Zápis ze 3. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 16. 3. 2021 v Praze na Strahově
přítomni: J. Boháč, P. Hottmar, P. Náprstek, P. Bednář, M. Doktor
omluveni: P. Mokrý, Z. Krpata, T. Ježek
hosté:
J. Adam
1.

Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže

□ Ú – 1/2/21 splněn: Příprava domácí termínové listiny 2021 – Výborem schválena termínová listina domácích

závodů 2021 čítající 44 závodů byla zveřejněna na webu kanoe.cz, kde jsou k dispozici také propozice na
jednotlivé závody. Současně bylo oddílům prezentováno, že za přetrvávajících vládních opatření v boji
s pandemií koronaviru není možné potvrdit, zda vůbec sezóna dubnovými závody začne. Při současně platných
opatřeních jsou všechny amatérské soutěže zakázány.

□ Ú – 2/2/21 trvá: Příprava variant programu soutěží 2021 podle stupňů protiepidemických omezení – v případě
regionálních soutěží STK připraví návrhy a výbor bude podle situace protiepidemických omezení vydávat
obecné doporučení pro pořadatele. Závody mohou mít i velmi výrazné omezení počtu účastníků. Výbor
projedná rozsah finanční podpory případných alternativních regionálních závodů s cílem umožnit časté
závodění mládeže při malém počtu účastníků.

□ Hlavní mezinárodní závody – Termíny hlavních mezinárodních závodů zůstávají nezměněny, včetně OH Tokio

2020, nicméně nejistota kvůli trvající pandemii koronaviru trvá. Změny termínů ze strany ICF a ECA lze
s vysokou pravděpodobností očekávat.

□ Ú – 3/1/21 splněn: Pravidla a soutěžní směrnice 2021 – Z. Krpata představil výboru finální verzi pravidel a

soutěžních směrnic pro rok 2021. Pravidla 2021 byla výborem schválena a následně se zdůvodněním zpoždění
vydána. Zveřejněny budou na webu kanoe.cz

□ 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.

□ Ú – 3/2/21 je plněn: NOC-VS Račice – Z. Krpata podal výboru informaci o 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. NOC bude objednatelem zakázky u vítěze výběrového řízení
a bude jednat s ČSK o spolufinancování projektu.

□ Ú – 1/8/20 splněn: Smlouva mezi ČSK a NOC o užívání mostu nad průplavem z vratného kanálu na 600m smlouva mezi ČSK a NOC o užívání mostu nad průplavem z vratného kanálu (most ve vlastnictví ČSK) při
jiných sportovních akcích pořádaných NOC byla zaslána vedení NOC k podpisu.

□ 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. Za SRK ČSK je do procesu zapojen M. Vávra i M.
Polanský. Registrační SW celého ČSK bude v letošní sezoně testován vyzkoušen paralelně se stávající
používanou registrací

2. Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež
□ Financování SCM, SpS a TOP 10 – P. Hottmar podal informaci o postupném podepisování smluv
detašovanými pracovišti a o zahájení čerpání prostředků v souladu s podmínkami NSA.

□ Ú – 7/1/21 je plněn: Projekt SCM a SpS 2021 – Pověřená pracovní skupina ve složení P. Hottmar, T. Ježek a

M. Pfoff pokračuje v přípravách úprav metodiky sportovní přípravy mládeže, za prvé jako reakci na zásadní
změny tratí v rychlostní kanoistice potvrzených ICF a MOV, a za druhé k potlačení rané specializace dětí a
podpoře všestranného rozvoje jejich schopností před zařazením do SCM. P. Hottmar podal výboru informaci
o proběhlých jednáních této skupiny a práci na uceleném návrhu, který bude předán k posouzení odborníkovi
na tuto problematiku.

□ VT Oboz – P. Hottmar informoval, že tradiční jarní kempy na Obozu jsou stále plánovány, ale vládní omezení
a s tím i nejistota jejich organizace trvají. P. Hottmar situaci sleduje a o případném zrušení kempů bude
zainteresované oddíly a trenéry včas informovat.
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3.

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

RDS
□ Ú – 8/1/21 je plněn: Smlouvy s reprezentanty 2021 – reprezentační trenér P. Hottmar rozeslal reprezentantům
smlouvy k podpisu na rok 2021, aby byly včas ještě před začátkem sezony podepsány.

□ Ú – 9/1/21 splněn: Rozpočet RDS 2021 – reprezentační trenér P. Hottmar připravil návrh předběžného
rozpočtu RDS na rok 2021 podle dosud známého rozsahu mezinárodních soutěží, včetně zajištění účasti týmu
na OH a nákladů na testování Covid-19. Rámec navrženého rozpočtu byl výborem po projednání schválen.
Rozpočet bude dále upravován v návaznosti na změny v závodní sezóně.

□ Příprava reprezentantů – P. Hottmar podal informaci o probíhajících zahraničních VT, zajišťovaných

rezortními centry v součinnosti se svazem. Příprava na nejistou olympijskou sezonu dosud probíhá bez
komplikací, sportovci se připravují v teplejších klimatických podmínkách a mají k dispozici potřebnou
podporu. Po návratu tréninkových skupin je zajištěno testování na Covid-19. Výbor vzal informace na vědomí.

□ Ú – 10/1/21 splněn: Realizační tým reprezentačního družstva a odměňování resortních trenérů – Sekretariát

zajistil podepsání smluv členů realizačního týmu reprezentačních družstev a trenérů RSC za činnost pro státní
reprezentaci na rok 2021.

□ OH Tokio 2020 – M. Doktor s P. Hottmarem podali aktuální informace o přípravách aklimatizačního kempu

našeho týmu bezprostředně před OH v japonském Susaki, a o novinkách v organizačních přípravách her. Výbor
vzal informaci na vědomí.

□ Nominační závod RDS – zahájení závodní sezony v dubnu je vzhledem k trvajícím vládním omezením zatím

velmi nejisté. Prioritou je uspořádat nominační závod dospělých pro potřeby sestavení nominací pro evropskou
dokvalifikaci na OH a SP Szeged a SP Barnaul (globální OH do-kvalifikace). Sekretariát proto připraví a zajistí
prostřednictvím Národní sportovní agentury žádost o udělení výjimky MZ ČR ze zákazu konání hromadných
akcí včetně hygienických a epidemiologických opatření a to NZ RDS Račice v termínu konání 22. - 25. 4.
2021 v omezeném počtu účastníků, pouze profesionálů.
Ú: 1/3/21 – J. Adam
T: 24. 3. 2021
□ Mezinárodní soutěže 2021 – P. Hottmar podal informaci k přípravám organizace výjezdu na na EQ-OH a SP
Szeged 12.-15. 5. a SP Barnaul 20.-23. 5. Termíny podání přihlášek se blíží, stejně tak závazná objednávka
ubytování. Situace zůstává prozatím stále nejistá, ICF dosud nevydala žádné stanovisko. Bude postupováno
podle aktuálních informací z ICF.

RDJ
□ Ú – 5/2/21 je plněn: Plánované akce RDJ 2021 - P. Hottmar podal výboru informaci o zrušení dalšího

plánovaného VT v italské Peschieře. Bohužel epidemická situace se nemění a v současnosti je obtížné cokoliv
plánovat, vývoj situace bude i nadále průběžně vyhodnocován a trenéři závodníků RDJ budou o aktuálních
možnostech informováni.

□ Ú – 12/1/21 splněn: Rozpočet RDJ 2021 – reprezentační trenér P. Hottmar připravil návrh předběžného rozpočtu
RDJ na rok 2021 podle dosud známého rozsahu mezinárodních soutěží, nákladů na testování Covid-19. Rámec
navrženého rozpočtu byl výborem po projednání schválen. Rozpočet bude dále upravován v návaznosti na
změny v závodní sezóně.

RDM
□ Ú – 14/1/21 splněn: Rozpočet RDM - Reprezentační trenér RDM T. Ježek představil výboru návrh rozpočtu
RDM na sezonu 2021. Rámec navrženého rozpočtu byl výborem po projednání schválen. Rozpočet bude dále
upravován v návaznosti na změny v závodní sezóně.

□ SP v maratonu 2021 – T. Ježek informoval výbor o podrobnostech rozhodnutí ICF přidělit závod SP-M v roce
2021 francouzskému pořadateli. Závod SP-M se uskuteční v termínu 19. – 20. 6. 2021 na olympijském kanále
v Paříži.

□ M-ČR v maratonu 2021 – podána informace, že po schválení výborem a podání žádosti ICF o zařazení závodu

do mezinárodního termínového kalendáře ICF jako Prague International Canoe Marathon, byla žádost o
zařazení ze strany ICF schválena a tento závod již figuruje v oficiální mezinárodní termínové listině ICF 2021.
Pořadatel KVS Praha doplní potřebně propozice a odkaz na webové stránky závodu. Již nyní pořadatel
informoval o zájmu některých německých a rakouských klubů se závodu účastnit.
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4. Různé
□ Správa objektů ČSK – P. Bednář informoval výbor o pokračujícím jednání s Českými přístavy, a.s., o možné
směně pozemků na Císařské louce. Přístavy mají zájem o pozemek ČSK, sousedící loděnicí Spojů Praha
(nevyužitelný pro provozování kempu), ČSK by výměnou požadoval pás pozemku Přístavů před tribunou
stadionu vodních sportů pro přímý přístup ČSK k vodě. Po rozdělení pozemku v katastru, připomínkoval ČSK,
s využitím právní podpory AK HJF, návrh smlouvy o směně, připravené Českými přístavy. Připomínky ke
smlouvě budou zaslány Českým přístavům, a.s. k vyjádření.

□ Ú – 15/1/21 splněn: Rozpočet sekce – Po obdržení koncepce Rozhodnutí o přidělení dotace NSA sekretariát

představil výboru souhrnný předběžný rozpočet sekce na rok 2021. Rámec navrženého rozpočtu byl výborem
po projednání schválen. Rozpočet bude dále upravován v návaznosti na změny v závodní sezóně.

□ Ú – 6/2/21 splněn: Valná hromada SRK ČSK 2020 – sekretariát rozeslal zástupcům oddílů dotazník pro

vyjádření k možnostem konání odložené VH sekce. Spolu s dotazníkem byla také oddílům zaslána ke schválení
nominace delegátů SRK ČSK na Konferenci ČSK 2021. J. Adam předložil členům výboru výsledek hlasování.
Drtivá většina oddílů (35 ze 42 hlasujících) preferuje variantu „uspořádat VH SRK ČSK 2020 až to pandemická
situace dovolí, pokud to nebude možné do května 2021, tak VH za rok 2020 nesvolávat, postačí písemná
dokumentace“. Výbor SRK ČSK vzal výsledek hlasování na vědomí a rozhodl, že i nadále bude připravovat
prezenční formu VH SRK ČSK na nejbližší možný termín s tím, že pokud nebude možné do konce května
2021 VH uspořádat, tak se VH SRK ČSK za rok 2020 neuskuteční. Pro tento případ mají oddíly k
dispozici podrobné písemné zprávy o činnosti a hospodaření sekce za rok 2020, připravené a rozeslané v rámci
svolání valné hromady sekce v původním termínu.
Výbor SRK ČSK vzal také na vědomí schválení navržené nominace delegátů SRK ČSK na Konferenci ČSK
2021, která je plánována v druhé polovině června.

□ Ú – 7/2/21 je splněn: Evropská kanoistická asociace – na návrh Výboru SRK a po projednání s M.

Dognerovou, předsedkyní rozhodčích SRK ČSK a mezinárodní rozhodčí, sekretariát odeslal v termínu návrh
její nominace do technické komise ECA. Volba do orgánů a komisí ECA proběhne na zasedání Boardu ECA
20. 3. 2021.

□ Kandidatura pořádání ME 2024 v Račicích – podána informace o odeslané oficiální kandidatuře ČSK na
uspořádání ME v Račicích 2024, zpracované P. Šebestou. Výběr pořadatelů evropských kanoistických soutěží
bude znám po zasedání Boardu ECA 20. 03. 2021.

□ Nastavení režimu plavby v Praze na Vltavě – J. Boháč podal informaci o reakci ČSK na výzvu Státní
plavební správy – pobočky Praha, k nastaveným podmínkám režimu plavby ve dvou úsecích Vltavy
v Praze - od PK Štvanice proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni (4,5 km), a od stadionu
vodních sportů na Císařské louce proti proudu k Barrandovskému mostu v délce 2 km zavedeným
v roce 2015. SPS bude nastavení podmínek přehodnocovat. ČSK ve stanovisku vyjádřil podporu
zachování současného nastavení, a to plavbu ve výtlaku motorových plavidel v těchto úsecích, a
navrhl rozšířit toto opatření i v úsecích Barrandovský most – Branický most (Inteligence) a železniční
most na Výtoni – Stadion vodních sportů na Císařské louce, a to po celý rok, nikoliv pouze v sezónním
období.

Zapsal: J. Adam
Příští schůze výboru SRK se koná: 20. duben 2021
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