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Zápis z 5. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 17. 5. 2022 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 
 

Ú – 1/1/22 splněn: Složení veteránské komise – složení veteránské komise se nemění a zůstává stejné, členům 

komise bude zaslán informační email. 
 

□ 

 

Z jednání STK – předseda STK Z. Krpata podal informaci z jednání STK, které proběhlo 17. 5. v Praze na 

Strahově. Komise projednávala přípravu II. ČP mládeže - NZ RDJ a do 23 let, elektronickou registrační 

databázi, zajištění rozhodčích na závodech ČP. Výbor vzal informaci na vědomí. 
 

Ú – 1/4/22 splněn: po diskusi byla nastavena metodika, jak registrovat ukrajinské kanoisty do nové registrační 

databáze ČSK. Metodika je jednotná pro celý svaz, zveřejněna na webu kanoe.cz.  
 

□ 
 

Příprava II. ČP mládeže – NZ RDJ a do 23 let (Račice, 3. – 5. 6. 2022) – Z. Krpata podal informaci o stavu 

připravenosti závodu.  
 

□ 

 

Hodnocení I. ČP mládeže – dlouhá trať v Kojetíně – Předseda STK Z. Krpata hodnotil závod pozitivně, závod 

byl ze strany pořadatele organizačně dobře zajištěn.                                                                   

□ 

 

Hodnocení NZ RDS a testovacího závodu RDJ – Z. Krpata prezentoval hodnocení závodu, informoval o 

technickém problému s odečítáním odstupů na trati 300m. Během závodu proběhlo testování techniky na 

kontrolu dodržování pravidla jízdy středem dráhy, z dronu a pevné kamery, Z. Krpata shrnul závěry testování 

techniky, která bude předvedena na žádost ICF při závodu SP. Z. Krpata uzavřel hodnocení doporučením pro 

organizaci NZ RDS příští sezonu. 
 

□ 

 

 

 

 

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

ve vlastnictví ČSK umístěném v NOC. Zmínil provedené opravy vážnice včetně nátěru, ozvučení startovací 

buňky na 200 m a provedenou údržbu startovacího zařízení, nové pevné WC za tribunou, práce byly dokončeny 

před NZ RDS, nové kapsy ke startovacímu zařízení byly nainstalovány za pomoci firmy Polaritas, v rámci 

příprav na SP byla v kanále  dočerpána voda. 

□ 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 – 2/4/22 splněn: Informační seminář pro vedoucí oddílů – seminář pro vedoucí oddílů se uskutečnil při I. 

ČP mládeže dlouhé tratě v Kojetíně 23. 4. 2022 v 18:00, hlavní náplní bylo upřesnění záležitosti týkající se 

řízení oddílů, evidence, a další sportovně technické záležitosti a povinnosti spojené s účastí v soutěžích ČSK. 

Seminář připravil Z. Krpata.          
 

□ 
 

Ú – 1/10/21 splněn: Rozpočet STK 2022 – Z. Krpata připravil návrh rozpočtu STK na rok 2022. Výbor návrh 

rozpočtu schválil jako rozpočet prozatímní, který bude po připomínkách upraven.                                                                

□ 
 

Informace o proběhlých regionálních soutěžích – Z. Krpata informoval výbor o organizaci proběhlých 

regionálních soutěžích, Nymburská 500 a Sprint a dlouhé tratě na Pastvinské přehradě. 
                                                                                                                        

□ 
 

 

 

 
 

Ú 3/4/22 splněn: Výbor SRK připravil projednal a schválil doporučené počty rozhodčích, potřebných pro 

zajištění hladkého průběhu hlavních závodů v r. 2022, včetně administrativně-technické podpory práce 

rozhodčích a pravidel odměňování rozhodčích. Zajištění administrace a výplaty smluv rozhodčích vč. 

cestovného projedná STK a KR.                                     Ú: 5/1/22 – Z. Krpata, M. Dognerová 
                                                                                         T: 14. 6. 2022 

□ 

 

Záchranná služba při závodech ČP – Z. Krpata informoval o problematice zajištění záchranné služby pro hlavní 

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

□ 

 

Jednání RSCM – P. Hottmar zaslal výboru zprávu z jednání RSCM, která proběhla při I. ČP mládeže v Kojetíně 

23. 4. 2022. Hlavním bodem jednání bylo nastavení výběrových kritérií do SCM 2023. Systém 1. kola výběru 

do SCM Rada navrhuje zachovat stejný, jako v předchozích letech. Počty vybraných v jednotlivých kategoriích 

určí po III. závodě ČP. Do žebříčku SCM budou započítány: pro žáky a dorost 1 výsledek z dlouhých tratí a 4 

výsledky z krátkých tratí (singly + debly), pro juniory 1 výsledek z dlouhých tratí a 5 výsledků z krátkých tratí 

(singly + debly), pro kanoistky 1 výsledek z dlouhých tratí a 4 výsledky z krátkých tratí (pouze C1). Výbor po 

projednání rady schválil. Obecné testy (2. kolo výběru) s novou testovací baterií bude zachováno v loňské 

podobě, bude navýšen minimální požadovaný bodový zisk. Míra navýšení bude řešena na příští schůzce RSCM 

a předložena Výboru SRK.                                              Ú: 5/2/22 – Hottmar 
                                                                                         T: červenec 2022 
 

□ Financování SCM, SpS a TOP 10 – Celková výše přidělené dotace NSA na talentovanou mládež pro ČSK je 

mírně nižší, než v loňském roce, na úrovni cca 96%. Výbor po projednání rozhodl, že i při nižší dotaci budou 

prostředky pro SCM a SpS zachovány v původně navržené a oznámené výši, poměrně se krátit nebudou.  
 

□ Ú – 3/1/10 splněn: Metodické materiály – informaci o dostupnosti metodických materiálů vydaných online 

VSC Victorií na https://edis.vsc.cz/ a nových metodických publikacích vydaných ČOV, které se dají použít i 

pro obecný trénink rychlostních kanoistů, pro kluby zajistí P. Hottmar na podzim před začátkem zimní 

přípravy. 
 

□ 

 

VT Oboz – P. Hottmar podal informaci o uskutečněném VT Oboz II, kde byla nižší účast členů RDJ. Výbor 

tak znovu otevřel diskusi o účasti reprezentantů na akcích RDJ. 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    

□ 

 

Ú – 1/3/22 splněn: Finanční podpora činnosti ASC a VSC z rozpočtu SRK 2022 – P. Hottmar začlenil 

požadavky do návrhu rozpočtu RDS na rok 2022. 
 

□ 

 

Ú – 4/4/21 plněn: Koncept sportovní přípravy skupiny kanoistek – reprezentační trenér P. Hottmar informoval, 

že trenér kanoistek K. Kožíšek připravuje podrobnější hodnotící zprávu sportovní přípravy kanoistek, včetně 

analýzy tréninkových ukazatelů. 
                    

□ 
 

Ú – 5/4/22 je splněn: Smlouva s reprezentanty 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval, že všichni 

reprezentanti mají podepsané smlouvy před prvním mezinárodním startem sezony, SP Račice 2022.   
 

□ 

 

Nominační závod RDS – reprezentační trenér P. Hottmar zhodnotil výkony reprezentantů na nominačním 

závodě RDS a představil nominaci reprezentačního družstva na závody Světových pohárů v Račicích a 

Poznani. Nominace byla sestavena podle NK RDS 2022. Výbor vzal návrh bez připomínek na vědomí.  
 

□ 

 

Testování posádky K4 500m muži – na základě výsledků NZ RDS proběhlo plánované testování pro sestavení 

posádek K4 500m muži pro závody Světového poháru v Račicích a Poznani. Trenér J. Štěrba podal výboru 

kompletní písemnou zprávu z testování. V rámci testování K4 proběhly 3 schůzky v gesci J. Štěrby za účasti 

vedení RDS, třetí schůzka za účasti vedení RDS, předsedy SRK ČSK J. Boháče a J. Koukala, a manažera J. 

Dostála. 
                                                                                                    

□ 

 

Rozpočet RDS 2022 – Rozpočet RDS byl reprezentačním trenérem upřesněn po obdržení informace o výši 

přidělené dotace na státní reprezentaci na rok 2022. Výbor návrh rozpočtu RDS schválil jako rozpočet 

prozatímní, který bude schválen po projednání rozpočtů dalších účetních středisek sekce.                                                                
 

□ 

 

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

mezinárodní soutěže, probíhají platby záloh za ubytování, kde stále přetrvává problém s nedostatkem 

prostředků na platbu záloh pořadatelům z důvodů opoždění dotace ze státního rozpočtu.  
 

□ 

 

Reprezentační soupravy Alpine Pro – J. Boháč podal informaci o dodané první zásilce nových reprezentačních 

souprav, nicméně kdy bude doručen zbytek objednaných souprav je těžké odhadovat z důvodu přetrvávajících 

problémech způsobené Covid 19 lockdowny v Číně, kde se soupravy šijí a krizi v globální dopravě. 

Objednávka byla upravena na základě provedené inventury skladu M. Bouším, kde budou prioritně využity 

stávající skladové zásoby reprezentačních družstev. Řešeno na celosvazové úrovni. 
 

https://edis.vsc.cz/
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□ 

 

Kvalifikační kritéria pro OH Paříž 2024 – P. Hottmar a M. Doktor informovali, že na stránkách MOV byl 

zveřejněn kvalifikační systém rychlostní kanoistiky pro OH Paříž 2022. 

 

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar podal informaci o přípravě výjezdu na MEJ 

Bělehrad a VT RDJ před MEJ Bělehrad, zálohy na ME Bělehrad jsou zaplaceny. Výbor vzal informaci na 

vědomí.  
 

□ Hodnocení testovacího závodu RDJ – reprezentační trenér P. Hottmar zhodnotil proběhlý testovací závod RDJ. 

Vyhlášení třech nejlepších v každé kategorii proběhne v rámci NZ RDJ, připraveny jsou věcné ceny. 
                                                                                                        

□ Rozpočet RDJ 2022 – Rozpočet RDJ byl upřesněn na základě obdržené informace o výši přidělené dotace na 

státní reprezentaci 2022. Výbor návrh rozpočtu RDS schválil jako rozpočet prozatímní, který bude schválen 

po projednání rozpočtů dalších účetních středisek sekce. 
 

□ NZ RDJ a do 23 let – na základě výsledků NZ RDJ a do 23 let sestaví reprezentační trenér P. Hottmar nominaci 

pro MEJ a do 23 let Bělehrad. Nominace bude po II. ČP mládeže v Račicích předložena výboru ke schválení. 
 

 

RDM  

□ 

 

 

Světový pohár v kanoistickém maratonu Praha 2022 – podána informace o přípravách organizace soutěže , 

smluvně svěřená KVS Praha. Ze strany ČSK probíhá komunikace mezi organizátorem KVS Praha a ICF. 
               
 

□ 

 

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

v sezoně 2022, SPM Praha, MEM Silkeborg, Světové hry Birmingham, K4 Valladolid. Zároveň informoval 

výbor o účasti některých českých závodníků na mezinárodních zahraničních maratonech 
          

□ 

 

Hodnocení Orlického maratonu – T. Ježek informoval o proběhlém I. Závodě ČP v kanoistickém maratonu. 

Výbor vzal na vědomí. 

 
                                                                                                           

            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 8/1/22 splněn: Rozpočet sekce 2022 – na základě informace z NSA o výši přidělené dotace na státní 

reprezentaci, talentovanou mládež a činnost sportovních svazů a po předložení dílčích rozpočtů jednotlivých 

účetních středisek SRK ČSK sekretariát připravil provizorní návrh rozpočtu sekce pro rok 2022. Čeká se na 

vydání Rozhodnutí NSA o poskytnutí dotace a následné přerozdělení svazových dotací mezi jednotlivé sekce 

ČSK Předsednictvem ČSK. 
                                                                              

□ 

 

Majetky ČSK – J. Boháč a P. Bednář podali informace o stavu objektů ČSK. Jednání o směně části pozemku 

na Císařské louce s Českými přístavy a.s. pokračuje (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 stavu podané žádosti o finanční 

příspěvek na organizaci závodu z dotačního programu NSA Významné sportovní akce 2022. Závod je 

připraven, výše přidělené dotace zatím není známa. NSA nesdělila ani informaci o termínu schválení a 

poskytnutí dotace.  
  

□ Přenosy rychlostní kanoistiky v České televizi – výbor projednal a schválil objednání přenosů z mezinárodních 

soutěží v rychlostní kanoistice v roce 2022, a to přímý přenos z SP Račice, MS Halifax a formu highlights z SP 

Poznaň a ME Mnichov. Sekretariát částku na vyhrazení vysílacího prostoru v ČT zahrne do rozpočtu sekce. 
 

□ Nájmy povodí za pronajaté pozemky loděnic – J. Boháč podal informaci o proběhlém společném jednání svazů 

kanoistiky, veslování a jachtingu s generálními řediteli povodí Labe a Vltavy ohledně dramatického navýšení 

nájemného za pronajaté pozemky některým oddílům. Předjednáno, že povodí může poskytnout pozemky 

oddílům, které se věnují výchově talentované mládeže v olympijských vodních sportech, ve formě výpůjčky. 

Podmínkou je podepsání memoranda zúčastněných stran a následná úprava předpisů pro činnost Povodí ze 

strany Ministerstva zemědělství ČR. Jednání proto budou pokračovat. 
 

□ Antidoping – podána informace o uskutečněných online seminářích Antidopingového výboru ČR, kde byly 

podány informace o změnách a nové metodice v dopingové kontrole a v seznamech zakázaných látek. Výbor 

uložil informovat oddíly prostřednictvím e-mailu s odkazem na webové stránky. 

                                                                                          Ú: 5/3/22 – Adam 
                                                                                          T: 14.6. 2022 
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□ Prodej lodí v majetku ČSK v Chula Vistě – výbor schválil předložený návrh na prodej pěti již nepoužitelných  

zastaralých lodí, skladovaných v loděnici v Chula Vistě, místnímu kanoistickému oddílu v San Diegu a 

akceptoval navrženou prodejní cenu. Sekretariát zajistí administraci prodeje svazových lodí. 

 

 
 

                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná 14. června v Praze na Strahově 
 


