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Zápis z 5. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 25. 5. 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 – výbor projednal podmínky nastavené aktuálním Mimořádným opatřením MZ 

ČR k epidemiologické situaci v ČR. Rozsah zákazů se lepší a dochází k postupnému uvolňování omezení pro 

sportovní činnost a pořádání akcí. Je již povoleno organizování hromadných akcí v omezeném počtu účastníků 

(v současnosti 150) a za přesně stanovených podmínek. Pořadatelé regionálních soutěží byli o této skutečnosti 

předsedou STK informováni a docházelo postupně ke změnám a přesunům v termínové listině. 

Oddílům byly změny v termínové listině oznámeny a revidovaná termínová listina 2021 je aktualizována na 

webu kanoe.cz. Červnové závody ČP benjamínků (Chomutov, Kojetín) a NZ RDJ a U23 jsou připravovány a 

plánovány v původních termínech. 

Po projednání STK s R-SCM bylo Výborem SRK ČSK rozhodnuto o přeložení M-ČR dlouhé tratě na náhradní 

termín 18. – 19. 9. 2021. O pořadateli bude rozhodnuto v nejbližších dnech. ČP mládeže (II. závod ČP) se 

nahrazovat nebude. 
 

Ú – 2/4/21 splněn: NZ RDJ a U23 Račice – červnový NZ RDJ a U23 zůstává plánován v původním termínu. 

Sekretariát podal žádost přes NSA o udělení výjimky ze zákazu konání hromadných akcí, nicméně NSA svaz 

informovala, že již žádosti o udělení výjimky na MZ ČR neposílá, při pořádání hromadných akcí se postupuje 

podle stupně rozvolnění a vydaných mimořádných opatření MZ ČR. Dle příznivé epidemiologické situace 

předpokládáme, že NZ RDJ a U23 se bude moci konat v původním termínu a v plném rozsahu. Ubytovací 

služby jsou již povoleny.   

                                                                                               
□ Zhodnocení NZ RDS a testovacího závodu SCM – nominační závod RDS se uskutečnil v NOC-VS Račice na 

základě udělené výjimky MZ ČR ze zákazu konání hromadných akcí ve dnech 22. – 24. 4. za přesně 

stanovených podmínek a bylo povoleno účastnit se pouze závodníkům zařazeným do RSC (Dukla, Victorie). 

Závod proběhl z hlediska STK bez problému, NOC Račice bylo dobře připraveno. 

 

Ú – 1/4/21 splněn: Testovací závod SCM – Na základě udělené výjimky ze zákazu konání hromadných akcí 

se konal v NOC Račice testovací závod mládeže, členů SCM, v původním termínu ČP mládeže 8. – 9. 5. Z. 

Krpata navrhl formát závodu, tak aby byly dodrženy všechny závazné hygienické podmínky stanovených 

v udělené výjimce. Formát závodu byl předem diskutován s R-SCM a schválen výborem. Testovací závod 

SCM proběhl bez problému ve dvou dnech, bez možnosti ubytování. Výbor schválil úhradu nákladů na PCR 

testy účastníků, bude zúřadováno spolu s rozdělením příspěvku na činnost oddílům.  

 

□ Ú – 2/2/21 splněn: Příprava variant programu soutěží 2021 podle vývoje protiepidemických omezení – 

Pořadatelé plánovaných regionálních závodů, i další oddíly, byli vyzváni připravit uspořádat lokální závody i 

za malého počtu účastníků (např. 50-100), jakmile dojde k uvolnění podmínek umožňující závody. Cílem bylo 

umožnit závodit mládeži i v minimálním rozsahu a motivovat je tak k soustavnému tréninku. S postupným 

rozvolňováním pořadatelé regionálních závodů přesunuli své závody na volné termíny a s prvním červnovým 

víkendem se začne závodit. Program soutěží 2021 musí být přizpůsoben mimořádnému opatření MZ ČR a 

stanovených podmínek a počtu účastníků pro pořádání hromadných akcí. 

                                                                                                                    

□ 
 

Hlavní mezinárodní závody – ECA oznámila náhradního pořadatele pro zrušené ME v Duisburgu, ME seniorů 

se tak uskuteční v Poznani v původním plánovaném termínu, výbor vzal na vědomí a byla zahájena příprava 

účasti. Ostatní termíny hlavních mezinárodních soutěží zůstávají nezměněny, včetně OH Tokio 2020 a již 

přesunutého MSJ a U23 Montemor. 
   

□ 
 

Ú – 3/2/21 je plněn: NOC-VS Račice – Z. Krpata podal výboru informaci o průběhu výběru dodavatele na 

statické zajištění mostu na 1200m (most ve vlastnictví NOC), aby mohl být prohlouben průjezd z vratného 

kanálu a mohl být bezpečně používán při soutěžích a VT. Výběr dodavatele zajišťuje J. Kucián a je v procesu. 

Předpokládaný odhad prací byl vyčíslen na 1mil. Kč. NOC bude objednatelem zakázky a ČSK se bude podílet 

na spolufinancování projektu, jež je předběžně dojednáno Z. Krpatou s NOC.  
                                                                                                                                                                                    

□ 
 

 

 

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

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

registrační SW upravuje a přidává nové funkce. Registrační SW celého ČSK bude v letošní sezoně testován a  

vyzkoušen paralelně se stávající používanou registrací. 
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2.   Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež 
 

□ 

 

Financování SCM, SpS a TOP 10 – P. Hottmar informoval o průběžném čerpání finančních prostředků 

detašovanými pracovišti podle rozpočtu  a v souladu s podmínkami NSA. Výbor vzal informaci na vědomí. 
 

□ 

 

Ú – 7/1/21 je plněn: Projekt SCM a SpS 2021 – P. Hottmar podal informaci o konzultaci návrhu nového 

postupu obecného testování mládeže s odborníkem zabývajícím se touto problematikou na UK FTVS. M. Pfoff 

vyzkouší nový postup v praxi v klubu, aby ověřil proveditelnost, hodnocení obecného testování mládeže 

v praxi. Podle poznatků budou provedeny potřebné korektury, Nové metodické podmínky obecného testování 

SCM budou pracovní skupinou ve složení P. Hottmar, T. Ježek a M. Pfoff finalizovány, následně výborem 

schváleny a připraveny ke zveřejnění nejpozději 30. 6. 2021     Ú: 7/1/21 P. Hottmar, T. Ježek, M. Pfoff 

                                                                                                     T: 30. 6. 2021 
 

□ 

 

Testovací závod SCM Račice 8. – 9. 5. 2021 – P. Hottmar hodnotil testovací závod členů SCM pozitivně, po 

dlouhém období restrikcí mohli nejlepší mladí závodníci porovnat svoji výkonnost. Testovací závod nebude 

započítáván do bodování žebříčku SCM, ani do ČP, sloužil pouze k nastartování závodění a možnosti 

vzájemného porovnání. Výbor vzal informaci na vědomí. 
 

□ 

 

Bodování do žebříčku pro SCM 2022 – po revizi termínové listiny Rada SCM projedná, jaké disciplíny budou 

zahrnuty do bodování I. kola SCM. Přesná kritéria výběru do SCM včetně systému bodování budou jako 

každoročně upřesněna v průběhu sezóny.  
 

□ Školení trenérů – P. Hottmar podal informaci, že VOŠ ČUS vyřizuje akreditaci pro trenérskou školu II. třídy 

se specializací kanoistika na další období a otevře pro zájemce online kurz obecné části. 

 

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

RDS    

□ 

 

Ú – 8/1/21 splněn: Smlouvy s reprezentanty 2021 – reprezentační trenér P. Hottmar podal informaci, že 

smlouvy s reprezentanty na rok 2021 jsou podepsány. Předseda J. Boháč zdůraznil, že všichni závodníci, 

účastníci akcí RDS, musí mít podepsanou smlouvu s reprezentantem. Vzato výborem na vědomí. 
                                                                                                       

□ 

 

OH Tokio 2020 – Výbor SRK ČSK vzal na vědomí finální nominaci na OH Tokio 2020 podle nominačních 

kritérií RDS. Reprezentační trenér P. Hottmar informoval o přípravě návrhu složení realizačního týmu pro OH 

s prioritním pořadím, z důvodu velmi omezeného možného počtu osob, které mohou doprovázet sportovce na 

OH. P. Hottmar a M. Doktor podali souhrnnou informaci k přípravám OH a aklimatizačního kempu před OH 

v Susaki. Výbor pro potřeby ČOV připravenou nominaci schválil. 
                             

□ 

 

Hodnocení QOH, SP Szeged a SP Barnaul – Informaci podal P. Hottmar a zodpověděl dotazy členů výboru. 

Na  prvních letošních mezinárodních startech reprezentanti překvapili příjemnými výsledky s velkým počtem 

finálových umístění. Nejvíce zazářili naši olympionici J. Dostál s R. Šloufem a bratři Fuksové, k nim přidali 

do sbírky cenné kovy A. Paloudová, D. Řáhová a J. Zavřel. Bohužel se českým závodníkům nepodařilo vyjet 

další možná kvalifikační místa pro OH. Organizačně byly výjezdy dobře zajištěny, dobře mediálně pokryty. 
 

□ 

 

ME Poznaň 3. – 6. 6. 2021 – Výbor SRK ČSK vzal na vědomí nominaci RDS pro ME Poznaň na základě 

výsledků NZ RDS, SP Szeged a SP Barnaul. Výjezd je organizačně i finančně zajištěn. 
 

□ 

 

Posádka K4 500m muži – reprezentační trenér P. Hottmar informoval o dobré spolupráci s J. Štěrbou, 

asistentem reprezentačního trenéra pro posádky. Sestava pro SP Szeged a ME Poznaň byla složena na základě 

výsledků NZ RDS a po testování posádek v Račicích. Na SP Szeged nově složená posádka předvedla solidní 

výsledek. Po ME Poznaň je naplánováno testování posádky s tenzometrií. V zahájené koordinaci přípravy 

posádek se bude pokračovat. Výbor vzal informaci na vědomí. 
 

□ 

 

Nominace RD U23 – P. Hottmar navrhl přímou nominaci na ME Poznaň U23 P. Fuksy a posádek K4 500m 

muži U23 a K2 1000m muži U23 na základě předvedených výsledků na SP Szeged. Výbor vzal nominací 

těchto posádek na vědomí. Nominace ostatních disciplín vzejde z nadcházejícího NZ juniorů a U23. 
 

 

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2021 – P. Hottmar podal informaci o naplánovaném výjezdu RDJ na Mezinárodní regatu 

juniorů Bratislava 2021. Přihlášena početná výprava z juniorské a dorostenecké kategorie. Organizačně zajištěno, 

hrazeno pouze pro nejlepší juniory, ostatní samoplátci. 
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□ Plánované soutěže RDJ – v termínu 11. – 13. 6. 2021 proběhne v NOC Račice NZ RDJ a U23, ze závodu 

vzejde nominace RDJ na MEJ Poznaň.  
                                                                         

□ Nominace RDJ - P. Hottmar upřesní nominační kritéria pro MSJ Montemor, které bylo mezinárodní federací 

přesunuto na září. Předloží je výboru ke schválení a poté bude informovat oddíly. 

                                                                                                     Ú: 1/5/21 P. Hottmar 

                                                                                                     T: 30. 6. 2021 

 

RDM  

□ 

 

 

Plánované akce RDM –  reprezentační trenér maratonu T. Ježek podal informaci o organizačních přípravách  

výjezdů na plánované akce RDM, SP-M Paříž v termínu 19. – 20. 6. 2021 a ME-M v Moskvě 8. – 11. 7. 2021. 

Výbor vzal informace o přípravách na vědomí.  
 

□ 

 

Domácí soutěže a ČPM – T. Ježek informoval o náhradním termínu Orlického maratonu a to 29. 5. 2021, závod 

je součástí ČPM. Další nejbližší závod je Slapy – Praha, který je připravován a prozatím plánován v původním 

termínu. Výbor změny v programu ČPM schválil. 
                                                                                            

□ 

 

Nominace RDM – reprezentační trenér T. Ježek představil návrh nominací RDM na soutěže SP-M Paříž a ME-

M Moskva, které Výbor SRK ČSK po projednání schválil. 

 

            4.   Různé 
 

□ 

 

Správa objektů ČSK – společnost Airwaynet, nájemce kempu na Císařské louce, požádal ČSK o snížení nájmu 

vzhledem k přetrvávajícímu omezením turistického ruchu v Praze v prvních pěti měsících letošního roku. 

Nájemné za první čtvrtletí nájemce zaplatil i přes uzavření ubytovacích zařízení. Po projednání a zvážení pouze 

odkladu splátky bylo žádosti vyhověno a Výbor SRK ČSK schválil nájemci odpustit splátku za druhé čtvrtletí 

tohoto roku. Připravit dodatek smlouvy.                                     Ú: 2/5/21 P. Bednář 

                                                                                                     T: 30. 6. 2021 

Předseda J. Boháč informoval o nabídce svazu od developera na odkup pozemku vlastněného ČSK na Slapech-

Skalici a doporučil nabídky odmítnout. Výbor prodej jednomyslně zamítl. 
 

□ Valná hromada SRK ČSK 2020 – Výbor SRK ČSK rozhodl, že VH SRK ČSK 2020 se konat nebude, situace 

byla písemně konzultována s oddíly, zástupci oddílů drtivou většinou v korespondenčním hlasování potvrdili, 

že postačí již zaslané podrobné písemné zprávy o činnosti a hospodaření sekce za rok 2020. Postup je 

v souladu se stanovami ČSK. Sekretariát rozešle informaci oddílům.  

                                                                                                     Ú: 3/5/21 J. Adam 

                                                                                                     T: 15. 6. 2021 
 

□ 

 

Rozpočet sekce 2021 – J. Boháč komentoval finanční situaci sekce, svaz obdržel žádané dotace od NSA, kromě 

příspěvku na pořádání závodu olympijských nadějí. Prostředky výbor ČSK rozdělil schváleným klíčem mezi 

jednotlivé sekce. Z důvodů upřesnění výše disponibilních zdrojů a výše výdajů v nejisté době pandemických 

omezení v prvním pololetí 2021 připraví sekretariát revidovaný rozpočet sekce ve spolupráci s předsedou STK 

Z. Krpatou a reprezentačním trenérem P. Hottmarem a rozešle členům Výboru.  

                                                                                                      Ú: 4/5/21 – J. Adam 

                                                                                                      T: 15.6.2021 
 

□ Povodí Vltavy – M. Doktor informoval o proběhlé videokonferenci s účastníky řízení k nastaveným 

podmínkám pro režim plavby motorových plavidel na vodní nádrži Slapy, které se zúčastnil za ČOV. Výboru 

zaslal pro informaci zápis z jednání.   
 

□ Media plán sekce 2021 – specialistka pro komunikaci SRK ČSK B. Žehanová představila návrh komunikačního 

mixu a pokrytí na sociálních sítích v sezoně 2021 a S. Ježek připravil návrh pokrytí (přímé přenosy, highlights) 

významných mezinárodních i domácích soutěží v České televizi a to: NZ RDS, SP Szeged, SP Barnaul, ME 

Poznaň, MS Kodaň a MČR Račice. Náklady na mediální pokrytí činnosti sekce budou zapracovány do 

aktualizovaného rozpočtu.                                                            Ú: 5/5/21 – J. Adam 

                                                                                                      T: 15.6.2021 
 

□ Strojní investice pro státní reprezentaci a talentovanou mládež – J. Boháč informoval o nově vypsaném 

programu NSA na pořízení materiálu investičního charakteru pro státní reprezentaci a talentovanou mládež. 

Sekretariát přijme návrhy od reprezentačního trenéra P. Hottmara a předsedy STK Z. Krpaty a připraví 

podklady pro podání společné svazové žádosti.                           Ú: 6/5/21 – J. Adam 

                                                                                              T: 15.6.2021 
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□ Konference ČSK – Výbor ČSK potvrdil termín konání Konference ČSK 29. 6. 2021. Sekretariát ve spolupráci 

s ostatními sekcemi připraví písemné podklady a delegátů rozešle pozvánku. 

                                                                                                      Ú: 7/5/21 – J. Adam 

                                                                                                      T: 15.6.2021 
 

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

o nové svazové kolekci reprezentačních souprav na další období, společné pro všechny sekce svazu. Po 

zkouškách vzorků a konzultacích s reprezentačními a trenéry i se zástupci závodníků z obou sekcí se finalizuje 

návrh nové kolekce. Svaz musí připravit návrh požadovaných počtů a velikostí. Následovat bude obchodní část 

jednání. Výhodou případného pokračování sponzorské spolupráce s AP je kontinuita využití části staré a nové 

kolekce. 

 

□ Žádost oddílu Lokomotiva Braník o zapůjčení mola – Výbor SRK projednal žádost o zapůjčení mola ČSK 

oddílu Lokomotiva Braník. ČSK vlastní v Praze dvě mola, jedno slouží a areálu na Císařské louce a jedno má 

zapůjčeno oddíl KVS Praha. Sekretariát prověří podmínky smlouvy o zápůjčce KVS, potřebnost mola v areálu 

kempu na CL a Z. Krpata prodiskutuje možnosti se zúčastněnými. 

 

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná: 15. červen 2021 


