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Zápis ze 4. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 14. 5. 2019 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 

 

Hodnocení M-ČR Týn n/Vlt. – projednána a vzata na vědomí informace STK, úroveň pořádání byla velmi 
dobrá a závod důstojně proběhl. Problematická byla pouze záchrana, pokud se zvrhlo více závodníků najednou. 

Pro příští závody bude navrženo do smlouvy s pořadateli navýšení počtu záchranných člunů. V průběhu 

mistrovství došlo na břehu k úrazu, který vyžadoval převoz závodníka rychlou záchrannou službu. Při odvozu 

došlo k prodlevě, neboť chyběl nutný doprovod nezletilého pacienta ze strany vysílající složky – jeho oddílu. 
STK zaktualizuje informace pro vedoucí oddílů se zdůrazněním odpovědnosti za své závodníky. 
                

□ 

 

Hodnocení NZ RDJ v Račicích – projednána a vzata na vědomí informace STK, nominační závod proběhl ze 

sportovně-technického pohledu bez vážnějších problémů. Žádné závažné stížnosti nebyly zaznamenány 

(strava, ubytování, teplá voda, toalety, …). Dle rozpisu nestartovaly věkové skupiny benjamínků a technická 
zátěž na areálu tak byla únosná. Z. Krpata vyžádá od NOC hodnocení efektu nové regulace vjezdu aut a 

stanování v areálu. Zároveň s NOC projedná výši ceny za závod a služby s ním spojené. Stropové ceny jsou 

stanovené na základě výběrového řízení, které proběhlo loni. Pozitivně bylo hodnoceno dodržování zákazu 
používání nebržděných kolečkových zařízení v  areálu. 
                                   

□ 

 

Informace o přípravě dalších závodů ČP 2019 – Z. Krpata podal informaci o přípravě závodu ČP benjamínků 
v Chomutově a NZ RDJ v Račicích. Přípravy bez závažných komplikací. 

□ 

 

Ú - 1/1/19 trvá: M-ČR krátké tratě 2019 – Z. Krpata připraví komplexní informaci pro kluby ohledně M-ČR 

na krátké tratě. Poslední verze programu vypsaných disciplín v jednotlivých věkových kategoriích na M-ČR je 
hotová a byla projednána Radou SCM. Po zaslání cenové kalkulace výbor rozhodne, zda objednat výrobu 

webového streamu z M-ČR. 
 

□ 

 

Ú - 1/3/19 trvá: Údržba startovacího zařízení – Startovací zařízení v Račicích je po technické revizi, byla 

provedena výměna reproduktorů, klaksonu. Startovací kufříky byly na náklady ČSK vylepšeny o externí 

tlačítko chybného startu a páčkový – neporuchový přepínač mikrofonu. Dále budou v rámci příprav MEJ + 
U23 2019 a SP 2020 pořízeny kamery do startovacích buněk pro vyhodnocování chybných startů včetně 

přehrávacích zařízení (notebook). Také velké venkovní digitální hodiny na startovací buňky, věž a do depa se 

synchronizovaným časem.  
 

□ 

 

Stav hladiny vody v Račicích – J. Boháč informoval o poklesu hladiny a o dlouhodobých opatřeních, která jsou 

právní cestou uplatňována vůči těžbě pokračující od r. 1999 jako hlavní příčině poklesu hladiny v závodní 

dráze. Informoval o prohloubení dna obou průjezdů z vratného kanálu do hlavního kanálu včas před NZ RDS 
za vysoutěženou akceptovatelnou cenu (110 tis. Kč bez DPH). Pokles hladiny vody by mohl ohrozit i startovací 

zařízení. Vedle nápravných kroků, vynucovaných v podmínkách nového povolení k těžbě, se řeší i možnost 

krátkodobého řešení formou napouštění kanálu vodou z Labe. Ve spolupráci s ČVS a NOC připravil ČSK 
informaci o dlouhodobě prováděných opatřeních k zastavení poklesu hladiny na kanále v Račicích a zveřejnil 

ji na webu kanoe.cz 
                                                                                                                          

□ 

 

Ú – 2/3/19 je splněn: Registrace oddílů ČSK – projednán návrh postupu vůči neaktivním oddílům, z důvodů 

nečinnosti a neplacení členských příspěvků. Výbor schválil po projednání návrh na vyřazení oddílů CAP 

Račice a Dynamo Pardubice ORK. Návrh je připraven k předložení ke schválení na konferenci ČSK.    
             

□ 

 

 

 

Ú – 3/3/19 trvá: Zveřejňování výsledků závodů – projednán postup k vymáhání veřejné dostupnosti výsledků 
závodů zařazených do termínové listiny ČSK. Pořadatelé závodů musí zajistit zveřejnění výsledků závodů na 

webových stránkách svazu do 14 dnů. Pokud se tak nestane, výbor SRK ČSK může přistoupit ke krácení 

případného příspěvku pořadateli. Z. Krpata rozešle tuto informaci všem pořadatelům závodů.    
                                                                                                   

□ 

 

Ú – 4/3/19 trvá: Služby od Sportis, s.r.o. – podána informace o rozsahu služeb nasmlouvaných pro rok 2019 s 
dlouhodobým zpracovatelem výsledků hlavních závodů včetně využití nově vyvinuté aplikace do mobilních 

telefonů, testované na MČR na krátkých tratích 2018. Z. Krpata projednal podmínky a cenu za nové služby se 

Sportisem. Vše bude zapracováno do smlouvy mezi ČSK se Sportisem. Souhrnnou informaci z jednání se 
Sportisem, včetně návrhu smlouvy, zašle Z. Krpata členům výboru e-mailem.                                           

 



 2 

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

 □ 

 

Jednání Rady SCM v Račicích – Výbor měl od předsedy rady P. Hottmara včas před jednáním k dispozici 

zápis ze schůze RSCM, kde hlavními body byly výběrová kritéria do SCM 2020, doplňkové běhy benjamínků 

na závodech ČP, organizace výjezdu na regatu do Piešťan, kázeňské problémy na společných soustředěních 
SCM a RDJ a přerozdělování svazových lodí. Výbor zprávu projednal a schválil radou navrhované postupy. 
 

 □ 

 

VT Oboz – podána informace o průběhu soustředění, plně obsazeného i přes nepřízeň počasí. Proběhla diskuse 

o zajištění zdravotníka na příští rok při takto velkém počtu účastníků. Výbor projednal informace o nekázni 

některých účastníků. Po projednání uložil vedoucímu trenérovi SCM ve spolupráci s vedoucím VT připravit 
pro příští podobné akce preventivní opatření, denní řád, výběr a poučení účastníků se zaměřením na prevenci. 

Doporučil při opakovaném či hrubém porušení kázně ukončit aktérům pobyt, situace řešit podle disciplinárního 

řádu ČSK, včetně možnosti vyloučení z reprezentačních akcí, a o opatřeních informovat předem všechny 

účastníky akcí SCM a RDJ. 
 

 □ 

 

Tréninkové deníky členů SCM – P. Hottmar uvedl, že požadované vyplňování dat z tréninkových deníků do 
databáze na www.kanoe.cz bude nadále kontrolováno a zůstává podmínkou pro čerpání financí SCM.  

 

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

     RDS    

□ Nominace RDS – na základě výsledků I. NZ sestavil reprezentační trenér P. Hottmar podle nominačních kritérií 
reprezentační družstva na blížící se závody SP Poznaň, SP Duisburg a EH Minsk, částečně také na ME U23, 

kde bude nominace upřesněna na základě výsledků II. NZ. Výbor po projednání vzal informace o nominacích 

na vědomí. Upřesňování nominací bude členům výboru a všem zainteresovaným zasíláno e-mailem. 
 

□ 
 

Ú – 9/1/19 je splněn: Realizační tým RD 2019 – Smlouvy se členy realizačního týmu RD jsou podepsány. 
                                               

□ 

 

Tenzometrická měření členů RD – P. Hottmar informoval, že v nejbližších dnech proběhne v Račicích další 
tenzometrické měření nově složeného čtyřkajaku a deblkajaku mužů ještě před výjezdy na SP. 
 

□ 
 

Ú – 5/3/19 je splněn: Smlouva s reprezentanty 2019 – P. Hottmar zajistil podpisy od všech reprezentantů.                                                      
                                                                                                             

□ 

 

EH 2019 Minsk – Vyjasnění podmínek účasti, po odeslání opakované žádosti na ECA o objasnění pravidel 

obsazování disciplín na EH Minsk 2019 obdržel ČSK odpověď. Reprezentanti musí startovat v disciplínách, 

které jsme vyjeli v kvalifikaci na EH, zároveň však můžou startovat i v jiných disciplínách. Na základě 
výsledků I. NZ a této informace byla sestavena nominace na EH. 
 

□ 

 

Příprava výjezdů na akce RDS – Reprezentační trenér informoval, že oba výjezdy reprezentace na SP Poznaň 

a Duisburg jsou organizačně zajištěny. Do Poznaně vyjede zhruba 30-ti členná výprava, do Duisburgu téměř 

40 osob. Kompletní zajištění účasti reprezentačního družstva jsou v rámci předběžně plánovaného rozpočtu. 
Vedoucí výpravy P. Hottmar. 
 

□ 

 

Doplnění výstroje RD – podána informace o dokončení vývoje nového funkčního trika Alpine-Pro pro 

závodění. Po konzultacích s ČSK a úpravách střihu je dodavatelem vyvinutý vzorek v národních barvách určen 

charakterem materiálu spíše do teplejších podmínek. Pokračuje obchodní jednání o ceně dodávky. Pokud dojde 

k dohodě, bude dodáno 300 ks stanovených velikostí v nejbližší době. 
 

□ 

 

Předolympijský závod Tokio – vzata na vědomí informace o stavu příprav, ubytování je zarezervováno. P. 
Hottmar je v kontaktu s velvyslanectvím v Tokiu. Během regaty proběhne na českém velvyslanectví týden 

sportu, kde dojde k setkání reprezentantů s velvyslancem a veřejností. Podíl úhrady výjezdu ze strany ČOV 

bude teprve upřesňován. Rezerva v rozpočtu SRK ČSK na výjezd potřebného počtu závodníků bude zajištěna.  
 

□ 

 

Ú – 6/3/19 trvá: Nařízení ICF v dopingové prevenci – podána informace o plnění povinností ze strany všech 
závodníků, startujících v soutěžích ICF – získání certifikátu o absolvování on-line kursu ICF antidopingové 

prevence. Certifikát je součástí mezinárodních pravidel ICF. Všichni reprezentanti absolvují kurz, zajistí P. 

Hottmar, P. Náprstek a T. Ježek. Výbor opakovaně upozornil na nutnost včasného naplnění této povinnosti. 
                                                                                                      

□ 

 

Ú – 7/3/19 trvá: Media team Szeged 2019 – projednání zajištění výjezdu sportovních novinářů na MS do 

Szegedu. Proběhla organizační schůzka k přípravě výjezdu a pobytu novinářů na MS Szeged 2019. B. 
Žehanová připraví seznam zájemců a požadavků a sekretariát v součinnosti s B. Žehanovou podle požadavků 

zajistí organizaci výjezdu novinářů na MS. V jednání je finanční podpora výjezdu týmu od Klubu sportovních 

novinářů.                                                                                 

http://www.kanoe.cz/
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□ 

 

Upřesnění rozpočtu RDS – po projednání stávajících finančních možností SRK ČSK připraví P. Hottmar ve 

spolupráci se sekretariátem aktualizovaný rozpočet, včetně rezervy na předolympijskou regatu a podzimní 

aklimatizační kemp v dějišti OH 2020.                                            Ú: 1/4/19: P. Hottmar, J. Adam 

                                                                                                          T: 31. 5. 2019 
 

□ 

 

Příprava japonských sportovců v ČR – P. Hottmar upřesnil informaci o zajištění pobytu skupinky sportovců 

ze Susaki, kteří v srpnu absolvují v ČR přípravně poznávací kemp v Račicích a Lounech v rámci reciprocity 

za pomoc s přípravou tréninkové lokality pro český tým před OH. 
 

□ 

 

Ú – 8/3/19 je splněn: Pořízení nového mikrobusu - P. Hottmar zajistil nákup a náležitosti registrace a pojištění 

auta podle parametrů a připraveného způsobu financování schválených výborem SRK ČSK, polep v barvách 
ČSK a knihu jízd. Mikrobus je určen primárně pro potřeby RD.                                                                                                              

 

RDJ 
 

 

□ 

 

Regata Piešťany – Reprezentační trenér informoval výbor o zajištění výjezdu a nominaci účastníků. 

Reprezentační družstvo na mezinárodní regatu juniorů Piešťany bylo sestaveno ze zájemců dle NK RDJ 2019. 
Vedoucím výpravy bude K. Kožíšek. Po projednání byla organizace výpravy na regatu do Piešťan i nominace 

schválena.  
 

□ Příprava RDJ – podána informace, junioři otestovali svoji výkonnost na I. NZ. Část se připravuje na 

mezinárodní regatu do Piešťan a nejlepší juniorky se zúčastní závodu Světového poháru v Duisburgu. 

Klíčovým závodem pro juniory a zároveň nominačním závodem na MEJ Račice bude II. NZ. 
 

□ Upřesnění rozpočtu RDJ - po projednání stávajících finančních možností SRK ČSK připraví P. Hottmar ve 
spolupráci se sekretariátem aktualizovaný rozpočet reprezentačního družstva  juniorů. 

                                                                                                            Ú: 2/4/19: P. Hottmar, J. Adam 

                                                                                                            T: 31. 5. 2019 
     

RDM 
 

 

□ 

 

SPM Baerum – Reprezentační trenér T. Ježek informoval, že akce je organizačně zajištěna, vedoucím výpravy 

bude M. Kolanda. Nominace byla sestavena na základě výsledků v loňském roce a výsledků ČP v maratonu, 

předložená nominace byla po projednání výborem schválena. 
 

□ 

 

ME-M Decize – T. Ježek informoval, že v souladu s nominačními kritérii vzejde nominace z NZ v Hradci 
Králové, ubytování ve Francii je předobjednáno, počítá se s výpravou 7 závodníků. 
 

□ 

 

K4 v maratonu Valladolid/Sanabria – T. Ježek potvrdil, že jako každý rok obdržel ČSK pozvání k pořadatelem 

hrazené účasti v prestižním maratonském závodě čtyřkajaků ve Španělsku. T. Ježek připraví nominaci na 

základě aktuální výkonnosti a časových možností závodníků. Závod se koná v termínu M-ČR na krátkých 
tratích. 

  

             4.   Různé 
 

□ 

 

Ú - 6/3/18 je splněn – J. Boháč informoval, že předběžný výsledek hospodaření Národního olympijského centra 

vodních sportů v Račicích za rok 2018 projednala valná hromada NOC a čeká se na výrok auditora pro konečný 
výsledek hospodaření. Podle předběžných výsledků bylo hospodaření roku 2018 úspornější, než v předchozích 

dvou letech. Došlo k úspoře provozních nákladů i povinných finančních spoluúčastí na investicích ze státní 

dotace. Významným přínosem pro současnou finanční kondici NOC byla finančně úspěšná organizace MS 2017 
v rychlostní kanoistice a MSJ 2018 ve veslování. Hospodářský výsledek NOC za rok 2018 před zdaněním a 

odpisy (EBIDTA) z hlavní i vedlejší činnosti je zisk 5.842 tis. Kč. Po účetních odpisech a zdanění je hospodářský 

výsledek záporný. Na účtech NOC k 31. 12. 2018 bylo 13.500 tis. Kč.  
 

□ 

 

Žádost o strojní investiční dotace MŠMT pro státní reprezentaci – podána informace, po upřesnění požadavků 

sekcí ČSK na strojní investice z roku 2018 byl za SRK potvrzen požadavek na nákup druhého mikrobusu a K4 
pro ženy. Výbor ČSK již schválil rozsah požadavků pro žádosti na MŠMT. Žádost byla zpracována 

sekretariátem, včetně povinných příloh, a včas podána na MŠMT.  
 

□ Olympijské festivaly 2020 – podána informace o nabídce ČOV pro národní svazy zorganizovat si v rámci letních 

festivalů, pořádaných v průběhu LOH Tokio 2020 v Ostravě a Brně vlastní prezentace svých sportů. ČOV zatím 
neupřesnil výši finančních příspěvků a materiálně-technické podpory svazům. Bude projednáno na úrovni ČSK 

s tím, že svaz není připraven k účasti na své náklady. 
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□ 

 

Ú - 9/3/19 trvá: Správa objektů ČSK – J. Heller podal informaci o správě majetku - Císařská louka – 14. 5. 

proběhla prohlídka areálu na Císařské louce pracovní skupinou k přípravě výběrového řízení na nového nájemce.  
Záměrem je uzavřít šestiletou smlouvu. Pracovní skupina nyní nastaví parametry a připraví text výběrového 

řízení. Předpoklad uveřejnění výběrového řízení je květen a jeho ukončení na konci srpna. Pronájem závodiště 

/kempu Slapy běží bez problémů, nájemce plní podmínky smlouvy. J. Heller požádal z  důvodů pracovního 
vytížení ukončení kontraktu na správu objektů ČSK s tím, že je připraven postupně předat agendu P. Bednářovi, 

který nabídl převzetí této činnosti, kde by využil své profesní znalosti.                                                                
                                                                                                          

□ Příprava MEJ a U23 2019 Račice – ředitel organizačního výboru informoval o probíhajících přípravách, které 

běží podle harmonogramu bez větších překážek. 
 

□ 

 

Upřesnění rozpočtu SRK ČSK – po projednání stávajících finančních možností SRK ČSK sekretariát do 

konce května upřesní rozpočet sekce, abychom mohli vyčlenit celkovou částku na podporu činnosti oddílů. 

                                                                                                            Ú: 3/4/19: J. Adam 

                                                                                                            T: 31. 5. 2019 
 

□ 

 

Informace o jednání k výstavbě nové loděnice v Žamberku – J. Boháč informoval o výsledcích schůzky 

na obecním úřadě v Pastvinách, za účasti šesti stran – obec Pastviny, město Žamberk, TJ a kanoistický oddíl SK 
Žamberk, KVS Žamberk, vlastník pozemků pod starou loděnicí Sokola Žamberk, a ČSK. Cílem schůzky bylo 

vyjasnit pozice a zájmy všech zainteresovaných stran, perspektivu zachování stávající loděnice SK na cizím 

pozemku, podmínky pro stavbu nové loděnice KVS, možnosti podpory ze strany obcí a možnosti obou klubů. 
Jednání budou pokračovat. Obě samosprávy projevily vůli podporovat oba žamberské kanoistické kluby. 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam  

Příští jednání  výboru SRK ČSK se koná 11. 6. 2019          


