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Zápis z 1. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 26. 1. 2021 v Praze na Strahově 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ Z jednání STK – předseda STK Z. Krpata zaslal výboru předem podklady k jednání, a to návrh termínové 

listiny hlavních domácích závodů 2021 a návrh na rozdělení disciplín mládeže 2021. 
 

□ Ú – 1/9/20 je splněn: Příprava domácí termínové listiny 2021 – Z. Krpata zaslal výboru finální návrh termínové 

listiny hlavních domácích závodů 2021, která je navázána na mezinárodní kalendáře ICF a ECA. Termíny 

závodů v Račicích byly rezervovány a vyloučeny případné kolize s veslaři, NOC Račice rezervované termíny 
závodů ČSK potvrdilo. Termínová listina hlavních domácích závodů zahrnuje pět závodů ČP, NZ dospělí, 

MČR-M Praha (KVS) a dva závody ČP benjamínků, které se uskuteční v Chomutově a Kojetíně. MČR d.t. 

(I.ČP) bude navazovat na NZ dospělých v Račicích. Na poslední závod ČP ve vytrvalosti ještě nebyl vybrán 
pořadatel, termín podání přihlášek do výběrového řízení je konce ledna. STK bude informovat kluby. Výbor 

navrženou termínovou listinu hlavních domácích závodů schválil, bude zveřejněna na webu kanoe.cz 
Regionální závody – termín zadávání propozic regionálních závodů pořadateli do systému na webu kanoe.cz 
je konec ledna, kluby jsou informovány. Z. Krpata kontroluje a koordinuje případné termínové kolize a po 

uzávěrce připraví finální termínovou listinu 2021 výboru ke schválení. 
J. Boháč navrhl STK, aby připravila více variant programů soutěží v r. 2021, které budou korespondovat 

s jednotlivými stupni protiepidemického systému PES a mírou omezení účastníků hromadných akcí. Cílem je 
zajistit nabídku závodů po celou sezonu i v případě omezení počtu účastníků např. na 100 osob. 

                                                                                         Ú: 1/1/21 – Z. Krpata 

                                                                                                                  T: 28.2.2021 
 

□ 
 

Hlavní mezinárodní závody – Termíny hlavních mezinárodních závodů zůstávají, včetně termínu OH Tokio. 

Změny ze strany ICF a ECA nelze vyloučit. Na základě nedávného rozhodnutí ICF známe rozdělení disciplín 

na OH 2024 v Paříži, rozdělení disciplín na MS a ME není ještě známo. 
 

□ 

 

ČP veteránů, ČP maratonu – Z. Krpata zadal počtáři žebříčku veteránského poháru M. Kučerovi a vedoucímu 

RDM T. Ježkovi, aby připravili a nahlásili závody, které budou navrhovány do seriálu ČP veteránů a ČP 
maratonu.                                                                                                   Ú: 2/1/21 – T. Ježek 

                                                                                                                   T: 28.2.2021 
 

□ 

 

Pravidla a soutěžní směrnice 2021 – Z. Krpata informoval o přípravách pravidel a směrnic 2021 k předložení 
ke schválení Výborem SRK. Pravidla budou dokončena v únoru a následně v termínu do 28. 2. 2021 vydána.  

                                                                                                                                                                                                                                          Ú: 3/1/21 – Z. Krpata 

                                                                                                                   T: 28.2.2021 
 

□ 

 

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

na výsledkový servis pro regionální závody je hotov a připraven na testování. Z. Krpata vytipuje pořadatele a 
domluví s ním testování nového softwaru, nejprve paralelně se zaběhlým systémem. 
                                                                             

□ 
 

 

Komise rozhodčích – Předsedkyně rozhodčích M. Dognerová připravila návrh nominace rozhodčích na 

mezinárodní soutěže 2021, nominace byla schválena výborem a odeslána v termínu na ICF a ECA. 
Z. Krpata podal informaci o návrhu nominací vrchních rozhodčích na hlavní domácí závody 2021, která byla 
zaslána výboru ke schválení. Výbor nominaci vrchních rozhodčích schválil. Zbývý navrhnout vrchní rozhodčí 

na závody ČP benjamínků a M-ČR v maratonu.                      Ú: 4/1/21 – Z. Krpata, M.Dognerová 

                                                                                                                 T: 28.2.2021 
                                                          

□ 

 

 

 

 

NOC-VS Račice – Z. Krpata podal výboru souhrnné informace o stavu, provozu a plánech areálu. Přetrvává 

stabilně nízký stav vody. Kanoistická část je po vybagrování způsobilá, vratný kanál s omezením. Průjezdy 

pod mosty z vratného kanálu jsou mělké, u mostu na 1200m je před dalším prohloubením dna potřeba statické 
zajištění, postup bude konzultován s J. Kuciánem. Ke startovacím řadám byly pořízeny nové bóje. Z. Krpata 

bude jednat s NOC, aby závodiště bylo plnohodnotně připraveno pro kanoistické soutěže v roce 2021.  

 
□ 

 

Ú – 1/8/20 je plněn: Sekretariát obdržel podklady z právního oddělení ČUS k přípravě smlouvy mezi ČSK a 

NOC o užívání mostu nad průplavem z vratného kanálu (majetku ČSK) při jiných sportovních akcích 
pořádaných NOC. Ze strany NOC bude na mostě prováděna běžná údržba a revize. V oblasti nákladnější 
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údržby, vyplývající z technického stavu mostu daných revizní zprávou, bude NOC oprávněna požadovat 

náklady po ČSK v případě, že ČSK jejich výši předem schválí. Nedojde-li ke schválení, ČSK provede údržbu 
mostů svým jménem a na své náklady. Smlouva je konzultována s NOC a brzy bude připravena k podpisu. 
 

□ 

 

Ú – 3/3/20 je plněn: Elektronizace registračních průkazů – po projednání na STK byly stanoveny předběžné 

podmínky realizace. Koordinaci jednotného postupu na celosvazové úrovni zajišťuje S. Ježek. Za SRK ČSK je 

do procesu zapojen M. Vávra. Podoba je finalizována a v letošní sezoně bude vyzkoušena paralelně s běžnou 

registrací. 
 

□ 
 

 

Rozdělení disciplín mládeže 2021 – po schválení Radou SCM a projednání v STK byl výboru předložen návrh 

na rozdělení kategorie žáků na hlavních domácích závodech v singlových kategoriích po ročnících (žáci 
starší/mladší) z důvodu vysokého počtu startujících v kategorii a motivačních důvodů, v kategorii K2, C2 

budou startovat oba ročníky společně jako K2, C2 žáci. Z. Krpata potvrdil, že v praxi a časových pořadech 

závodů je rozdělení kategorie žáků možné. 

Kategorie kanoistek – po projednání STK byl podán návrh na vypsání pouze dvou věkových skupin kanoistek 
pro hlavní domácí závody 2020 a to C1, C2 ženy a C1, C2 kanoistky (ročníky 2003 – 2008). 

Výbor tyto návrhy projednal a schválil. 

Zúžení počtu disciplín na hlavních domácích soutěžích – Výbor SRK dává Radě SCM a STK úkol zúžit počet 
disciplín na hlavních domácích soutěžích, zejména mládeže, s ohledem na přijaté změny  olympijského 

programu  a přechod k tratím na 500 metrů.                                               Ú: 5/1/21 – Z. Krpata, P. Hottmar 

                                                                                                                     T: 28.2.2021 
 

□ 

 

Vodní záchranná služba při závodech ČP 2021 – Z. Krpata předběžně předjednal zajištění záchranné služby  
na hlavní závody ČP s osvědčenou firmou M. Laštovky. 
 

□ 

 

Sporný přestup mezi kluby v Hranicích – předseda STK Z. Krpata podal výboru informaci o smírném vyřešení 
sporného přestupu mezi kluby v Hranicích. Příspěvek za závodnici pro SCM bylo rozděleno mezi oba kluby. 

 

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

□ 

 

Zařazení členů do SCM 2021 - Z důvodu trvající pandemie koronaviru a vládních omezení RSCM doporučila 

zrušit druhé kolo výběru zařazení sportovců do SCM a zařadit do SCM všechny sportovce, kteří prošli prvním 

kolem výběru do SCM. Výbor po projednání návrh schválil. Kluby budou o zařazení členů do SCM a 
financování SCM v r. 2021 informovány.  
 

□ 

 

Financování SCM, SpS a TOP 10 - P. Hottmar předem zaslal výboru návrh financování SCM, SpS a TOP 10 

v roce 2021. Návrh vychází z objemu a podmínek loňské dotace, zatím není upřesněno, v jakém finančním 
objemu obdrží ČSK státní dotaci určenou na podporu talentované mládeže. Nejsou známy ani podmínky 

čerpání. Nově přiděluje dotace Národní sportovní agentura, nikoliv MŠMT. Výbor po projednání návrh na 

rozdělení financí detašovaným pracovištím SCM, SpS a příspěvek TOP 10 schválil. P.Hottmar rozešle 
informaci a administrativní podklady detašovaným pracovištím SCM a SpS. 

                                                                                             Ú: 6/1/21 – P. Hottmar 

                                                                                                                   T: 23.2.2021  
 

□ 

 

Projekt SCM a SpS 2021 - J.Boháč vyzval k úvahám o úpravě metodiky přípravy mládeže, v důsledku 
zásadních změn v rychlostní kanoistice, potvrzených mezinárodní federací a mezinárodním olympijským 

výborem. Vyzval hlavního trenéra SCM k přípravě návrhu střednědobé koncepce práce s mládeží v SRK.  
                                                                                              Ú: 7/1/21 – P. Hottmar  

                                                                                                                   T: 31.10. 2021 
 

□ 

 

Ú – 2/9/20 je plněn: Nastavený motivační systém SCM – výbor pokračoval v diskuzi o současném nastavení 
systému SCM a návrhů, které vzešly od členů rady SCM. Na doporučení Rady SCM a po projednání STK 

schválil rozdělení kategorie žáků na hlavních domácích závodech v singlových kategoriích po ročnících na 

mladší a starší žáky. 
 

□ 

 

Obecné testy SCM – hlavní trenér P. Hottmar informoval, že po zrušení obecných testů, druhého kola výběru 

do SCM, zadal všem detašovaným pracovištím SCM úkol, uskutečnit obecné testy zařazených sportovců 
individuálně v klubech, a výsledky zaslat na ČSK do konce března, pokud to pandemická situace dovolí. 
 

□ 

 

Nastavení testování mládeže – výbor se po diskusi shodl, že je třeba bez odkladu reagovat na vývoj OH 
programu a preference tratě 500m, vést přípravu mládeže k větší dynamice a síle, a tu vhodně testovat. Výbor 

ustavil pracovní skupinu ve složení P. Hottmar, T. Ježek a M. Pfoff, která má za úkol inovovat metodiku 
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testování mládeže, se zaměřením na zlepšení dynamických a silových schopností, a s cílem navést trenéry 

mládeže k přípravě tímto směrem. M. Doktor navrhl zapojit do procesu specialistu se zaměřením na 
problematiku sportovní přípravy dětí a mládeže, navrhl T. Periče z FTVS s tím, že jej osloví. Nezávislý 

odborník by se skupinou konzultoval novou metodiku obecné přípravy mládeže a její testování. Výstupy 

z pracovní skupiny budou průběžně konzultovány s Radou SCM. 
 

□ 

 

Nastavení disciplín mládeže 2021 – RSCM diskutuje korespondenčně návrhy ohledně nastavení disciplín a 

nastavení disciplín mládežnických čtyřkajaků na hlavních domácích závodech 2021.   
 

□ 

 

Školení trenérů 3. třídy – P. Hottmar informoval o školení trenérů třetí třídy, po projednání bylo výborem 

přeloženo z plánovaného únorového termínu na neurčito, bude se konat, až to epidemiologická situace dovolí. 
 

□ 

 

Trenérská škola Palestra - J. Boháč podal informaci o nabídce soukromé vysoké školy Palestra, která nabízí 
svazu uzavření smlouvy, zavazující svaz k zajištění kvalifikovaných lektorů pro výuku specializace kanoistiky 

nově otevíraného kurzu trenérské třídy A. Roční školné 60 tis/os. Návrh bude projednán výborem ČSK, neboť 

sekce ČSK mají již nyní problém s kapacitou expertů pro spolupráci s FTVS UK.  
 

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

RDS 
 

   

□ 

 

Smlouvy s reprezentanty 2021 – reprezentační trenér P. Hottmar připraví smlouvy s reprezentanty na rok 2021, 
aby byly včas ještě před sezonou podepsány.                                 Ú:  8/1/21 – P. Hottmar 

                                                                              T:  30. 4. 2021 
                                                                        

□ 
 

Rozpočet RDS 2021– reprezentační trenér P. Hottmar připraví návrh předběžného rozpočtu RDS na rok 2021 
podle dosud známého rozsahu mezinárodních soutěží, vč zajištění účasti týmu a na OH a nákladů na testování 

Covid-19.                                                                                   Ú: 9/1/21 – P. Hottmar 

                                                                                                                   T: 23.2.2021  
 

□ 

 

Plánované VT reprezentantů – informaci o plánovaných zahraničních VT podal P. Hottmar, skupina K. Leštiny 

začala přípravu na letošní sezonu v Livignu a v únoru plánují kemp tradičně v Chula Vistě, skupina Fuksů 

zahájila přípravu v Belmekenu a v únoru se chystají vyjet na kemp do Kolumbie, následně do Chula Visty. 
Ostatní tréninkové skupiny plánují pádlovací kempy v Sabaudii, Turecku a Portugalsku. Plánované VT jsou 

aktualizovány podle vývoje celosvětové pandemie koronaviru a podmínek pro cestování a pohyb osob. 

Testování na Covid-19 je zajištěno. 
                              

□ 

 

Nominační kritéria RDS – návrh NK RDS 2021 byl s dostatečným předstihem zaslán výboru a trenérům 

k připomínkování. K návrhu nebylo připomínek a takto navržená NK RDS 2021 byla výborem schválena. 
 

□ 

 

Ú – 4/7/20 je splněn - Projekt přípravy reprezentace 2021-2024 – P. Hottmar a M. Doktor připravili 

dlouhodobý plán přípravy státní reprezentace – Paříž 2024. Dokument byl schválen Výborem SRK ČSK a  
představen trenérům RSC.   
                                                                                                                                            

□ 

 

Schůzka trenérů RSC – dne 21. 12. proběhla na Strahově schůzka rezortních trenérů kajakářů, kde předseda 
SRK J. Boháč informoval o nastavení spolupráce svazu s  RSC Dukla a Victoria, prezentoval očekávání svazu 

od činnosti RSC, a uvedl zapojení J. Štěrby do trenérsko-metodické činnosti pro ČSK. P. Hottmar s M. 

Doktorem představili dlouhodobý rámcový plán přípravy reprezentace k OH Paříž 2024, reprezentační trenér 

P. Hottmar představil záměry pro reprezentační sezonu 2021, a trenér posádek J. Štěrba představil záměr 
specializované přípravy pro čtyřkajaky a přípravy čtyřkajaku mužů pro OH 2024. 
 

□ 

 

OH Tokio 2020 – M. Doktor podal informaci o přípravách na OH Tokio v příštím roce. Potvrdil, že japonský 
pořadatel je připraven uspořádat hry za každou cenu. Zároveň informoval, že aklimatizační kemp před OH 

v Susaki finančně pokryje ČOV.  
 

□ 

 

Oponentury ASC a Victoria VSC – J. Boháč podal informaci o proběhlých oponenturách na ASC a Victorii 
VSC, oponentury proběhly korespondenčně na ASC a formou on-line konference na Victorii VSC, kde J. 

Boháč shrnul výsledky činnosti a plány přípravy v RSC, včetně návrhů na personální obsazení na sezonu 2021, 

které podléhají souhlasu svazu, obě oponentury bez větších problémů.  
 

 

 

□ 

 

Mezinárodní soutěže 2021 – J. Adam informoval, že přicházejí první bulletiny od pořadatelů mezinárodních 

soutěží, reprezentační trenér P. Hottmar začne s organizačními přípravami výjezdů. J. Boháč upozornil na 

opatrnost při odesílání záloh pořadatelům.  
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□ 

 

Realizační tým reprezentačního družstva a odměňování resortních trenérů – P. Hottmar představil návrh 

realizačního týmu reprezentačního družstva včetně odměn za vykonávanou práci. Výbor tento návrh po 
projednání schválil, spolu příspěvky trenérům RSC za činnost pro státní reprezentaci, v případě plnění všech 

povinností ze strany trenérů vůči svazu. Sekretariát zajistí přípravu smluv na rok 2021. 

                                                                                          Ú: 10/1/21 – J. Adam 

                                                                             T: 23.2.2021 
 

□ 

 

Žádost o podporu RSC Victoria (dříve Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT) - T. Ježek požádal o 

projednání možné finanční podpory přípravy reprezentantů ze strany ČSK, jako v minulých letech, v případě 
že podpora rychlostní kanoistiky ve středisku nebude dostatečná. Výbor požádal vedoucího trenéra T. Ježka o 

přípravu požadavku na výši podpory v letošním roce.                           Ú: 11/1/21 – T. Ježek 

                                                                             T: 23.2.2021 
 

□ 

 

Pojištění reprezentantů a akcí RD – P. Hottmar informoval o aktualizaci pojistky s pojišťovnou Ergo, partnerem 

ČSK, zajištěno je celoroční pojištění nejlepších reprezentantů, a na jednotlivé mezinárodní akce se bude 

objednávat pojištění všech účastníků výjezdů.  
 

 

RDJ 
 

 
 

□ Plánované akce RDJ 2021 - P. Hottmar informoval výbor o zrušení plánovaného zimního VT Bedřichov kvůli 

trvajícím vládním restrikcím, rovněž zimní VT Žalý byl odložen na pozdější termín, pokud to epidemiologická 

situace dovolí. Situace bude průběžně vyhodnocována a trenéři závodníků RDJ budou o aktuálních možnostech 
informováni. 
 

□ Rozpočet RDJ 2021– reprezentační trenér P. Hottmar připraví návrh předběžného rozpočtu RDJ na rok 2021 

podle dosud známého rozsahu mezinárodních soutěží, nákladů na testování Covid-19. 

                                                                                              Ú: 12/1/21 – P. Hottmar 

                                                                            T: 23.2.2021 
 

□ Nominační kritéria RDJ – návrh NK RDJ 2021, předložený trenérem P. Hotmarem byl projednán Radou SCM 

a výborem. Navržená NK RDJ 2021 byla výborem schválena. 
 

 

RDM  

□ 

 

 

ČP v maratónu 2021 – T. Ježek informoval o přípravě soutěže, po jednání s pořadateli předloží seznam závodů, 
které budou zařazeny do seriálu ČP v maratonu 2021. Informace bude poté zveřejněna na webu kanoe.cz.                                                                                                    

Ú: 13/1/21 – T. Ježek 
                                                                            T: 23.2.2021 

 

□ 

 

Nominační kritéria RDM – Reprezentační trenér RDM T. Ježek zaslal návrh NK RDM 2021, která byla bez 

připomínek schválena. 
 

□ 

 

Rozpočet RDM - Reprezentační trenér RDM T. Ježek připraví návrh rozpočtu RDM na sezonu 2021. 
                                                                                          Ú: 14/21 – T. Ježek 

                                                                             T: 23.2.2021 
 

□ 

 

SP v maratonu 2021 v ČR – mezinárodní kanoistická federace zjišťovala u ČSK, zda by bylo možné uspořádání 

„light“ formátu závodu SP v květnu v ČR. T. Ježek poptal kluby v Praze a Týně, zájem o organizaci závodu 

projevil KVS Praha. T. Ježek zjišťuje u předsedy maratonské komise ICF R. Haajslara podmínky a náklady na 
pořádání ze strany ICF, výbor je připraven podpořit akci materiálně a zajistit české rozhodčí. Dotaci na 

pořádání závodu již nelze zajistit. Před potvrzením na ICF bude od KVS vyžádán rozpočet akce a jeho pokrytí. 
 

            4.   Různé 
 

□ 

 

Správa objektů ČSK – P. Bednář informoval výbor o vydání prohlášení nájemci areálů na Skalici i na Císařské 

louce, podmínky pro podání žádosti v dotačním programu Covid nájemné.  
Pokračuje vyjednávání s Českými přístavy a.s. o možné směně pozemků na Císařské louce, pás pozemku, který 

byl využíván sousedící loděnicí Spojů Praha (bezvýznamný pro provozování kempu) za pozemek před tribunou 

stadionu vodních sportů pro přímý přístup k vodě.  
 

□ Ú – 5/9/20 je splněn: Grant magistrátu hl. m. Prahy – podána informace o podání nové žádosti o grant 

magistrátu hl.m. Prahy na podporu rozvoje sportu mládeže  pro pražské kluby prostřednictvím ČSK na další 
období. Žádost byla podána včas ve stanoveném termínu. 
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□ 

 

Rozpočet sekce – sekretariát připraví návrh rozpočtu sekce na rok 2021. Ú: 15/1/21 – J. Adam 
                                                                              T: 23.2.2021 

 

□ Program OH Paříž 2024 – diskuse k postupu ICF při jednání s mezinárodním olympijským výborem o změně 

disciplín kanoistických soutěží pro OH Paříž 2024. ICF na nátlak MOV bez konzultace a souhlasu členských 

federací předložila návrh začlenit do programu OH novou disciplínu extrémní Kayak Cross výměnou za dvě 
disciplíny rychlostní kanoistiky. MOV návrh schválil. S tímto postupem ČSK zásadně nesouhlasil, stejně jako 

většina zejména evropských federací. ČSK se proti nedemokratickému postupu ICF písemně vymezil.  
 

□ Průzkum popularity sportů NSA – Předseda J. Boháč informoval o průzkumu popularity sportů, realizovaném 

Národní sportovní agenturou. Zveřejnění výsledků a jejich špatná komunikace vyvolaly ve veřejnosti emoce. 

Průzkum nebyl odborně dobře zpracován. ČSK zaslal na NSA stanovisko s připomínkou k výkladu kanoistiky 

a vodáctví. Bude řešeno na úrovni výboru ČSK.   
 

□ Valná hromada SRK ČSK – Zástupcům oddílů  byla  v listopadu před řádným prosincovým termínem akce 

rozeslána Souhrnná zpráva o činnosti SRK ČSK 2020, včetně hospodaření, a veškeré podklady pro konání VH 
SRK ČSK. A zároveň oznámení o zrušení VH v původním plánovaném termínu s výhledem konání přelom 

ledna/února 2021. Tento termín se s ohledem na epidemickou situaci jeví stále nereálný. O možném zrušení, 

přeložení, nebo jiném způsobu provedení VH SRK ČSK 2020 rozhodne výbor na své příští únorové schůzi. 
 

□ Mezinárodní kanoistické federace ICF – J. Boháč podal informaci o plánovaných kongresech ECA a ICF, 

v roce 2021, které byly z důvodu celosvětové pandemie odloženy. Kongres ECA je plánován na 12.6. 

v Bratislavě, na kongresu budou voleni členové technických komisí. Výbor ČSK zváží nominace svých 
kandidátů. Kongres ICF je plánován 23.-24.10. v Thajsku, Pattaya. ICF zaslala národním federacím návrhy 

k úpravám pravidel k připomínkám. 
 

□  Podpora sportovních svazů 2021 – sekretariát podal informaci o podání souhrnné žádosti svazu, podané na 
základě výzvy dotačního programu NSA „Podpora sportovních svazů 2021“, který zahrnuje podporu činnosti 

svazu, talentované mládeže a státní reprezentace.  
 

□ Kandidatura ME Račice 2024 – J. Boháč podal informaci o záměru ČSK kandidovat na uspořádání ME 

v Račicích 2024, záměr byl předběžně oznámen na ECA. O stejný termín usilují další 4 kandidáti, vč. Poznaně 

a Szegedu. Kandidaturu připravuje organizační tým NOC pod vedením P. Šebesty. 
 

□ Jubilanti 2021 – P. Mokrý vypracoval seznam jubilantů ČSK a navrhl připravit tradiční dárky, polo triko 

s historickým znakem ICF pro jubilanty od 75 let výš. Výbor souhlasil, P. Mokrý zajistí výrobu těchto trik. 
 

□ Zpracování standardu stavby loděnice – J. Boháč prezentoval záměr zadat vypracování svazového „standardu 

pro výstavbu kanoistické loděnice“, jelikož stále více oddílů zasílá dotazy a žádosti o podporu svých projektů 

na výstavbu nových loděnic. Je patrné, že v řadě případů by při jednání se samosprávou pomohl dokument, 
který by jednoduchým způsobem stanovoval doporučené standardy, potřebné prostory a výbavu pro 

zamýšlenou výstavbu. Bylo znovu diskutováno výborem, komu zpracování takového standardu zadat. 
 

□ Kalendář SRK - ČSK – nástěnný kalendář 2021 s tematikou rychlostní kanoistiky připravila B. Žehanová 

z dostupné fotodokumentace ČSK, P. Hottmar zajistil tisk. Kalendáře nebylo možno distribuovat tradičně na 

VH sekce, P. Hottmar rozeslal oddílům informační email, že kalendáře jsou k dispozici k vyzvednutí na 
sekretariátu ČSK.  
 

  

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná: 23. únor 2021 

 


