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Zápis ze 7. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 19. 7. 2022 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 
 

Informace o činnosti STK – předseda STK připravil a komentoval dokument, kde shrnul dosavadní průběh 

sezony z pohledu STK a představil výhled na zbytek závodní sezony 2022. Přehled byl zaslán členům STK 

k připomínkování a Výboru SRK na vědomí. 

 

□ 

 

Hodnocení III. ČP mládeže – II. NZ RDS (Račice, 1. – 3. 7. 2022) – Z. Krpata prezentoval hodnocení závodu, 

který z pohledu sportovně-technického proběhl bez problémů. Vrchní rozhodčí byl M. Mazur, souhrnnou 

hodnotící zprávu vrchního rozhodčího zaslal předsedkyni komise rozhodčích M. Dognerové a předsedovi STK 

Z. Krpatovi.  
 

□ 
 

Příprava MČR krátké tratě (Račice, 28. – 31. 7. 2022) – Z. Krpata podal informaci o přípravách závodu, časový 

pořad je hotov, po zvážení se slavnostní nástup oddílů letos neuskuteční z důvodu nedostatečného prostoru 

v časovém pořadu, do programu byl navíc začleněn závod na 5km pro juniorské kategorie z důvodu nominace 

v této nově zařazené disciplíně na MSJ Szeged. 
 

□ 

 

Ú – 1/6/22 je splněn: MČR 5km – Z. Krpata podal informaci, že pořadatelství MČR 5km převzal Týn nad 

Vltavou. Bylo projednáno ve STK.                                                                   

□ 

 

MČR-M (Lipno 14. 8. 2022) – Z. Krpatou byla podána informace o přípravě závodu, který bude součástí Sport 

festivalu Lipno 2022. 
 

□ 

 
 

ČP benjamínků – diskuse k potřebným úpravám systému soutěží benjamínů, STK projedná možnost rozšíření 

počtu závodů ČP benjamínků, Z. Krpata poptá nové možné pořadatele pro závod ČP benjamínků. 

□ NOC-VS Račice – Z. Krpata komentoval technický a provozní stav areálu a vyúčtování proběhlých domácích 

soutěží, kde byla provedena úhrada až po akceptaci připomínek SRK ČSK k položkovému čerpání odebraných 

služeb. Připomínky zpracoval a s NOC projednal Z. Krpata. J. Boháč informoval o nových připravovaných 

rozvojových projektech a sanačních záměrech ke zvýšení hladiny vody v NOC Račice, prezentovaných 

ředitelem NOC, avšak zatím neprojednaných ve výboru NOC. Sanační činnost je v gesci Diamo, s.p., který 

realizuje zahlazování následků těžební činnosti. 
 

□ 
 

Ú – 5/2/22 trvá: Výběrové řízení na pořádání domácích soutěží a výcvikových táborů RD a SCM – Z. Krpata 

informoval o přípravách návrhu zadání výběrového řízení, informoval o proběhlé schůzce s ředitelem NOC M. 

Kurfirstem, kde byly projednány nastavení cenových mantinelů za poskytnuté služby a věcné požadavky 

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

□ 
 

Komise rozhodčích – Výbor hodnotil dosavadní práci rozhodčích na závodech ČP mládeže, pozitivně 

hodnoceno působení L. Smrčka na nově zřízené pozici koordinátora činnosti rozhodčích s managementem 

VOC při všech letošních závodech v Račicích. 
 

□ 
 

Ú – 2/6/22 je splněn: Záchranná služba při závodech ČP – Z. Krpata informoval, že došlo k dohodě na zajištění 

záchranné služby pro hlavní závody v Račicích s VZS ČR a záchranná služba bude zajištěna v potřebném 

rozsahu. 
                                                                                                                     

□ 
 
 

Registrační systém – přístupové údaje do nového registračního systému ČSK, včetně bezpečnostní metodiky, 

budou oddílům předány v průběhu podzimu. 

 

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

□ 

 

Jednání RSCM – P. Hottmar zaslal výboru zprávu z jednání RSCM, která proběhla v Račicích 11. 7. 2022. 

RSCM na schůzi potvrdila nastavení výběrových kritérií do SCM 2023, dále došlo ke korekci pořadí v 

bodovacích tabulkách po prvních třech závodech ČP, kde byly z tabulek vyřazeni cizí státní příslušníci. 
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□ Ú – 5/2/22 je splněn: Nastavení výběrových kritérií do SCM 2023 – 1. kolo výběru - počty vybraných 

v jednotlivých kategoriích určila RSCM  po III. závodě ČP. Pro 2. kolo výběru - RSCM také potvrdila navržené 

zvýšení minimálního požadovaného bodového zisku při obecných testech ze 120 na 140 bodů. Bodování 

jednotlivých disciplín a jejich „váha“ zůstávají pro stejné jako loni. Výbor s nastavenými výběrovými kritérii 

pro SCM 2023 souhlasil a schválil per-rollam. Výběrová kritéria byla spolu s aktualizovanými žebříčky P. 

Hottmarem zveřejněna.  
 

□ Průběžné čerpání přidělených prostředků na talentovanou mládež – J. Adam představil a komentoval členům 

výboru průběžné pololetní čerpání prostředků na SCM a SpS. Čerpání se vyvíjí v souladu s plánovaným 

rozpočtem. 
 

□ Olympiáda dětí a mládeže 2024 České Budějovice – J. Boháč komentoval historické a stávající zařazování 

kanoistiky do programu ODM, po zkušenostech obou olympijských sekcí svazu navrhl využívat k zařazování 

kanoistiky do ODM podmínek aktuálních pořadatelských lokalit a podle toho preferovat rychlostní kanoistiku 

či divokou vodu. Pořadatelem ODM 2024 je JČ kraj, místem her České Budějovice. Pokud si pořadatel 

kanoistiku do programu her vybere, nabízí se k využití slalomový kanál v Českém Vrbném, pro soutěže v 

rychlostní kanoistice nejsou v ČB dobré podmínky.  
 

□ Evidence majetku pořízeného z dotačních prostředků na podporu talentované mládeže – Vedoucí RSCM P. 

Hottmar ve spolupráci se sekretariátem provede inventuru pořízeného drobného majetku a provede vyřazení 

opotřebovaného a nepoužívaného materiálu z evidence. 

                                                                                              Ú: 1/7/22 – P. Hottmar, J. Adam 

                                                                                              T: 6. 9. 2022 
 

□ Směřování SCM – Proběhla diskuse k dalšímu postupu pro SCM v roce 2024 a dál s tím, že RSCM je 

doporučeno přehodnotit náročnost limitů obecné sportovní přípravy pro přijetí do SCM tak, aby trenéři mládeže 

byli motivováni zvýšit u mladších ročníků podíl obecné všestranné přípravy sportovců. Výbor také zadal 

RSCM připravit na rok 2024 přísnější pravidla výběru do SCM ve smyslu snížení počtu finálně zařazených 

sportovců a koncentrovat finanční podporu užšímu okruhu vybraných talentovaných závodníků. 

  

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

RDS    

□ 

 

Nominace na MS Halifax a ME Mnichov – na základě výsledků SP Račice, SP Poznaň a  II. NZ RDS Račice 

reprezentační trenér P. Hottmar sestavil nominaci na MS Halifax a ME Mnichov. Výbor SRK vzal nominace 

na vědomí. 

□ 

 

Plánované akce RDS 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar zaslal informaci o přípravách na zbývající  

výjezdy RDS na mezinárodní soutěže, probíhá VT Kadaň, kde se připravuje J. Dostál a posádka K4 500m 

muži. 
                

□ 
 

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

v kategorii kanoistek a formě podpory disciplíny do budoucna. K. Kožíšek připravuje podrobnější hodnotící 

zprávu sportovní přípravy kanoistek, včetně analýzy tréninkových ukazatelů. K. Kožíšek, trenér kanoistek 

bude přizván na jednu z následujících schůzí výboru podat hodnocení osobně a referovat jeho vizi konceptu 

přípravy kanoistek. 
 

□ 

 

Hodnocení ME 23 Bělehrad – reprezentační trenér P. Hottmar zaslal výboru hodnotící zprávu, reprezentační 

trenér i výbor se shodli, že tým počtem finálových umístění předvedl na mistrovství dobré výkony. 

 

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar zaslal informaci o přípravě MSJ Szeged, nominace 

bude sestavena na základě výsledků z MČR Račice, před MSJ je plánováno VT Račice pro reprezentační výběr.  
 

□ Hodnocení MEJ Bělehrad – P. Hottmar, reprezentační trenér RDJ zaslal výboru hodnotící zprávu a komentoval 

výsledky výpravy. Akce proběhla bez problémů, v rámci plánovaného rozpočtu RDJ. 
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RDM  

□ 

 

Hodnocení SPM Praha a Světových her Birmingham 2022 – reprezentační trenér T. Ježek zaslal výboru 

hodnotící zprávy z obou akcí.  
 

□ 

 

Mezinárodní akce RDM – J. Adam poskytl informaci o přípravách výjezdu na MEM Silkeborg, výjezd na akci 

je připraven.         

  

□ 

 

Příprava MČR v kanoistickém maratonu Lipno 2022 – MČR-M pořádá KVS Praha, přípravy konzultovány 

s reprezentačním trenérem T. Ježkem, předpokládaná účast zahraničních sportovců. Na základě výsledků 

MČR-M bude sestavena nominace na MSM Ponte de Lima. 

 
                                                                                                           

            4.   Různé 
 

□ 

 

Rozpočet sekce 2022 – J. Adam představil výboru pololetní čerpání sekce včetně upřesněného výhledu čerpání 

v druhé polovině roku 2022. 
                                                                              

□ 
 

Majetky ČSK – J. Boháč informoval o stavu objektů ČSK. 

□ Světový pohár Račice 2022 – Stále čekáme na vyjádření NSA o stavu podané žádosti o finanční příspěvek na 

organizaci závodu z dotačního programu NSA Významné sportovní akce 2022, prozatím tato akce ze strany 

NSA podpořena není, podle informací předsedy J. Boháče by mohlo být vypsáno 2. kolo výzvy dotačního 

programu NSA Významné sportovní akce 2022.  
 

□ Ú – 3/6/22 je splněn: Grant MHMP – sekretariát připravil smlouvy k podpisu s realizátory projektu podpory 

rozvoje sportu dětí a mládeže, pražskými oddíly na další období, 1. 7. – 31. 12. 2022. Po podepsání smluv byly 

kopie dodány MHMP. Grant již ČSK obdržel na účet a podle podmínek dotační smlouvy prostředky rozešle na 

účty realizátorů, pražským oddílům. Sekretariát dále informoval o vyúčtování grantu MHMP za období 

2021/2022. Po kontrole obdržených podkladů od pražských oddílů bude zpracováno vyúčtování a odesláno 

včas v termínu do 31. 7. 2022.   
 

□ Ú – 4/4/22 je splněn: Prodej lodí v majetku ČSK v Chula Vistě – dokončen prodej nepoužívaných starých 

svazových lodí skladovaných v Chula Vistě tamnímu klubu. Sekretariát navrhl a výbor schválil složení 

likvidační komise SRK ČSK ve složení J. Adam, P. Náprstek a Z. Krpata. Protokoly k vyřazení movitého 

majetku ČSK byly komisí sepsány a budou předány účtárně k administraci vyřazení majetku. 
 

□ Vědecko-lékařské sledování sportovní přípravy reprezentantů - P. Náprstek podal aktuální informace o stavu 

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.  
 

□ Výstroj reprezentačních družstev 2022 – 2024 – J. Boháč informoval o stavu dodávek reprezentačních 

souprav, první dodávka triček již je v ČR, zbylá část souprav by měla dorazit během podzimu. 

Uskuteční se schůzka J. Boháč, S. Ježek s managementem Alpine Pro k dokončení dodávky výstroje 

a smluvních podmínek na období 2022-2024. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná 6. září  v Praze na Strahově 

 


