Zápis z 9. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 19. 11. 2020 v Praze na Strahově
přítomni: J. Boháč, P. Hottmar, P. Náprstek, P. Bednář, M. Doktor
omluveni: T. Ježek, P. Mokrý
hosté:
J. Adam, Z. Krpata
1. Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže
□ Ú - 1/7/20 je splněn: B. Žehanová připravila návrh textu a sekretariát podal nominaci na ocenění činu fair-play
při M-ČR na krátkých tratích, udělovaným Komisí Fair Play ČOV.

□ Analýza zisku mistrovských medailí - Předseda STK Z. Krpata komentoval přípravu analýzy zisku

mistrovských medailí podle kategorií a klubů. Zjištěná data nejsou signifikantní k dalšímu využití v SRK ČSK.

□ Hodnocení MČR dlouhé tratě Praha – Z. Krpata zhodnotil závod Mistrovství republiky, který hostil pražský

KVS. Přestože počasí po celý víkend nepřálo, proběhl v plném rozsahu a stihl se odjet ještě před zpřísněním
vládních omezení. Z důvodu karanténní uzávěry loděnice Bohemians Praha měl pořadatel k dispozici omezené
prostory pro depo účastníků. Náhradní zázemí poskytl areál Žlutých lázní. Pořadatel dodržel všechna
hygienická opatření a závod v daných podmínkách zvládl. Výbor poděkoval STK za zajištění závodu a
komunikaci s pořadatelem.

□ Hodnocení domácí závodní sezony 2020 – v sezoně poznamenané celosvětovou pandemií koronaviru se STK
podařilo připravit 4 závody ČP. M-ČR v Račicích se uskutečnilo v původním termínu a plánovaném rozsahu,
ostatní závody ČP se konaly v náhradních termínech. Žebříček ČP i konečné pořadí MČR oddílů tak mohl být
sestaven a byl výborem schválen. Zveřejnění žebříčku zajistí Z. Krpata. Výbor ocenil pružnost činnosti STK a
dobré přizpůsobení soutěží daným podmínkám, a vyzdvihl význam jarních „supervíkendů“.

□ Příspěvek na činnost oddílů 2021 – předseda STK Z. Krpata navrhl pro výpočet příspěvků na činnost oddílů

v sezoně 2021 použít výsledky z roku 2020, namísto původně uvažovaných z roku 2019, kdy se nevědělo, zda
sezona 2020 vůbec proběhne. Za sezonu 2020 se podařilo realizovat v sezoně 2020 dostatečný počet soutěží
včetně závodů ČP, pro výpočet koeficientu.

□ 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. V letošním roce se software
nepodařilo otestovat, proto bude testován až v příští sezoně na některých vybraných závodech.

□

Ú - 3/7/20 splněn: Komise rozhodčích – Předsedkyně rozhodčích M. Dognerová připraví po skončení sezony
hodnocení účasti a činnosti rozhodčích. Nominace rozhodčích na mezinárodní soutěže 2021 – předsedkyně
rozhodčích M. Dognerová připraví návrh nominace rozhodčích, po schválení výborem sekretariát odešle
nominace ICF a ECA.

□ NOC-VS Račice – J. Boháč podal informaci o provedeném testu vysokokapacitního čerpadla v rámci

pravidelného cvičení hasičského záchranného sboru, kdy se voda přečerpávala z vedlejšího jezera do závodního
kanálu. Měřením a monitoringem bylo zjištěno, že z krátkodobého hlediska pro konání soutěží by čerpání
mohlo pomoci a zajistit potřebnou minimální hladinu vody v kanále.
Proběhlo jednání předsedů ČSK, ČVS s ředitelem NOC o součinnosti údržby areálu v Račicích. Bylo
domluveno, že ČSK přispěje na údržbu svého majetku - břehů kolem mostu na 600m, a zároveň přispěje na
prohloubení průplavů pod mosty, aby byly použitelné pro kanoistické soutěže. U mostu na 1200m je potřeba
statické zajištění před dalším prohloubením dna. Výbor pověřil zástupce ČSK v orgánech NOC, aby dále
jednali s NOC k zajištění plnohodnotného využití závodiště pro kanoistické soutěže.

□ Ú – 1/8/20 je plněn: Sekretariát zaslal podklady právnímu oddělení ČUS k přípravě smlouvy mezi ČSK a NOC
o užívání mostu nad průplavem z vratného kanálu (majetku ČSK) při jiných sportovních akcích pořádaných
NOC. Ze strany NOC bude na mostě prováděna běžná údržba a revize. V oblasti nákladnější údržby,
vyplývající z technického stavu mostu daných revizní zprávou, bude NOC oprávněna požadovat náklady po
ČSK v případě, že ČSK jejich výši předem schválí. Nedojde-li ke schválení, ČSK provede údržbu mostů svým
jménem a na své náklady.

□ Ú – 3/3/20 je plněn: Elektronizace registračních průkazů – po projednání na STK byly stanoveny předběžné

podmínky realizace. Návrh je projednáván s administrátory sekcí. Bude vyzkoušeno v příští sezoně paralelně
s běžnou registrací. Jedná se o koordinaci jednotného postupu na celosvazové úrovni.

1

□ Ú – 5/6/20 splněn: Podpora pořadatelů regionálních závodů – sekretariát zajistil zúřadování podpory
pořadatelům regionálních závodů.

□ Pravidla a směrnice 2021 – Z. Krpata informoval, že STK na své nejbližší schůzi projedná a připraví pro
schválení ve Výboru SRK pravidla a směrnice pro sezonu 2021. Pravidla budou dokončena v únoru a následně
v termínu do 28. 2. 2021 vydána.

□ Příprava domácí termínové listiny 2021 – Z. Krpata podal informaci o stavu příprav listiny na rok 2021, která

je navázána na mezinárodní kalendáře ICF a ECA. Představil návrh termínů hlavních závodů. U závodů
v Račicích je potřeba ověřit případné kolize s veslaři, ale předběžně jsou vyloučeny. Navrhované termíny jsou
již v NOC předběžně rezervovány. Návrh termínové listiny hlavních závodů výbor schválil. Po potvrzení
termínů z NOC a projednání na STK bude listina hlavních závodů zveřejněna. Zároveň bude vyhlášeno
výběrové řízení na pořadatele závodů ČP mládeže vytrvalosti a MČR – M. Termín MČR – M určí reprezentační
trenér maratónců T. Ježek.
Ú: 1/9/20 – Z. Krpata, T. Ježek
T: 31. 1. 2021
□ Sporný přestup mezi kluby v Hranicích – výbor byl informován o sporném přestupu člena mezi kluby
v Hranicích, který řeší STK a sbírá potřebné podklady k rozhodnutí, K rozhodnutí dojde nejpozději v lednu
2021

2. Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež
□ Bodování do žebříčku SCM – P. Hottmar informoval, že žebříček I. kola výběru do SCM 2021 byl sestaven

podle kritérií stanovených pro rok 2021 R-SCM. Výbor výběr I. kola do SCM schválil. R-SCM rozhodla o
přeložení obecných testů II. kola výběru do SCM pravděpodobně na konec ledna z důvodu přetrvávajících
omezení v souvislosti pandemie koronaviru. Výbor vzal na vědomí. V případě přetrvávajících omezení pro
provedení testů rozhodne o zařazení členů Výbor SRK na návrh Rady SCM tak, aby mohla být zahájena
sportovní příprava v SCM na novou sezonu.

□ Zařazení oddílů do SpS – podle stanovených kritérií byl sestaven žebříček oddílů pro zařazení do SpS. Výbor
po projednání alternativ schválil zařazení 15 oddílů, stejně jako v loňském roce.

□ Projekt SCM a SpS 2021 – J. Boháč upozornil, že Národní sportovní agentura avizovala, že bude pro
financování SCM v roce 2021 požadovat po každém sportovním svazu předložení svazové koncepce práce s
mládeží a vyzval hlavního trenéra SCM k postupné přípravě části čtyřleté koncepce za SRK.

□ Nastavený motivační systém SCM – výbor pokračoval v diskuzi o současném nastavení systému SCM a

návrhů, které vzešly od členů rady SCM. Cílem je nastavit motivaci oddílů tak, aby nedocházelo k rané
specializaci, která limituje rozvoj výkonnosti po juniorském věku a přispívá k vysokému počtu předčasného
ukončení sportovní kariéry. Z diskutovaných návrhů Výbor preferuje rozdělení kategorie žáků podle ročníků
na mladší a starší žáky. STK ověří proveditelnost takového potupu v praxi – časových pořadech závodů.
Ú: 2/9/20 – Z. Krpata
T: 31. 1. 2021

□ Vyplňování tréninkových deníků - J. Boháč vznesl dotaz k řádnému vyplňování deníků členů SCM.
P. Hottmar potvrdil, že členové deníky vyplňují svědomitě a databáze je využívána.
3.

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

RDS
□ Ú - 9/1/2020 je splněn: Smlouvy s reprezentanty 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar informoval, že
smlouvy s reprezentanty na rok 2020 byly podepsány.

□ Hodnocení SP Szeged – P. Hottmar podal informaci o jediné reprezentační akci reprezentačního družstva

seniorů v sezoně 2020, hodnotící zpráva byla zaslána členům výboru. I přes přísné podmínky vstupu do
Maďarska se podzimního SP zúčastnil vysoký počet států a sešla se velmi slušná konkurence. Nejlepší
výsledek českého týmu předvedl F. Dvořák, který získal bronzovou medaili na C1 500m. Vysokou hodnotu
měl závod pro mladé závodníky, kteří dostali jedinečnou příležitost poměření se světovou elitou.

□ Ú – 2/4/20 je splněn: Rozpočet RDS – rozpočet byl upřesněn a finalizován po upřesnění podzimních VT
v lepších klimatických podmínkách a potřeb reprezentačního trenéra P. Hottmara.
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□ Plánované podzimní VT reprezentantů – komplexní informaci podal P. Hottmar, plánované podzimní VT byly

aktualizovány podle vývoje celosvětové pandemie koronaviru a podmínek cestování a pohybu osob.
Skupina K. Leštiny začala podzimní kemp dvěma týdny v Bělehradě a poté se přímo z Bělehradu přesune na
čtyři týdny do Chula Visty, skupina Fuksů vyrazila do nové lokality v Turecku. Členové USK mají naplánován
VT v Sabaudii. Skupina J. Andrlíka, J. Součka a L. Dvořáka mají naplánované VT v Livignu. Financování
přípravy je zajištěno.

□ Ú – 4/7/20 je plněn - Projekt přípravy reprezentace 2021 a 2021-2024 – P. Hottmar a M. Doktor připravují
dlouhodobý plán přípravy státní reprezentace – Paříž 2024. Dokument bude představen trenérům RSC a
reprezentantů a finální verzi schválí Výbor SRK ČSK.

□ Ú – 5/7/20 je splněn: Zapojení J. Štěrby do trenérské činnosti pro ČSK – Po připomínkování dokumentu se
specifikací činnosti a úkolů bylo výborem schváleno angažmá J. Štěrby, kombinovaného s úvazkem v ASC
Dukla, s tím že bude uzavřena smlouva na nadcházející olympijský cyklus. J. Boháč uvedl, že plánuje na
prosinec svolat schůzku se všemi RSC a rezortními trenéry, představit funkci J. Štěrby, dlouhodobý plán
přípravy reprezentace do roku 2024 a záměry pro reprezentační sezonu 2021. Předpokládaný termín konání
schůzky je 21.12.

□ Ú – 2/8/20 je splněn: Upřesnění rozpočtu programu „Repre“ – z důvodu zrušení většiny mezinárodních akcí

v letošní sezoně v důsledku celosvětové pandemie Covid 19 sekretariát připravil žádost na MŠMT o změnu
rozpočtu na základě upraveného projektu „Repre“. Část těchto nevyužitých prostředků bude re-alokováno na
pokrytí podzimních VT. Sekretariát žádost odešle na MŠMT včas žádost o změnu rozpočtu ve lhůtě
stanoveném v Rozhodnutí o přidělení státní dotace.

□ Vývoj metodiky tenzometrie a akcelerometrie – P. Hottmar podal informaci o uskutečněném měření s využitím
nové technologie, kterého využil i tým Fuksů. P. Hottmar s J. Štěrbou upřesnili další požadavky na vývoj
měření a vyhodnocování, které předají M. Kuciánovi.

□ OH Tokio 2020 – M. Doktor podal informaci o přípravách na OH Tokio v příštím roce. Potvrdil, že japonský

pořadatel je připraven uspořádat hry za každou cenu. Příprava olympijského týmu bude v příští sezoně
prioritou.

□ Návrhy na zařazení do RSC – J. Boháč zrekapituloval postup při letošních oponenturách výsledků činnosti a

plánů přípravy v RSC, včetně návrhů na personální obsazení na sezonu 2021, které podléhají souhlasu svazu.
Dokumentace ASC Dukla byla projednána a schválena na předchozí schůzi výboru, oponentury proběhly
korespondenčně, bez problémů. T. Ježek zaslal vyhodnocení, plán a návrh personálního obsazení Victorie VSC
výboru emailem, před konáním schůze výboru. Výbor z důvodu časové tísně návrh prodiskutoval a schválil
per rollam, oponentury proběhnou formou on-line konference.

□ Nominační kritéria RDS – P. Hottmar připravil návrh NK RDS 2021 a zaslal členům výboru i trenérům
reprezentantů s dostatečným předstihem k připomínkám. K návrhu zatím není zásadních připomínek.
Předpokládá se jejich schválení spolu s dokumentací k dalším reprezentačním družstvům.

□ Strojní investice 2021 – výbor diskutoval podání žádosti na pořízení investičního materiálu v příštím roce,

bude-li tento účelový program vypsán. Předložen byl návrh na nákup nového elektronického ovládání
startovacího zařízení v Račicích - sadách startovacích kufříků. Bude realizováno podle vypsaných podmínek.

RDJ
□ Hodnocení závodu OH nadějí Szeged 2020 – reprezentační trenér P. Hottmar podal informaci o akci a

souhrnnou hodnotící zprávu z výjezdu zaslal členům výboru. Po zrušení MEJ a MSJ 2020 byl závod jedinou
mezinárodní soutěží pro juniorskou kategorii. Trenér P. Hottmar využil možnosti nominovat co nejširší
reprezentační tým. I přes přísné podmínky vstupu do Maďarska a absolvování testů na Covid 19 se závodu
zúčastnilo 22 států. Chyběly některé silné reprezentace. Výsledky a přístup k závodům dobré, organizace
tradičně v Maďarsku vynikající.

□ Plánované akce RDJ - P. Hottmar informoval výbor o zrušení plánovaného podzimního VT v Nymburce kvůli
zpřísňujícím se vládním omezení. Stále je plánováno VT Livigno a dále pak zimní VT Bedřichov a Žalý, vše
bude záležet na vládních omezení a podmínkách pro cestování a sportovní činnost. P. Hottmar sleduje vývoj
situace v Itálii, VT v Livignu pro široký juniorský tým bude pravděpodobně redukováno a vyjede pouze menší
tým. Účastníci budou včas informováni.

□ Ú – 3/4/20 splněn: Rozpočet RDJ – rozpočet byl aktualizován podle možností realizace plánovaných akcí,
závislých na vývoji pandemické situace a podle požadavcích reprezentačního trenéra P. Hottmara.
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□ Ú – 3/8/20 je splněn: Rozvoj disciplíny kanoistek – trenér kanoistek K. Kožíšek zaslal výboru hodnotící zprávu

sezony 2020 a plán na příští sezonu. Výbor schválil pokračování činnosti trenéra kanoistek K. Kožíška i
v dalším období. Sekretariát připravil smlouvu na další období.

□ Nominační kritéria RDJ – P. Hottmar připravil návrh nominačních kritérií RDJ 2021 a zaslal členům výboru
k připomínkám. Předpokládá se jejich schválení spolu s dokumentací k dalším reprezentačním družstvům.

RDM
□ ČP v maratónu 2020 – T. Ježek sestavil žebříček ČP v maratónu 2020 a zaslal jej v předstihu členům výboru,
Výbor po projednání rozhodl, že vzhledem k nízkému počtu uskutečněných závodů nebude vítěz ČP vyhlášen.
Nebudou přiznány ani ceny vítězům.

□ Nominační kritertia RDM – Reprezentační trenér RDM T. Ježek připraví nominační kritéria RDM 2021 ke
Ú: 3/9/20 – T. Ježek
T: 20.1.2021
Pořízení materiálu pro RDM ze strojních investic – J. Boháč informoval o možnosti pořízení investičního
materiálu pro RDM v příští sezoně. T. Ježek připraví návrh pro lednovou schůzi výboru.
Ú: 4/9/20 – T. Ježek
T: 20.1.2021
schválení výborem.

□

4. Různé
□ Podpora oddílům 2020 – J. Adam podal informaci o průběhu administrace vyplácení příspěvku na činnost
oddílů. Většina příspěvku již byla vyplacena. Výbor vzal informaci na vědomí.

□ Správa objektů ČSK – nájemce areálu na Císařské louce zaslal ČSK žádost o snížení nájmu z důvodů omezení

činnosti vládními nařízeními a zastavení cestovního ruchu v Praze. Svoji žádost podložil výkazem tržeb za
letošní rok a soupisem nákladů na provoz v roce 2020 a rozpracovanost investic. Výbor žádosti nájemce po
projednání vyhověl a schválil snížení nájmu celkem o padesát procent v letošním roce.
Jednání s přístavy o možné směně pozemku – je naplánována schůzka se zástupcem Českých přístavů a.s. o
možné směně části pozemku ČSK na Císařské louce (pás na místě vyhořelé loděnice Spojů Praha) za kus cesty
patřícím Českým přístavům a.s. před stadionem vodních sportů na Císařské louce. České přístavy, a.s. na místě
vyhořelé bývalé loděnice Spojů Praha, sousedícího objektu s ČSK, plánují výstavbu. ČSK podalo námitku ke
stavebnímu řízení, tak, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost nové stavby od hranice pozemku ČSK na
Císařské louce a zároveň, aby pozemek ČSK nebyl bez souhlasu využíván ke stavbě.

□ Ú – 10/6/20 je splněn: Prodej svazového mikrobusu Ford Transit – do vypsaného druhého kola výběrového
řízení na prodej ojetého vozu Ford Transit společně s vlekem na lodě značky Sport Yacht se přihlásili dva
zájemci, kteří splňovali podmínky zadání. Po otevření obálek výběrová komise vyhodnotila nabídky a vyhlásila
vítěze řízení. Výbor schválil prodej vyřazeného dopravního setu vítězné nabídce.

□ Grant magistrátu hl. m. Prahy – podána informace o přípravě podání nové žádosti o grant magistrátu hl.m.

Prahy na podporu rozvoje sportu mládeže pro pražské kluby prostřednictvím ČSK na další období. Lhůta pro
podání žádosti je 30. 11. 2020.
Ú: 5/9/20 – J. Adam
T: 30.11.2020

□ Koncepce SRK ČSK 2021 – 2024 – J. Boháč zaslal výboru a předsedovi STK zpracovanou Koncepci SRK

ČSK 2021 – 2024 k připomínkám. Výbor po připomínkování navrženou Koncepci schválil. Nová Koncepce
bude představena ke schválení na VH sekce.

□ OH naděje Račice 2021 – J. Adam podal informaci o podání žádosti o dotaci na plánovaný závod OH nadějí

z dotačního programu VSA 2021, vypsaným Národní sportovní agenturou. Žádost připravil P. Šebesta ve
spolupráci se sekretariátem.

□ Příprava valné hromady SRK ČSK – VH sekce je plánována 5. 12. 2020. Předsedové komisí STK, KR,

reprezentační trenér RDS, RDJ, RDM, vedoucí trenér SCM a zástupce komise veteránské kanoistiky připravují
a zpracovávají podklady pro kompletaci písemné „Informace o činnosti SRK ČSK“. Sekretariát připravuje
hospodářskou zprávu a zprávu o majetku spolu s P. Bednářem. Písemné podklady budou rozeslány všem
oddílům s dostatečným předstihem před konáním VH sekce. Zástupcům oddílů byl již rozeslán informační
email o oznámení konání VH sekce. Prozatím je VH sekce stále plánována, vše bude záležet na aktuálních
vládních omezeních v souvislosti pandemií koronaviru.
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□ Rozpočet sekce – sekretariát podal informaci o průběžném čerpání rozpočtu všech dotačních programů a
představil výhled čerpání do konce roku.

□ Zpracování standardu stavby loděnice – J. Boháč přednesl návrh na zpracování svazového „standardu pro
výstavbu kanoistické loděnice“, jelikož stále více oddílů zasílá dotazy a žádosti o podporu svých projektů na
výstavbu nových loděnic. Je patrné, že v řadě případů by při jednání se samosprávou pomohl dokument, který
by jednoduchým způsobem stanovoval doporučené standardy, potřebné prostory a výbavu pro zamýšlenou
výstavbu. Bude konzultováno se Stavební fakultou ČVUT popř. s architektonickým atelierem.

□ Kalendář SRK - ČSK – nástěnný kalendář 2021 s tematikou rychlostní kanoistiky připravuje B. Žehanová
z dostupné fotodokumentace ČSK, P. Hottmar zajistí tisk. Kalendáře budou připraveny jako každý rok
k distribuci do oddílů na VH sekce.

Zapsal: J. Adam
Příští schůze výboru SRK se koná: 26. leden 2021
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