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Zápis z 6. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 15. 6. 2021 v Praze na Strahově 
 

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

1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže  
 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

Domácí termínová listina 2021 – Výbor projednal aktuální stav pandemických omezení pro sport, v současnosti 

je povoleno organizování hromadných akcí v omezeném počtu 500 účastníků a 2000 diváků za jasně 

stanovených podmínek. Výbor rozhodl že v nadcházejících červnových víkendech se naplno rozjedou 

regionální soutěže i s těmi přeloženými z jarních měsíců, kdy se nesmělo závodit. Aktuální revidovaná 

termínová listina bude k dispozici na webu kanoe.cz. 

Byly potvrzeny zbývající hlavní soutěže domácí termínové listiny a závody ČP - M-ČR krátké tratě Račice 

(29.7. – 1.8. 2021), M-ČR v kanoistickém maratonu Praha (7.8. 2021), M-ČR dlouhé tratě – o pořadateli bude 

rozhodnuto (18. – 19.9. 2021) a ČP mládeže ve vytrvalosti Týn n/Vlt. (25. – 26.9. 2021). 
 

M-ČR krátké tratě Račice – po informaci předsedy STK výbor diskutoval, jak vyřešit poplatky za vjezd do 

areálu, parkování a stanování při M-ČR. Výbor se přiklonil k řešení poplatky za parkování a stanování 

nevybírat. Z. Krpata projedná nastavení podmínek poplatků pro M-ČR s organizátorem, NOC vodních sportů 

Račice.                                                                                                     Ú: 1/6/21 – Z. Krpata 

                                                                                                                 T: 15. 7. 2021 
                                                                                        

□ Hodnocení ČP benjamínků – předseda STK informoval o uskutečněných závodech pro mládež v Chomutově 

a Kojetíně. Po částečném rozvolnění protiepidemických opatření a povolení hromadných akcí s omezeným 

počtem účastníků a jasně stanovenými pravidly se plánované závody konaly. Oba pořadatelé, Chomutov a 

Kojetín byli velmi dobře připraveni a uspořádali závod ČP benjamínků bez problému, za dodržení všech 

hygienických podmínek a oba závody byly ze strany účastníků i STK hodnoceny velmi pozitivně. Smlouvy o 

organizaci závodu s oběma pořadateli jsou podepsány. 
 

□ Hodnocení NZ juniorů a U23 – Z. Krpata informoval výbor, že po další vlně rozvolnění omezení byl navýšen 

limit účastníků pro konání hromadných akcí, takže závod NZ juniorů a U23 a zároveň po revizi termínové 

listiny I. ČP mládeže se mohl v Račicích uskutečnit v původním plánovaném rozsahu. Všechna hygienická 

opatření byla dodržena a ze sportovně technického hlediska závod proběhl bez problému. Předseda STK dále 

informoval, že po schváleném snížení disciplín byla mezi starty větší časová rezerva a zároveň tlumočil 

pozitivní ohlasy z klubů na úpravu programu a nezařazení benjamínků do programu NZ. Kluby preferují 

ponechat samostatný závod pouze pro benjamínky - ČP benjamínků. 
                                                                                                                

□ 
 

Hlavní mezinárodní závody – P. Hottmar a Z. Krpata potvrdili, že termíny hlavních mezinárodních soutěží 

ECA a ICF zůstávají nezměněny.   

□ 

 
 

□ 

 
 

 
 

□ 

 
 

Ú – 3/2/21 je plněn: NOC-VS Račice – Z. Krpata podal výboru informaci o průběhu výběru dodavatele na 

statické zajištění mostu na 1200m. Výběr dodavatele, které zajišťuje J. Kucián je v procesu.  
 

Valné hromady NOC vodních sportů Račice, z.s. a Sportcentrum Račice, a.s. – J. Boháč informoval výbor o 

proběhlých VH a hospodaření obou subjektů. Zápisy z jednání valných hromad včetně výsledků hospodaření 

jsou založeny na ČSK. Vzhledem k roku pandemických uzavírek bylo hospodaření spolku i akciové společnosti 

překvapivě dobré. 
 

Výběrové řízení na pořádání mezinárodních soutěží v NOC Vodních sportů Račice – J. Boháč podal informaci 

o úspěšném dokončení jednacího řízení bez uveřejnění o výběru dodavatele pro pořádání mezinárodních 

kanoistických soutěží, jež jako jediné závodiště s mezinárodními standardy splňuje a bylo vybráno NOC 

vodních sportů Račice. ČSK tak plní povinnosti vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek. 
                                                                                                                                                                                   

□ 
 

 

 

Ú – 3/3/20 je plněn: Elektronizace registračních průkazů – Nový registrační portál ČSK je hotov a sekce ČSK 

ho již testují a konzultují jeho funkcionality se správcem S. Ježkem. Na základě zpětné vazby správce portálu 

S. Ježek registrační SW podle požadavků sekcí dál upravuje. Registrační SW celého ČSK je v letošní sezoně 

testován a  vyzkoušen paralelně se stávající používanou registrací. 

 

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

□ 

 

Schůze Rady SCM – vedoucí SCM P. Hottmar zaslal výboru souhrnnou zprávu z jednání RSCM, které 

proběhlo 11. 6. 2021 v Račicích. Na programu jednání bylo bodování do žebříčků SCM a SpS, nastavení počtu 

započítaných disciplín pro 1. kolo výběru do SCM a návrh na změnu obecných testů 2. kola výběru do SCM. 

J. Boháč doplnil informaci o průběhu jednání a vnímání změn obecných testů ze strany trenérů mládeže.  
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□ 

 

Ú – 7/1/21 je plněn: Projekt SCM a SpS 2021 – P. Hottmar informoval výbor o finálním návrhu obecného 

testování SCM včetně metodických podmínek. Tento návrh byl projednán RSCM na její schůzi v Račicích. 

Výbor SRK ČSK připravený návrh jednomyslně schválil. Nová testovací baterie včetně metodických 

podmínek bude zveřejněna nejpozději 30. 6. 2021. Bodovací tabulky budou ještě nastaveny a v průběhu sezony 

zveřejněny. Pro zájemce proběhne v Račicích 30. 8. 2021 zkouška nových disciplín obecného testování. 

.                                                                                                               Ú: 2/6/21 – P. Hottmar 

                                                                                                                T: 30. 7. 2021 
 

□ 

 

Bodování do žebříčku pro SCM 2022 – RSCM na své poslední schůzi navrhla počet startů, které se budou 

započítávat do bodování 1. kola výběru SCM. Všechny kategorie si započítají jeden neúspěšnější start na 

dlouhé trati, na krátkých tratích žactvo 2, dorost a junioři 3 starty. Nejúspěšnější starty se závodníkům budou 

vybírat ze závodů ČP na singlech a deblech. Přesná kritéria výběru do SCM včetně systému bodování a počty 

vybraných v jednotlivých kategoriích určí RSCM po M-ČR krátké tratě. Výbor po prezentaci postupu a krátké 

diskusi návrh schválil. Informovat o rozhodnutí oddíly.                       Ú: 3/6/21 – P. Hottmar 

                                                                                                                T: 30. 6. 2021 
 
 

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

RDS    

□ 

 

OH Tokio 2020 – P. Hottmar podal informaci o finální nominaci realizačního týmu pro OH Tokio 2020, složité 

administraci povinné dokumentace pro každého účastníka a přípravách aklimatizačního kempu v Susaki před 

vlastními hrami. Výbor pro potřeby ČOV nominaci realizačního týmu schválil. Závodní olympijské dresy jsou 

ve výrobě, budou hotovy včas před odletem na aklimatizační kemp. 
                                                                                                      

□ 

 

Hodnocení ME Poznaň – reprezentační trenér P. Hottmar hodnotil vystoupení českých reprezentantů na ME 

v Poznani pozitivně. M. Fuksa se stal dvojnásobným Mistrem Evropy na tratích C1 1000m a 500m, čtyřkajak 

předvedl velmi solidní výsledek 5. místem. Na základě výsledků z ME Poznaň byl již nominován na MS v 

Kodani M. Fuksa. Výbor vzal informaci na vědomí a poděkoval P. Hottmarovi za zajištění výjezdu početné 

výpravy. 
                             

□ 

 

Příprava posádky K4 500m muži – asistent reprezentačního trenéra pro posádky J. Štěrba zaslal výboru 

hodnocení přípravy posádky K4 500m muži a hodnocení prvních mezinárodních soutěží. Proces přípravy 

komentoval P. Hottmar s tím, že vzájemná spolupráce trenérů i závodníků je dobrá a považuje zvolený způsob 

přípravy K4 za přínosný. 
 

□ 

 

Nominace RD U23 – P. Hottmar předložil a komentoval nominaci reprezentačního družstva pro ME U23 

v Poznani. Zmínil také organizační zajištění akce. Výbor vzal nominaci a informaci na vědomí. 
 

□ 

 

Nominace RDS – reprezentační trenér P. Hottmar informoval, že upřesní nominační kritéria pro MS v Kodani,  

vypíše nominační disciplíny, trenéři budou o podmínkách informováni. Nominace na MS v Kodani proběhne 

z MČR krátké tratě Račice.  
 

□ 

 

Super cup Oklahoma 2021 – Výbor obdržel informaci, že Mezinárodní kanoistická federace poslala pozvánky 

M. Fuksovi a J. Dostálovi na akci Super cup, který v letošním roce hostí Oklahoma, USA. Jedná se o promo 

soutěž ICF na nestandardních tratích s prize money jen pro úzký okruh pozvaných nejlepších závodníků. 

 
 

RDJ 
 

 

□ Plánované akce RDJ 2021 – P. Hottmar podal informaci o aktuálním stavu plánovaných akcí a přípravných 

kempů RDJ. Nejbližší akcí je v termínu 24. – 27. 6. 2021 MEJ v polské Poznani. Výjezd je organizačně zajištěn. 

  

□ Ú – 1/5/21 je splněn: Nominace RDJ – reprezentační trenér P. Hottmar představil výboru nominaci 

reprezentačního družstva juniorů na MEJ Poznaň. Výbor navrženou nominaci po projednání schválil. Následně 

P. Hottmar upřesnil nominační kritéria pro MSJ Montemor, které bylo odsunuto z července na září, což změnilo 

některé postupy. Výbor úpravu nominačních kritérií na MSJ schválil. 
 

□ Rozpočet RDJ 2021 – P. Hottmar a J. Adam podali informaci o průběžném čerpání rozpočtu RDJ, čerpání 

probíhá v souladu s  plánovaným rozpočtem. Vzato na vědomí. 
 

□ Hodnocení Mezinárodní regaty Bratislava – účast na mezinárodní regatě splnila účel a byla hodnocena 

pozitivně, mladé naděje se mohly porovnat s mezinárodní konkurencí. Z rozpočtu RDJ byla účast hrazena 

pouze nejlepším juniorům, ostatní samoplátci. 
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□ Hodnocení přípravy kanoistek – výbor požádal reprezentačního trenéra P. Hottmara, aby vyžádal od trenéra 

kanoistek K. Kožíška průběžnou informativní zprávu o přípravě kanoistek od začátku  sezony. 

 
RDM  

□ 

 

 

Plánované akce RDM –  reprezentační trenér maratonu T. Ježek podal informaci o organizačních přípravách  

výjezdů na plánované akce RDM, SP-M Paříž v termínu 19. – 20. 6. 2021 a ME-M v Moskvě 8. – 11. 7. 2021. 

Výbor vzal informace o přípravách na vědomí, potvrdil schválení nominací (předběžně e-mailem). Výjezdy 

proběhnou v rámci plánovaného rozpočtu. 
 

□ 

 

Domácí soutěže a ČP-M – T. Ježek zhodnotil proběhlý Orlický maraton, který se konal v náhradním termínu 

29. 5. 2021. Informoval, že další nejbližší závod ČP-M je závod Slapy – Praha, který je připravován. 
                                                                                            

            4.   Různé 
 

□ 

 

Ú – 2/5/21 splněn: Správa objektů ČSK – správce objektů ČSK P. Bednář připravil dodatek smlouvy 

k výborem schválenému odpuštění splátky za druhé čtvrtletí, o které podala žádost společnost Airwaynet, 

nájemce kempu na Císařské louce. Splátku za první čtvrtletí nájemce uhradil i přes uzavření ubytovacích 

zařízení. 
 

□ Ú – 3/5/21 splněn: Valná hromada SRK ČSK 2020 – sekretariát rozeslal oddílům informaci, že se na základě 

rozhodnutí Výboru SRK ČSK valná hromada sekce 2020 konat nebude. Situace byla písemně konzultována 

s oddíly, které mají k dispozici již zaslané podrobné písemné zprávy o činnosti a hospodaření sekce za rok 

2020. Postup je v souladu se stanovami ČSK.  
 

□ 

 

Ú – 4/5/21 je plněn: Rozpočet sekce 2021 – sekretariát předložil výboru dosavadní průběh čerpání rozpočtu a 

revidovaný rozpočtový plán 2021. Do příští schůze výboru připraví podrobné pololetní čerpání rozpočtu sekce 

a ve spolupráci s předsedou STK Z. Krpatou a reprezentačním trenérem P. Hottmarem upřesněný revidovaný 

rozpočet sekce 2021. 
 

□ Ú – 5/5/21 je splněn: Media plán sekce 2021 – Náklady na mediální pokrytí činnosti sekce byly zapracovány 

do aktualizovaného rozpočtu. Jedná se o náklady na pokrytí významných mezinárodních i domácích soutěží 

v České televizi zajištěno S. Ježkem a komunikaci na sociálních sítích zajišťováno specialistkou B. Žehanovou. 
  

□ Ú – 6/5/21 je plněn: Strojní investice pro státní reprezentaci a talentovanou mládež – výbor projednal návrhy 

na pořízení materiálu investičního charakteru pro státní reprezentaci a talentovanou mládež od reprezentačního 

trenéra P. Hottmara a předsedy STK Z. Krpaty a souhlasil s návrhy na pořízení nového čtyřkajaku, mikrobusu 

a novou sadu kapes ke startovacímu zařízení. Sekretariát po obdržení přesné specifikace pořizovaného 

materiálu připraví podání společné svazové žádosti. 
 

□ Ú – 7/5/21 je plněn: Konference ČSK – sekretariát ve spolupráci s ostatními sekcemi připravil písemné 

podklady a rozeslal pozvánky delegátům. Výbor ČSK projednal a schválil představit na Konferenci 

aktualizované vzorové jednací a volební řády pro VH sekcí připravené ve spolupráci s právním oddělením 

ČUS.  
 

□ Výstroj reprezentačních družstev 2021 – 2024 – J. Boháč podal informaci o probíhajícím jednání s Alpine- pro 

o přípravě nové svazové kolekce reprezentačních souprav na další období, do OH 2024, společné pro všechny 

sekce svazu. Alpine pro zaslal svazu vzorky materiálu a velikostí připravované kolekce k vyzkoušení a 

připomínkám. 

Správce skladu reprezentačních souprav M. Bouší připraví statistiku čerpání za minulé období a předloží 

inventuru skladu. Na základě těchto dat připraví sekce návrhy na požadavky počtů a velikostí. Následovat bude 

obchodní část jednání. Výhodou případného pokračování sponzorské spolupráce s AP je kontinuita využití 

části staré a nové kolekce a bezkolizní výstroj pro OH, protože Alpine-pro je dodavatelem ČOV. 

 

□ Valná hromada SRK ČSK 2021  – po projednání byl předběžně stanoven termín konání VH SRK ČSK v roce 

2021 v SC Nymburk na sobotu 4. 12. 2021. Sekretariát zajistí zamluvení sálu pro pokání valné hromady. 

                                                                                                                   Ú: 4/6/21 – J. Adam 

                                                                                                                   T: 30. 6. 2021 

 

□ Grant MHMP – podána informace o schválení grantu Magistrátu hlavního města Prahy na další období. Jako 

každý rok magistrát hl. m. Prahy poskytl grant prostřednictvím ČSK, na podporu rozvoje sportu mládeže 

pražským oddílům od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022. I nadále pokračuje negativní trend ve snižování objemu 



 4 

prostředků podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. Sekretariát připraví smlouvy s pražskými oddíly na 

další období. 

Sekretariát připomněl pražským oddílům blížící se vyúčtování přiděleného grantu MHMP na období 1. 7. 2020 

– 30. 6. 2021. Po obdržení podkladů od oddílů sekretariát vyúčtování zpracuje. 

                                                                                                                            Ú: 5/6/21 – J. Adam 

                                                                                                                            T: 15. 7. 2021 
 

□ Příprava soutěže Olympijských nadějí Račice 2021 – Sekretariát požádá ředitele organizačního výboru 

zahraničních eventů v NOC P. Šebestu o poskytnutí informací výboru o probíhajících přípravách na tuto 

prestižní mezinárodní soutěž. Stále přetrvává problém se zajištěním půjčení lodí pro některé týmy z důvodu 

blízkosti termínů s MSJ a U23 Montemor.  
 

□ Žádost oddílu Lokomotiva Braník o zapůjčení mola – Výbor SRK projednal žádost o zapůjčení mola ČSK 

oddílu Lokomotiva Braník. Jedná se možnost využití mola dočasně zapůjčeného oddílu KVS Praha. Sekretariát  

prověří podmínky stávající smlouvy o zápůjčce s KVS.  

 

 

 

 

Zapsal:  J. Adam 

Příští schůze výboru SRK se koná: červenec 2021- termín bude upřesněn 


