Zápis z 10. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 16. 11. 2021 v Praze na Strahově
přítomni: J. Boháč, P. Hottmar, P. Bednář
hosté:
J. Adam, P. Mokrý
omluveni: M. Doktor, P. Náprstek
1.

Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže

□

Z jednání STK 11. 11. 2021 – předseda STK Z. Krpata zaslal výboru zápis z jednání komise. Hlavními body
schůze bylo hodnocení uplynulé sezony, příprava termínové listiny 2022, příprava pravidel, registrační
databáze. Výbor vzal jednotlivé závěry z jednání komise na vědomí.

□

Ú – 1/9/21 je splněn: ČP mládeže a MČR oddílů – Z. Krpata sestavil a zaslal výboru ke kontrole pořadí ČP
2021. Výbor pořadí ČP mládeže a MČR oddílů schválil. Pořadí bude zveřejněno na webu kanoe.cz. STK
připraví vyhlášení Mistrovství ČR oddílů na valné hromadě a vyhlášení ČP mládeže proběhne v rámci testů
RDJ v lednu 2022. Z. Krpata zajistí poháry pro oceněné.

□

Ú – 1/8/21 trvá: specializace rozhodčích startérů na komplikované hromadné starty projedná komise
rozhodčích na semináři rozhodčích.

□ Domácí termínová listina 2022 – návrh domácí termínové listiny hlavních soutěží byl doplněn podle

aktualizované mezinárodní termínové listiny. Návrh domácí termínové listiny byl zveřejněn na svazovém
webu.

□ Ú – 2/9/21 je splněn: NOC-VS Račice – Předseda ČSK J. Boháč podal informaci z proběhlého jednání

s ředitelem NOC-VS Račice M. Kurfirstem, kde J. Boháč chtěl vyjasnit požadavky na nápravu řízení areálu a
představil M. Kurfirstovi přehled oblastí, kde zejména je nutné zjednání nápravy v údržbě a provozu NOC-VS
Račice. Zároveň podal informaci o plánovaných investicích v areálu.

□ Ú – 3/3/20 je plněn: Elektronizace registračních průkazů – elektronická registrace v sekci Rychlostní
kanoistiky na novém registračním portálu ČSK je připravena ke spuštění, Výbor diskutoval jak a kdy instruovat
vedoucí oddílů. Správce registračního systému ČSK bude přítomen na VH SRK ČSK, kde princip nové
registrační databáze objasní a bude připraven odpovědět na případné dotazy.

□ Ú - 3/9/21 trvá: Informační seminář pro vedoucí oddílů – Z. Krpata zvažuje, jakou formou informační seminář
pro vedoucí oddílů uspořádat, hlavní oblasti semináře jsou: upřesnění záležitosti týkající se řízení oddílů,
sportovně technické záležitosti.

□ Rozpočet STK 2022 – Z. Krpata připraví návrh rozpočtu STK na rok 2022.

Ú: 1/10/21 – Z. Krpata
T: 4. 1. 2021

□ Komise rozhodčích – M. Dognerová předložila návrh nominací rozhodčích na mezinárodní soutěže 2022.

Výbor návrh po projednání schválil. Sekretariát zajistí odeslání nominací mezinárodním kanoistickým
federacím ICF a ECA, termín je do konce roku. Seminář rozhodčích plánuje M. Dognerová uspořádat v SC
Nymburk po VH SRK ČSK.
Ú: 2/10/21 – J. Adam
T: 4. 1. 2021

□ Mezinárodní pravidla ICF – J. Boháč informoval, že kongres ICF schválil aktualizaci mezinárodních pravidel.
Po jejich vydání ze strany ICF pravidla STK prostuduje a navrhne možnosti zapracování do domácích pravidel
pro sezonu 2023.

2. Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež
□ Obecné testy SCM 2022 – vedoucí SCM P. Hottmar informoval výbor o proběhlých testech SCM 2022, které

se konaly 6. – 7. 11. v Praze na Strahově. Výsledky testů byly zveřejněny. Ti sportovci, kteří nesplnili nebo se
nemohli zúčastnit, budou mít šanci splnit testy v náhradním termínu 12. 12. 2021.

□ Školení trenérů – Školení trenérů třídy B a C proběhne v nadcházejícím roce v lednu a únoru. P. Hottmar
školení připravuje a veškeré informace včetně termínů rozeslal oddílům. Informace o plánovaném školení byla
taktéž zveřejněna na webu kanoe.cz.

□ Kvalifikační řád trenérů ČSK – nový návrh kvalifikačního řádu trenérů ČSK byl připraven a schválen výborem
ČSK, tak, aby byl pro všechny sekce stejný. Vzato na vědomí.
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□ Ú – 5/8/21 je plněn: Vedení tréninkových deníků v SCM – J. Boháč opět vyzdvihl důležitost vyplňování

tréninkových deníků z hledisek dokumentace pro hodnocení sportovní přípravy i plnění povinností pro
poskytnutí státní dotace na přípravu talentované mládeže. Vedoucí trenér SCM P. Hottmar bude i nadále
upozorňovat detašovaná pracoviště na povinnost vyplňovat tréninkové deníky členy SCM a jejich kontroly ze
strany trenérů.

□ Ú - 4/9/21 je splněn: Čerpání financí detašovanými pracovišti SCM – P. Hottmar vyzval kluby k čerpání
prostředků přiděleným detašovaným pracovištím SCM, z rozpočtu zbývá dočerpat do konce roku ještě velký
objem finančních prostředků.

□ Metodické materiály – J. Boháč informoval o nových metodických materiálech pro trenéry, vydaných RSC
Victoria, které by se daly použít i pro obecný trénink rychlostních kanoistů. Reprezentační trenér zjistí
dostupnost a možnost zveřejnění pro využití v kanoistice
Ú: 3/10/21 – P. Hottmar
T: 4. 1. 2021

3.

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

RDS
□ Ú – 6/8/21 trvá: Hodnocení MS Kodaň – reprezentační trenér P. Hottmar zpracuje a zašle výboru hodnotící
zprávu.

□ Plán přípravy RDS - reprezentační trenér P. Hottmar podal informaci o přípravě zimních a jarních tréninkových

kempů v klimatických podmínkách. Aktualizované plány přípravy tréninkových skupin má k dispozici od
vedoucího trenéra ASC P. Náprstka a VSC T. Ježka.

□ Ú – 5/9/21 je splněn: Odměny realizačního týmu medailistů OH Tokio 2021 – Národní sportovní agentura

vyplatila odměny za medaile pouze sportovcům a s realizačními týmy není počítáno. J. Boháč navrhl vyčlenit
z rezervy rozpočtu SRK 250 tis. Kč z nevyčerpaných státních prostředků na státní reprezentaci. Návrh odměn
pro trenéry a realizační tým medailového deblkajaku na OH připravil P. Hottmar, návrh doplnil J. Boháč o
odměnu reprezentačnímu trenérovi. Výbor takto navržené odměny schválil.

□ Nominační kritéria RDS 2022 – reprezentační trenér P. Hottmar zaslal návrh nominačních kritérií výboru a
resortním trenérům k připomínkování.

□ Finanční podpora činnosti ASC a VSC z rozpočtu SRK 2021 - P. Náprstek za ASC a T. Ježek za VSC upřesnili
požadavky na částečnou finanční podporu ze strany ČSK na zajištění podzimních VT pro reprezentanty a
pořízení drobného materiálu. Výbor takto navrženou podporu schválil. Realizaci s vedoucími RSC zajistí
sekretariát.

□ Rozpočet RDS 2022 – P. Hottmar připraví návrh rozpočtu na činnost RDS v roce 2022.

Ú: 4/10/21 – P. Hottmar
T: 4. 1. 2021

□ Koncept sportovní přípravy skupiny kanoistek – předseda J. Boháč komentoval předložený rámcový záměr

konceptu přípravy kanoistek do OH 2024 a požádal o jeho širší rozpracování a upřesnění, včetně zajištění
průběžné kontroly plnění jednotlivých cílů a pravidelného informování výboru a průběhu přípravy dle nové
koncepce.
Ú: 5/10/21 – P. Hottmar, K. Kožíšek
T: 4. 1. 2021

□ Oponentury ASC a VSC – J. Boháč podal informaci o uskutečněných oponenturách plánů činnosti obou RSC
na rok 2022 a výročních hodnocení sezony 2021 v obou centrech. Za ČSK se jednání zúčastnili J. Boháč a P.
Hottmar, nepřímo i M. Doktor, zastupující ČOV.

□ Testy RDS – P. Hottmar podal informaci o plánovaných zimních testech RDS a o revizi testovaných disciplín
vzhledem k zaměření na nové OH disciplíny (zkrácení běhu na 800, a plavání na 100m)

RDJ
□ Plánované akce RDJ 2021 – P. Hottmar podal informaci o přípravě VT RDJ Livigno. Akce je připravena a
organizačně zajištěna, plánována v rozpočtu RDJ. Výbor vzal informaci na vědomí.

□ Rozpočet RDJ 2022 – P. Hottmar připraví návrh rozpočtu RDJ na příští rok.

Ú: 6/10/21 – P. Hottmar
T: 4. 1. 2021
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□ Nominační kritéria RDJ 2022 – P. Hottmar podal výboru informaci o přípravě nominačních kritérií RDJ 2022,
podle finální termínové listiny ICF a ECA. Bude rozeslána členům výboru k připomínkám, k projednání na
lednové schůzi výboru.
Ú: 7/10/21 – P. Hottmar
T: 4. 1. 2021

□ Testy RDJ – P . Hottmar informoval výbor, že testy RDJ jsou plánovány na leden příštího roku, testované
disciplíny budou upraveny v souladu s testy SCM.

RDM
□ Ú - 6/9/21 je splněn: Kvóty na Světové hry 2022 – Sekretariát potvrdil ICF získaná kvalifikační místo pro
Světové hry 2022.

□ Ú – 7/9/21 je splněn: Český pohár maratonu – T. Ježek zaslal členům výboru žebříček s konečnými výsledky
Českého poháru v maratonu. Výbor pořadí schválil, bude zveřejněno na webu kanoe.cz. Výbor zároveň
schválil odměnu pro vítěze ČP – M.

□ Světový pohár v kanoistickém maratonu 2022 – SP-M 2022 byl ze strany ICF přidělen do Prahy, závod se
uskuteční v termínu 28. – 29. 5. 2022. Zástupce ICF přijede 11. 12. do Prahy na inspekci závodiště a dojednat
podmínky uskutečnění závodu. Za ČSK se schůzky zúčastní T. Ježek, M. Dognerová a J. Adam, dále pořadatelé
z klubu KVS Praha.

□ Nominační kritéria RDM 2022 – Nominační kritéria RDM 2022 jsou v přípravě.

Ú: 8/10/21 – T. Ježek
T: 4. 1. 2021

□ Rozpočet RDM 2022 – T. Ježek připraví předběžný návrh rozpočtu RDM na rok 2022.

Ú: 9/10/21 – T. Ježek
T: 4. 1. 2021

□ Světové hry 2022 – Podána informace koordinační schůzce na ČOV ke Světovým hrám 2022, v jejichž

programu je zařazen kanoistický maraton. Koná se 7. 12. a za ČSK se schůzky zúčastní reprezentační trenér
maratónců T. Ježek.

4. Různé
□ Rozpočet sekce 2021 – sekretariát podal informaci o průběžném čerpání finančního rozpočtu sekce na rok 2021
po jednotlivých střediscích a podle druhu jednotlivých účelových státních dotací a upřesnil výhled čerpání do
konce roku. Informace budou k dispozici delegátům valné hromady sekce v podrobném členění.

□ Ú – 2/7/21 je plněn: Podpora činnosti oddílů SRK – Sekretariát informoval výbor o postupné administraci
vyplácení příspěvků na činnost oddílů a podpory pořadatelům regionálních soutěží. Většina smluv již byla
administrována a vyplacena, vše v souladu s metodikou NSA.

□ Strojní investice pro státní reprezentaci a talentovanou mládež – podána informace o vydaném rozhodnutí NSA
o poskytnutí dotace na strojní investice pro státní reprezentaci a talentovanou mládež. Svaz obdržel rozhodnutí
až v listopadu s tím, že materiál musí být nakoupený a převzatý do konce roku. Sekretariát ihned kontaktoval
vysoutěžené dodavatele a vyhodnocuje možnosti, zda pořízení materiálu uvedeného v žádosti lze v tak krátkém
čase v termínu do konce roku realizovat. Výbor SRK ČSK vzal informaci o průběhu nákupu čtyřkajaku,
mikrobusu a jedny sady nových dílů ke startovacímu zařízení v Račicích na vědomí.

□

Ú – 8/9/21 je plněn: Příprava valné hromady SRK ČSK – J. Boháč a J. Adam zrekapitulovali připravenost
VH. VH SRK ČSK je volební a je plánována v termínu 4. 12. 2021 v SC Nymburk. Přípravy běží podle
harmonogramu, sekretariát rozeslal oznámení o konání valné hromady sekce spolu s podklady pro volby včetně
volebního řádu, následovalo rozeslání pozvánky s programem. Do 15. 11. bylo možné zasílat návrhy kandidátů
pro volbu do orgánů SRK ČSK. Sekretariát zpracuje z obdržených podkladů kandidátní listinu a po kompletaci
„Informací o činnosti SRK ČSK“ a zpracování hospodářské zprávy, rozešle seznam kandidátů pro volby spolu
s dalšími písemnými podklady do oddílů.
Ú: 10/10/21 – J. Adam
T: 23. 11. 2021

□

Mezinárodní federace ICF a ECA – J. Boháč podal zprávy z proběhlého volebního kongresu ICF, novým
prezidentem ICF byl zvolen T. Konietzko, který měl i podporu ČSK. Dále informoval o nových mezinárodních
pravidlech, které byly schváleny kongresem ICF, po jejich vydání budou rozeslány STK a trenérům.
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Kongres ICF dále schválil nový systém platby příspěvku na rozhodčí na mezinárodních soutěžích, nově to již
nebude podle počtu přihlášených závodníků za národní federaci, ale příspěvek se bude počítat podle počtu
startů přihlášených závodníků.
Výbor schválil zájem ČSK o podání kandidatury na MEJ a 23 v Račicích v roce 2025, podání oznámení o
zájmu uspořádat tuto soutěž na ECA zajistí sekretariát, termín je konec roku.
J. Boháč podal informace z technické komise pro rychlostní kanoistiku ECA. Díky naší člence v technické
komisi pro rychlostní kanoistiku ECA máme příležitost navrhnout změny programu pro evropské soutěže,
podáno ke konzultaci skupině našich trenérů v koordinaci s M. Dognerovou.
□

Anketa Kanoista roku 2021 – J. Boháč krátce zhodnotil akci Kanoista roku 2021 jako velmi povedenou.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskutečnilo 19. 10. 2021 v Paspově sále Smíchovského pivovaru, se
zaměřením na atraktivitu pro média. Připravený scénář B. Žehanovou a T. Budkou se líbil. T. Budka akci
výborně moderoval, o produkci se postarala agentura IMA.

□

Kalendář SRK ČSK 2022 – P. Hottmar informoval, že kalendář sekce 2022 je po korekcích v přípravě a bude
distribuován na valné hromadě.

□

Obnova loděnic členských oddílů – J. Boháč informoval o četnější aktivitě klubů a větší vstřícnosti samospráv
v oblasti obnovy a výstavby loděnic pro rychlostní kanoistiku. V letošním roce svaz podpořil již čtyři lokality,
kde je úspěšně jednáno s místní samosprávou o podpoře výstavby loděnic, a to v Plzni, Brně, Hradci Králové
a dostavba v Kojetíně.

□

Světový pohár Račice 2022 – J. Boháč podal informaci o přípravách na SP Račice 2022. Kontinuálně pracuje
na organizačním zajištění akce organizační tým vedený P. Šebestou, vedoucím mezinárodních akcí v NOC
Račice. ČSK požádá o finanční příspěvek NSA na tuto významnou sportovní akci. Začátkem prosince přijede
na inspekci delegát ICF M. Marinov. Sekretariát zajistí odeslání smlouvy o pořadatelství.
Ú: 11/10/21 – J. Adam
T: 4. 1. 2021

□

Hodnocení pořadatelství soutěže OH nadějí Račice 2021 – J. Boháč se vrátil k úspěšnému pořádání závodu OH
nadějí a informoval o vyúčtování akce, kde díky úsporné organizaci hospodářský výsledek vyšel v kladných
číslech.

□

Jubilanti – P. Mokrý zaslal výboru aktualizovaný seznam jubilantů, zasloužilých funkcionářů svazu.

Zapsal: J. Adam
Příští schůze výboru SRK se koná 4. ledna v Praze na Strahově
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