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  Zápis 3. schůze výboru sekce rychlostní kanoistiky ČSK,  
konané dne 18. 3. 2014 v Praze na Strahově  

 

 

přítomni:  J. Boháč,  P. Bednář, P. Šebesta,  P. Mokrý, M. Doktor 
omluven: P. Náprstek 
hosté: T.Ježek. Z. Krpata  

 
 
 

STK 
 

□ 
 

Úkol 1/2/14 byl splněn - STK všechny připomínky k návrhu směrnic 2014 posoudila a ve většině případů 
zapracovala do konečného návrhu, který výbor schválil per-rollam a nyní svoje rozhodnutí potvrdil. Směrnice 
jsou od začátku března zveřejněny na webových stránkách ČSK. 
 

□ 
 

Slovenská kvalifikace v rámci I.NZ - po dohodě mezi SVK a ČSK se I.NZ se zúčastní ve vložených 
samostatných závodech také závodníci Slovenska. Zatímco v programu ČSK jsou vypsány pouze olympijské 
tratě, Slovenský svaz uvažuje i o startech na ne olympijských tratích. Z. Krpata připraví časový pořad všech 
olympijských tratí, který sekretariát zašle na Slovensko k doplnění o časy startů na neolympijských tratích SVK. 
Výbor postup navržený STK schvaluje.  
                                                                                                       

□ Úkol 2/2/14 byl splněn. Výbor povolil start cca 30 závodníků ve věku 12-15 let Slovenského svazu kanoistů na 
II. závodě ČP.  P. Mokrý vyžádal od Slovenského svazu seznam (pořadí) pro nasazení slovenských závodníků do 
rozjížděk na II.NZ ČP. Dodatečný požadavek SVK na vložené finálové jízdy slovenských juniorů bude STK 
posuzovat podle konkrétního časového pořadu závodu. Zařazení těchto závodů nesmí narušit připravovaný 
časový pořad závodu. Výbor též schválil finanční spolu podíl SVK na pořádání soutěže povinnost úhrady 
startovného za sportovce.  
 

□ 
 

Příprava M-ČR na dlouhé tratě v Ústí nad Labem – předseda STK Z. Krpata informoval výbor, snaha STK a 
pořadatelů je dodržení regulérnosti a bezpečnosti soutěže. Proto se vzhledem k proudící vodě bude startovat po 
proudu. Na 5000m absolvují závodníci jednu rovinu a 3 kola. Závod benjamínků na 2 km - jedna rovina a 1 kolo.  
 

□ 
 

Úhrada svazových členských příspěvků - většina oddílů již příspěvky na rok 2014 zaplatila. K 18. 3. neuhradil 
členské příspěvky oddíl Eska Cheb, ČAP Račice (nedaří se kontaktovat zástupce oddílu).  Sportovci z oddílů, 
které nebudou mít svazové příspěvky uhrazeny do konce března, nebudou mít povolen start v závodech SRK 
ČSK.  
 

□  Úkol 2/8/13 byl splněn - Z. Krpata jednal se zpracovateli výsledků a poskytovateli servisních služeb hlavních 
závodů SRK ČSK, Projednal podmínky zpracování závodů 2014 (Sportis - M.Slabej) a s obsluhou svazového 
SW (J.Mareš) M. Slabej  zpracuje 2 třídenní závody v Račicích a odsouhlasil zajištění všech požadavků, 
vznesených ze strany STK. Podobně bylo jednáno s J. Marešem  - bude zpracovávat zbývající závody ČP. Jsou 
připravena  II. kola vzájemných jednání a do 15.4. budou podepsány s dodavateli smlouvy. 

□ 
 

Start sjezdařů na závodech SRK - reprezentační trenér sjezdu, sekce kanoistiky na divokých vodách R.Knébel  
písemně požádal o povolení startu několika sjezdařů na I. NZ. Žádost byla v souladu se Směrnicemi 2014 – 
strana 9. schválena. Odpověď zajistí P.- Mokrý. 
 

□ 
 

Úkol  4/1/14 byl splněn    Byla provedena inventura materiálu STK pořízeného pro činnost STK a používaného 
při soutěžích. Byla provedena fyzická kontrola uloženého v Račicích, ověřen stav a funkčnost.  STK navrhne 
k vyřazení z účetní a skladové inventury staré monitory a neopravitelné a zastaralé pomůcky. 
 

□ 
 

Z. Krpata přivezl do Prahy z Račic cílovou soupravu (kamera, PC, SW) k přezkoušení a kontrole před prvními 
závody. Souprava bude předána J.Marešovi k přezkoušení. 
 

□ 
 

Úkol /1/14 posunut do dubna. Na STK 4.4. bude vypracováno zadání a projednán postup na zpracování nových 
pravidel. Pak bude sestavena pracovní skupina, která bude působit v gesci STK. Platnost nových Pravidel se 
předpokládá od r. 2015. Bude vytvořen harmonogram přípravy dokumentu.  
                                                                                                 Ú-2/1/14 :   Z. Krpata 
                                                                                                              T:   18.2.2014 termín posunut na duben 
 

□ Úkol 5/1/14 byl splněn - Z.Krpata jednal s M.Vávrou o návrhu změn v aplikaci on-line přihlášek na webu 
kanoe.cz, o přihlašovacích modulech a o požadavcích Sportisu na úpravu aplikace pro možnost přihlašování 
posádek elektronicky.  
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1. SCM, Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež 
 

□ Výbor vzal na vědomí písemnou zprávu vedoucího trenéra P.Hottmara, ve které informoval o průběžném 
čerpání financí podle potřeb klubů,  o VT na Zadově, kterého se zúčastnilo 25 závodníků. Ve stejné době se 
konal VT v Harrachově. Zpráva obsahovala stanovisko Rady SCM  k disciplínám mládeže v ČP. Podklad 
byl předán  Z. Krpatovi k dalšímu projednání v STK. V rámci zprávy výbor na základě návrhu Rady SCM 
schválil dočasné zařazení J.Klapky (97) z KVS do skupiny C místo B (snížení dotace z 60 na 30 tis.) z 
důvodu o špatného přístupu tréninku.   

□ Příprava VT na Obozu – P.Hottmar rozeslal členům výboru aktuální přehledy pobytu - seznam 
účastníků včetně trenérského zajištění. Je předpoklad, že seznamy se budou i nadále měnit. VT je 
připravován ve stejném režimu jako loni. Jako v minulosti jsou opět jen 2 termíny a kratší, než 
bývaly, takže naplněnost je jedna z největších. Vedoucí kempu byl jmenován J. Andrlík. P. 
Hottmar bude přítomen pouze na začátek akce + 1x na 2 dny v průběhu akce. Maséři na část 
pobytu - D.Srnáková a J.Větrovský (volné dny, přednostně pro RDJ). P. Hottmar upozorní 
vedoucího akce J.Andrlíka na nutnost rozdělení a určení odpovědnosti za účastníky kempu mezi 
přítomné trenéry v průběhu celé akce. 
                                                                                                   Ú - 1/3/14   :  P. Hottmar 
                                                                                                               T  : 3.4.2014 

 

3.  Informace z RDS, RDJ, RDM 
 

 RDS    
□ Úkol 3/2/14 byl splněn - J.Boháč projednal s vedoucím trenérem a se sportovním ředitelem ASC Dukla Praha 

problematiku doplňkových rizikových sportovních činností v přípravě sportovců a požádal o přijetí opatření 
omezující zařazování nevhodných doplňkových sportů do tréninkových plánů. Omezení provozování 
rizikových doplňkových sportů, kde hrozí vznik úrazů a tím narušení nákladné sportovní přípravy, je řešeno ve 
smlouvách sportovců se zaměstnavatelem. Trenéři i sportovci absolvovali poučení včetně upozornění na 
smluvní povinnosti. 
  

□ Úkol 6/1/14 byl splněn J.Boháč projednal s vedoucím trenérem ASC Dukla Praha a sportovním ředitelem 
Dukly problematiku přetrvávající nedostatečné evidence tréninku reprezentantů. Byla přislíbena garance za 
potřebnou úroveň evidence a dokumentace tréninkového procesu pro potřeby svazu. 
 

□ Úkol  7/1/14 je průběžně podle termínů plněn  Přihlášky na mezinárodní závody jsou průběžně odesílány. 
Zajišťuje P. Hottmar ve spolupráci se sekretariátem 
 

□ Úkol  5/2/14  byl splněn  Pojištění léčebných výloh v zahraničí - generální ředitel Pojišťovny ERGO prodloužil 
svazu kontrakt na další rok. Podepsanou smlouvu jsme od něho obdrželi. 
                                                  

□ Výbor vzal na vědomí písemnou zprávu reprezentačního trenéra P. Hottmara o s podrobnými informacemi o 
přípravě akcí RDS, o přípravě reprezentantů na VT v zahraničí, o zahájení tréninku L.Trefila po zranění, o 
zasílání tréninkových plánů a vyplňování dat z deníků, o nákladech za regeneraci a fyzioterapii při VT v Chula 
Vistě v USA, o přípravě organizace pobytu a využití konzultanta J. Dziadkowiece v Evropě.                    
 

□ P. Mokrý informoval výbor, v souladu se zprávou P.Hottmara, o aktuálním stavu organizačního zajištění 
mezinárodních startů RD na  SP Miláno, SP Račice, MEJ + U23 Mantes, MSJ + U23 Szeged, ME Brandenburg 
a MS Moskva. Pro všechny výjezdy je zajišťována odpovídající doprava osob a lodí. Problémy se očekávají 
s vizy do Ruska a dopravou lodí do Moskvy. Dopravu lodí po dohodě zajistí P. Náprstek a J.Souček. Pro ME 
Brandenburg a MS Moskva bude počítáno s ubytováním pro pozorovatele organizačního výboru MS 2017 a 
předsedu svazu.                                                                              Ú- 2/3/14   :  P. Hottmar 
                                                                                                                     T  : 23.4.2014 
 

□ Výbor vzal na vědomí opatření k získání vstupních víz do Ruska, na MS v Moskvě. Organizátor vydal striktní 
pokyny, které je nutno dodržet. Nutná součinnost všech potenciálních účastníků MS. Všichni závodníci proto 
byli přímo nebo prostřednictvím trenérů informováni o potřebném postupu a požádáni o součinnost – zaslání 
fotografií, scanu cestovního pasu a osobních údajů v potřebném formátu. 

□ Výbor vzal na vědomí informaci o přípravě výjezdu na Akademické MS v Minsku. Problém je zajistit dostatek 
kvalitních lodí kvůli nespolehlivé dopravě do Běloruska. Pořadatel nabízí zajistit lodě Plastex. ČSK bude jednat 
se zástupci Běloruska při SP v Račicích o možném řešení. Česká asociace universitního sportu zaplatila zálohu 
za dopravu 18 osob. 
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□ Informace o plnění antidopingových povinností - P. Hottmar vyplnil požadované formuláře na hlášení pobytu 
reprezentantů a všech akcí RDS ve 2Q 2014. pro ICF. Sekretariát v termínu odeslal informaci na ICF. 
Sportovcům, vybraným ICF k pravidelnému zasílání hlášení o místech pobytu, je povinnost pravidelně 
připomínána.  
 

□ Kemp ICF pro kanoistky – Francouzský svaz s podporou ICF opět organizuje v rámci rozvojového programu 
ICF kemp kanoistek ve Francii. Akce se koná na náklady pořadatele, cestu do Paříže a zpět si hradí účastnice. 
Předběžně za ČSK jsou přihlášeny J. Ježová a L. Součková. Reprezentační trenér navrhuje pro případ, že bude 
možnost vyslat dvě sportovkyně, vyslat přednostně dvě nejúspěšnější z 1.NZ.  Výbor návrh schválil. 
 

□ Mediální prezentace - B. Žehanová vypracovala mediální plán na rok 2014. Výbor vyslovil s dosavadní úrovní 
práce s médii spokojenost. Na web byly umístěny profily reprezentantů. Na hlavních zpravodajských serverech 
jsou i v mimosezóně publikovány informace o rychlostní kanoistice. Připravuje se profil na sociálních sítích. 

□ Reprezentační nástupové soupravy byly od dodavatele, firmy Newline, opraveny, zkompletovány a doručeny 
do sídla svazu. 
 

RDJ  

□ Výbor vzal na vědomí informace podané v písemné podobě P. Hottmarem – zprávy o přípravě akcí RDJ a 
průběhu zimní přípravy juniorů v rámci VT jednotlivých oddílů v lokalitách Novigrad / Bibione / Sabaudia / 
Peschiera. 

□ Testování při I.NZ - P.Hottmar bude informovat oddíly o organizaci a nasazování sportovců do jednotlivých 
testů. Zúčastní se členové RDJ a přihlášení zájemci.  

□ MRJ Piešťany -  čekáme na informace od organizátorů, zatím na svaz nedorazily. Předpokládá se rozsah účasti, 
způsob dopravy a organizace výjezdu v obvyklém režimu posledních let. 

□ Závěrečná soustředění RDJ – P.Hottmar ve zprávě výbor informoval o zajištění závěrečných kempů RDJ před 
hlavními starty -  MEJ a MSJ. Lokality Račice a Praha. 

□ YOG – Youth Olympic Games – ČSK má vyjeté jedno místo, pro kanoistu. Připravena a schválena svazová 
nominační kritéria, která vyberou, zda pojede rychlostní kanoista nebo slalomář. Ve spolupráci s ČOV 
administrativně zajišťován výjezd více nejpravděpodobnějších potenciálních účastníků (C1 97 a mladší). 
Organizační výbor požaduje podrobné údaje v předstihu. Termín dodání cestovních pasů s požadovanou dobou 
platnosti je 15.4. Vzhledem k uzávěrkám nominace se musí rozhodnout o nominaci do 8.7. Proto bude 
nominace ČSK uzavřena již po MEJ.   

RDM  
  

□ Plán činnosti RDM – reprezentační trenér představil plán družstva na sezonu 2014 s tím že jsou připravovány 
výjezdy na tři hlavní závody - SP ve Slovinsku, MEM v Piešťanech a MS v USA. Záměr je vyslat na SP do 
Slovinska, budoucího dějiště MS-M 2015, 2 trenéry + 2-3 sportovce na ověření tratě. Na ME-M je plánováno 
vyslat cca 4-5 sportovců na náklady ČSK + cca 2 samoplátce. Na MSM bude vysláno pouze omezené množství 
sportovců, prokazující kvalitní výkonnost. Letenky budou objednány 1 měsíc před MS-M. Dále T.Ježek 
informoval výbor o plánované účasti na maratónech v zahraničí na vlastní náklady sportovců anebo na pozvání 
organizátorů na konkrétní jméno.    
 

□ Spolupráce se slovenským svazem – kontakty a spolupráce se rozvíjí i v maratónu. NZ v Pardubicích se zúčastní 
také závodníci ze Slovenska. ČSK a SVK se budou dělit o náklady za společnou dopravu lodí do Holandska – 
přeprava k nalodění na transport do USA.  
 

□ Změny v pravidlech – T.Ježek komentoval změny vyhlášené ICF na sezonu 2014 v maratónu, nejsou příliš 
dramatické, jedná se pouze o snahu zatraktivnit závody první den závodu, dvěmi rozjížďkami v kategorii na trati 
3 km a odpoledním finále na  delší trati. Druhý den se pojede normální maratón. 
 

 
 
 
 
 

  4. Různé 
 

□ Rozpočet SRK ČSK - J.Boháč prezentoval dosud známé skutečnosti ke státním dotacím MŠMT pro rok 2014. 
Definitivní částky pro jednotlivé svazy v jednotlivých dotačních programech plánuje MŠMT zveřejnit 20.4. 
Poté budou finalizovány rozpočty pro jednotlivé činnosti SRK ČSK.      
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□ Národní olympijské centrum v Račicích – J. Boháč v předstihu zaslal členům výboru k prostudování návrh 
stanov NOC-VS v Račicích. Stanovy jsou zpracovány advokátní kanceláří vybranou Českým olympijským 
výborem, a jsou stejné konstrukce jako stanovy pro NOC v Nymburce. Výbor stanovy projednal a jejich znění 
v předložené formě schválil. Finalizovány jsou znalecké posudky na majetek ČSK v Račicích, ČSK uplatnil 
připomínky, které byly akceptovány. 
  

□ Mimořádná VH SKR ČSK – projednána příprava MVH, která se v souladu s informacemi, poskytnutými 
oddílům na prosincové VH, uskuteční v Ústí nad Labem, při M-ČR na dl. tratích, v neděli 27.4. ráno před 
závody. Sekretariát odešle do konce března do oddílů oznámení o konání MVH a potřebné písemné podklady 
a informace pro delegáty z oddílů. Podklady připraví J. Boháč ve spolupráci s ČVS a ČOV. 
                                                                                                                Ú- 3/3/14   :  J. Boháč, P.Mokrý 
                                                                                                                              T  : 5.4.2014 

 

□ Konference ČSK – projednána příprava řádné konference ČSK, konané jednou za dva roky. Na programu 
konference je kromě zpráv především volba předsedy ČSK a schválení převodu majetku ČSK v Račicích na 
základě předchozího souhlasu mimořádné VH SRK ČSK. Uvažovaný termín konání je úterý 29.4. odpoledne, 
bude upřesněno. Každá sekce má připraveno svých deset delegátů pro konferenci. Delegáti konference obdrží 
do konce března pozvánku a potřebné písemné podklady. Sekce byly vyzvány k nominaci kandidátů pro 
volbu předsedy ČSK a předsedy revizní komise ČSK. SRK projedná kandidatury na příští schůzi výboru. 
                                                                                                                Ú- 4/3/14   :  J. Boháč, P.Mokrý 
                                                                                                                              T  : 5.4.2014 
 

□ Úkol 8/2/14 byl splněn  P. Mokrý ověřil  dotazem u ECA možnosti využití úspěšného SW portugalské 
federace pro zpracování velkých mezinárodních závodů, který hodlá zakoupit Evropská kanoistická asociace. 
ECA by měla na svém jednání v březnu  definitivně rozhodnout o zakoupení SW od Portugalců. SW bude 
ECA následně bezplatně poskytovat pořadatelům evropských šampionátů s tím, že pořadatel bude hradit 
náklady na obsluhu. ČSK počítá s využitím SW na ME v Račicích 2015.  
  

□ Úkol  7/2/14  byl splněn Sekretariát zajistil kritéria na výpočet odměn za výsledky dosažené na světových a 
evropských soutěžích od několika dalších sportovních svazů a zaslal je členům výboru k prostudování. Výbor 
jednomyslně rozhodl zachovat stávající manuál SRK ČSK k výpočtu odměn i pro rok 2014 beze změny. 
Vyplacená částka celkem, nesmí překročit 1 milion korun. Kritéria budou upravena pro rok 2015 s využitím 
návrhu P. Bednáře, včetně stanovení odměny pro sportovce za získání kvalifikačního místa pro start na OH 
2016. 
 

□ Schůzka zástupců národních federaci k marketingu ECA - v první polovině dubna se uskuteční schůze 
k marketingu ECA v Duisburgu. Akci organizuje pověření ECA předseda německého svazu T.Konietzko. 
ČSK se omluví z účasti s tím, že s T.Konietzkem projedná potřebné při jeho účasti na SP v Račicích. 
Odpověď připraví P. Šebesta, odešle sekretariát.                               Ú- 5/3/14   :  P. Mokrý 
                                                                                                                          T  : 23.4.2014 
 

□ MS 2014 ICF dračích lodí – mistrovství v rámci ICF se koná v Polsku. ČSK jako pořadatel MS dračích lodí 
družstev 2015 v Račicích vyšle do Polska rozhodčí. Podobně jako v r. 2012 nabídne SRK ČSK po vzájemné 
dohodě s asociací dračích lodí podporu startu české reprezentace na ME 2014 v podobě příspěvku na dopravu 
a reprezentačního oblečení s tím, že očekává start v nejširším obsazení na ME 2015 v Račicích. Sekretariát 
projedná s předsedou asociace dračích lodí P. Klímou.  Český svaz kanoistů zajistí komunikaci s pořadatelem.  
                                                                                                            Ú- 6/3/14   :  P. Mokrý 
                                                                                                                          T  : 23.4.2014 
 

□ Příprava SP 2014 v Račicích - P. Šebesta a J. Boháč informovali o stavu příprav. Dosud je přihlášeno 700 
účastníků z 34 států, přípravy probíhají podle harmonogramu. Chybí personální obsazení pro některé posty 
v organizačním výboru, zejména jazykově vybavení lidí se znalostí kanoistiky. Problematické jednání 
s výhradním výrobcem televizního přenosu, dodaného od ICF. ČT zajistí přímý přenos finále na ČT Sport. 
Pro ME v r. 2015 se OV zaměří více na společenskou a marketingovou úroveň soutěže. Pro ME 2015 a MS 
2017 je vybírána zkušená marketingová agentura. Jedná se se společností, která realizovala Český dům na OH 
2012 nebo Olympijský park 2014 na Letné. Zástupce firmy vycestuje na ME a MS 2014. 
    
  

 
Zapsal: P. Mokrý 
 
Příští schůze výboru se uskuteční 23.4. od 14:00 na Strahově 
 
 


