
 

 

Svaz vodáků České republiky 
RADA RAFTINGU SVoČR 
 
U Pergamenky 3, PRAHA 7, 170 00 

tel./fax: 266 722 223, e-mail: svocr@volny.cz  

Zpráva ze zasedání Rady 
raftingu SVoČR č. 5/2020 

Napříč ČR, 18.5.2020 
Veškerá jednání Rady jsou veřejná a volně přístupná všem členům Svazu.  

Rada na svých zasedáních přivítá s otevřenou náručí každého,  
kdo se bude chtít podílet na ovlivňování vývoje našeho sportu. 

 

Přítomni: Vráťa Šembera, Libor Peška, Martin Procházka, Lenka Bauerová, Jan Vávra 

Nepřítomní:  

Omluveni:  

Hosté: David Lisický, Jan Procházka, Standa Hájek, Libor Polák 

Reprezentace 
● Po složité diskuzi ponechává Rada v platnosti aktuální složení reprezentace i pro 

následující rok 2021.  
○ Nejsme schopni zajistit dostatečný počet závodů ve všech kategoriích tak, aby 

měly všechny posádky zejména jistotu platných termínů. Nelze například 
vyloučit, že bude nutné některé závody na podzim opět zrušit. I stávající plán 
závodů je vzhledem k situaci spíše přáním, než zaručeným stavem. 

○ Vzhledem k nedostatku času a omezenému množství vhodných terénu jsme 
též v kolizi s jinými sporty, v neposlední řadě pak na některých terénech 
komplikuje situaci letošní sucho. 

○ Při variantě “fiskálního roku” by doba mezi vítězstvím v nominaci, která by 
skončila na jaře 2021, a mezinárodním závodem byla příliš krátká na kvalitní 
přípravu a získání sponzorů 

○ Rada si však vyhrazuje právo navrhnout Předsednictvu dílčí změny ve složení 
reprezentace pro rok 2021, pokud se například v sezóně 2020 projeví výrazné 
rozdílové výsledky v Českém poháru oproti roku 2019. Rada v takovém 
případě samozřejmě přihlédne například k počtu a kvalitě závodů v roce 2020. 
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● Rada doporučuje všem posádkám, aby v budoucnu nepodceňovaly žádné nominační 
závody. Zejména v aktuální složité době nelze předpovědět s jistotou, kdy a jaké 
mezinárodní závody se objeví. 

○ Nominační závody nejsou nominací na konkrétní závody MS/ME. Nominační 
závody jsou primárně určené k sestavení reprezentačního týmu. Rada 
vyjadřuje naději, že sdělení obsažené v tomto tvrzení je společnou myšlenkou 
všech uchazečů o místo v reprezentační týmu. 

● Děkujeme Davidovi Lisickému, že se celého jednání rady zúčastnil, svým názorem 
mnohou diskuzi usměrnil a jednání tak veskrze urychlil :-) 

Termínová listina 2020 
● Rada (i na základě některých výše uvedených důvodů) definitivně zrušila všechny 

nominační závody v kategorii R6 pro rok 2020. Najde-li se pořadatel, který by závod 
chtěl uspořádat v rámci MČR, nebo veřejný, Rada ho podpoří ze svazových 
prostředků. 

● V roce 2020 proběhne celoroční klubová soutěž Český pohár ve značně pozměněném 
formátu a s odlišnými termíny jednotlivých závodů, než jsme všichni zvyklí. 

● Aktuální termínová listina jr zde: 
https://bit.ly/rafty2020_1 

● Do výsledků ČP budeme počítat N-1 závodů. 
● Rada vydá pozměněný Organizační řád a upravené Směrnice. 
● Rada vyzývá všechny pořadatele, aby změny v termínech urychleně konzultovali 

mimo jiné se zajišťovateli časomíry. 
● Zápis je tentokrát zcela výjimečně zveřejněn se zpožděním, Rada ponechala 

pořadatelům 4 dny na prodiskutování dohodnutých změn v termínové listině uvnitř 
klubů, než bude zveřejněná nová termínová listina. 

● Vyjádření pořadatelů k důležitým změnám v termínové listině 
○ RK Stan 

■ Kvůli letošnímu enormnímu suchu nám sdělí Povodí potvrzení 
pouštění vody z přehrady nejdříve 10 dnů před termínem, což nám 
zcela znemožňuje připravit kvalitní závodní víkend 

■ Z tohoto důvodu jsme byli nuceni přesunout pořádání Trnávky na 
konec září a slíbili jsme zároveň uspořádat důstojné rozloučení se 
sezónou, aby to nebylo stále na jednom pořadateli 

■ Kvůli nouzi o terény jsme navíc posléze souhlasili s žádostí Rady 
uspořádat na Trnávce alespoň sjezd, pokud vodu od Povodí dostaneme. 
V takovém případě zajistíme možnost tréninků na Trnávce pro všechny 
zájemce 

○ RK Troja 
■ Závody v Troji byly po dohodě s provozovatelem USD přesunuty na 

22.-23.8.2020. Z důvodu velké koncentrace osob během víkendů v 
areálu trojského kanálu nelze v červnovém termínu splnit podmínky 
nařízení vlády pro pořádání hromadných akcí v době pandemie 
Covid-19. 

https://bit.ly/rafty2020_1


Podpora pořadatelům a posádkám 
● Rada uhradí veškeré náklady na startovné všech posádek na všech závodech SVoČR v 

roce 2020 v kategorii R4, případně R6. Rada tím chce podpořit jednak pořadatele, 
kterým to na závody přivede více posádek, jednak posádky, kterým to pomůže 
překonat letošní složitou situaci. Podmínkou úhrady startovného je registrace posádky 
ve Svazu a včasné podání přihlášky dle platných propozic. 

Běžná rutina 
● Rada obdržela žádost Skautů o uspořádání říjnového soustředění, či malého závodu. 

Rada se vynasnaží vyhovět, možná spojíme událost také se školením rozhodčích. 
● Rada se opět sešla prostřednictvím videokonference. 

 

Dne 18. května 2020 vypracoval: 

Jan Vávra 

 


