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Zápis mimořádné Valné hromady ČSK  

sekce kanoistiky na divokých vodách  2021 

konané dne 23. 10. 2021 v Praze 

Jednání  VH zahájil v 10:16 hod. moderátor schůze pan Jiří Kratochvíl 

Přivítal delegáty a konstatoval konání VH a průběh dvou posledních let. 

Vzpomínka na bývalého předsedu ČSK ing. Michala Ježka a Milana Kobese, kteří již 
nejsou mezi námi. 

Procedurální kroky: 

• Schválení programu schůze dle pozvánky – souhlas. 

• Pracovní předsednictvo – Prof. Ing. Jaroslav Pollert DrSc., Ing. Luděk Roleček, 
RNDr. Jiří Kratochvíl – VH souhlasí. 

• Volba komise mandátové – Renata Sadílková, Petr Kratochvíl, Otto Jarolímek – 
VH souhlasí.(2 se zdrželi) 

• Volba komise návrhové – Luděk Roleček, Kamil Křempek, Alena Mašková – VH 
souhlasí (3 se zdrželi) 

• Volba komise volební – Jiří Rohan, Jan Vondra, Michaela Kratochvílová – VH 
souhlasí. 

• Schválení programu schůze dle pozvánky – souhlas. 

 

Přednesení zprávy předsedy sekce ČSK DV 2020 - 2021 

• Zpráva předsedy sekce Prof. Ing. Jaroslava Pollerta DrSc. k sezoně 2020 a 2021 
a výhledu kanoistiky na příští období. V rámci zhodnocení uplynulého období 
poděkoval končícímu trenérovi RD slalom Jiřímu Pulterovi za jeho dlouholetou 
činnost u družstva RD slalom. 

• Předseda omluvil neúčast šéftrenéra RD sjezd R. Knebela z důvodů karantény. 

• Předseda vyzdvihl dlouhodobě úspěšné výsledky RD juniorů ve slalomu i ve 
sjezdu. 

• Poděkování předsedkyni Závodní komise paní Haně Kneblové za zajištění 
závodů v komplikovaných podmínkách. 

• Poděkování předsedkyni Lence Kuté za zabezpečení rozhodčích pro závody ČSK 
DV 2020-2021. 

• Informace k připravovanému MEJ + U23 v Č. Vrbném. 

• Zpráva J. Volfa za oddíly Čechy a Morava. Komentář k členské základně – 
poměrně stabilní a nemění se. 

• Výhled na další období – nestabilní ekonomické podmínky, nejasné podmínky 
NSA. Potíže s investicemi (mikrobus, startovací rampa Extreme slalom). 

• Komentář k závodní sezoně 2022 v ČR SP v Praze Troji a MEJ + U23 
v Č. Vrbném 
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• Na závěr odstupující předseda zhodnotil svou práci ve svazu jako závodník, a 
následně jako činovník a poděkoval všem za dobrou spolupráci ve prospěch 
našeho sportu na národní i mezinárodní úrovni.  

• Jiří Kratochvíl poděkoval předsedovi za jeho činnost pro kanoistiku. 

• Zprávu o hospodaření roku 2020-2021 ČSK sekce divoká voda – sekretář svazu 
Ivo Eichler. 

• Zpráva Kontrolní komise sekce za rok 2020-21 – Ladislav Jílek. 

• Zpráva mandátové komise - 111 pozvaných delegátů, přítomno 58 delegátů tj.  
52,25 %. Pozváno 92, účast 30 oddílů. Schůze je usnášeníschopná. 

 

Diskuze zahájena ve 11:10hod 

• M. Bílý – zpráva za metodickou komisi – informace ke školení trenérů 2021 a 
licencím trenérů v kanoistice. Informaci doplnil J.  Kratochvíl. – vydány 2 knihy pro 
trenéry  - doporučuje. 

• J. Kratochvíl – vyhodnocení  k činnosti mládeže v ČSK DV a k systému výchovy 
mladých závodníků. Informace k výběrovým řízením na posty trenérů SCM a Sps. 
Poděkoval trenérům mládeže 

• J. Bican – informace k závodům MEJ + U23 – srpen 2021. Vyzval ke spolupráci 
na organizování těchto závodů. 

• Dotaz J. Karlovský na budoucnost slalomu na mezinárodní úrovni. Odpověď J. 
Pollert k situaci na mezinárodním fóru na úrovni MOV, ICF a ECA. Komentář A. 
Mašková (členka sl. komise ICF) k jednání na úrovni ICF. Dotaz P. Štercl ke 
zrušení kategorie C2. Bohužel nebyl zájem ze světa a menší zájem je i na 
národní úrovni. J. Kratochvíl okomentoval situaci v kategoriích C2m a C2mix. 

• B. Šamánek – dotaz na ZK k závodům 2022 a situaci s covid opatřeními. Dále se 
zeptal na dotace pro oddíly – rozesláno na oddíly až v září. Komentář M. Říha a 
J. Kratochvíl – k první části dotazu a přípravu závodů s covid opatřeními – 
přednost závodů dle kategorie (ČP, NKZ, ČP žáků). Ke zpoždění rozdělení dotací 
na oddíly – dohoda Výbor ČSK a se sekcí RK – J. Pollert, I. Eichler, H. Kneblová. 

• S. Ježek – informace k rejstříku a požadavkům od NSA na registraci členů. 
Vyzval k součinnosti řádné evidence registru a navyšování členské základny. 
Dotaz O.Jarolímek – od kdy bude spuštěn. Je již v provozu, jen teď se umožní 
oddílům přístupy. J. Bican – dotaz k členské základně. B. Šamánek – dotaz na 
registr ČUS – odpověď S. Ježek.  

• L. Roleček – zaúkolovat Výbor sekce na spolupráci k organizaci programu „Můj 
Klub“ – připomínky na NSA. 

• J. Kratochvíl – za UP Olomouc pověřit Výbor k řešení přestupu závodníků 
z oddílů do středisek SCM až do resortních středisek a odměnu pro mateřské 
oddíly. Dotaz J. Pollerta, zda závodníci vstupující do střediska vstupují 
dobrovolně. Odpověď J.Kratochvíla. 

• Dotaz J. Kratochvíl za RDJ – Žádost, aby se Výbor zabýval dělením dotací na 
jednotlivá reprezentační družstva. 
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• J. Pollert informoval o tom, že A.Maškové byla navržena na pokračování 
ve slalomové komisi ICF a J.Prskavec ml. byl zvolen za člena komise sportovců 
ICF. 

• J. Měchura – poděkoval ZK a Results.cz a dotaz na finance a dělení mezi 
jednotlivá RD. Nesouhlasí s navýšením RD sjezd z rezervy. Odpověď J. 
Kratochvíl za R. Knebela. 

• 12:22 – ukončena diskuze. 

Volby 

• Zpráva mandátové komise – O. Jarolímek. Pozváno 111 delegátů. Přítomno 58 
delegátů tj. 52,25%.  Pro schvální je třeba nadpoloviční většiny tj. 30 hlasů. 

• Volební řád – schválen plným počtem hlasů. 

• J. Šťastný navrhl volbu aklamací pro situaci, pokud je jediný kandidát. VH 
souhlasí v případě jediného kandidáta. 

• Volba předsedy sekce. Na post předsedy je navržen jediný kandidát – Ing. S. 
Ježek. Hlasování – 57 pro, nikdo proti) – S. Ježek byl zvolen na další 3 leté 
období. 

• Volba místopředsedy – jediný kandidát ing. L. Roleček – Hlasování – 55 pro, 3 se 
zdrželi.  

• Volba předsedy Závodní komise – jediná kandidátka – H. Kneblová – Hlasování – 
51 pro, 4 proti a 3 se zdrželi. 

• Volba předsedy Komise rozhodčích – jediný kandidát – L. Kutá – Hlasování  56 
pro, 1 proti, 2 se zdrželi. 

• Volba zástupce oddílů oblast Čechy – jediný kandidát J. Volf – Hlasování 57 pro, 
1 se zdržel. 

• Volba zástupce oddílů oblast Morava – dva návrhy K. Křempek a B. Šamánek 
(nekandiduje) – Hlasování 56 pro, 2 se zdrželi. 

• Předseda metodické komise – jediný kandidát M. Bílý – 57 pro 1 se zdržel. 

• Volba členů Kontrolní komise – J. Šťastný (nelze – je ve smluvním vztahu se 
svazem jako trenér SCM), dále L. Jílek, O. Jarolímek, J. Lagnerová. Hlasování – 
55 pro 3 se zdrželi. Předsedou komise byl zvolen O. Jarolímek. 

Návrh usnesení  přednesl Ing. Luděk Roleček ve 13:07 hod. 

• Valná hromada sekce DV schválila přednesený návrh usnesení VH 2021. 

• Valná hromada schválila delegáty pro konferenci ČSK ve složení L. Roleček, 
H. Kneblová, L. Kutá, J. Lagnerová, O. Jarolímek, K.Křempek, J. Volf, S. Ježek, M. 
Bílý, L. Jílek, J. Kratochvíl. 

• J. Kratochvíl poděkoval za účast na vyhlášení Ankety Kanoista roku 2021 a pozval 
všechny na vyhlášení Krále divoké vody 20.11.2021 v Olomouci. 

• J. Kratochvíl navrhl J. Pollerta za čestného předsedu ČSK DV s hlasem poradním. 
VH souhlasí. 
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• J. Kratochvíl předal slovo novému předsedovi ČSK DV Ing. S. Ježkovi, který 
poděkoval bývalému předsedovi a požádal o jeho další spolupráci.  

 

Valná hromada byla ukončena v 13:22 hod. 

Zapsal: Eichler                                      Schválil: Ježek   


