Zápis z 1. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 14. 1. 2020 v Praze na Strahově
přítomni: J. Boháč, P. Bednář, P. Hottmar, P. Náprstek
hosté:
J. Adam, T. Ježek, Z. Krpata
omluveni: M. Doktor, P. Mokrý
1.

Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže

□ Jednání STK 7. 1. 2020 – Z. Krpata informoval o závěrech společného jednání STK a Rady SCM. Hlavním

programem schůze byla příprava sezony 2020. Vyhodnocení nabídek na pořádání „mimoračických“ závodů
ČP 2020, rozdělení disciplín v jednotlivých věkových kategoriích na závodech ČP 2020 a pravidla spojování
věkových kategorií v méně obsazovaných disciplínách. Výsledky jednání byly předloženy VV k diskusi a
schválení. VV schvaluje předložené návrhy.

□ Výběrové řízení na pořadatelství závodů ČP 2020 – do výběrového řízení na pořádání závodu MČR dl. tratě a

ČP ve vytrvalosti se přihlásily čtyři kluby. Na jarní závod MČR d. t. KVS Praha a Týn nad Vltavou, na
podzimní závod ČP ve vytrvalosti pak Kojetín, Chomutov a Týn nad Vltavou. Vzhledem k tomu, že uchazeči
o pořádání těchto závodů jsou stále stejné kluby, STK preferovala kritérium střídání pořadatelů a výboru
předložila ke schválení následující návrh: M-ČR d. t. – KVS Praha, ČP ve vytrvalosti – Kojetín. Výbor takto
předložený návrh pořadatelství po projednání schválil. Smlouvy s pořadateli hlavních závodů budou postupně
uzavřeny.
Ú: 1/1/2020 – Z. Krpata
T: 24.3 2020

□ Termínová listina 2020 – Výborem byla projednána a schválena STK navržená finální podoba termínové listiny hlavních domácích závodů 2020. V NOC Račice se uskuteční 4 závody - I. NZ, ČP mládeže, II. NZ a MČR na krátkých tratích, M-ČR na dlouhých tratích se bude konat v Praze, ČP benjamínků v Chomutově a
v Kojetíně (zároveň NZ a MČR v maratónu) a ČP ve vytrvalosti v Kojetíně.
Termínová listina regionálních závodů – do konce ledna mají pořadatelé možnost zadávat propozice svých
závodů na webu kanoe.cz. Po ukončení zadávání STK provede případné korekce a předloží kompletní termínovou listinu výboru ke schválení na jeho únorovém jednání. Termínové listiny budou zveřejněny na webu
kanoe.cz.
Ú: 2/1/2020 – Z. Krpata
T: 28. 2. 2020

□ Pravidla pro rok 2020 – podána informace o stavu příprav, verzi upravených pravidel připraví Z. Krpata s M.

Dognerovou a pošle členům STK k prostudování a korekci. Součástí pravidel bude navržené rozdělení disciplín v jednotlivých závodech ČP (oproti roku 2019 prakticky beze změn) i upřesnění pravidel spojování kategorií. Finální verze Pravidel bude předložena výboru ke schválení a následně zveřejněna včas před zahá jením závodní sezóny.
Ú: 3/1/2020 – Z. Krpata
T: 18. 2. 2020

□ Ú – 1/8/19 trvá: Regionální závody – Zajištění software pro zpracování výsledků regionálních závodů. STK

navrhla a výbor schválil poptat vytvoření jednoduchého software na výsledkový servis pro regionální závody.
Konkrétní požadavky a podobu projedná v průběhu jara Z. Krpata postupně s M. Vávrou a M. Slabejem.
STK vyhodnotí nabídky a podá výboru návrh.

□

Komise rozhodčích – podána informace o činnosti komise, v listopadu 2019 proběhl úspěšný seminář rozhodčích v SC Nymburk. Byla projednána nominace vrchních rozhodčích a jejich zástupců na hlavní závody
ČP 2020, kterou schválí výbor na svém únorovém jednání. Výbor po projednání stanovil, že systém odměňování za práci rozhodčích zůstane v letošním roce stejný jako v roce 2019.

□ Zpracování výsledků na hlavních domácích závodech – Z. Krpata informoval výbor o plánované schůzce se

zástupcem Sportisu, kde budou nastaveny podmínky zajištění výsledkového servisu na sezonu 2020. Výsledky jednání budou předloženy výboru ke schválení.
Ú: 4/1/2020 – Z. Krpata
T: 18. 2. 2020

□ Záchranná služba při závodech ČP 2020 – Z. Krpata informoval o zadané poptávce na záchranné služby na
hlavní závody ČP u firmy M. Laštovky, která se osvědčila v loňském roce.
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□ NOC Račice – podána informace o údržbě a přípravě provozu NOC na sezonu 2020 - proběhla údržba a

revize startovacího zařízení, hrazena z předfinancování závodu Evropské olympijské kvalifikace a SP 2020.
Dne 16. 1. proběhne kontrolní den v Račicích za účasti J. Boháče a Z. Krpaty. Probíhá hloubení dna od cíle
do 1 km s ukládáním zeminy na ostrov. Současně probíhá úprava břehových zařízení na úroveň nižšího stavu
vody. Vše hrazeno z provozních prostředků NOC, požádáno o státní dotaci. Z. Krpata poptá modernizaci
stávajících stupňů vítězů pro použití při domácích závodech i SP.
Ú: 5/1/2020 – Z. Krpata
T: 18. 2. 2020

□ Rozpočet STK – rozpočet domácích závodů ČP by měl zůstat přibližně stejný, jako v loňském roce. Z. Krpata připraví aktualizovanou verzi návrhu rozpočtu.

Ú: 6/1/2020 – Z. Krpata
T: 18. 2. 2020

□ Aktualizace registrace členů ČSK – Z. Krpata výbor informoval, že všechny oddíly splnily podmínku aktualizace registrační databáze, připomínanou na VH sekce v prosinci.

□ Regionální ligy 2019 – výsledky závodů regionálních lig byly zveřejněny na webu kanoe.cz
2. Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež
□

Ú - 4/7/2019 je splněn: Schůze STK a RSCM – Schůze STK a Rady SCM se uskutečnila 7. 1. 2020. STK ve
spolupráci s RSCM zanalyzovala vývoj disciplín a diskutovala přizpůsobení vypisování disciplín
v programech hlavních domácích závodů s cílem stanovit jejich prioritu s ohledem na věkové skupiny a
probíhající změny ve skladbě olympijských disciplín. Jelikož vypsané disciplíny pro OH Paříž 2024 ještě
nejsou známy, RSCM navrhla strukturu disciplín hlavních domácích závodů zachovat. Výbor návrh vzal na
vědomí.

□

Financování SCM, SpS a TOP 10 - P. Hottmar představil návrh financování SCM, SpS a TOP 10 v roce
2020, vypočítaná podle stanovených kritérií pro SCM, SpS a TOP10. Návrh byl projednán s tím, že zatím
není upřesněno, kolik ČSK obdrží z programu Talent a nejsou známy ani podmínky čerpání. Vychází se z objemu a podmínek loňské dotace. P. Hottmar rozešle po schválení výborem rozdělení financí a administrativní
podklady detašovaným pracovištím SCM a SpS.
Ú: 7/1/2020 – P. Hottmar
T: 18. 2. 2020

□

Podpora trenérů v klubech – výbor diskutoval návrh P. Hottmara nové vyšší a trvalejší finanční podpory
trenérů mládeže v klubech. K záměru je potřeba nastavit kritéria a zajistit zdroje, ze kterých je možné další
podporu vyplácet. P. Hottmar připraví na základě připomínek členů výboru návrh způsobu dělení a pod mínky čerpání na příští schůzi výboru, kde bude v případě možnosti určen objem financí k tomuto účelu. Zatím není známo, kolik ČSK obdrží z programů Repre a Talent, známy nejsou ani podmínky pro čerpání.
Pravidelné finanční podpory na činnost klubů z příslušného dotačního programu zůstanou zachovány.
Ú: 8/1/20 – P. Hottmar
T: 18. 2. 2020

□

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.

□

Ú - 5/6/19 trvá: Školení trenérů II. Třídy - školení trenérů začalo obecnou částí ve spolupráci s VOŠ ČUS,
speciální část proběhne 8. – 9. 2. Výboru byl předložen revidovaný návrh dlouhodobého plánu školení trenérů, byly stanoveny podmínky a harmonogram kurzů v dlouhodobém horizontu. Čeká se na ověření podmínek
pro akreditace MŠMT v součinnosti s VOŠ ČUS.

□

Příprava soustředění na Obozu – podmínky VT projednala RSCM, v obou termínech bude hlavním vedoucím
kempu trenér V. Stejskal. Výbor upozornil na nutnost přijetí opatření k dodržování všech stanovených
pravidel (denního řádu) od všech účastníků akce.

□

Výběr sportovců do SCM – informace podal P. Hottmar, obecnými testy skončilo 2. kolo výběru sportovců
do SCM. Výbor schvaluje předložená návrh na zařazení sportovců do SCM.
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3.

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

□ Ú – 7/6/2019 je splněn: Nominační kritéria 2020 - po dostatečně dlouhém termínu k připomínkování všemi
zainteresovanými, bez žádných návrhů doplnění, byla navržená NK v předložené podobě výborem
schválena.

□ Ú – 7/7/2019 trvá: Doplnění výstroje RD – P. Hottmar zajistí elastické dresy na OH. Společně s KDV bude
sestaven tým pro výběr vzorků Alpine-pro na příští období.

□ Tréninkové kempy RDS – reprezentační trenér P. Hottmar informoval výbor o plánech akcí RDS - zimní VT

probíhají podle plánu – Belmeken, Livigno. Tréninkové kempy v teple jsou naplánovány a zajištěny pro
jednotlivé skupiny až do závodního období – Chula Vista, Montebelo, Sevilla, Turecko, Sabaudie.
Organizačně připraveno, financování zajištěno. Výbor bere informaci na vědomí.

□ Smlouvy s reprezentanty 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar připraví aktualizované znění smluv
s reprezentanty k podpisu.

Ú: 9/1/20 – P. Hottmar
T: 24.3. 2020

□ 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.

□ Odměny za výsledky na mezinárodních soutěžích 2020 – návrh odměn kopírující částky 2016-2019 zaslaný

reprezentačním trenérem P. Hottmarem, byl po projednání drobných změn oproti verzi z OH 2016 výborem
schválen.

□ Realizační tým reprezentačních družstev 2020 - P. Hottmar připraví na příští schůzi výboru složení
realizačního týmu RD pro nastávající sezonu 2020.

Ú: 10/1/20 – P. Hottmar
T: 18. 2. 2020

□ Tréninkový deník Jarmil – P. Náprstek podal informaci o testování elektronického tréninkového deníku v
RSC Dukla ve dvou tréninkových skupinách. Po sezoně bude testování vyhodnoceno.

□ Strojní investice pro státní reprezentaci – Podána informace, že MŠMT vypsalo novou dotační výzvu pro rok

2020. Výbor SRK schválil opětovné podání žádosti na pořízení mikrobusu, dále dvou deblkajaků a jedné
deblkanoe. Spolu s požadavky ostatních sekcí bude po projednání a schválení Výborem ČSK zapracováno do
svazové žádosti.
Ú: 11/1/20 – J. Adam
T: 18. 2. 2020

□ Vývoj akceleromertu – J. + M. Kuciánovi nabídli a vyvíjejí metodu nové analýzy záběru a rychlosti lodě.
K tomuto účelu byla zakoupena videokamera zachycující zhruba 100 snímků za vteřinu.

□ Odměňování resortních trenérů – projednán záměr pokračovat v odměňování trenérů RSC za činnost pro

státní reprezentaci, bylo schváleno pokračování v roce 2020 a odměny vyplácet v případě plnění všech
povinností ze strany trenérů. Připravit smlouvy pro rok 2020.
Ú: 12/1/20 – Adam,
Boháč, Hottmar
T: 18. 2. 2020

□ Ú - 3/8/19 trvá: Inventura majetku – Z. Krpata ve spolupráci se sekretariátem a vedoucím reprezentačních
družstev provede inventuru drobného majetku

□ Závodní program RD 2020 – podána informace o plánu účasti reprezentace na soutěžích, termínová listina

hlavních mezinárodních závodů 2020 je velmi nabitá, hlavně v měsíci červenec. Realizační týmy pro
jednotlivé výjezdy na akce sestaví reprezentační trenér dle nominací, preferencí soutěží a časových možností
trenérů a členů realizačního týmu. O nominacích bude reprezentační trenér informovat Výbor sekce.

□ Zimní testy RDS – podána informace, že testování proběhne tradičně po tréninkových skupinách, pouze běh
v hale je plánován společně na Strahově. Výbor obdrží výsledky testů.
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□ Pojištění reprezentantů a akcí RD – P. Hottmar aktualizoval s pojišťovnou Ergo, partnerem ČSK, celoroční

pojištění TOP reprezentantů a bude objednávat pojištění ostatních účastníků na jednotlivé akce v sezoně
2020.

RDJ
□ Plán akcí RDJ na rok 2020 – Reprezentační trenér P. Hottmar informoval o nejbližších plánovaných akcích
RDJ, VT Orlické hory, VT Žalý a VT Peschiera. Sabaudia, Pussiano, Výbor vzal informaci na vědomí.

□ Testy RDJ – P. Hottmar informoval, že zimní testování členů RDJ se uskuteční v termínu 25. 1. 2019. Testy
jsou organizačně připraveny, včetně zajištění cen pro testované (především dresy a reprezentační oblečení
Alpine Pro)

□ Nominační kritéria RDJ 2020 – po dostatečně dlouhém termínu k připomínkování, kdy nebyly uplatněny
žádné připomínky, výbor navržená NK RDJ 2020 schválil.

RDM
□ Ú – 9/7/19 je splněn: Nominační kritéria RDM 2020 – reprezentační trenér T. Ježek připravil návrh NK
RDM 2020, po projednání a zapracování připomínek byla kritéria výborem schválena.

□ MS-M 2020 – v letošní sezoně MS-M hostí Norsko a uskuteční se již koncem srpna. Z výsledků MS-M se
vyjíždí kvalifikační kvóty na World Games 2021, kde je kanoistický maraton zařazen v programu.

□ NZ a M-ČR v maratónu – T. Ježek informoval, že po projednání s STK bylo navrženo, že jediný nominační
závod a zároveň M-ČR v kanoistickém maratónu se uskuteční v Kojetíně 20. 6. 2020.

4. Různé
□ Správa objektů ČSK – J. Boháč informoval, že nová nájemní smlouva na pronájem areálu na Císařské louce,

vypracovaná advokátní kanceláří, byla novým nájemcem podepsána. Současně byla stávajícímu nájemci
prodloužena nájemní smlouva o jeden měsíc do 31. 1. 2020. Nová nájemní smlouva bude běžet od 1. 2. 2020
šest let. ČSK se domluvil se stávajícím nájemcem na odkupu souboru movitých věcí (součásti nemovitosti),
seznam byl sepsán a zpracován P. Bednářem, který majetek převezme. Tento soubor movitých věcí bude
součástí pronájmu novému nájemci.
Umístění vysílače pro síť 5G – probíhá jednání o možnosti umístění vysílače v areálu na Císařské louce, bylo
nabídnuto 6tis. Kč/měsíc za mobilní vysílač umístěn na zemi nebo pevná anténa na věži 12tis. Kč/měsíc.

□ Příprava SP Račice 2020 – J. Boháč informoval, že přípravy akce probíhají dle harmonogramu, byla

provedena údržba startovacího zařízení, právě probíhá srovnávání dna v hlavním kanále v Račicích a úpravy
břehů a pobřežního zařízení pro nižší úroveň hladiny vody. Organizační výbor zasedá nyní již ve 14 denních
intervalech. Přihlášeno zatím 700 účastníků z 33 zemí.

□ Hodnocení VH SRK ČSK – VH sekce se uskutečnila 30. 11. 2019 v SC Nymburk. VH proběhla hladce,

podle navrženého programu. Jako tradičně proběhlo před zahájením VH vyhlášení výsledku ČP oddílů a ČP
veteránů.

□ Termíny schůzí výkonného výboru SRK – po dohodě byly schváleny termíny schůzí výboru na první pololetí
letošního roku.

□ Žádost o podporu VSC – T. Ježek požádal o finanční podporu VSC ze strany ČSK jako v minulých letech. Po
výměně vedení střediska byl snížen počet tabulkových míst a rozpočet pro rychlostní kanoistiku. T. Ježek
připraví položkový požadavek na výši podpory VSC v letošním roce. Ú: 13/1/20 – T. Ježek
T: 18. 2. 2020

□ Ú - 10/7/19 je splněn: Implementace nařízení GDPR – sekretariát vyžádal na ustanoveném pověřenci pro

GDPR analýzu, jak ČSK zapracovává naplnění podmínek GDPR. Pověřenec GDPR Solution zpracoval
závěrečnou zprávu o implementaci a smlouva na rozsah činnosti pověřence byla pro příští období nastavena
s výrazně nižší sazbou.
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□ Kontrola MŠMT na čerpání státních dotací ČSK – J. Boháč informoval, že na ČSK proběhla v prosinci
kontrola MŠMT na všechny dotační programy, údržba, investice, významné sportovní akce, „Repre“,
„Talent“, „Organizace sportu“ za roky 2016 a 2017. Všechny požadované materiály byly připraveny a
předány kontrolorům. Zatím ani po závěrečných konzultacích s MŠMT nic nenasvědčuje žádnému pochybení
ze strany svazu, ještě nebyla dokončena kontrola programu „Talent“. K provedené kontrole na ČSK stále
není k dispozici závěrečný kontrolní protokol, který je formálním ukončení kontroly.

□ Rozpočet sekce 2020 - Sekretariát připraví rozpočet sekce 2020

Zapsal: J. Adam
Příští schůze výboru SRK se koná: 18. 2. 2020
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Ú: 14/1/20 – J. Adam
T: 18. 2. 2020

