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Zápis ze 4. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 19. 4. 2022 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 
 

Ú – 1/1/22 je plněn: Složení veteránské komise – o složení veteránské komise stále probíhá jednání. Složení 

veteránské komise se zatím nemění.  

□ 
 

Z jednání STK – předseda STK Z. Krpata podal informaci z jednání STK, které proběhlo 19. 4. v Praze na 

Strahově. Hlavními body jednání byly: Příprava prvního závodu ČP mládeže – dlouhá trať (Kojetín, 23. – 24. 

4. 2022) a I. NZ RDS + testy RDJ (Račice, 29. 4. – 1. 5. 2022), přechod na nový registrační systém, možnost 

přihlášení ukrajinských závodníků do oddílů a ČSK a povolení jejich startu na domácích soutěžích. Vzato na 

vědomí. Proběhla diskuse, jakým způsobem ukrajinské kanoisty registrovat do nového registrační databáze 

ČSK. Metodika registrace ukrajinských uprchlíků bude projednána samostatně a dopracována, jednotná pro 

celý ČSK.                                                                                    Ú 1/4/22 – J. Boháč, Z. Krpata 
 

□ 
 

Ú – 2/2/22 je plněn: Příprava I. ČP mládeže – dlouhá trať (Kojetín, 23. – 24. 4. 2022) – Z. Krpata podal 

informaci o připravenosti závodu, závod je připraven, vrchní rozhodčí bude L. Smrček, smlouva s pořadatelem 

je připravena k podpisu, schváleno.  
 

□ 

 

 

Ú – 3/2/22 je splněn: Příprava I. NZ RDS + testy RDJ (Račice, 29. 4. – 1. 5. 2022) – závod připravuje STK 

společně s reprezentačním trenérem P. Hottmarem, podána informace o přípravách, časový pořad je připraven, 

závod je personálně zajištěn. Zkouška techniky (dronu a širokoúhlé kamery) pro snímání průběhu závodu a 

dodržování pravidla jízdy středem dráhy proběhne v neděli, dodavatel techniky je zajištěn.                                                                    
 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

NOC-VS Račice – Z. Krpata podal informaci o aktuálním stavu areálu a kontrole provedené údržby majetku 

ve vlastnictví ČSK umístěném v NOC (provedené opravy vážnice včetně nátěru, ozvučení startovací buňky na 

200 m a provedenou údržbu startovacího zařízení), vše je rozpracováno, práce by měly být dokončeny ještě 

před prvním závodem, ozvučení buňky je objednáno, zatím nedodáno. Nové kapsy startovacího zařízení budou 

doručeny do 21. 4. 2022, následně proběhne jejich montáž. Hladina vody na kanále je nízká, vratný kanál 

s opatrností průjezdný, pro SP bude voda dočerpána, zajišťuje P. Šebesta v rámci příprav SP. 
Projednáno a schváleno zajištění pořadatelských služeb NOC hlavních domácích soutěží 2022, STK bude 

požadovat servis v cenách podle výběrového řízení, v rozsahu dle specifikace v objednávce. Platby za služby 

bude STK kontrolovat a úhrady budou podle rozsahu poskytnutých a skutečně odebraných služeb. 
 

Ú – 5/2/22 trvá: 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 

cenové mantinely za poskytované služby. Předseda STK Z. Krpata společně se sekretariátem připraví návrh 

zadání výběrového řízení. 
 

□ 
 

Ú – 3/3/20 je splněn: Elektronizace registračních průkazů – podána informace o dokončeném vnitřním 

předpisu ČSK o evidenci členské základny, kde je proces registrace členů ošetřen. Informace a pravidla pro 

přechodné období spuštění nové elektronické registrační databáze včetně elektronických registračních průkazů 

byly zveřejněny 1. 4. 2022 spolu s dalšími informacemi k sezóně 2022. 
 

□ 

 
 

Ú – 6/2/22 je splněn: Informační seminář pro vedoucí oddílů – Z. Krpata připravil plánovaný konzultační 

seminář pro vedoucí oddílů, který se uskuteční při I. ČP mládeže dlouhé tratě v Kojetíně 23. 4. 2022 v 18:00, 

hlavní náplní bude upřesnění záležitosti týkající se řízení oddílů, evidence, a další sportovně technické 

záležitosti a povinnosti spojené s účastí v soutěžích ČSK.         Ú 2/4/22 – Z. Krpata, J. Boháč                     
                                                                                          

□ 
 

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

□ 
 
 

 

 

 

Komise rozhodčích – výbor diskutoval problematiku odměňování a případné kategorizace rozhodčích (pro r. 

2023), dále projednal doporučené počty rozhodčích na domácích soutěžích v Račicích k řádnému zajištění 

regulérnosti závodu i střídání při více jak 12 hodinovém trvání denního programu a činnosti rozhodčích, vzal 

na vědomí možnosti využití videotechniky při kontrole dodržování pravidel. Výbor SRK připraví pro KR návrh 

doporučených počtů rozhodčích, potřebných pro zajištění hladkého průběhu závodu, včetně technické podpory 

práce rozhodčích a návrhu odměňování. Po vyzkoušení videotechniky bude pro sezonu 2023 připraven nový 

vnitřní předpis pro činnost rozhodčích.                                      Ú 3/4/22 – Z. Krpata, J. Boháč 
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Dále byl výbor informován o náboru nových rozhodčích, který připravila předsedkyně komise M. Dognerová 

a který byl zveřejněn na webu kanoe.cz. Byla také podána informace o zveřejnění schválených nominací ECA 

a ICF rozhodčích na mezinárodní soutěže 2022. Výbor vzal informaci na vědomí. 

 

□ 

 

Ú – 1/8/21 je splněn: Seminář rozhodčích – přeložený seminář rozhodčích se uskutečnil 9. – 10. 4. 2022 v SC 

Nymburk, kde předsedkyně KR M. Dognerová mimo jiné projednala specializaci rozhodčích startérů na 

komplikované hromadné starty. Výbor obdržel zprávu o průběhu semináře, připravenou M. Dognerovou. 
 

□ 

 

Ú – 3/1/22 je splněn: Pravidla a soutěžní směrnice 2022 – Po zapracování navržených aktualizací a změn 

pravidel a soutěžních směrnic zaslal předseda STK Z. Krpata Pravidla a soutěžní směrnice 2022 výboru ke 

schválení, který je schválil per rollam. Pravidla a soutěžní směrnice včetně schválených rozdělených disciplín 

mládeže 2022 byla vydána a zveřejněna 1. 4. 2022. 
                   

 

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

□ 

 

Jednání RSCM – P. Hottmar informoval, že RSCM se sejde na I. ČP mládeže v Kojetíně 23. 4., na programu 

schůze budou především výběrová kritéria do SCM 2023, nastavení obecných testů, disciplíny do bodování 1. 

kola SCM. 
 

□ Financování SCM, SpS a TOP 10 – P. Hottmar informoval výbor o proběhlé administraci smluv a dalších 

dokumentů s detašovanými pracovišti. Detašovaná pracoviště, která splnila všechny administrativní podmínky, 

mohou čerpat přidělené prostředky podle plánů jakmile na svazové účty dorazí státní dotace na talentovanou 

mládež na rok 2022. Celková výše přidělené dotace NSA na talentovanou mládež pro ČSK stále není známa. 

Výbor bude usilovat o to, aby i při celkovém snížení dotace byly prostředky pro SCS a SpS zachovány. 

Informace vzata na vědomí. 
 

□ Ú – 3/1/10 je splněn: Metodické materiály – P. Hottmar podal aktuální informaci o metodických materiálech 

pro trenéry, vydaných on-line VSC Victoria, které se dají použít i pro obecný trénink rychlostních kanoistů, 

které jsou již dostupné online na webu Victorie. M. Doktor doplnil informaci o nových metodických 

publikacích vydaných ČOV. Reprezentační trenér zjistí informaci o dostupnosti metodických materiálů pro 

kluby.  
 

□ 

 

VT Oboz – P. Hottmar podal informaci o proběhlém VT Oboz I, kde byl řešen také kázeňský prohřešek jednoho 

z účastníků. Reprezentační trenér po konzultaci s asistenty RDJ navrhl jako trest zákaz startu na testech RDJ, 

výbor tento návrh schválil. Připravuje se VT Oboz II. Rada SCM po sezóně 2022 projedná případné změny 

pro organizaci VT Oboz, aby se účastnilo více závodníků nejvyšší výkonnosti. 
 

           

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

RDS    

□ 

 

Plán přípravy RDS - reprezentační trenér P. Hottmar podal informace o proběhlých zahraničních tréninkových 

kempech a zodpověděl dotazy členů výboru. Příprava tréninkových skupin se přenesla do NOC Račice. Vzato 

na vědomí. 
 

□ 

 

Ú – 1/3/22 je plněn: Finanční podpora činnosti ASC a VSC z rozpočtu SRK 2022 – T. Ježek za VSC připravil 

a zaslal výboru návrh na finanční podporu ze strany ČSK, po projednání výbor tento návrh schválil per rollam. 

Petr Náprstek za ASC informoval, že prozatím žádat o finanční podporu ze strany ČSK nebude, vyčkává, jak 

velký objem finančních prostředků obdrží od ASC a v případě potřeby finanční výpomoci položek, které nelze 

hradit z rozpočtu ASC se obrátí s požadavkem na reprezentačního trenéra. Částečná finanční pomoc již 

proběhla 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. Výbor 

s postupem souhlasí.                                                                                                   
                     

□ 
 

Ú – 5/10/21 je plněn: Koncept sportovní přípravy skupiny kanoistek – trenér kanoistek K. Kožíšek zaslal 

výboru hodnotící zprávu sportovní přípravy kanoistek, výbor vyžádal podrobnější zprávu o monitoringu  

kvality sportovní přípravy, včetně analýzy tréninkových ukazatelů a zpětné vazby do tréninkového procesu. P. 

Hottmar projedná s K. Kožíškem.                                      Ú 4/4/22 – P. Hottmar 
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□ 

 

Smlouva s reprezentanty 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar připravil aktualizaci smlouvy 

s reprezentantem na rok 2022, kterou výbor po připomínkování schválil per-rollam. Smlouva byla spolu 

s dalšími informacemi RD 2022 rozeslána všem reprezentantům k podpisu. První smlouvy se podepsané 

vracejí na ČSK. Podpisy zaurgují vedoucí RSC                       Ú 5/4/22 – T. Ježek, P. Náprstek 

 

□ 

 

Odměny za výsledky na mezinárodních soutěžích 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar zaslal výboru návrh 

odměn za výsledky na mezinárodních soutěžích 2022 ke schválení. Výbor takto navržené odměny schválil. 

Informace o odměnách je součástí smlouvy s reprezentantem.    
                                                                                                       

□ 

 

Nominační závod RDS – reprezentační trenér P. Hottmar spolu se Z. Krpatou podali informaci o přípravách 

detailního programu nominačního závodu RDS, závod proběhne i na netradiční trati 300m z důvodu nominací 

do K4. Informace vzata na vědomí. 

  

□ 

 

Rozpočet RDS 2022 – Rozpočet RDS bude dále upřesňován po informaci o disponibilních zdrojích pro SRK 

ČSK na rok 2022. 
 

□ 

 

Plánované akce RDS 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar podal informaci o přípravách na výjezdy RDS na 

mezinárodní soutěže, probíhají platby záloh za ubytování, kde začíná být limitem nedostatek prostředků 

z důvodů opoždění dotace ze státního rozpočtu. Výbor projednal možnosti řešení dohodou o snížení záloh 

pořadatelům či snížení počtu účastníků na akcích, i s ohledem na předpokládanou 90-95% výši dotace pro 

reprezentaci na rok 2022 oproti roku 2021. 
 

□ 

 

Reprezentační soupravy Alpine pro – J. Boháč podal informaci o problematickém objednání nových dodávek 

reprezentačních souprav a dopravy způsobené Covid 19 lockdowny v Číně, kde se soupravy šijí a krizi v 

globální dopravě. Správce skladu ČSK M. Bouší provedl inventuru zásob a předložil k posouzení 

reprezentačnímu trenérovi, zda je dostatek souprav pro zajištění úvodu reprezentační sezony. Při využití 

stávající výstroje bude upravena svazová objednávky u dodavatele. Řešeno na celosvazové úrovni. 
 

□ 

 

Media tým – J. Boháč podal informaci o záměrech nové media manažerky SRK A. Hrbáčkové, nově 

angažovanou za B. Žehanovou, která pro pracovní vytížení na ČOV nemůže v práci pro SRK pokračovat. Nová 

manažerka se spolu s P. Ivánkovou, asistentkou pro práci se sociálními sítěmi, se seznámí s členy a trenéry RD 

na I. NZ RDS v Račicích. Pokrytí sezony na všech akcích RD je naplánováno a schváleno. 
 

 

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval o proběhlém VT Oboz, kterého se 

účastnila spolu se členy SCM i řada členů RDJ. Na VT chyběly velké kluby s výkonnými závodníky. Výbor 

informaci projednal a vzal na vědomí.  
 

□ Testovací závod RDJ – reprezentační trenér P. Hottmar informoval o přípravách testovacího závodu RDJ, 

kompletní informace byly včas zaslány trenérům. V pátek 29. 4. proběhnou vyřazovací jízdy na 500m, nejlepší 

postoupí do víkendových jízd.  
                                                                                                        

□ Rozpočet RDJ 2022 – Rozpočet RDJ bude dále upřesňován po informaci o disponibilních zdrojích pro SRK 

ČSK na rok 2022. 
 
 

RDM  

□ 

 

 

Ú – 2/3/22 je splněn: Světový pohár v kanoistickém maratonu Praha 2022 – podána informace o přípravách 

organizátora soutěže KVS Praha. T. Ježek připravil a zaslal výboru přihlášku českých závodníků na SPM Praha 

2022, výbor nominaci českých závodníků schválil. 
               
 

□ 

 

Světové hry 2022 – Podána aktuální informace o přípravách na výjezd reprezentačního družstva maratonců na 

závod vypsaný v rámci Světových her 2022 v Birminghamu (USA).  
                                

□ 

 

Mezinárodní akce RDM – reprezentační trenér T. Ježek podal informaci o přípravách na plánované akce RDM 

v sezoně 2022 a zároveň informoval výbor o účasti některých českých závodníků na mezinárodních 

zahraničních maratonech. 
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            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 8/1/22 je plněn: Rozpočet sekce 2022 – Sekce ČSK stále 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. J. Boháč podal informaci o stavu vyplácení státních dotací, NSA 

informovala o vyplácení v průběhu května.  
                                                                              

□ Podání žádosti o státní dotace na činnost svazu v r.2022 – sekretariát podal informaci o stavu podané žádosti o 

dotaci ze státního rozpočtu 2022 – na činnost svazu, na talentovanou mládež a na státní reprezentaci. Žádost 

o dotaci je registrována, na výzvu NSA byla žádost doplněna.  
 

□ 

 

Majetky ČSK – J. Boháč a P. Bednář podali informace o stavu objektů ČSK. Jsou plánovány opětovně 

nedokončená jednání o směně části pozemku na Císařské louce s Českými přístavy a.s. (jedná se o pozemek 

sousedící s loděnicí Spojů Praha – nevyužitelný pro provoz kempu za pás pozemku před tribunou pro přímý 

přístup k vodě). 
 

□ Světový pohár Račice 2022 – podána informace o přípravách SP Račice 2022 a podané žádosti o finanční 

příspěvek na organizaci závodu z dotačního programu NSA Významné sportovní akce 2022. Organizační tým 

NOC pod vedením P. Šebesty pracuje v tuto chvíli s variantou úsporného rozpočtu, není známa výše dotace 

NSA, s jakou může v rozpočtu počítat. Řada služeb a standardů musela být z finančních důvodů redukována, 

aby nevznikl neřešitelný dluh. Výbor SRK po projednání schválil, že RDS bude mít pobyt v NOC před SP od 

neděle do středy za standardní ceny stanovené výběrovým řízením ČSK pro ceny v NOC, od čtvrtka v cenách 

pro účastníky SP. Předseda J. Boháč bude informovat organizační výbor SP. 
  

□ Ú – 3/3/22 je splněn: Rozdělení pokojů při domácích soutěžích v NOC VS Račice – poptávka na ubytování 

v Račicích během domácích kanoistických soutěží dlouhodobě převyšuje nabídku. Na žádost NOC připravil Z. 

Krpata společně s P. Hottmarem systém rozdělování pokojů v NOC Račice při hlavních domácích soutěžích 

podle priorit RD, ASC a VSC a podle pořadí oddílů v ČP mládeže. 
 

□ Nájmy povodí za pronajaté pozemky loděnic – J. Boháč podal informaci o dramatickém navýšení nájemného 

za pronajaté pozemky některým oddílům. Přes email proběhla analýza cen pronájmu pozemků oddílů ČSK 

v jednotlivých povodích ze kterého vyplynulo, že se problém netýká pouze povodí Vltavy. Výše nájmů, místy 

až s více jak desetinásobným zvýšením, je pro některé kluby neakceptovatelné. J. Boháč jedná s předsedy 

ostatních dotčených svazů (jachting, veslování) a společně budou jednat s generálními řediteli všech pěti 

povodí na půdě Českého olympijského výboru o řešení tohoto skokového růstu nájemného pro spolky, které se 

zabývají výchovou talentované mládeže. 

                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná 17. května v Praze na Strahově 


