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Zápis z 1. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 17. 1. 2023 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 
 

Z jednání STK – předseda STK podal informaci z jednání STK, které proběhlo 17. 1. v Praze na Strahově. 

Podklady k tomuto jednání byly výboru zaslány předsedou STK Z. Krpatou. Hlavními body jednání byly 

termínová listina 2023, rozložení disciplín hlavních domácích soutěží, ČP benjamínků, sestavování žebříčků, 

rozhodčí na hlavních domácích soutěžích. Výbor vzal informaci o schůzi na vědomí. 
 

□ 

 

Ú – 1/8/22 je plněn: Návrh programu MČR 2023 – STK projednala návrh programu MČR 2023, který 

zohledňuje přetíženou kapacitu závodu díky vysokému počtu účastníků a vypsaných kategorií. Rozložení 

disciplín na MČR bude STK předloženo RSCM. 
 

□ 

 

Domácí termínová listina 2023 – výborem schválená aktualizovaná termínová listina hlavních domácích 

soutěží 2023 bude zveřejněna na webu kanoe.cz. Termíny hlavních domácích soutěží 2023 plánované v NOC 

vodních sportů Račice byly Z. Krpatou zarezervovány. Ještě není určen pořadatel MČR v kanoistickém 

maratonu, kde Z. Krpata vypíše výběrové řízení na pořadatele.         

                                                                                                            Ú: 1/1/23 – Z. Krpata 

                                                                                                            T: 7.2.2023 
 

□ 
 

ČP benjamínků – Předseda STK Z. Krpata předložil výboru projednaný aktualizovaný návrh Českého poháru 

benjamínků 2023. Nový formát ČP benjamínků bude obsahovat 10 jednodenních závodů (pořadatelé jsou již 

domluveni), benjamínci se kvalifikují na MČR absolvováním alespoň čtyř závodů ČP před MČR. Účast 

benjamínků alespoň na čtyřech závodech ČP za celou sezonu bude rovněž podmínka pro započítání do SpS pro 

rok 2024. Po MČR bude ještě možnost bodovat na MČR 5km v Nymburce. 
 

□ 

 

ČP mládeže a MČR oddílů – vyhlášení MČR oddílů za rok 2022 proběhlo na VH SRK ČSK a vyhlášení 

výsledků ČP mládeže 2022 proběhne tradičně při testech RDJ, které se uskuteční 21. 1. 2023 v SC Nymburk. 
 

□ Rozložení disciplín mládeže 2023 – návrh vypsání disciplín na hlavních domácích soutěžích 2023 projednala 

RSCM a STK na své schůzi. Stále pokračuje diskuze nad disciplínami nominačních závodů a MČR. STK 

připraví finální návrh do příští schůze výboru.        
                                                                                                   Ú: 2/1/23 – Z. Krpata 
                                                                                                            T: 7. 2. 2023 

 
 

□ Ú – 5/2/22 trvá: Výběrové řízení na pořádání domácích soutěží a výcvikových táborů RD a SCM – předseda 

sekce J. Boháč urgoval přípravu výběrového řízení, které je potřeba uskutečnit aby se vše stihlo do startu nové 

sezony. Příprava návrhu zadání výběrového řízení pokračuje, stále pokračuje jednání s ředitelem NOC M. 

Kurfirstem o nastavení cenových mantinelů za poskytnuté služby. K vypsání výběrového řízení bude využito 

externích právních služeb. 
 

□ 
 

Ú – 1/10/22 je plněn: Komise rozhodčích – STK předložila výboru návrh s doporučeným počtem rozhodčích 

k řízení hlavních domácích soutěží v roce 2023. Návrh výbor projedná a schválí na únorové schůzi. 

Předsedkyně KR M. Dognerová předložila STK návrh nominací vrchních rozhodčích a jejich zástupců na 

hlavní domácí soutěže 2023. Po projednání STK doporučila upravit nominaci na MČR 5 km Nymburk. 

Aktualizovaný návrh bude předložen výboru ke schválení. Sekretariát informoval o odeslání výborem 

schválených nominací rozhodčích na mezinárodní soutěže ICF a ECA 2023. 
                                                                                                                    

□ 

 

Ú - 2/10/22 trvá: Pravidla a soutěžní směrnice 2023 – Z. Krpata informoval o stavu příprav aktualizovaných 

pravidel a soutěžních směrnic pro rok 2023. Návrh předloží výboru ke schválení na příští schůzi. 
 

□ 
 

Ú – 3/10/22 trvá: Rozpočet STK – Předseda STK připraví na příští schůzi výboru návrh rozpočtu STK 2023. 
 

□ 

 

Komise veteránů – Z. Krpata informoval o plánované schůzce se zástupci veteránské kanoistiky, kde bude 

projednáno nastavení sezony soutěží veteránských kategorií. J. Boháč podal informaci o plánovaných 

mezinárodních soutěží veteránských kategorií v sezoně 2023 zařazených do kalendáře ECA a ICF. 
 

□ 

 

Závody v NOC VS Račice – J. Boháč informoval o zajištění důslednější kontroly příprav závodů a kontroly 

poskytování objednaných služeb ze strany NOC v průběhu závodů. Po projednání a v součinnosti se Z. Krpatou 

bude v pozici pověřeného zástupce SRK ČSK působit P. Šebesta.  

 



 2 

 

 

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

□ 

 

Výběr sportovců do SCM 2023 – Podána informace o uskutečněném druhém kole obecných testů, které se 

konalo 10. 12. 2022 v Praze na Strahově. Výběr sportovců do SCM 2023 byl ukončen a P. Hottmar předložil 

výboru návrh zařazení všech sportovců, kteří prošli testy a splnili podmínky pro zařazení do SCM 2023, návrh 

výbor po projednání schválil.  
 

□ 

 

Financování SCM, SpS a TOP 10 – P. Hottmar předložil výboru návrh financování SCM, SpS a TOP 10 na 

rok 2023. Objem finančních prostředků vychází z objemu loňské obdržené státní dotace. Výše dotace pro rok 

2023 není znám. Výbor se shodl na záměru zachovat pro talentovanou mládež stejné podmínky jako v roce 

2022. Po projednání Výbor předběžně schválil návrh na rozdělení financí detašovaným pracovištím SCM, SpS 

a příspěvek TOP 10 s tím, že bude potvrzen po oznámeni výše státní dotace pro SRK ČSK. Pokud bude dotace 

nižší než loni, bude výbor hledat jiné zdroje financování tak, aby schválené částky nebyly nijak kráceny.  P. 

Hottmar rozešle informaci, smlouvy a administrativní podklady detašovaným pracovištím SCM a SpS. 

 

                                                                                                            Ú: 3/1/23 – P. Hottmar 
                                                                                                            T: 7. 2. 2023 
 

□ Ú – 4/10/22 je splněn: Školení trenérů SRK ČSK – P. Hottmar informoval výbor o probíhajícím kurzu 

trenérské třídy C. Za vysoké účasti 39 uchazečů proběhla první část kurzu – obecná část, kterou zajistila VOŠ 

ČUS v Praze na Strahově v termínu 14. 1. 2023, speciální část školení proběhne 18. – 19. 2. 2023 v Praze na 

Strahově v gesci SRK ČSK, program připravil a školitele zajistil P. Hottmar, za což mu výbor poděkoval a 

ocenil dobrou připravenost speciální části školení. 
 

□ Nastavení disciplín mládeže 2023 – RSCM projednává korespondenčně nastavení disciplín mládeže hlavních 

domácích soutěží tak, aby zohledňovaly programy MSJ a MEJ a dalších světových soutěží. Finální návrh 

disciplín předloží rada k projednání STK. 
 

□ Návrh koordinace činnosti SCM v oblasti Moravy – Výbor dosud neobdržel požadované doplňující informace 

k předloženému projektu na koordinaci moravských SCM připravený Z. Janečkem a M. Kapounem, proto pro 

tento rok s podporou projektu v rozpočtu SRK počítáno nebude, nicméně výbor projevil zájem tento projekt 

v případě shody a zájmu všech zainteresovaných podpořit v následujících sezonách. 
 

□ TOP 10 SCM – P. Hottmar otevřel diskusi nad možnou změnou nastavení podpory TOP 10, především navrhl 

doplnění kritérií v případě shody na hranici 10.místa top klubů SCM. Předseda J. Boháč návrh podpořil a výbor 

vyzval P. Hottmara k přípravě návrhu doplnění kritérií. 
 

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

RDS    

□ 

 

Plánované akce RDS 2022 – reprezentační trenér spolu s vedoucími ASC a VSC podali aktuální informace 

z právě probíhajících zimních VT a o plánovaných kempech v lepších klimatických podmínkách jednotlivých 

tréninkových skupin. Výbor vzal aktuální informace o přípravě reprezentantů na vědomí. 
 

□ 

 

Nominační kritéria RDS 2023 – po dvouměsíční lhůtě na připomínkování návrhu výbor schválil finální znění 

nominačních kritérií RDS pro rok 2023, budou vydána a zveřejněna společně s nominačními kritérii RDJ a 

RDM 2023. Přílohou NK RDS 2023 bude tabulka odměn za výsledky na mezinárodních soutěžích 2023 včetně 

odměn za vyjetí kvalifikačních místa na OH 2024. 
              

□ 
 

Ú – 7/9/22 je plněn: Realizační tým reprezentačního družstva a odměňování resortních trenérů – P. Hottmar 

připravil návrh realizačního týmu reprezentačního družstva. Odměňování resortních trenérů projednal J. Boháč 

s vedoucími trenéry ASC a VSC P. Náprstkem a T. Ježkem. 
 

□ 

 

Ú – 5/10/22 trvá: Rozpočet RDS 2023 – reprezentační trenér P. Hottmar připraví na příští schůzi návrh 

rozpočtu RDS 2023.  
 

□ Smlouva s reprezentanty 2023 – reprezentační trenér připravil znění smlouvy s reprezentanty na rok 2023. 
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□ 

 

Pojištění výjezdů reprezentačních družstev – podána informace o změnách v pojišťovně ERGO, dlouholetý 

partner reprezentačního družstva rychlostní kanoistiky změnil majitele a skončila stávající smlouvy. Probíhají 

jednání o novém pojištění, jak se stávajícím partnerem ERGO, tak i s pojišťovnou UNIQA.  
 

 

□ 

 

Antidopingový program ICF – předseda ČSK S. Ježek po nejasnostech ohledně vyplňování dat, zejména míst 

pobytů do programu dopingových kontrol zařazených sportovců vznesl dotaz na ICF, aby upřesnily podmínky 

vyplňování a potvrdily zařazení sportovců. Získané informace budou poskytnuty vedoucím trenérům 

resortních středisek, kteří zajistí důsledné plnění podmínek požadovaných ICF a WADA. 
 

□ 

 

Diagnostika tréninkového procesu – J. Boháč informoval, že 5. 1. 2023 proběhla na Strahově schůzka 

vedoucích trenérů a osobních i kondičních trenérů RSC, kde byl představen záměr Diagnostika tréninkového 

procesu reprezentantů rychlostní kanoistiky a zahájen jeho pilotní ročník 2023. Cílem je sjednotit a zintenzivnit 

využívané i nové metody lékařského sledování sportovců a častěji u nich sledovat odezvy na tréninkovou zátěž. 

Projekt by měl probíhat v letech 2024-27, bude podle potřeb upravován. K realizaci projektu byla ustanovena 

expertní pracovní skupina, která bude proces koordinovat s trenéry a odbornými lékařskými pracovišti, bude 

shromažďovat a vyhodnocovat data a připravovat výstupy pro osobní trenéry reprezentantů.  
                                                                                                                                                                                                                   

□ 

 

Testy RDS – P. Hottmar informoval o lednových testech RDS, termíny jednotlivých tréninkových skupin na 

silové testy jsou domluveny a společný termín testování běhu a plavání je po dohodě s trenéry stanoven na 

26.ledna. 

 

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval výbor o přípravách VT Žalý, které 

proběhne ve dvou termínech. Výbor i trenéři reprezentantů jsou o přípravách plánovaných zimních VT 

průběžně informováni. 

 

□ Obecné testy RDJ – P. Hottmar informoval výbor o přípravách tradičních testů RDJ, které se uskuteční 21. 1. 

2023 v Nymburce. Výborem zato na vědomí. 
                                                                   

□ Nominační kritéria RDJ 2023 - výbor schválil navržená nominační kritéria RDJ 2023, budou vydána a 

zveřejněna společně s nominačními kritérii RDS a RDM 2023. 
 

□ Ú – 6/10/22 trvá: Rozpočet RDJ 2023 – reprezentační trenér P. Hottmar připraví na příští schůzi návrh 

rozpočtu RDJ 2023.  
 

□ Realizační tým RDJ 2023 – reprezentační trenér RDJ připravil návrh realizačního týmu pro zajištění činnosti 

RDJ pro rok 2023. Výbor složení schválil, bude zapracováno do rozpočtu RDJ.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

RDM  

□ 

 

Ú – 7/10/22 trvá: Rozpočet RDM 2023 – reprezentační trenér T. Ježek připraví na příští schůzi návrh rozpočtu 

RDM 2023. 
                                                                                 

□ 

 

Ú – 8/10/22 je splněn: NK RDM 2023 – reprezentační trenér T. Ježek zaslal výboru návrh nominačních kritérií 

RDM 2023. Po připomínkování výbor navržená nominační kritéria schválil, budou vydána a zveřejněna 

společně s NK RDJ a RDS 2023.  
                                                                                                                                                                                                                                                                

□ 

 

Plánované akce RDM 2023 – reprezentační trenér T. Ježek připravil plán výjezdů na mezinárodní soutěže 

v roce 2023. Výbor plán schválil s tím, že akce budou zapracovány do rozpočtu RDM. 
 

□ 

 

MČR-M 2023 – T. Ježek informoval, že termín MČR-M 2023 je stanoven, pořadatel závodu bude vybrán na 

základě výběrového řízení. 
                                                                                                           

□ 

 

Český pohár v kanoistickém maratonu 2023 – T. Ježek informoval výbor o probíhajícím výběru soutěží 

v kanoistickém maratonu, které budou zařazeny do ČP-M 2023, termínová listina ČP-M 2023 a bodování bude 

zveřejněno na webu kanoe.cz 

 

            4.   Různé 
 

□ 

 

Rozpočet sekce 2023 – po předložení dílčích rozpočtů jednotlivých středisek sekretariát připraví návrh 

rozpočtu sekce pro rok 2023.   

                                                                                                             Ú: 4/1/23 – J. Adam 
                                                                                                             T: 7. 2. 2023 
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□ 

 

Ú – 11/9/22 je plněn: Světový pohár Račice 2022 – Podána informace o průběhu vyúčtování přidělené státní 

dotace z dotačního programu NSA Významné sportovní akce 2022 na SP Račice 2022. Akce skončila 

s kladným hospodářským výsledkem podle předpokladů avizovaných na VH SRK ČSK. NSA vydala potřebné 

dokumenty a pokyny k vyúčtování dotace se zpožděním. Vyúčtování a hodnotící souhrnnou zprávu zpracovává 

sekretariát ve spolupráci s P. Šebestou. 
 

□ Majetky ČSK – J. Boháč a P. Bednář informovali o stavu hospodaření s objekty ČSK. P. Bednář řešil novou 

nájemní smlouvu na bytovou jednotku v areálu kempu na Císařské louce se stávající nájemnicí, která je 

uzavřena na 6 měsíců, po té proběhne jednání s nájemcem kempu, jak dále naložit s uvolněným prostorem po 

úmrtí dlouhodobé nájemnice. 
 

□ Informace z NSA – Podána informace o vypsání dotační výzvy „Movité investice – rozvoj materiálně-

technické základny sportovních svazů 2023“. STK předloží požadavek na nákup cílové kamery pro potřeby 

domácích soutěží v rychlostní kanoistice, reprezentační trenéři P. Hottmar a T. Ježek předloží své požadavky 

na dovybavení RD loděmi. Žádost připraví sekretariát a bude podána za celý svaz, kde priority pořízení 

investičního materiálu sekcí určí Předsednictvo ČSK. 
                                                                                                                                                                                                            

□ Příprava kandidatury MS Račice 2027 – předseda sekce J. Boháč podal výboru informaci a výbor schválil 

přípravu podání kandidatury na pořádání Mistrovství světa ICF v rychlostní kanoistice v roce 2027 v Račicích 

s tím, že v případě neúspěchu bude podána i na rok 2029. Zároveň informoval o předjednané podpoře z NSA. 

Kandidaturu a její náležitosti připravuje P. Šebesta, předložení ICF do konce ledna.  
 

□ Grant MHMP – Sekretariát informoval o zpracování žádosti o grant MHMP na podporu rozvoje sportu dětí a 

mládeže pro pražské oddíly na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 na základě obdržených podkladů od pražských 

klubů. Sekretariát podal souhrnnou žádost o grant MHMP včas v termínu. 

Sekretariát dále výbor informoval o vyúčtování grantu MHMP za období druhého pololetí 2022. Po kontrole 

obdržených podkladů od pražských oddílů bude zpracováno vyúčtování a odesláno včas v termínu do 31. 1. 

2023.  
 

□ Hodnocení valné hromady SRK ČSK – Výbor velmi pozitivně zhodnotil jednání VH SRK ČSK v prosinci a 

výstup z moderované diskuse „Nábory do oddílů“, která navazovala hned na valnou hromadu sekce. Výbor 

výstup z této diskuse vyhodnotí e a připraví konkrétní návrhy na realizaci některých nápadů z diskuse.  
 

□ Zařazení sportovců VSC do programu UNIS – podána informace o zařazení sportovců, vysokoškoláků, kteří 

splnili podmínky pro zařazení na rok 2023. ČSK zařazení sportovců schválil. J. Boháč připomněl, projekt 

podpory studentů je přínosný, ale pro sportovce studenty z ACS Dukla je diskriminační, protože nejsou do 

projektu financovaného z MŠMT zařazování. 
                                         

□ Trenér kanoistek Victoria VSC – T. Ježek podal informaci o plánovaném vypsání výběrového řízení na pozici 

trenéra skupiny kanoistek ve Victorii VSC, bude zveřejněno na webu kanoe.cz 
 

□ Žádost KVS Praha o poskytnutí finanční výpomoci na pokrytí ztráty vzniklé pořádáním SPM Praha 2022 – na 

žádost předsedy ČSK S. Ježka, jemuž KVS adresoval dopis, byla záležitost projednána výborem SRK ČSK. 

Předseda ČSK již písemně odpověděl KVS a poděkoval za organizaci závodu, o který KVS sám ČSK požádal 

a SRK následně přidělení závodu ICF do Prahy zajistila. Připomněl klubu, že při žádosti o přidělení závodu 

ICF svazu garantoval, že akci zvládne bez finanční podpory ČSK, a vzal na vědomí, že svaz na závod SPM 

neobdrží od NSA dotaci. Pro ČSK v loňském roce bylo prioritou zajištění 3 mezinárodních vrcholných akcí 

v OH disciplínách (2xSP, 1x MEJ). SRK ČSK loni podpořil organizaci závodu finančně a materiálně v rozsahu 

téměř 250 tis. Kč. Výbor se po projednání shodl, že dodatečná podpora KVS již nebude poskytnuta a zkušenosti 

ze vzniklé situace budou uplatněny při organizaci příštích akcí ICF nebo ECA v ČR. 
 

□ NOC VS Račice – J. Boháč podal výboru informace o uskutečněné valné hromadě Národního olympijského 

centra vodních sportů Račice, z.s., o hospodaření, financích, plánovaných investicích a o schválené dohodě 

s těžební společností CEMEX o narovnání, o řešení vzniklých a státem uznaných důlních škod, vzniklých 

v důsledku vydání těžních povolení. Zmínil, že součástí dohody NOC s CEMEXem je bezplatné převedení 

pozemků na NOC, na kterých následně státní podnik DIAMO provede sanační opatření. Cílem je zastavit 

pokles hladiny vody. 

Dále informoval o konceptu informativního dokumentu NOC pro členské kluby ČVS a ČSK, ve kterém jsou 

shrnuty informace o NOC VS Račice v souvislosti s ukončením těžební činnosti v okolí račického závodiště. 

Sekretariát k tomuto dokumentu zašle na NOC připomínky. 
 

□ Jubilanti 2023 – P. Mokrý připravil a výbor schválil seznam jubilantů, významných osobností ČSK ve věku 

75let a výš, pro které zajistí výrobu upomínkového polo trička s unikátním logem.  
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□ Změna sportovního občanství běloruské kanoistky – podána informace o stavu žádosti ČSK na ICF o změnu 

sportovního občanství běloruské kanoistky, členky brněnského oddílu. Na několikátou výzvu o poskytnutí 

informací od ICF doposud žádná reakce. Seznam sportovců, který je každý rok zveřejněn na stránkách ICF 

stále není k dispozici. 

  

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Termín příští schůze výboru SRK bude 7. 2. 2023 

 


