2022 – J. Boháč informoval o ukončení spolupráce s B. Žehanovou na její žádost, z důvodu její 

vytíženosti na ČOV s tím, že za sebe připravila a v minulém roce částečně zaškolila nástupkyni A. Hrbáčkovou 

která již má s mediální prací pro kanoistiku zkušenosti. Současně bylo doporučeno posílit komunikaci na 
sociálních sítích. J. Boháč informoval o spolupráci a koordinaci postupného převzetí mediální agendy A. 

Hrbáčkovou, která předložila předběžný media plán na sezonu 2022. Sekretariát zajistí uzavření smluv o 

spolupráci, plán výjezdů média týmu na mezinárodní akce bude upřesněn po schvální rozpočtu. 
 

  
 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná 22. března v Praze na Strahově 


