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Zápis ze 8. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 20. 9. 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  
 

□ 
 

Domácí termínová listina 2021 – předseda STK Z. Krpata informoval výbor o přípravě posledního závodu 

Českého poháru letošní sezony, ČP mládeže ve vytrvalosti Týn n/Vlt. (25. – 26. 9. 2021). Závod je podle 

informací dostatečně organizačně zajištěn zkušeným pořadatelem kanoistického oddílu v Týně n/Vlt. Vzato na 

vědomí. 
                                                                                   

□ Hodnocení M-ČR 5km Pastviny – Z. Krpata podal výboru hodnocení právě proběhlého M-ČR dlouhé tratě, 

které se uskutečnilo na Pastvinské přehradě. Závod byl dobře organizačně zajištěn. Negativně hodnotil pouze 

nasazení měně zkušených startérů na komplikované hromadné starty. Doporučil na tyto úkony specializaci 

rozhodčích. Opakované starty způsobují zpoždění programových bloků. Bude projednáno s komisí rozhodčích. 

                                                                                                Ú: 1/8/21 – Z. Krpata, M. Dognerová 
                                                                                                T: 31. 12. 2021 
 

□ Hodnocení soutěže OH naděje Račice 2021 – Z. Krpata hodnotil závod OH nadějí z pohledu sportovně 

technického pozitivně. Organizačně zajistit takto velký mezinárodní závod s účastí 35 zemí bylo velmi náročné, 

avšak zkušený organizační tým i rozhodčí zvládli průběh závodu, komplikovaný počasím, kdy mlha způsobila 

časový posun programu. Komentoval činnost rozhodčích, která bude vyhodnocena v Komisi rozhodčích a 

vystupování některých trenérů českého týmu k rozhodčím, které bude projednáno v STK.   
 

□ Domácí termínová listina 2022 – Proběhla diskuse k termínům hlavních domácích soutěží 2022, které navrhl 

pro jednání STK reprezentační trenér P. Hottmar v návaznosti na známé termíny předběžné mezinárodní 

termínové listiny, aby mohly  být včas zarezervovány termíny domácích soutěží v NOC vodních sportů Račice. 

Projedná STK a předloží výboru ke schválení                       Ú: 2/8/21 – Z. Krpata 
                                                                                                T: 31. 12. 2021 
 

□ 
 

NOC-VS Račice – zprávy z NOC-VS Račice podali předseda STK Z. Krpata a předseda ČSK J. Boháč. J. 

Boháč informoval, že na základě pověření výboru informoval předsedu ČVS o nutnosti změnit způsob správy 

areálu NOC-VS Račice, zejména přístup k běžné provozní údržbě. SRK ČSK připraví přehled oblastí, kde je 

nutné zjednání nápravy údržbě a provozu NOC-VS Račice a bude s ČVS dále jednat. 
 

□ 

 
 

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

kanoistiky na novém registračním portálu ČSK je naplánováno na leden 2022. I nadále bude paralelně běžet 

stávající používaná registrace.  

 

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

□ 

 

Jednání R-SCM – P. Hottmar informoval výbor o průběžných jednáních R-SCM k výběrovým kritériím do 

SCM pro rok 2022. Jednání probíhalo korespondenčně. R-SCM se sejde při závodu ČP mládeže ve vytrvalosti, 

kde bude na programu nastavení bodování obecného testování. Termín obecného testování SCM je stanoven 

na dny 6. – 7. 11. 2021. Oddíly budou vyrozuměny.             Ú: 3/8/21 – P. Hottmar 
                                                                                                T: 10. 10. 2021 
  

□ 

 

Ú – 3/6/21 je splněn: Bodování do žebříčku pro SCM 2022 – Po projednání se R-SCM shodla na stanovení 

výběrových kritérií do SCM 2022 včetně systému bodování a počty vybraných v jednotlivých kategoriích. 

Výbor navržená výběrová kritéria do SCM 2022 schválil. Kritéria budou zveřejněna spolu s žebříčky 

nejpozději do konce září.                                                        Ú: 4/8/21 – P. Hottmar 
                                                                                                T: 30. 9. 2021 
 

□ Zkouška obecných testů SCM 2022 – zkušební testování pro zájemce proběhlo 30. 8. 2021 v Račicích. Až na 

výjimky je rozšíření disciplín obecného testování pozitivně hodnoceno, zájemci si mohli vyzkoušet změny 

v obecném testování mládeže nanečisto. Bude zveřejněn ještě jeden termín zkušebního testování. 
 

□ Zařazení sportovců do RSC 2021 – P. Hottmar připravil po konzultaci s vedoucími RSC Victoria T. Ježkem a 

Dukla P. Náprstkem seznam závodníků končících v systému SCM s návrhem jejich umístění do RSC. Návrh 

byl rozeslán členům výboru. Vedoucí středisek informovali výbor o zařazení jednotlivých závodníků. Bez 

připomínek ze strany členů výboru. 

  
 



 2 

□ 

 

Vedení tréninkových deníků – proběhla diskuse ohledně vedení tréninkových deníků členů SCM a 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. 

Vedoucí trenér SCM vyrozumí detašovaná pracoviště.         Ú: 5/8/21 – P. Hottmar 
                                                                                                T: 31. 12. 2021 

 

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

RDS    

□ 

 

Hodnocení MS Kodaň – reprezentační trenér P. Hottmar zhodnotil právě proběhlé MS, které se uskutečnilo na 

starším přírodním závodišti v Kodani. Český tým přivezl velmi dobré výsledky, povzbudivé jsou četná finálová 

umístění mladých nadějí U23. P. Hottmar zašle výboru hodnotící zprávu. Výbor se připojil k pozitivnímu 

hodnocení výsledků na MS. Náklady na výjezd jsou v rámci předpokládaného rozpočtu RDS. 

                                                                                                Ú: 6/8/21 – P. Hottmar 
                                                                                                T: 31. 12. 2021 
                                                                                                   

□ 

 

Personální obsazení RSC 2022 – P. Náprstek zaslal výboru návrh personálního obsazení ASC Dukla Praha  

pro rok 2022, T. Ježek za resortní centrum Victoria VSC. Návrhy personálního obsazení RSC pro rok 2022 

byly po projednání schváleny Výborem SRK-ČSK. V případě potřeby bude jednáno zejména s Victoria VSC 

o navýšení podpory z důvodu přesunu závodnic z Dukly.  
                          

□ 

 

Odměny na výsledky na mezinárodních soutěžích 2021 – P. Hottmar zpracuje podle výborem schválených 

tabulek odměny za výsledky na mezinárodních soutěžích 2021. Návrh odměn bude předložen výboru ke 

schválení na jeho příští schůzi.                                               Ú: 7/8/21 – P. Hottmar 
                                                                                                T: 19.10. 2021 
 

□ 

 

Ú – 1/7/21 trvá: Odměny za výsledky na OH – ČSK zašle oficiální dotaz na NSA ohledně odměn závodníkům 

a realizačním týmům za OH. Národní svazy dosud neobdržely žádné informace o vyplácení odměn za výsledky 

na OH.                                                                       
 

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2021 – přípravné akce RDJ jsou připravovány, podzimní VT RDJ Nymburk, VT RDJ 

Livigno. Výbor opět otevřel diskusi o společných reprezentačních akcích, kterých silné kluby nevyužívají a 

trénují v rámci vlastní dostatečně velké tréninkové skupiny. Praxe nepomáhá menším klubům, jejichž 

závodníci potřebují kvalitní poměření s konkurencí na společných reprezentačních tréninkových kempech. 

K návrhům možných řešení se výbor vrátí na příštím jednání. 
 

□ Hodnocení MSJ a U23 Montemor – reprezentační trenér P. Hottmar komentoval výsledky z MSJ a U23 

Montemor. V posledních letech jsme byli zvyklí na lepší výsledky než nyní, kdy v juniorských kategoriích 

máme slabší ročník. Na druhou stranu mladší ročníky, které budou v juniorské kategorii v příštích letech se 

jeví velmi nadějně. Na mužském kajaku je situace od juniorské kategorie po dospělou velmi dobrá, chybí 

především kvalitní kajakářky a kanoistky. Výbor vzal informaci na vědomí. 
 

□ Hodnocení OH nadějí Račice 2021 – P. Hottmar hodnotil výstup českého reprezentačního družstva pozitivně, 

úspěchy jsou pro účastníky především obrovskou motivací do další přípravy. OH nadějí se zúčastnili sportovci  

z 35 zemí. 
 

□ Záměr svazu o koncentraci kanoistek ve Victorii VSC – záměr byl projednán s trenéry i s vedením Victorie 

VSC. Podmínky, včetně personálního obsazení byly s vedením Victorie VSC předjednány. 
 

RDM  

□ 

 

 

Plánované akce RDM – reprezentační trenér T. Ježek podal informaci o přípravách výjezdu na MS-M Bascov, 

výjezd je organizačně zajištěn, v rámci plánovaného rozpočtu družstva. 
 

□ 

 

Start na mezinárodních soutěžích – T. Ježek informoval o startu bratří Pavlíků a M. Kuciana na mezinárodním 

maratonu v Irsku Liffey Descent.   
                                                                                  

            4.   Různé 
 

□ 

 

Rozpočet sekce 2021 – J. Boháč komentoval stávající čerpání finančního rozpočtu sekce, sekretariát připraví 

na příští schůzi výboru informaci o průběžném čerpání rozpočtu sekce po jednotlivých střediscích.  
                                                                                                     Ú: 8/8/21 – J. Adam 
                                                                                                     T: 19. 10. 2021 
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□ Ú – 2/7/21 je plněn: Podpora činnosti oddílů SRK – Po schválení navržené výše podpory oddílům sekretariát 

připravuje administrativu spojenou s vyplácením příspěvků na činnost oddílům. Pro rozdělení podpory mezi 

oddíly bude použita stejná metodika, jako v loňském roce. Smlouvy o poskytnutí příspěvku budou upraveny 

podle aktuální metodiky NSA a spolu s informačním dopisem, jak příspěvek administrovat rozeslány oddílům 

do konce září 2021. Podpora pořadatelům regionálních soutěží bude taktéž průběžně zúřadována během října. 
 

□ 

 

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

podané žádosti na NSA. Prozatím se stále čeká na ukončení formálního hodnocení žádosti ze strany NSA. 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. Bude opakovaně urgováno na NSA. 
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. 
 

□ Grant MHMP – sekretariát podal informaci o výzvě Magistrátu hl. m. Prahy k podání žádosti o grant MHMP 

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

12. 2022. Sekretariát informuje pražské oddíly (realizátory projektu podpory rozvoje sportu dětí a mládeže v hl. 

m. Praze) a připraví žádost za žadatele. Termín podání žádosti je 31. 10. 2021. 

                                                                                                         Ú: 9/8/21 – J. Adam 
                                                                                                         T: 19. 10. 2021 
 

□ Hodnocení pořadatelství soutěže Olympijských nadějí Račice 2021 – Výbor SRK ČSK se shodl na tom, že 

soutěž Olympijských nadějí Račice 2021 byla velmi dobře připravena a zvládnuta zkušeným organizačním 

týmem NOC pod vedením P. Šebesty. S počtem přihlášených 35 federací se jednalo o velkou akci. Pozitivní 

ohlasy byly slyšet i ze strany účastníků soutěže. J. Boháč vyzdvihl vysoký zájem o internetové vysílání závodů, 

zmínil bezproblémový pobyt výprav, včetně covidového testování, a předpokládaný vyrovnaný až kladný 

hospodářský výsledek. 

 

□ Ú – 3/7/21 je plněn: Žádost oddílu Lokomotiva Braník o zapůjčení mola – po projednání žádosti o zapůjčení 

mola ČSK oddílu Lokomotiva Braník bylo této žádosti vyhověno. Přesun mola z oddílu KVS, kterému molo 

bylo dočasně zapůjčeno, organizačně zajistil Z. Krpata. Smluvní dohodu dokončí sekretariát. 
                                                                                                 

□ Mezinárodní federace ICF a ECA – J. Boháč informoval o přípravách účasti na letošních odložených 

kongresech Mezinárodní kanoistické federace ICF a Evropské kanoistické asociace ECA, Kongres ICF se 

uskuteční v Římě 4. - 6. 11. 2021 a je volební, Kongres ECA je naplánován v Bratislavě v termínu 2. – 3. 10. 

2021.  
 

□ Ú – 4/7/21 je plněn: Anketa Kanoista roku 2021 – J. Boháč informoval výbor o potvrzeném termínu konání 

ankety Kanoista roku 2021 po domluvě s ostatními sekcemi na úterý 19. 10. 2021. Vyhlášení ankety proběhne 

ve formátu pro média a partnery, jako minulé ročníky, v Paspově sále Smíchovského pivovaru. Svazový 

organizační tým zajišťuje přípravu akce, přípravou scénáře je pověřena B. Žehanová a T. Budka, produkci 

zajistí agentura IMA, moderátorem akce bude T. Budka. Pozvánky budou rozeslány do konce září 2021.  

                                                                                                         Ú: 10/8/21 – J. Adam, J. Boháč 
                                                                                                         T: 19. 10. 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná 19. října v Praze na Strahově 


