Zápis ze 4. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 19. 5. 2020 v Praze na Strahově
přítomni: J. Boháč, P. Bednář, P. Hottmar, P. Náprstek, M. Doktor
hosté:
J. Adam, T. Ježek, Z. Krpata, P. Mokrý
1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže
□ Nouzový model domácích závodů 2020 - 12. 5. se uskutečnila společná schůze STK a RSCM. Hlavním bodem
jednání bylo řešení situace kolem organizování domácích závodů 2020. Na základě aktuálně platných opatření
Vlády ČR k omezení šíření nemoci Covid 19, zvláště pak povolení organizovat sportovní akce s max. počtem
100 (300) osob, navrhla STK a RSCM následující:
 Po zrušení všech květnových závodů rychlostní kanoistiky zrušit i všechny další závody z termínové
listiny až do 21. 6. 2020.
 S předpokladem uvolnění opatření vyzvat oddíly k pořádání malých lokálních závodů v rámci akce
„Super víkend mladých kanoistů“ ve dnech 6. – 7. 6. a 20. – 21. 6. dle dispozic, které dodá STK.
Výbor SRK návrh STK projednal a schválil, včetně zrušení všechny závody rychlostní kanoistiky z termínové
listiny až do 21. 6. 2020. Výbor podpořil a schválil návrh na uspořádání akce „Super víkend mladých kanoistů“.
Výbor SRK schválil poskytnutí finančního příspěvku oddílům na pokrytí části nákladů souvisejících
s organizováním závodu, sekretariát připraví možnosti vyplácení příspěvku pořadatelům.

□ Ú – 1/3/2020 je splněn: Z. Krpata projednal nouzový model malých meziklubových závodů na STK s RSCM
a připravil obecný návrh pro kluby.

□ „Super víkend mladých kanoistů“ - hlavními termíny pro pořádání lokálních závodů pro mládež je víkend 6. –
7. 6., druhý termín 20. – 21. 6. by byl určen pro případy, že pořadatelů na jednu skupinu oddílů bude více nebo
by chtěl někdo pořádání zopakovat. Sjednocení termínů má za cíl hlavně rozptýlit počty závodníků do více
lokalit a snáze tak dodržet vládní omezení limitovaného počtu osob na akci. Cílem je uspořádat
„nízkonákladové“ závody malých formátů, pravděpodobně jednodenní.
STK a VV důrazně upozorní všechny pořadatele, aby neporušovali „vládní nařízení“ platné v době konání
závodů. V platnosti samozřejmě zůstávají i všechny „běžné“ povinnosti pořadatele (povolení majitele vodní
plochy, záchrana, hygiena …)
Závody by měly být primárně určeny pro nejmladší závodníky – benjamínky A-B-C (ročníky 08-09-10) a
žactvo (ročníky 06-07). Ve výjimečných případech, pokud to početní limit dovolí i pro kategorie dorostenců
(ročníky 04-05). Zájem o účast juniorů a dospělých se na závodech tohoto typu nepředpokládá.
Z. Krpata rozeslal do oddílů podrobný informační email s manuálem a doporučeními, jak při organizaci závodu
v rámci super víkendu postupovat. Předpokládá se, že oddíly v regionech se domluví mezi sebou na pořadateli,
termínu a formátu závodu a tyto informace zašlou předsedovi STK Z. Krpatovi do 24. 5. 2020, finální propozice
závodů pak budou zpracovány do 31. 5. 2020. Propozice všech závodů super víkendu budou zveřejněny
najednou na webu kanoe.cz.

□ Hlavní domácí závody 2020 – Výbor po projednání schválil, že v termínu 12. – 14. 6. 2020 proběhne v Račicích

testování RDS a RDJ v omezeném počtu účastníků. Mistrovství ČR krátké tratě – Račice je plánováno
v termínu 30. 7. – 2. 8. 2020 (s možností rozšíření od 28. 7. podle aktuální situace a stávajících omezení), pro
1. náhradní ČP mládeže – Račice je navrhovaný termín 28. 8. – 30. 8.2020 (s možností rozšíření od 27. 8.) a
2. náhradní ČP mládeže - Račice 12. 9. – 13. 9.2020, Mistrovství ČR na 5 km v Praze je plánováno v termínu
26. 9. – 27. 9. 2020 (s možností rozšíření do 28. 9. státní svátek).

□ Revize termínové listiny 2020 – termínová listina závodů SRK ČSK bude upravena. Předseda STK Z. Krpata
zapracuje do termínové listiny nové podzimní termíny celostátních závodů a vyzve pořadatele regionálních
závodů, aby potvrdili termíny závodů do 21. 6. Do 30. 6. by mohla být zveřejněna revidovaná termínová listina
2020. Výbor SRK schválil provedení revize termínové listiny 2020.

□ Ú – 2/3/20 je splněn: Podpora oddílům na rok 2021 – Z. Krpata rozeslal informační email do oddílů o

rozhodnutí výboru SRK ČSK, že standardní finanční příspěvky svazu na činnost oddílům na příští rok bude
vypočítán podle žebříčků roku 2019. Předpokládá se, že z roku 2020 nebude k dispozici pro výpočet korektní
soubor dat (nebude dostatečný počet závodů). Netýká se SCM, kde bude hodnocena aktuální výkonnost r. 2020.
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□ Ú – 1/8/19 je plněn: Zajištění softwaru pro zpracování výsledků regionálních závodů – M. Slabej představil
jednoduchý software na výsledkový servis pro regionální závody. Z. Krpata projednal konkrétní požadavky a
podobu softwaru a jeho provozu. Čeká se, až bude moci být software testován na vytipovaných regionálních
závodech. Po testování bude představena finální verze.

□

Komise rozhodčích – Z. Krpata informoval, že domlouvá s předsedkyní Komise rozhodčích SRK ČSK M.
Dognerovou obsazenost závody super víkendu rozhodčími v regionech, a připraví zajištění rozhodčích na nové
celostátní soutěže, včetně možnosti rozdělení rozhodčích do skupin a zajistit tak práci rozhodčích v režimu na
dvě směny.

□ NOC Račice – byla podána informace o údržbě areálu a přípravě provozu NOC na sezonu 2020 – při kontrole

Z. Krpatou byly zjištěny některé nedokončené práce. Je potřeba zarovnat vybagrovaný materiál kolem startu
kilometru a prohloubit průplav na metě průplavu 1100m. Vedením NOC bylo přislíbeno situaci řešit a práce
včas dokončit. Dráhy jsou nataženy a startovací zařízení je po zimním servisu připraveno k instalaci.
Z. Krpata průběžně jedná s technickým ředitelem areálu a domlouvá všechny požadavky k uspořádání
testovacího závodu RD. Další kontrola připravenosti areálu proběhne 28. 5. 2020. Současně předseda STK Z.
Krpata zajistí převoz svazové techniky, nutné k zajištění závodů, včas ze skladu ČSK do Račic, tak aby
závodiště bylo plně připraveno.
Ú: 1/4/20 – Z. Krpata
T: 16. 6. 2020

□ Prázdninové termíny soustředění klubů – S ohledem na očekávaný vývoj uvolňování opatření se předpokládá,

že letní soustředění oddílů bude spadat do kategorie letních táborů, které již jsou povoleny. Bude připraven
výklad k omezujícím podmínkám a informace poskytnuta oddílům.
Ú: 2/4/20 – Z. Krpata
T: 16. 6. 2020

□ Ú – 3/3/20 odloženo: Elektronizace registračních průkazů – na zasedání výboru proběhla diskuse o

elektronizaci registračních průkazů a propojení s registrační databází pro zjednodušení administrativy. STK
projedná na dalším ze svých jednání.

□ Rozpočet STK 2020 – Z. Krpata připraví na příští schůzi upřesněný rozpočet STK

Ú: 3/4/20 – Z. Krpata
T: 16. 6. 2020

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

Financování SCM, SpS a TOP 10 – podána informace, že smlouvy s detašovanými pracovišti na rok 2020 jsou
podepsány a čerpání finančních prostředků probíhá podle metodiky.

□

Ú – 8/1/2020 trvá: Podpora trenérů v klubech – výbor diskutoval lednový návrh P. Hottmara nové vyšší a
trvalejší finanční podpory trenérů mládeže v klubech. V březnu a znovu v dubnu P. Hottmar navrhl část financí
RD 2020 smluvně použít na činnost trenérů RDJ v klubech, jako mimořádnou podporu z rozpočtu RD 2020.

□

Bodování do žebříčku SCM – RSCM se shodla, že do bodování pro rok 2021 se budou započítávat čtyři závody
a to MČR krátké tratě, dva závody ČP mládeže a MČR dlouhé tratě. Přesná kritéria výběru do SCM včetně
systému bodování budou jako každoročně upřesněna v průběhu sezóny.

□

VT Nymburk - K. Kožíšek plánuje VT v Nymburce se skupinou kanoistek v termínu od 25. 5. do 30. 5. 2020,
o průběhu soustředění podá výboru zprávu.

3.

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

□ Ú - 9/1/2020 je plněn: Smlouvy s reprezentanty 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval, že
smlouvy s reprezentanty jsou podepisovány.

□ Ú - 4/5/2019 je plněn: Tréninkové plány reprezentantů – výbor připomněl reprezentačnímu trenérovi, aby od
vedoucích RSC vyžadoval a pravidelně monitoroval plány přípravy reprezentantů. Současně, aby trenér
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.
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□ Ú – 4/3/20 trvá: Strojní investice pro státní reprezentaci – Podána informace o svazové žádosti podané na rok
2020 na MŠMT, schválené Výborem ČSK. Žádost byla v termínu podána a předběžně navržena k financování.
Veškerá doplňující dokumentace k žádosti vyžádaná ze strany MŠMT byla sekretariátem zpracována a
v termínu podána. Nyní čekáme na vydání Rozhodnutí o přidělení dotace. Realizace v r. 2020 je velmi
pravděpodobná. Připravit finanční spoluúčast z vlastních zdrojů svazu.

□ Ú - 5/3/20 trvá: Inventura majetku – Z. Krpata ve spolupráci se sekretariátem a vedoucím reprezentačních
družstev provede inventuru drobného majetku.

□ Mezinárodní závody 2020 – Z mezinárodních soutěží pro rok 2020 je zatím plánováno pouze MS-v
neolympijských disciplínách (Szeged, 23. – 27. 5. 2020) a ME (Pitesti, odložený termín zatím neurčen, ECA
upřesní během června).

□ Ú – 6/3/20 je splněn: Reprezentační testy RDS – první výkonnostní test reprezentačních družstev seniorů a

juniorů proběhne v termínu 12. – 14. 6. 2020 v Račicích. Přihlášky k testování a výběr reprezentantů zajišťuje
P. Hottmar. Testování je plánováno na omezený počet zhruba 100 závodníků s celkovým počtem do 300
účastníků. Výsledkový servis zajistí Sportis, pořadatelské služby včetně rozhodčích zajistí předseda STK Z.
Krpata. Veškeré informace a finální program zveřejní P. Hottmar 26. 5. 2020. Výbor SRK doporučuje
upozornit účastníky na minimalizaci doprovodu závodníků, aby nedošlo k překročení povoleného limitu
účastníků akce.

□ Rozpočet RDS – P. Hottmar připraví na příští schůzi upřesněný rozpočet RDS

Ú: 4/4/20 – P. Hottmar
T: 16. 6. 2020

RDJ
□ Mezinárodní závody 2020 – podána informace o zrušených závodech pro RDJ z důvodu pandemie koronaviru

- MSJ bylo ICF bez náhrady zrušeno, ve hře ještě zůstává MEJ Moskva (odložený termín zatím neurčen, ECA
upřesní během června) a OH naděje v Szegedu, kde je plánovaná mimořádná účast 18-ti letých (narozených
v r. 2002). Další plány RDJ se budou odvíjet od potvrzených termínů ze strany ECA a ICF. P. Hottmar
informoval o předběžné rezervaci v SC Nymburk 8.-15.8. a v Račicích 18.-27.8. pro soustředění pro
nominované na OH naděje

□ Ú – 7/3/20 je splněn: Reprezentační testy RDJ – výkonnostní testování RDJ proběhne společně s testováním

□

RDS v termínu 12. – 14. 6. 2020 v Račicích v omezeném počtu. Výběr testovaných juniorů provede
reprezentační trenér P. Hottmar. Konkrétní informace o plánovaném testování a účasti rozešle P. Hottmar včas
trenérům. Výbor SRK testování RDJ schvaluje
Rozpočet RDS – P. Hottmar připraví na příští schůzi upřesněný rozpočet RDS
Ú: 5/4/20 – P. Hottmar
T: 16. 6. 2020

RDM
□ Plán akcí RDM 2020 – MS-M Baerum ICF zrušila, ME-M Budapešť bylo přeloženo na říjen, čeká se na
upřesnění termínu.

□ Ú – 8/3/20 trvá: Domácí maratónské závody 2020 – všechny maratónské závody v termínové listině byly do

21. 6. 2020 zrušeny. Další vývoj maratónských závodů bude upřesněn T. Ježkem a ve spolupráci s STK bude
projednáno s pořadateli závodů.

□ Závod Slapy – Praha – první maratón sezóny je plánován v termínu 28. 6. 2020, reprezentační trenér T. Ježek
doporučuje tento závod všem reprezentantům.

□ Rozpočet RDM – T. Ježek připraví na příští schůzi upřesněný rozpočet RD

Ú: 6/4/20 – T. Ježek
T: 16. 6. 2020

4. Různé
□ SP Račice 2020 a Evropská olympijská kvalifikace – obě akce byly ze strany ICF bez náhrady zrušeny. Pokrytí

vynaložených nákladů bylo plánováno z dotace MŠMT a z příjmů z pořádání akce. Jelikož nebyl naplněn účel
dotace, tedy závod SP 2020, nemá ČSK dle předběžných informací z ministerstva na dotaci nárok. Na přípravy
do okamžiku zrušení akce byly již vynaloženy nemalé náklady. Předseda ČSK, J. Boháč zaslal dopis ministrovi
školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagovi, s rozpočtem již vynaložených nákladů a žádostí o úhradu nákladů
z dotace MŠMT.
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Ze strany MŠMT přišla negativní reakce, kde dotace na úhradu již vynaložených nákladů nemůže být
poskytnuta, protože nebyl naplněn účel dotace. Předseda ČSK, J. Boháč připraví další dopis na MŠMT
s požadavkem mimořádného řešení a uvolnění dotace na pokrytí vynaložených nákladů, pokud bude reakce
opět negativní, obrátí se na Národní sportovní agenturu.

□ Ú – 14/1/2020 trvá: Rozpočet sekce 2020 - Po vydání rozhodnutích o přidělených dotacích z MŠMT „Talent“,
„Repre“ a „Organizace sportu“ a rozdělení prostředků mezi sekce ČSK sekretariát upřesní příjmovou stránku
rozpočtu SRK. Po upřesnění další činnosti SRK ČSK v sezoně 2020, rozsahu domácích soutěží, plánu činnosti
reprezentací, rozsahu podpora oddílů, a dalším okolnostem (finanční spoluúčast na strojních investicích,
pokrytí výdajů zrušeného závodu SP v Račicích, …) bude sestaven a ve výboru sekce projednán nový návrh
rozpočtu.
Ú: 7/4/20 – J. Adam
T: 16. 6. 2020

□ Ú – 9/3/20 je splněn: Valná hromada SRK ČSK – po projednání byl zamluven termín konání VH SRK ČSK
v roce 2020 v SC Nymburk 5. 12. 2020.

□ Victoria VSC – ředitelka Victorie představila projekt vzdělávání trenérů „Trenéři do lavic“. Cílem je zajistit

odpovídající vzdělání smluvním trenérům střediska. Projekt bude představen svazům na koordinační schůzce
21. 5. 2020. Schůzky se zúčastní jako zástupce SRK ČSK P. Hottmar.

□ Specializace kanoistika na UK FTVS – podána informace o hrozbě zrušení výuky specializace kanoistiky na

UK FTVS. Akademický senát navrhuje vyřadit specializace několika olympijských sportů, včetně kanoistiky
z výuky na UK FTVS (alpské lyžování, horolezectví, veslování). Předseda ČSK J. Boháč pošle dopis děkance
fakulty a předsedovi akademického senátu s žádostí o vysvětlení, z jakého důvodu fakulta přistoupila k tomuto
kroku bez jakékoliv diskuze se Svazem.

□ Prodej svazového Fordu Transit – Výbor schválil prodej svazového vozu Ford Transit společně s vlekem
značky Sport Yacht. P. Mokrý připravil podklady k prodeji včetně odhadní ceny a navrhl postup prodeje
oslovením klubů a obálkovou metodou.

□ Inventura majetku – Výbor schválil vyřazení nepotřebného majetku z inventury a schválil čtyřčlennou
likvidační komisi ve složení: P. Mokrý, J. Adam, Z. Krpata, P. Náprstek. P. Mokrý již připravil likvidační
protokoly.

□ Konference ČSK – výbor SRK ČSK diskutoval možný termín Konference ČSK, termín po konzultaci
s ostatními sekcemi upřesní předseda ČSK J. Boháč.

Zapsal: J. Adam
Příští schůze výboru SRK se koná: 16. 6. 2020
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