Zápis ze 4. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 20. 4. 2021 v Praze na Strahově
přítomni: J. Boháč, P. Hottmar, P. Náprstek, P. Bednář, M. Doktor
omluveni:
hosté:
J. Adam, Z. Krpata, T. Ježek
1.

Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže

□ Domácí termínová listina 2021 – V souvislosti s přetrvávajícími vládními opatřeními v boji proti pandemii

koronaviru, omezení pořádání hromadných akcí, Výbor SRK – ČSK po projednání rozhodl, že všechny soutěže
do 2. 5. jsou zrušeny a v původních termínech se nemohou uskutečnit. O náhradním termínu či zrušení I. závodu
ČP M-ČR 5 km rozhodne Výkonný výbor SRK ČSK podle vývoje epidemiologické situace. O náhradních
termínech či zrušení závodů, které neproběhnou od 4. 4. do 2. 5. rozhodne podle svých možností a vývoje
epidemiologické situace jejich pořadatel.
NZ RDS 22. - 24. 4. – výjimkou je nominační závod RDS, výbor rozhodl o jeho uskutečnění na základě udělené
výjimky MZ ČR ze zákazu konání hromadných akcí ve dnech 22. – 24. 4. za přesně stanovených podmínek a
je určen pouze pro závodníky zařazené do RSC (Dukla, Victorie). Z. Krpata podal informaci o připravenosti
areálu NOC na nominační závod. Nastavené hygienické podmínky budou dodrženy podle udělené výjimky.
Závod mládeže v původním termínu ČP 7. - 9. 5. - ČSK podal žádost o výjimku ze zákazu konání hromadných
akcí na nadcházející pohárový závod mládeže v Račicích v termínu 7. - 9. 5. Žádosti bylo ze strany NSA a MZ
ČR vyhověno s nastavenými přísnými podmínkami, a to: denní limit v areálu NOC Račice 100 osob, povinnost
absolvovat PCR test, v současné době bez možnosti ubytování dle platných vládních nařízení. Po diskusi se
výbor rozhodl uspořádat závod ve dvou dnech 8. - 9. 5. pouze pro členy SCM. Předseda STK Z. Krpata navrhne
formát závodu, tak aby byly dodrženy všechny závazné podmínky stanovených v udělené výjimce. Závod bude
sloužit k porovnání výkonnosti členů SCM bez bodování do žebříčku a do ČP.
Ú: 1/4/21 – Z. Krpata
T: 15. 5. 2021
NZ RDJ a U23 Račice – červnový NZ RDJ a U23 zůstává plánován v původním termínu, sekretariát podá
žádost přes NSA o udělení výjimky ze zákazu konání hromadných akcí podle stupně rozvolnění.
Ú: 2/4/21 – J. Adam
T: 15. 5. 2021
Výbor dále rozhodl, že pro další postup v organizaci soutěží bude spolu s STK sledovat vývoj vládního
rozvolňování a o možnosti pořádání regionálních soutěžích v měsíci květnu bude předseda STK Z. Krpata
pořadatele informovat. Současně se prověří možnosti žádat o výjimku pořádání hromadných akcí i na
regionální soutěže.

□ Ú – 2/2/21 trvá: Příprava variant programu soutěží 2021 podle vývoje protiepidemických omezení – Výbor

SRK ČSK vyzval všechny pořadatele plánovaných regionálních závodů, i další oddíly, aby byli připraveni
uspořádat lokální závody i za malého počtu účastníků (např. 50-100), jakmile dojde k uvolnění podmínek
umožňující závody. Cílem je umožnit závodit mládeži i v minimálním rozsahu a motivovat je tak k
soustavnému tréninku. Závody je nutné připravit tak, aby splňovaly podmínky aktuálně platných vládních
nařízení. SRK ČSK je připravena improvizované závody, jejichž propozice STK schválí, podpořit finančním
příspěvkem.

□ Hlavní mezinárodní závody – výbor vzal na vědomí, že ICF oznámila první změnu v termínové listině hlavních
mezinárodních soutěží a to přeložení termínu MSJ a U23 Montebelo na září 2021. Německý pořadatel nedostal
od tamní vlády povolení uspořádat ME v Duisburgu, proto byl nucen ME seniorů zrušit. Po oznámení této
informace ECA oslovila národní federace, zda by některý pořadatel neměl zájem uspořádat ME, přihlásili se
Poznaň a Szeged, ECA v nejbližších dnech rozhodne, komu náhradní pořadatelství ME přidělí a v jakém
termínu. Ostatní termíny hlavních mezinárodních soutěží zůstávají nezměněny, včetně OH Tokio 2020,
nicméně nejistota kvůli trvající pandemii koronaviru trvá.

□ Ú – 3/2/21 je plněn: NOC-VS Račice – Z. Krpata podal výboru informaci o průběhu 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. Předpokládaný odhad prací byl vyčíslen na 1mil. Kč.
Výběr dodavatele projektu zajistí J. Kucián. NOC bude objednatelem zakázky u vítěze výběrového řízení a
bude jednat s ČSK o spolufinancování projektu.
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□

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 oběma stranami podepsána.

□

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. Na základě zpětné vazby správce portálu S. Ježek
registrační SW upravuje a přidává nové funkce. 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, že smlouvy s detašovanými pracovišti na rok
2021 jsou podepsány a čerpání finančních prostředků probíhá v souladu s podmínkami NSA a platnými
vládními omezeními v oblasti sportu.Výbor vzal informaci na vědomí.

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

M. Pfoff úpravou 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, připravila návrh nového postupu obecného testování
mládeže. Výstup byl zaslán Radě SCM k připomínkám. Výbor SRK ČSK návrh projednal a po diskusi byl
návrh nového postupu obecného testování mládeže schválen. Před zveřejněním nové metodiky obecného
testování mládeže bude návrh zaslán ke konzultaci odborníkovi zabývající se touto problematikou na UK
FTVS a poté bude upraven do konečné podoby.

□ VT Oboz – na návrh reprezentačního trenéra a po projednání v Radě SCM rozhodl výbor s ohledem na platná
vládní nařízení o zrušení výcvikových táborů na Obozu. Oddíly byly o zrušení informovány.

□ Testovací závod SCM Račice – na základě udělené výjimky ze zákazu pořádání hromadných akcí proběhne

v termínu 8. – 9. 5. v NOC Račice testovací závod členů SCM (pouze dorost a junioři) za velmi přísných
hygienických podmínek. Závod bude sloužit k porovnání výkonnosti členů SCM, nebude započítáván do
bodování žebříčku SCM a do ČP.

3.

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

RDS
□ Ú – 8/1/21 je plněn: Smlouvy s reprezentanty 2021 – reprezentační trenér P. Hottmar podal informaci, že
smlouvy s reprezentanty na rok 2021 jsou postupně podepisovány, tak aby byly podepsány ještě před prvním
mezinárodním startem reprezentačního družstva na SP v Szegedu. Vzato výborem na vědomí.

□ Příprava reprezentantů – P. Hottmar podal informaci o proběhlé přípravě reprezentantů na zahraničních VT

v lepších klimatických podmínkách. VT, zajišťovaných rezortními centry v součinnosti se svazem proběhly i
přes komplikace s cestováním bez problému. V současné době se již většina reprezentantů připravuje na NZ
RDS v NOC Račice. Výbor vzal informace na vědomí.

□ OH Tokio 2020 – P. Hottmar podal informaci o zajištění transportu lodí do Japonska. P. Mokrý zařídil přepravu

lodí s výrobcem NELO, který je schopen doručit lodě do Japonska včas, aby byly k dispozici již na
aklimatizační kemp v Susaki. Dopravu lodí do Portugalska zajistí posádka V. Stejskal a P. Rothmeier, lodě
musí být v Portugalsku nejpozději 4. 5. Výbor postup schválil.

□ Mezinárodní soutěže 2021 – Podána informace o přípravách na nejbližší plánované akce reprezentačního

družstva, EQ-OH a SP Szeged 12. - 15. 5. a SP Barnaul 20. - 23. 5. Vše je organizačně zajištěno, akce jsou
v rozpočtu, nominace vzejde z NZ RDS. Po oznámení zrušení ME v Dusiburgu ECA v nejbližších dnech
rozhodne o náhradním pořadateli ME, prozatím se přihlásili Poznaň a Szeged. ICF oznámila přesunutí termínu
MS U23 Montebelo na září. Výbor vzal informaci na vědomí.

□ Ú – 1/3/21 splněn: Nominační závod RDS proběhne na základě udělené výjimky MZ ČR ve dnech
22. - 24. 4. P. Hottmar výbor informoval o připravenosti závodu.

RDJ
□ Plánované akce RDJ 2021 – Výbor po projednání vzal na vědomí, že i přes zlepšování epidemické situace je
v současnosti obtížné cokoliv plánovat. Vývoj situace bude i nadále průběžně vyhodnocován a trenéři závodníků
RDJ budou o aktuálních možnostech společné přípravy a o akcích informováni.
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□ Plánované soutěže RDJ – v původním termínu ČP mládeže, 8. – 9. 5. proběhne na základě udělené výjimky

ze zákazu konání hromadných testovací závod členů SCM (dorost a junioři), NZ RDJ a U23 v červnu je
plánován v původním termínu, jeho rozsah bude záležet na stupni rozvolnění a podmínkách výjimky MZ ČR.

RDM
□ Plánované akce RDM – reprezentační trenér maratonu T. Ježek podal informaci o plánovaných akcích
reprezentačního družstva. Prozatím potvrzeno konání SP-M v Paříži v termínu 19. – 20. 6. 2021 a ME-M v
Moskvě 8. – 11. 7. 2021. Výjezd na SPM Paříž je organizačně připravován.

□ Domácí soutěže a ČPM – Výbor vzal na vědomí, že z dubnových závodů byl zrušen Orlický maraton, součást
ČPM, další nejbližší závod je Slapy – Praha, který je připravován a prozatím plánován v původním termínu.

4. Různé
□ Správa objektů ČSK – P. Bednář informoval výbor, že z Českých přístavů, a.s., zatím nepřišla nabídka

pozemku ke směně na Císařské louce, ani reakce na připomínky ČSK k návrhu směnné smlouvy, které byly
zaslány Českým přístavům, a.s. k vyjádření.

□ Program podpory sportu v hl.m. Praze pro rok 2021 – J. Adam informoval že ČSK obdržel rozhodnutí o

přidělení grantu MHMP z programu podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze pro rok 2021 pro pražské
kluby na další období. Přidělená částka se oproti předchozímu období opět snížila a je oproti roku 2018 téměř
poloviční. Výbor vzal informaci na vědomí. Dotační podpora sportu v Praze bude projednána na Výboru ČSK.

□ Valná hromada SRK ČSK 2020 – Výbor SRK ČSK diskutoval možnost konání valné hromady sekce se

závěrem, že rozhodne o konání či zrušení VH SRK ČSK za rok 2020 do 15. 5. 2021 s tím, že pokud se VH
SRK ČSK nebude moci uskutečnit, postačí oddílům již zaslané podrobné písemné zprávy o činnosti a
hospodaření sekce za rok 2020, jak potvrdily oddíly naprostou většinou hlasů v korespondenčním hlasování.
Vše bude záležet na stupni rozvolňování vládních opatření.

□ Evropská kanoistická asociace – J. Boháč podal informaci, že předsedkyně komise rozhodčích SRK ČSK M.
Dognerová byla zvolena do tříčlenné technické komise Canoe Sprint ECA.

□ Kandidatura pořádání ME 2024 v Račicích – J Boháč informoval, že pořadatelem ME v rychlostní kanoistice
2024, kde kandidoval vedle dalších lokalit i ČSK s Račicemi, byl boardem ECA zvolen maďarský Szeged.

□ Povodí Vltavy – M. Doktor informoval o plánované videokonferenci s účastníky řízení k nastaveným

podmínkám pro režim plavby motorových plavidel na Vltavě od Prahy až po vodní nádrž Slapy. M. Doktor se
zúčastní jednání za ČOV. ČSK zaslal k jednání své stanovisko.
J. Boháč informoval o výrazném navýšení nájemného některým pražským klubům za pozemky ve vlastnictví
Povodí Vltavy, státního podniku zřizovaného Ministerstvem zemědělství ČR. Předseda J. Boháč oslovil
dopisem vedení a kontrolní orgány Povodí Vltavy s upozorněním na skutečnost, že se stát chová v rozporu se
zákonem o podpoře sportu, a se žádostí o přehodnocení výše nájmu pozemků pro sportovním spolky pracující
s mládeží. Výbor vzal informaci na vědomí.

Zapsal: J. Adam
Příští schůze výboru SRK se koná: 25. květen 2021
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