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Zápis ze 7. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 18. 8. 2020 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ Ú – 1/6/20 je splněn: „Super víkend mladých kanoistů“ – sekretariát rozeslal všem pořadatelům pokyny 

k vyúčtování příspěvku 10.000 Kč na pokrytí části nákladů související s organizací akce. Všechny výsledky 

byly zveřejněny na webu kanoe.cz. Výbor diskutoval nad možností zachování akce „Supervíkendů“ i 
v budoucnu. 
 

□ 
 

Hodnocení MČR Račice – přísné hygienické podmínky vyžádány krajskou hygienickou stanicí byly dodrženy 

a díky velkému úsilí STK a pořadatele NOC se MČR mohlo uskutečnit v původním plánovaném rozsahu. 

V této souvislosti bych poděkoval Z. Krpatovi za zajištění všech opatření. Výbor se shodl, že velkoplošná 
obrazovka využitá pro vyhlašování vítězů přinesla větší důstojnost ceremoniálu. Výbor se shodl na vyzkoušení 

druhé obrazovky k zobrazování výsledků dojezdů závodů. Tradiční slavnostní nástup oddílů nebylo možno 

z důvodu přísných opatření na letošním MČR uskutečnit, bude však nadále v programu M-ČR zachován. Bylo 

potvrzeno výrazné zlepšení služeb cateringu.  Celkově bylo M-ČR 2020 i přes nepříznivou situaci v souvislosti 
s pandemií koronaviru hodnoceno jako povedené. 
Výbor projednal nešťastnou událost, ke které došlo v předvečer zahájení mistrovství, kdy musel být za 

dramatických okolností zachraňován tonoucí kanoista. Všem zachráncům bylo na místě poděkováno a sekretář 
sekce zajistí svazovou nominaci na ocenění činu fair-play, udělovaným ČOV. Předseda STK Z. Krpata zpracuje 

analýzu zisku mistrovských medailí po kategoriích a klubech.  
                                                                                                              Ú: 1/7/20 – J. Adam, Krpata 
                                                                                                              T: 15. 9. 2020 
 

□ 

 

Hlavní domácí závody 2020 – STK podala informaci o přípravě plánovaných I. náhradního ČP mládeže – 

Račice v termínu 28. 8. – 30. 8.220 a II. náhradního ČP mládeže – Račice v termínu 12. 9. – 13. 9.2020, jejichž 
výsledky budou využity mj. pro sestavování žebříčků SCM na rok 2021. Na obou akcích nebudou startovat 

dospělí. Počítá se startem benjamínků A, B, C.  
Program závodů je projednáván STK a bude v nejbližší době zveřejněn. Hygienická opatření pro náhradní ČP 
mládeže budou v podobném režimu, jako při MČR – prohlášení o bezinfekčnosti, roušky s sebou, zónové 

rozdělení. Informace vycházející z aktuální situace budou včas zveřejněny na webu a rozeslány oddílům. 
 

Mistrovství ČR na 5 km v Praze - je připravováno ve schváleném v termínu 26. 9. – 27. 9. 2020. Budou vypsány 

seniorské i veteránské kategorie. M-ČR v kanoistickém maratónu –  závod se uskuteční 5. 9. v Praze - 

Zbraslavi.                                                                                              Ú: 2/7/20 – J. Adam, Krpata 
                                                                                                              T: 10. 9. 2020 
 

□ 

 

Ú – 1/8/19 je plněn: Zajištění softwaru pro zpracování výsledků regionálních závodů – Po projednání 

konkrétních požadavků na úpravu podoby a funkcí softwaru a jeho provozu je jednoduchý software na 
výsledkový servis pro regionální závody připraven na testování. Software bude testován na některých 

podzimních závodech. Po testování bude představena finální verze.  
                                                                                

□ 
 

 

Komise rozhodčích – nominaci vrchních rozhodčích na hlavní domácí závody je schválena. KR zvolí rozhodčí 

na náhradní termín M-ČR v maratonu, které se koná 5. 9. v Praze - Zbraslavi.  
Předsedkyně rozhodčích M. Dognerová připraví po skončení sezony hodnocení účasti a činnosti rozhodčích. 
Nominace rozhodčích na mezinárodní závody – na závod SP v Szegedu byla navržena nominace M. Dognerové 

(původně nominovaná H. Kmeťová v náhradním podzimním termínu nemůže). Na ME-M v Gyoru byla 

potvrzena nominace M. Mazura.                                                          Ú: 3/7/20 – M. Dognerová 
                                                                                                              T: 30. 11. 2020 
 

□ 

 

NOC-VS Račice – J. Boháč podal informaci o kritickém úbytku vody na kanále. NOC nechalo vypracovat 

hydrogeologický posudek, ze kterého jsou identifikována místa, kde dochází k největšímu průsaku vody. Na 
základě tohoto průzkumu byla zpracována studie pro možnou stavbu podzemní izolační stěny ve třech směrech, 

které by měly podle posudků a zkušeností hydrologů s tímto řešením průsakům zabránit.  

Soudní spor s těžaři je stále aktivní, i přes plánované ukončení těžby, řada hotových posudků bude při soudním 
řízení o náhradu škod použita. NOC zároveň jedná s těžaři o jejich nové nabídce na bezúplatný převod pozemků 

pro stavbu izolační stěny a dalších okolních pozemků.  
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□ 

 

Ú – 3/3/20 odloženo: Elektronizace registračních průkazů – jednání o elektronizaci registračních průkazů a 

propojení s registrační databází pro zjednodušení administrativy STK plánuje znovu obnovit v podzimních 
měsících. Bude též jednáno na celosvazové úrovni.  
                                                                                                        

□ 
 
 

□ 

 

Ú – 4/6/20 je splněn: Aktualizace webu kanoe.cz – M. Vávra zajistil aktualizaci webu, zejména tabulky 

s výsledky tak, aby byla v souladu s aktualizovanou termínovou listinou.                                  
 

Ú – 5/6/20 trvá: Podpora pořadatelů regionálních závodů – po revizi termínové listiny výbor schválil výši 

příspěvků pořadatelům regionálních závodů, sekretariát zajistí průběžné zúřadování podpory. 

 

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

□ 

 

Bodování do žebříčku SCM – R-SCM na své poslední schůzi při MČR Račice potvrdila předchozí návrh počtu 

startů, které se budou započítávat do bodování 1. kola výběru SCM. Všechny kategorie si započítají jeden 

neúspěšnější start na dlouhé trati, na krátkých tratích žactvo 4, dorost 5 a junioři 6 startů. Systém navrhla rada 
neměnit, nejúspěšnější starty se závodníkům budou vybírat ze všech závodů ČP na singlech a deblech dle 

tradičního bodování umístění. Počty vybraných v jednotlivých kategoriích určí RSCM na speciální schůzce po 

I. náhradním ČP mládeže začátkem září. Kompletní kritéria výběru do SCM 2021 budou zveřejněna nejpozději 
před II. Náhradním ČP mládeže. Výbor návrhy Rady SCM schválil.  
 

□ 

 

Projekt SCM a SpS 2021 – J. Boháč upozornil, že Národní sportovní agentura bude pro financování SCM 

v roce 2021 požadovat po každém sportovním svazu předložení svazové koncepce práce s mládeží a vyzval 
hlavního trenéra SCM k postupné přípravě části čtyřleté koncepce za SRK. 
 

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

RDS 
 

   

□ 

 

Ú - 9/1/2020 je plněn: Smlouvy s reprezentanty 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval, že 

smlouvy s reprezentanty budou podepsány nejpozději do první mezinárodní soutěže v r. 2020. 
                                                                        

□ 

 

Ú - 4/5/2019 je plněn: Tréninkové plány reprezentantů – výbor připomněl reprezentačnímu trenérovi, aby od 

vedoucích RSC vyžadoval a pravidelně monitoroval plány přípravy reprezentantů. Současně, aby upozornil 
vedoucí RSC na důslednost v předkládání plánů od střediskových trenérů. T. Ježek a P. Náprstek budou 

požádáni o informaci, jak trenéři povinnosti, vyplývající z dohod mezi ČSK a RSC, plní. 
 

□ 
 

Strojní investice pro státní reprezentaci – podána informace o dodávce lodí NELO, dvou deblkajaků a jedné 

deblkanoe. O využití lodí rozhodne reprezentační trenér P. Hottmar. Mikrobus pro RD je objednaný, má být 

dodán v příštích týdnech a připravuje se jeho registrace a branding.  
 

□ Ú – 6/6/20 je plněn: Mezinárodní závody 2020 – Evropská kanoistická asociace v tomto týdnu vydala 

rozhodnutí o zrušení  ME Bascov z důvodu nepříznivého vývoje pandemie Covid 19 v Rumunsku. Jedinou 
mezinárodní akcí tak zatím zůstává SP Szeged (23. – 27. 5. 2020). P. Hottmar výjezd postupně připravuje, 

ubytování je již předplaceno. Pořadatel vydal Covid 19 manuál, podle kterého se reprezentační týmy musí řídit. 
                      

 

□ 

 

Ú – 2/4/20 je plněn: Rozpočet RDS – P. Hottmar ve spolupráci se sekretariátem aktualizuje rozpočet RDS, 
podle vývoje pandemické situace, a rozhodnutí o konání mezinárodních soutěží 2020 ze strany ICF a ECA. 
                                 

□ 

 

Nominace SP Szeged 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar předložil výboru návrh nominace na SP Szeged 

2020 na základě výsledků MČR. Jelikož se jedná o letošní jedinou reprezentační akci, připravuje se výjezd 
širšího týmu a obsazení většiny disciplín. J. Dostál s R. Šloufem již dříve avizovali, že se SP Szegedu 

nezúčastní a dají přednost volnu, před náročnou přípravou směrem k OH. Výbor bere nominaci na SP na 

vědomí, doporučuje širokou účast jako příležitost pro získávání zkušeností závodníků. 
 

□ 

 

Plánované podzimní VT reprezentantů – P. Hottmar podal informaci o současné situaci v Japonsku, kde kvůli 
přísným omezením pravděpodobně vůbec do země nebude možné přicestovat, není zatím jasné, kde se bude 

moci na podzim soustředění pro RD uskutečnit, skupina K. Leštiny stále plánuje VT v Chula Vista, vše bude 

záležet na vývoji celosvětové pandemie Covid 19 a podmínek pro cestování a pohyb osob. Financování 
přípravy je zajištěno. 
                               

□ 

 

Ú – 7/6/20 je splněn: Antidoping – otevřena otázka činnosti ADV ČR, v současnosti při časté obměně ředitelů 

ADV ČR není přehledné, kdo ze sportovců je v národním registru pro hlášení míst pobytu. Sekretariát si u 
ADV vyžádal seznamy sportovců s touto povinností na Antidopingovém výboru ČR a předal dále vedoucím 

RSC, aby nedocházelo k porušování informačních povinností ze strany závodníků. 

.                                                                                       
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□ 

 

Projekt reprezentačních družstev 2021 – J. Boháč upozornil reprezentačního trenéra P. Hottmara, že Národní 

sportovní agentura vyhlásila, že bude v rámci podání žádosti o dotaci „Repre“ na rok 2021 vyžadovat od svazů 
dlouhodobou koncepci svazu v péči o státní reprezentaci. Rozsah plánované a kvalita realizované péče o 

reprezentaci bude vedle sportovních výsledků dalším kritériem při určování výše dotace. P. Hottmar ve 

spolupráci se sekretariátem připraví nový projekt, který bude v souladu s výzvou k žádosti o dotaci.   
                                                                                                              Ú: 4/7/20 – P. Hottmar 
                                                                                                              T: 31. 10. 2020 

       

□ 

 

Zapojení J. Štěrby do trenérské činnosti pro ČSK – J. Boháč informoval o ukončení úspěšné kariéry J. Štěrby 

a vhodnosti využít jeho vzdělání a zkušeností k práci pro ČSK. Výbor diskutoval možnost zapojení J. Štěrby 

do trenérské a metodické činnosti. J. Boháč projedná s J. Štěrbou a s P. Hottmarem oblasti činnosti, které budou 

pro svaz přínosem. Podle toho bude nastaveno jeho angažmá, v rámci možnosti kombinované s úvazkem 
v Dukle.                                                                                                Ú: 5/7/20 – J. Boháč 
                                                                                                              T: 1. 10. 2020 

RDJ 
 

 
 

□ Mezinárodní závody 2020 – Jediným závodem sezony pro juniory je závod Olympijských nadějí v Szegedu 

17. – 20. 9. 2020, kde je plánovaná mimořádná účast 18-ti letých (narozených v r. 2002). Připravuje se účast 
velmi širokého týmu.  
 

□ Plánované akce RDJ - P. Hottmar informoval výbor o uskutečněném VT v SC Nymburk 8. - 15. 8., kterého se 
účastnila zhruba polovina nominovaných na OH naděje. Plánované VT v Račicích 18. - 27. 8. pro nominované 

na OH naděje se právě rozjíždí. P. Hottmar poslal výboru kalendář plánovaných podzimních a zimních akcí 

RDJ. 
 

□ Nominace na OH naděje Szeged – nominace byla sestavena na základě výsledků MČR. Předloženou nominaci 

výbor schválil.  
 

□ Ú – 3/4/20 je plněn: Rozpočet RDJ – rozpočet je nadále aktualizován podle možnosti realizace plánovaných 

akcí, závislých na vývoji pandemické situace. 
 

□ Rozvoj disciplíny kanoistek – trenér kanoistek K. Kožíšek zaslal výboru hodnotící zprávu o své práci se 
skupinou kanoistek v letošní sezoně a o letošním vývoji výkonnosti kanoistek. Další činnost bude projednána 

za účasti K. Kožíška na některé z následujících schůzí Výboru. 
 

RDM  

□ 

 

Plán akcí RDM 2020 – Reprezentační trenér T. Ježek podal informaci o změně lokality ME-M. Organizátor se  

společně s ECA domluvil na přesun ME-M z Budapešti do Gyoru, termín zůstává stejný 1. – 4. 10. 2020. ECA 
dále rozhodla o zrušení veteránských soutěží na ME-M v Gyoru. T. Ježek počítá s účastí širšího výběru 

reprezentačního družstva na ME-M, nominace vzejde z MČR v maratónu. Výjezd se připravuje. 
 

□ 

 

M-ČR v maratónu – M-ČR v maratónu se uskuteční 5. 9. v Praze - Zbraslavi zároveň jako nominační závod 

na ME-M Gyor. Informace byla zveřejněna T. Ježkem na webu kanoe.cz. Nominační kritéria RDM, která byla 

vydána počátkem roku, jsou nadále platná. Nominovaným reprezentantům na OH naděje a SP Szeged nebude 
umožněno startovat na M-ČR v maratónu (nominačním závodě). 
 

□ 

 

ČP v maratónu 2020 – T. Ježek informoval, že Dunajského maratonu, který je součástí seriálu ČP v maratónu, 

se pravděpodobně nebudou moci zúčastnit zahraniční závodníci z důvodu omezení v souvislosti s pandemií 

Covid 19. Po vydání finálního stanoviska pořadatele bude rozhodnuto o jeho vyřazení ze seriálu ČP 
v maratónu. Výbor projednal formu ocenění vítězů ČP v maratonu. V letošním pandemickém roce není možné 

využít standardní odměnu za vítězství v ČP v maratónu 2019, svazem hrazenou účast na maratonu v zahraničí. 

Vítězům letošního ročníku bude mimořádně umožněno pořízení sportovního materiálu v hodnotě odměny 

10tis. Kč. Výbor toto opatření po projednání schválil. 
 

            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 14/1/2020 je splněn: Rozpočet sekce 2020 - Po upřesnění rozsahu domácích i mezinárodních soutěží byl 
upřesněn rozpočet sekce a byla navržena výše podpory oddílům v letošní sezoně, která bude v celkovém 

objemu stejná, jako v loňském roce. Plán činnosti a tím čerpání rozpočtu reprezentací se ještě může měnit. 

Výbor takto navrženou výši podpory oddílům schválil. Sekretariát začne připravovat administrativu spojenou 
s vyplácením příspěvků na činnost oddílům. Při administraci musí být dodržena ministerstvem stanovená 

metodika jednotlivých státních dotací.                                                 Ú: 6/7/20 – J. Adam 
                                                                                                              T: 30. 9. 2020 
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□ Správa objektů ČSK – správce objektů P. Bednář informoval o provedeném monitoringu obsazenosti 

pronajatých kempů na Skalici a Císařské louce a podal zprávu výboru SRK. Císařská louka má v letních 
měsících slušnou obsazenost, ale zdaleka není naplněná celá kapacita kempu. Na Skalici je provoz v normálním 

letním režimu, pozemek ČSK je obsazený, nájemce žádnou informaci o potížích nepodal. P. Bednář také podal 

informaci o nutnosti odstranění stromu v havarijním stavu, stojícím na našem pozemku na Císařské louce, jeho 

odstranění projednal s nájemcem. Odstranění stromu zařídí nájemce na naše náklady.  
 

□ 

 

Victoria VSC – T. Ježek na vyžádání ředitelky Vysokoškolského sportovního centra MŠMT připravil 

dlouhodobou koncepci činnosti rychlostní kanoistiky v rámci VSC. Dále byl ředitelkou VCS narychlo vyžádán 
předběžný seznam členů VSC plánovaných na příští rok. Navrhovaný seznam byl výborem mimořádně 

projednán a bude T. Ježkem zaslán výboru ke schválení.   
J. Boháč spolu s T. Ježkem podali informaci, že smlouva o spolupráci ČSK s Victorií VSC doposud nebyla 
podepsána, protože na její podmínky nemůže svaz přistoupit, neboť by ztratil řadu kompetencí, daných svazu 

státní koncepcí podpory sportu a Zásadami činnosti resortních center. Návrh smlouvy svaz upravil do 

akceptovatelné podoby, VSC na upravenou dohodu nechce přistoupit. Vztah se tak bude nadále řídit platnými 
Zásadami, tak, jako v případě armádního VSC Dukla.  
 

□ 

 

Specializace kanoistika na UK FTVS – podána informace k plánovanému rušení specializace kanoistiky na UK 

FTVS, které navrhuje akademický senát fakulty. Po urgencích svazů a ČOV proběhlo zasedání senátu, který 

má hledat ve spolupráci se svazy řešení. Další postup svaz koordinuje s představiteli dalších ohrožených sportů 

(alpské lyžování, veslování, horolezectví). UK FTVS, přestože je státní vzdělávací institucí, pravděpodobně 
míří k podmínce zachování výuky specializace s finanční podporou ze strany svazů. Jednání stále probíhají, J. 

Boháč bude výbor průběžně informovat o vývoji situace.  
 

□ 

 

Ú – 10/6/20 trvá: Prodej svazového mikrobusu Ford Transit – Výbor schválil prodej svazového vozu Ford 

Transit společně s vlekem značky Sport Yacht. Informace o plánovaném prodeji spolu s postupem podání 
nabídky a fotodokumentací byly rozeslány emailem všem oddílům. Zájemci si mohli soupravu prohlédnout na 

MČR v Račicích. Nabídky lze podávat na ČSK do 14. 9. 2020. 
   

□ 

 

Ú – 11/6/20 je splněn: Inventura majetku – P. Mokrý zpracoval inventuru drobného majetku za roky 2018 a 
2019. Dále zpracoval likvidační protokoly výborem schváleného vyřazeného nepotřebného majetku 

z inventury podle evidence. Jmenovaná likvidační komise potvrdila likvidační protokoly.  
 

□ Ú – 12/6/20 je splněn: Konference ČSK – schválené potřebné dokumenty byly založeny do sbírky listin 

spolkového rejstříku. 
 

□ Ú – 13/6/20 je splněn: Program Covid - Sport – sekretariát připravil a podal žádost o dotaci z programu Covid 

– Sport vypsaný Národní sportovní agenturou za marně vynaložené náklady k přípravám Evropské olympijské 
kvalifikace a Světového poháru, který se měl konat v květnu letošního roku, ale z důvodu pandemie byl ICF 

bez náhrady zrušen. Národní sportovní agentura vydala rozhodnutí o přidělení dotace, ale pouze na část 

skutečných výdajů. Podle metodiky nelze zaúčtovat náklady na věci, služby a opatření, které by mohly být 
využívány i při následujících sportovních akcích v areálu. Svaz připraví vyúčtování dotace. 
 

□ Studie nové loděnice KVS Žamberk na Pastvinské přehradě – oddíl KVS Žamberk informoval ČSK o studii 

na výstavbu nové loděnice a požádal svaz o odbornou konzultaci, podporu a spolupráci. Žádost byla výborem 
projednána s tím, že svaz může nabídnout konzultační podporu a dotační poradenství, součinnost v komunikaci 

se samosprávami - městem, krajem, finanční příspěvek poskytnout nemůže.  
 

□ Jubilanti rychlostní kanoistiky – P. Mokrý připravil seznam jubilantů rychlostních kanoistů, sekce zajistí pro 
významné osobnosti z řad jubilantů vyššího věku vhodnou pozornost-dárek.  
.                                                                                                             Ú: 7/7/20 – P. Mokrý 
                                                                                                              T: 30. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná: 15. 9. 2020 

 


