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Zápis ze 7. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 22. 10. 2019 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  

 

□ 

 

Jednání STK 22. 10. 2019 – Z. Krpata informoval o jednání STK, hlavní náplní poslední schůze bylo dotvoření 

domácí termínové listiny 2020 v návaznosti na mezinárodní termínovou listinu.  

      

□ 

 

Hodnocení ČP mládeže ve vytrvalosti – podána informace o organizaci závodu, po problémech s kolizí s jinou 
akcí na jezeře Matylda byl mírně upraven program a změněna vytyčená trať závodu. STK konstatovala, že 

samotný závod proběhl následně bez větších problémů. 

 

□ 

 

Termínová listina SRK ČSK 2020 – STK na své schůzi po projednání navrhla v termínové listině vyměnit jarní 

M-ČR d.t. za podzimní ČP na dlouhých tratích, a tím zatraktivnit M-ČR d.t., které by se stalo vyvrcholením 

seriálu ČP mládeže. Návrh bude ještě projednán s Radě SCM. 

ČP benjamínků – bylo STK projednáno a schváleno, že benjamínci nebudou startovat na II. NZ Račice 
v červnu, týden po II. NZ Račice budou pořádány dva závody ČP benjamínků v jednom termínu, ve dvou 

lokalitách, a to v Chomutově a v Kojetíně. Zároveň jako součást ČP benjamínků v Kojetíně proběhne M-ČR 

v maratónu, které zároveň bude nominačním závodem v maratonu. 
Výbor po projednání předložené návrhy STK schválil. 
 

□ 

 

M-ČR krátké tratě Račice – STK vyhodnotila umístění a využití velkoplošné obrazovky u věže při M-ČR jako 

úspěšné. Bude zajištěna její instalace a využití i na M-ČR krátké tratě 2020. 

 

□ 

 

Pořadatelství hlavních závodů 2020 na krátkých tratích – I. NZ, ČP mládeže, II. NZ a M-ČR proběhnou 

v Račicích. Na pořadatele ostatních závodů vypíše STK výběrové řízení. Zároveň ověří pořadatelství ČP 

benjamínků v Chomutově a v Kojetíně. 

 

□ 

 

Ú - 1/6/19 trvá: Údržba startovacího zařízení – Startovací zařízení v Račicích je po technické revizi (výměna 

reproduktorů, klaksonu, vylepšení řídících jednotek (kufříků). I po technické revizi a následné reklamaci 

přetrvává problém s kapsou v dráze číslo 9 na startu 500m, výzva k nápravě s urgencí opravy na příští sezonu 
bude NOC Račice poslána oficiálně dopisem.                                                     Ú: 1/7/2019 – Z. Krpata 
 

□ 

 

Ú - 2/6/19 trvá: Dovybavení závodiště NOC Račice – kamery do startovacích buněk pro vyhodnocování 

chybných startů včetně přehrávacích zařízení nebyly dodány včas, budou zakoupeny z předfinancování SP 

2020 a instalovány na nadcházející sezonu. Veškerý technický majetek ČSK používaný v Račicích byl 

uskladněn ve skladu na loděnici USK. Z. Krpata připraví návrh plánu nutné údržby v NOC Račice pro 
potřeby kanoistických závodů v příští sezoně.                                                    Ú: 2/7/2019 – Z. Krpata 
                                                                                                                             T: 12. 11. 2019 
 

□ 

 

Regionální závody - Software pro zpracování výsledků regionálních závodů - STK se shodla poptat jednoduchý 

software na výsledkový servis pro regionální závody, přihlásil se Marek Vávra a M. Slabej, náklady se pohybují 

zhruba 70tis. Kč za software plus 20tis. Kč každý rok upgrade. STK vyhodnotí nabídky a podá výboru návrh. 
 

□ 

 
 

Ú - 3/6/2019 trvá: Komise rozhodčích – po posledním pohárovém závodě sezony v Mostě Z. Krpata provede 

analýzu nákladů na činnost rozhodčích. Společně s komisí rozhodčích bude vyhodnocena práce rozhodčích 
v roce 2019 a počty potřebných rozhodčích na jednotlivé závody. P. Mokrý zajistil prolongaci ICF licencí 

mezinárodních rozhodčích a připraví nominaci rozhodčích na mezinárodní závody ECA a ICF v roce 2020, 

která se odesílá v říjnu, respektive v listopadu. Seminář rozhodčích se uskuteční po VH SRK v SC Nymburk. 
Program připravuje předsedkyně KR M. Dognerová. KR podala požadavky na dovybavení od Alpine Pro – 

bude zpracováno. 
                                                                                         

□ 

 

Aktualizace registrace členů – na VH SRK ČSK 30. 11. bude opět vyžadováno od klubů odevzdání prohlášení 

klubů o aktuálnosti registrační databáze a kontaktů. Z. Krpata připraví informační email pro kluby, bude 

rozesláno s připravovanými materiály na VH.                                                       Ú: 3/7/2019 – Z. Krpata 

                                                                                                          T: 12. 11. 2019 
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□ 

 

Využití dronu pro závody v Račicích – STK podala návrh na testování dronů při závodech v Račicích, které 

by v určitých případech mohly nahradit katamarány s rozhodčími. Bude dále rozpracováno s využitím 
zahraničních zkušeností. 
 

□ Ú - 4/6/19 je splněn: Rozpočet STK SRK – Z. Krpata podal zprávu o průběžném čerpání rozpočtu STK za rok 

2019. Výbor vzal informaci na vědomí.                                                                                                              

 

 

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

 

 □ 

 

Schůze STK a RSCM – Schůze STK a Rady SCM je naplánovaná na 7. 1. 2020. STK ve spolupráci s RSCM 

zanalyzuje vývoj disciplín, a navrhne přizpůsobení vypisování disciplín v programech hlavních domácích 
závodů a stanoví jejich prioritu s ohledem na věkové skupiny a probíhající změny ve skladbě olympijských 

disciplín, s cílem vychovávat konkurenceschopné závodníky ve všech olympijských disciplínách. 

                                                                                                                                Ú: 4/7/2019 – Z. Krpata 

                                                                                                          T: 12. 11. 2019 
 

 □ Žebříček SCM – Po posledním závodě ČP v Mostě byl žebříček 1. kola výběru do SCM uzavřen. Obecné testy 

SCM a zároveň 2. kolo výběru sportovců do SCM je naplánováno v termínu 9. – 10. 11. 2019. Náhradní termín 

testů byl vypsán na 30. 11. 2019 po VH v Nymburce. Veškeré informace o plánovaných testech SCM P. 

Hottmar zveřejnil a rozeslal všem zainteresovaným. Testy organizačně připraveny. 
 

 □ 

 

Ú – 2/5/19 trvá: Analýza tréninkových dat členů SCM – z diskuse členů výboru k současné kvalitě práce 
s talentovanou mládeží navrhl předseda J. Boháč provést analýzu tréninkových dat a porovnání tréninkových 

objemů u mládeže, zejména členů SCM. Cílem analýzy je zjistit, do jaké míry sportovci absolvují tréninkové 

zatížení podle doporučené metodiky svazu. Analýzu zajistí RSCM pod vedením P. Hottmara. Výbor SRK ČSK 
vypracování analýzy schválil. 
                                                                                                            

 □ 

 

Tréninkové deníky členů SCM – P. Hottmar uvedl, že požadované vyplňování dat z tréninkových deníků do 
databáze na www.kanoe.cz bude nadále kontrolováno a zůstává podmínkou pro čerpání financí SCM, jak je 

uvedeno v metodice schválené MŠMT.  
 

□ Ú - 5/6/19 trvá: Školení trenérů II. Třídy - termín školení trenérů II. Třídy byl naplánován na leden/únor 2020, 

zájemci se mohou hlásit. Výbor po diskusi rozhodl, že na další období je třeba schválit dlouhodobý plán 

školení, stanovit podmínky a revidovat systém vzdělávání trenérů podle podmínek pro akreditace MŠMT a 
v součinnosti s VOŠ ČUS.                                                                                     Ú: 4/7/2019 – J. Adam 

                                                                                                          T: 12. 11. 2019 
                     

□ Čerpání financí z SCM – P. Hottmar podal informaci o financování SCM, čerpání financí průběžně probíhá 
podle plánů detašovaných pracovišť. 

 

□ Rozvoj disciplíny kanoistek – podána informace o podpoře rozvoje disciplín kanoe žen, vyhodnocení činnosti 

za rok 2019 a plán na rok 2020 projednali s K. Kožíškem J. Boháč a P. Hottmar. Po projednání výbor schválil, 
že spolupráce s trenérem kanoistek K. Kožíškem bude i nadále pokračovat. 
 

□ Prováděcí pokyny SCM a SpS 2020 – výbor schválil prováděcí pokyny pro SCM a SpS na rok 2020, 

zpracované a předložené P. Hottmarem. Podklady budou použity pro žádost o státní dotaci na rok 2020 

v programu MŠMT „Talent“.                                                                                Ú: 5/7/2019 – J. Adam 

                                                                                                                                T: 12. 11. 2019 

 

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

     RDS    

□ Ú - 6/6/2019 je splněn: Hodnocení MS Szeged – Hodnotící zpráva byla zaslána členům výboru. Proběhla 

diskuse o přípravě mužského čtyřkajaku na MS Szeged. Příprava K4 byla po neúspěšné kvalifikaci na OH 

zpětně konzultována reprezentačním trenérem a předsedou SRK se všemi zainteresovanými trenéry, 
k zaznamenání zkušeností k využití pro příští období.  

□ Ú – 7/6/2019 je splněn: Nominační kritéria 2020 -  návrh NK 2020 byl k připomínkám zaslán výboru a všem 

resortním trenérům. NK budou schváleny na příští schůzi VV SRK-ČSK v listopadu.  

 
 

http://www.kanoe.cz/
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□ 

 

Odměny za výsledky 2019 – většina schválených odměn za výsledky na mezinárodních soutěžích 2019 byla 

vyplacena. Ještě zbývá administrovat odměny RDM, které byly dopočítány po MS-M           
                                                                                                                                             Ú: 6/7/2019 – J. Adam 

                                                                                                                                T: 12. 11. 2019 
 

□ 

 

Doplnění výstroje RD – P. Hottmar připraví požadavky na výstroj reprezentačních družstev pro sezonu 2020 

včetně, zajištění elastických dresů na OH.                                                             Ú: 7/7/19 – P. Hottmar 

                                                                                                                                T: 12. 11. 2019 
 

□ 

 

Podzimní tréninkové kempy RDS – Výbor byl informován o plánu přípravy podzimních kempů RDS, včetně 

výdajů v rámci rozpočtu RDS. Všechny podzimní kempy RD jsou organizačně zajištěny ve spolupráci 
ASC+RDS+VSC. Do Japonska pojede tým Fuksů a tým J. Andrlíka. Skupina K. Leštiny a J. Součka pojede 

na podzimní VT do Chula Visty, vstup do tréninkového centra objednává s J. Dziadkowiec dle potřeb ASC. 

VSC se chystá na podzimní kemp do Sevilly. ČOV přidělil ČSK na podzimní aklimatizační kemp v Susaki 
příspěvek 600tis. Kč. Výbor vzal informaci na vědomí. 
                                                                           

□ 

 

Odměňování trenérů RSC – J. Boháč a P. Hottmar připraví a s vedoucími trenéry projednají návrh na 

oceňování práce trenérů obou resortních center. Schůzka je naplánována v průběhu listopadu. 

 

□ 

 

Ú – 8/6/19 je splněn: Čerpání rozpočtu RDS – J. Adam a P. Hottmar připravil přehled průběžného čerpání 

rozpočtu RDS v roce 2019.                                                                                                                                 
 

□ 

 

Ú - 4/5/2019 stále trvá: Tréninkové plány reprezentantů – po diskusi výboru k informacím o kvalitě přípravy 
a zajištění podmínek přípravy reprezentantů výbor požádal reprezentačního trenéra, 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. 
 

□ 

 

Příprava sezony 2020 – plán akcí RDS – Reprezentační trenér P. Hottmar informoval, že vyžádal od vedoucích 

RSC plány soustředění v příštím roce. 
                                                                                               

□ 

 

Oponentury ASC a VSC – podána informace o plánovaných oponenturách a vyhodnocení sezony 2019 v 

resortních centrech, na VSC proběhne jednání 31. 10. a na ASC v 26. 11., za přítomnosti zástupců resortu, 

MŠMT a ČOV. Za ČSK se zúčastní P. Hottmar a J. Boháč 
 

□ 

 

Smlouva s J. Dziadkowiecem – J. Boháč informoval, že jedná s J. Dziadkowiecem o podobě a podmínkách 
smlouvy na sezonu 2020.  
 

□ 

 

Vývoj akcelerometru pro využití v rychlostní kanoistice – J. Boháč podal informaci o možnostech vývoje 

akcelerometru a jeho potencionálního využití pro rychlostní kanoistiku. P. Hottmar projedná s J. Kucianem, 

možnosti využití a podmínek vývoje zařízení.  
 

□ 

 

Metodické poradenství pro trenéry - Rerezentační trenér předal trenérům RSC stručný manuál předcházení 

infekcím, který vypracoval Prof. L. Vítek pro ČOV, cílem je vzdělání trenérů a závodníků a správné návyky 
reprezentantů. 

 

□ 

 

Zajištění výjezdu na OH - P. Hottmar informoval o focení členů RD, zajišťované ČOV pro účast na OH, s tím, 
že po dohodě s ČOV se focení zúčastní všichni kandidáti reprezentace pro rok 2020 za účelem získání 

jednotných fotografií pro potřeby budoucích svazových výjezdů na reprezentační akce.  

 

□ 

 

Inventura majetku – Z. Krpata ve spolupráci se sekretariátem a vedoucím reprezentačních družstev provede 

inventuru drobného majetku 

 

RDJ 
 

 

□ 

 

Plán akcí RDJ – Reprezentační trenér P. Hottmar informoval výbor, že na podzim proběhne tradiční 

soustředění v Nymburce, přičemž někteří nejlepší junioři se z akce omluvili. Na prosinec je plánován VT 
v Livignu, kde je kapacita naplněna, tým RDJ doplněn i o reprezentanty u23. VT Bedřichov je z důvodu 

odřeknutí rezervace ubytovatele nahrazeno VT v Orlických horách. VT Žalý se tradičně účastní hodně klubů, 

na jaře je pak plánováno soustředění RDJ v Itálii. Po zodpovězení dotazů vzal výbor informaci na vědomí. 
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□ Testy RDJ – P. Hottmar informoval, že zimní testování členů RDJ se uskuteční v termínu 25. 1. 2019 

□ Program RDJ 2020 a NK RDJ 2020 – P. Hottmar informoval, že dokument je ve fázi připomínkování Radou 
SCM, poté bude předložen výboru ke schválení. 

 

□ Ú – 9/6/19 je splněn: Čerpání rozpočtu RDJ – P. Hottmar představil průběžné čerpání rozpočtu RDJ. 

 

RDM  

□ 

 

Mezinárodní maratony – T. Ježek podal informaci, že v podzimních měsících proběhnou tradiční mezinárodní 
maratony - Krumlovský vodácký maraton, Adige Canoe Marathon v Itálii a Ardeche Canoe Marathon ve 

Francii. 
 

□ 

 

Hodnocení MS-M Shaoxing – hodnotící zpráva trenéra T. Ježka, včetně finančních nákladů na akci byla výboru 

zaslána, družstvo přivezlo z MS celkem tři cenné kovy a celou řadu kvalitních umístění v první polovině 

startovního pole. J. Březina vybojoval stříbro z klasického maratonu a bronz z krátkého závodu, další bronz 
přidala děvčata Adéla Házová a Kateřina Zárubová na deblkajaku v kategorii juniorek.  

Výbor po projednání rozhodl, že svaz uhradí náklady na účast T. Charvátovi, cestujícího původně na vlastní 

žádost a náklady. Jeho svěřenkyně získaly v na MS v kategorii juniorů bronzovou medaili.  
 

□ 

 

Ú – 10/6/2019 je splněn: Čerpání rozpočtu RDM – T. Ježek předložil čerpání rozpočtu RDM a předložil 
požadavek na nákup materiálu, konkrétně mužská C1 pro maraton. Návrh byl po projednání schválen.    
 

□ 

 

ČP v maratonu  2019 – T. Ježek informoval o dosavadním průběhu seriálu závodů a dopočítá celkové pořadí 

ČP po posledním závodu poháru - Krumlovského vodáckého maratonu.                  Ú: 8/7/19 – T. Ježek 

                                                                                                                    T: 12. 11. 2019 
 

□ 

 

Vyhlášení vítěze série světového poháru v maratonu 2019 – T. Ježek komentoval vítězství J. Březiny 
v celkovém pořadí SP v maratonu na C1. J. Březina obhájil vítězství v sérii světového poháru maratonců, 

ocenění převzal při ceremoniálu na MS-M v Shaoxingu.                                                                                                         
 

□ 

 

Nominační kritéria RDM 2020 – Informace po přípravě NK, budou předloženy na příští schůzi výboru SRK – 

ČSK, T. Ježek připraví návrh NK RDM 2020 ke schválení.                                      Ú: 9/7/19 – T. Ježek 

                                                                                                                                     T: 12. 11. 2019 

  

             4.   Různé 
 

□ 

 

Investiční dotace 2019 – Po průtazích MŠMT vyhovělo žádosti ČSK o strojní investiční dotace MŠMT pro státní 

reprezentaci, svaz obdržel rozhodnutí o přidělení dotace v požadovaném rozsahu a v nejbližší době je očekáváno 

uvolnění financí na realizaci projektu investic. J. Adam aj. Boháč upozornili na možnost problémů s čerpáním 

dotace z důvodů dodací lhůty pro specificky vybavené mikrobusy, požadované oběma olympijskými sekcemi 
svazu. 
 

□ 

 

Správa objektů ČSK – J. Boháč podal informaci o ukončení výběrového řízení pro výběr nájemce Císařské louky 

v Praze. V sekretariátu ČSK proběhlo komisionální otevírání obálek, o kterém sepsán protokol. Hodnotící 

komise ve složení P. Bednář, J. Krpata a J. Boháč následně posoudila předložené nabídky a výboru podala zápis 
z jednání komise, s doporučením uzavřít smlouvu s vítězem výběrového řízení. V případě krachu jednání o 

smlouvě pak s druhým zájemcem v pořadí. Výbor závěry VŘ projednal a schválil návrh komise. Sekretariát 

vyrozumí emailem všechny účastníky výběrového řízení o jeho výsledcích. Vítězi výběrového řízení bude 
nabídnuta nová nájemní smlouva na dobu šest let. Nájemní smlouvu pro ČSK připraví právníci.  

                                                                                                        

□ 

 

Podpora činnosti oddílů SRK – podpora činnosti oddílů z programů MŠMT II a V a z loterijních prostředků 

ČOV je po dodání a kontrole všech podkladů z klubů postupně administrována podle metodiky MŠMT. 
Prostředky jsou postupně převáděny na účty oddílů na základě fakturace. 
 

□ Registr členů ČSK – J. Boháč informoval o záměru ČSK sjednotit v budoucnu registrační databázi jednotlivých 

sekcí ČSK. Cílem je zadání vývoje jednotné registrační databáze ČSK na platformě IS ČUS v příštím roce. 

Proběhnou jednání k formulaci zadání pro dodavatele. 
 

□ 

 

Anketa kanoista roku 2019 – J. Boháč podal informaci o přípravě slavnostního vyhlášení ankety, které se 
uskuteční v úterý 29. 10. v Praze v Paspově sále Smíchovského pivovaru. Výbor byl informován o stavu 

připravenosti akce, pozvaných účastnících a o připravovaném scénáři. J. Adam a P. Hottmar za SRK pomůžou 

s technicko - organizačním zabezpečením, připravovaným profesionální produkcí. 
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□ 

 

Záměr pořádat SP Račice 2022 – podána informace o přípravě společného záměru SRK ČSK a NOC Račice 

kandidovat na pořádání akce, který schválil Výbor ČSK 10. 10., organizační tým kolem P. Šebesty a ČSK 
připraví kandidaturu a sekretariát zajistí včasné doručení kandidatury na ICF v termínu do 1. 11. Předpokládá 

se, že ve velké konkurenci žadatelů o pořadatelství je reálná možnost přidělení závodu do ČR až v některém 

z následujících roků. 
 

□ 

 

Implementace nařízení GDPR – sekretariát vyžádá na ustanoveném pověřenci pro GDPR analýzu, jak je na tom 

ČSK s implementací podmínek GDPR. Po obdržení závěrečné zprávy o implementaci bude revidována smlouva 
na rozsah další činnosti pověřence - firmy GDPR Solution.                                      Ú: 10/7/19 – J. Adam 

                                                                                                                                     T: 31. 12. 2019 
 

□ 

 

Příprava valné hromady SRK ČSK – Výbor po projednání schválil kroky k přípravě VH sekce. Podle 

termínového plánu se VH sekce uskuteční 30. 11. 2019 v SC Nymburk. Předsedové komisí STK, KR, 
reprezentační trenér RDS, RDJ, RDM, vedoucí trenér SCM a zástupce komise veteránské kanoistiky zpracují a 

zašlou na sekretariát podklady pro kompletaci písemné „Informace o činnosti SRK ČSK“ do 12. 11. Sekretariát 

zpracuje hospodářskou zprávu a zprávu o majetku a bude informovat kluby o datu konání VH.  
 

□ 

 

Grant MHMP – podána informace o podání žádosti grantu Magistrátu hlavního města Prahy na podporu rozvoje 

sportu dětí a mládeže za pražské oddíly na období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021. Sekretariát žádost o grant zpracuje a 
včas podá v termínu do 31. 10.                                                                                   Ú: 11/7/19 – J. Adam 

                                                                                                                                     T: 31. 12. 2019 
 

□ 

 

Informace o vzájemných sporech kanoistických klubů v Litovli – Z. Krpata informoval o déle trvajícím sporu. J 

Boháč potvrdil, že na základě trestního oznámení prověřovala Policie ČR svazové, krajské a obecní dotace pro 
TJ VS Litovel pět let zpětně. Následně ČSK obdržel vyrozumění Policie o odložení podnětu pro nedůvodnost. 

Výbor vzal informace na vědomí a oddílu TJ VS Litovel a uvolnil poskytnutí příslušné podpory pro rok 2019. 

Členové výboru TJ přijedou na svaz vyjasnit souvislosti. 
 

□ 

 

Ú – 11/6/19 je splněn: Čerpání rozpočtu sekce – sekretariát připravil písemnou informaci průběžného čerpání 
rozpočtu, jako podkladu pro přípravu zprávy pro VH SRK ČSK. Čerpání probíhá v souladu s plánem. Výbor 

vzal informaci na vědomí. 
 

□ 

 

Pojištění majetku a odpovědnosti – informace o aktualizaci údajů k majetkovému a odpovědnostnímu pojištění 

svazu, P. Bednář svolá schůzku s pojišťovacím makléřem a stávající pojištění majetku a odpovědnosti bude 

revidováno.                                                                                                                 Ú: 12/7/19 – P. Bednář 

                                                                                                                                     T: 31. 12. 2019 
 

□ 

 

Kalendář SRK – ČSK 2020 – projednána příprava výroby kalendářů, podobně jako loni zkoordinuje přípravu 

tisku P. Hottmar s B. Žehanovou tak, aby se stihl vyrobit do VH SRK - ČSK. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná: 12. 11. 2019  

 


