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Zápis ze 7. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 24. 8. 2021 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 
 

Domácí termínová listina 2021 – předseda STK Z. Krpata informoval výbor o přípravách zbývajících závodů 

Českého poháru letošní sezony, a to M-ČR dlouhé tratě Pastviny (18. – 19. 9. 2021) a ČP mládeže ve vytrvalosti 

Týn n/Vlt. (25. – 26. 9. 2021). Oba závody je reálné uskutečnit, nezhorší-li se situace s Covid-19. Probíhá 

komunikace s pořadateli. Výbor vzal informaci na vědomí. 
                                                                                     

□ Hodnocení M-ČR krátké tratě Račice – Z. Krpata prezentoval zhodnocení Mistrovství ČR na krátkých tratích 

v Račicích z pohledu STK. Čtyřdenní mistrovství proběhlo bez problému bez vážnějších komplikací. Osvědčily 

se dvě velkoplošné obrazovky umístěné v prostoru stupňů vítězů, které přidaly na atraktivitě závodu. 

Zkušenosti pro příští rok budou projednány v STK. 
 

□ Hodnocení M-ČR v kanoistickém maratonu – M-ČR-M hostil pražský KVS, předseda STK Z. Krpata 

informoval o organizačním zabezpečení a byl s organizací soutěže a s prací pořadatele závodu spokojen. 

Smlouva s pořadatelem byla podepsána.  
 

□ Hlavní mezinárodní závody – termíny hlavních mezinárodních soutěží ECA a ICF pro zbytek sezony 2021 

zůstávají nezměněny.   
 

□ 
 

NOC-VS Račice – Předseda STK podal výboru informaci o pozastavení výběru dodavatele na statické zajištění 

mostu na 1200 m. NOC-VS Račice plánuje v rámci příprav areálu na MS ve veslování 2022 napouštění kanálu 

z Labe, při zvýšení hladiny již statické zajištění prozatím nebude potřeba. Současně Z. Krpata opět informoval 

o stavu areálu z pohledu údržby a služeb, který se každým rokem horší. Zmínil, že kluby na situaci upozorňují. 

Výbor jednomyslně pověřil předsedu ČSK J. Boháče, aby začal jednat s výborem NOC-VS o stávající situaci 

a dal podnět ke zjednání nápravy ve správě areálu a v řízení zaměstnanců NOC-VS Račice. 
 

□ 

 
 

 
 

Ú – 3/3/20 je plněn: Elektronizace registračních průkazů – Nový registrační portál ČSK je hotov a sekce ČSK 

ho již testují a konzultují jeho funkcionality se správcem S. Ježkem. Na základě zpětné vazby správce portálu 

S. Ježek registrační SW podle požadavků sekcí dál upravuje. Registrační SW celého ČSK je v letošní sezoně 

testován a  vyzkoušen paralelně se stávající používanou registrací.                                                                                                                                                             

□ 

 

Komise rozhodčích – Z. Krpata informoval o plánovaném semináři rozhodčích, který bude tradičně navazovat 

na VH SRK ČSK, konat se bude v termínu 4. – 5. 12. v SC Nymburk. Prostory a ubytování jsou zarezervovány. 

Komise rozhodčích připraví program semináře. 

 

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

□ 

 

Čerpání prostředků SCM a SpS – P. Hottmar výbor informoval o průběžném čerpání prostředků na SCM a SpS 

a zodpověděl dotazy. Čerpání financí probíhá podle rozpočtu. Výbor vzal informaci na vědomí. 
  

□ 

 

Ú – 2/6/21 splněn: Projekt SCM a SpS 2021 – Nově nastavené obecné testování SCM včetně metodických 

podmínek bylo zpracováno a společně s veškerými informacemi včetně video návodů cviků zveřejněno a 

zasláno všem oddílům. Pro zájemce je v Račicích 30. 8. 2021 připravena zkouška testování nových disciplín 

obecného testování SCM. 
 

□ 

 

Ú – 3/6/21 je plněn: Bodování do žebříčku pro SCM 2022 – RSCM potvrdila počet 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 2, dorost a junioři 3 starty. Nejúspěšnější starty se závodníkům budou 

vybírat ze závodů ČP na singlech a deblech. Přesná kritéria výběru do SCM včetně systému bodování a počty 

vybraných v jednotlivých kategoriích určí RSCM v průběhu září. Výbor návrhy RSCM schválil. Kritéria budou 

zveřejněna nejpozději do konce září.. Oddíly budou o postupu informovány. 
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       3.    Reprezentační družstva seniorů, juniorů, maratonu (RDS, RDJ, RDM) 
 

RDS    

□ 

 

OH Tokio 2020 – P. Hottmar podal výboru stručnou zprávu z aklimatizačního kempu v Susaki a hodnotil 

vystoupení českých reprezentantů na OH Tokio 2020. Výjezd výpravy včetně kempu byl organizačně výborně 

zajištěn, narychlo se řešila letecká přeprava závodních lodí do Japonska, jelikož dopravce kontejneru s loděmi, 

odeslanými do Tokia na konci května hlásil velké zpoždění. Výbor poděkoval P. Hottmarovi a všem 

zainteresovaným za organizaci kempu v Susaki, náhradní dopravě lodí a zajištění těch optimálních podmínek 

pro český olympijský tým rychlostních kanoistů, včetně kompletního realizačního týmu. Se všemi dosaženými 

výsledky výbor vyslovil spokojenost, i když sami sportovci vyhlíželi více medailových umístění. Bronz 

deblkajaku Dostál – Šlouf je překvapivým úspěchem. Celkově byl ČSK nejúspěšnějším českým sportovním 

svazem na OH. Ekonomické dořešení výjezdu je stále v jednání, dle dohody náklady na přepravu lodí a 

aklimatizační kemp v Susaki uhradí ČOV. Sekretariát zajistí vyúčtování a přefakturaci nákladů. 
                                                                                                      

□ 

 

Hodnocení ME U23 Poznaň – reprezentační trenér P. Hottmar zhodnotil vystoupení českých reprezentantů na 

ME u 23 v Poznani velmi pozitivně. Hodnotící zpráva byla výboru zaslána. Výbor vyjádřil uspokojení nad 

výsledky týmu, a vzal informaci na vědomí. 
                             

□ 

 

Příprava posádky K4 500m muži – asistent reprezentačního trenéra pro posádky J. Štěrba zaslal výboru 

hodnotící zprávu z testování posádky K4 500m muži, ze které vzešla nominace pro nadcházející MS v Kodani. 

Ke zprávě nebylo dotazů a výbor ji vzal na vědomí. 
 

□ 

 

Nominace RD U23 – P. Hottmar předložil nominaci reprezentačního družstva pro MS U23 v Montemoru, která 

vzešla z nominačních kritérií a výsledků M-ČR krátké tratě Račice. Výbor vzal nominaci na vědomí. 
 

□ 

 

Nominace RDS – reprezentační trenér P. Hottmar zaslal výboru nominaci RDS na MS v Kodani a zodpověděl 

dotazy členů výboru. Nominačním závodem bylo proběhlé M-ČR krátké tratě Račice.                                              

Výbor vzal nominaci na vědomí.  
  

□ 

 

ICF Super Cup Oklahoma 2021 – Výbor obdržel informaci o úspěšném startu M. Fuksy na propagační soutěži 

ICF, organizovanou v Oklahomě v USA krátce po OH, na nestandardních tratích, s prize money. Závodníky 

v koordinaci s ICF pozval pořadatel a náklady organizátora.  
 

□ 

 

AAA Cup Moskva 2021 – Výbor byl informován o účasti závodníků J. Zavřela a J. Zetek na soutěží AAA Cup 

2021, kde je účast na pozvání a náklady pořadatele. 
 

□ 

 

Zařazení sportovců do RSC 2021 – P. Hottmar připraví po konzultaci s vedoucími RSC Victoria T. Ježkem a 

Dukla P. Náprstkem seznam závodníků končících v systému SCM s návrhem jejich umístění do RSC. Návrh 

rozešle členům výboru. 
 

□ 

 

Odměny za výsledky na OH – M. Doktor informoval výbor o zprávě z médií, že odměny za výsledky na OH 

bude vyplácet NSA a jsou plánovány pouze pro závodníky, nikoliv pro trenéry. ČSK zašle oficiální dotaz na 

NSA ohledně odměn za OH. Národní svazy dosud neobdržely žádné informace o vyplácení odměn za výsledky 

na OH.                                                                      Ú: 1/7/21 J. Adam, J. Boháč 
                                                                                                 T: 30. 9. 2021 

 

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2021 – P. Hottmar podal informaci o aktuálním stavu plánovaných akcí a přípravných 

kempů RDJ. Příprava na vrcholnou akci sezony MSJ a U23 Montemor běží, výjezd na MSJ a U23 Montemor je 

organizačně i finančně zajištěn. VT před OHN Račice je připraveno. Výbor vzal na vědomí. 
 

□ Nominace RDJ – reprezentační trenér P. Hottmar zaslal výboru návrh nominací RDJ na soutěže MSJ 

Montemor a OH naděje Račice, nominace vzešla z M-ČR krátké tratě Račice. Výbor po projednání navrženou 

nominaci schválil. 
 

□ Hodnocení MEJ a U23 Poznaň – reprezentační trenér P. Hottmar zaslal výboru hodnotící zprávu proběhlého 

MEJ a U23 Poznaň. Ke zprávě nebylo připomínek.  
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□ Hodnocení přípravy kanoistek – přítomný K. Kožíšek zaslal výboru hodnocení přípravy kanoistek v letošní 

sezoně, které osobně na schůzi Výboru SRK ČSK komentoval a reagoval na dotazy členů výboru. P. Hottmar 

informoval, že proběhla jednání a je reálné soustředit přípravu kanoistek do jednoho RSC, jak poslední dva 

roky opakovaně nabízelo svazu VSC Victoria. K záměru proběhla schůzka trenérů, záměr má podporu, je 

potřeba dořešit konkrétní nastavení podmínek. T. Ježek informoval, že VSC Victoria může nabídnout vhodné 

podmínky pro přípravu kanoistek. P. Hottmar společně s T. Ježkem připraví dokument záměr svazu o 

koncentraci kanoistek ve Victorii VSC, včetně personálního zabezpečení a zajištění ze strany VSC. J. Boháč 

nabídl v případě potřeby osobní jednání s vedením VSC. Trenéři budou o naplnění záměru dále jednat.   
 

RDM  

□ 

 

 

Hodnocení MČR-M – pražský KVS hostil M-ČR-M, z pořadatelského hlediska velmi dobře zorganizováno. 

Účast závodníků a zájem klubů o start na M-ČR zůstal díky termínu závodu za očekáváním.  
 

□ 

 

Nominace RDM – nominace RDM pro nadcházející MS-M Bascov vzešla z M-ČR-M, organizovaného 

z tohoto důvodu v dřívějším termínu. Nominace byla zaslána výboru ke schválení. Výbor navrženou nominaci 

bez připomínek schválil. 
                                                                                    

□ 

 

Hodnocení SP-M Paříž a ME-M Moskva – hodnotící zprávy RDM z mezinárodních soutěží SP-M Paříž a ME-

M Moskva byly zaslány výboru. T. Ježek podal doplňující informace o organizaci, průběhu a výsledcích 

soutěží. Všechny výjezdy maratonské reprezentace jsou v rámci plánovaného rozpočtu. 
 

            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 4/5/21 splněn: Rozpočet sekce 2021 – sekretariát předložil výboru pololetní čerpání rozpočtu a revidovaný 

rozpočtový plán na druhé pololetí roku 2021.  
 

□ Podpora činnosti oddílů SRK – Po upřesnění rozpočtu sekce byla navržena výše podpory oddílům v letošní 

sezoně, která bude v celkovém objemu stejná, jako v loňském roce a zároveň výše objemu podpory pořadatelům 

regionálních soutěží. Výbor takto navrženou výši podpory oddílům po projednání schválil s tím, že bude 

použita stejná metodika rozdělení podpory mezi oddíly, jako v loňském roce. Sekretariát začne připravovat 

administrativu spojenou s vyplácením příspěvků na činnost oddílům, upraví smlouvy o poskytnutí příspěvku 

podle aktuální metodiky NSA.                                           Ú: 2/7/21 – J. Adam 
                                                                                                T: 30. 9. 2021 
 

□ 

 

Ú – 6/5/21 je plněn: Strojní investice pro státní reprezentaci a talentovanou mládež – podána informace o 

podané společné svazové žádosti o dotaci. Sekretariát po obdržení přesné specifikace pořizovaného materiálu 

připravil žádost, která byla podána. Po výzvě k doplnění žádosti po podání sekretariát ihned reagoval a doplnil 

žádost dle požadavků. Výbor SRK ČSK vzal na vědomí aktualizaci schválené žádosti, kde zůstává požadavek 

na čtyřkajak, mikrobusu a jednu sadu nových dílů ke startovacímu zařízení v Račicích. 
 

□ Konference ČSK – předseda ČSK komentoval uskutečněnou pravidelnou výroční Konferenci ČSK, která 

proběhla v plánovaném termínu 29. 6. 2021. Konference ČSK schválila přijetí nového oddílu rychlostní 

kanoistiky Ga&Pa, z.s. V souvislosti s konferencí  J. Boháč připomněl volby předsedy ČSK v příštím roce, do 

kterých po dvou funkčních obdobích dle stanov ČSK již nebude kandidovat. 
 

□ Výstroj reprezentačních družstev 2021 – 2024 – J. Boháč podal informaci o probíhajícím jednání s Alpine- pro 

o přípravě nové svazové kolekce reprezentačních souprav na další období, do OH 2024, společné pro všechny 

sekce svazu. Po vyzkoušení a připomínkování zaslaných vzorků je nová kolekce navržena. Správce skladu 

reprezentačních souprav M. Bouší připravil inventuru skladu a statistiku čerpání za minulé období. Na základě 

těchto dat reprezentační trenér P. Hottmar připravil požadavek počtů a velikostí na další období. Nyní bude 

následovat obchodní část jednání s Alpine-pro. 
 

□ Ú – 4/6/21 splněn: Valná hromada SRK ČSK 2021  – sekretariát zajistil rezervaci sálu pro konání VH SRK 

ČSK v SC Nymburk v termínu 4. 12. 2021. 

□ Ú – 5/6/21 splněn: Grant MHMP – sekretariát podal informaci o vyúčtování grantu MHMP za období 

2020/2021. Po kontrole obdržených podkladů od pražských oddílů sekretariát zpracoval a odeslal vyúčtování 

včas v termínu. Po obdržení informace o schválení grantu Magistrátu hlavního města Prahy na další období 

2021/2022 sekretariát připravil smlouvy k podpisu s realizátory projektu podpory rozvoje sportu dětí a 

mládeže, pražskými oddíly. Po podepsání smluv byly podle podmínek dotační smlouvy prostředky odeslány 

na účty včas v termínu. J. Boháč informoval o pokračujícím negativním trendu ve snižování objemu prostředků 

podpory sportu a tělovýchovy ze strany současného vedení města Prahy.  
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□ Příprava soutěže Olympijských nadějí Račice 2021 – Výbor SRK ČSK byl informován o probíhajících 

přípravách na tuto prestižní mezinárodní soutěž. Počet přihlášených týmů se blíží 35. ČSK neobdržel na 

organizaci soutěže žádný státní příspěvek, přesto, že se jedná o akci dohodnutou státem v rámci čtyřstranných 

dohod zemí Visegrádské čtyřky. Rozpočet a organizace akce je proto přizpůsobena skromnějším podmínkám. 

Závody připravuje tým NOC pod vedením P. Šebesty.  

 

□ Žádost oddílu Lokomotiva Braník o zapůjčení mola – po projednání žádosti o zapůjčení mola ČSK oddílu 

Lokomotiva Braník bylo této žádosti vyhověno. Přesun mola z oddílu KVS, kterému molo bylo dočasně 

zapůjčeno, organizačně zajistil Z. Krpata. Dokončit smluvní dohodu. 
                                                                                                Ú: 3/7/21 – J. Adam 
                                                                                                T: 30. 9. 2021 
 

□ Mezinárodní federace ICF a ECA – J. Boháč informoval, že v letošním roce jsou naplánovány odložené 

kongresy Mezinárodní kanoistické federace ICF a Evropské kanoistické asociace ECA, Kongres ICF se 

uskuteční v Římě 4. -6. 11. 2021 a je volební, Kongres ECA je naplánován v Bratislavě v termínu 2. – 3. 10. 

2021. Kongres ICF je volební.  

 

□ Anketa Kanoista roku 2021 – J. Boháč po domluvě s ostatními sekcemi navrhl předběžně říjnové termíny 

vyhlášení ankety Kanoista roku 2021. Vyhlášení ankety proběhne ve formátu pro média a partnery, jako minulé 

ročníky. Bude ustaven svazový organizační tým. Přípravou scénáře byla pověřena B. Žehanová a  T. Budka. 

Produkci zajistí agentura IMA, moderátorem akce bude T. Budka. Zajistit jednotlivé úkoly dle harmonogramu 

příprav akce.                                                                           Ú: 4/7/21 – J. Adam 
                                                                                                T: 30. 9. 2021 
 

□ Zapůjčení čtyřkanoe ČSK – výbor po projednání schválil žádost TJ Prazdroj Plzeň na zapůjčení čtyřkanoe 

vlastněné ČSK do oddílu Prazdroj Plzeň k přípravě a soutěžím kanoistek a kanoistů s tím, že bude kdykoliv 

k dispozici pro účely RD. 

 

 

 

 

 

 
Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná 20. září v Praze na Strahově 


