
Zápis z Konference ČSKDV ze dne 18. 1. 2014 v Praze 
 
1. Konference byla zahájena v 10:15 hod. – vedení schůze RNDr. Jiří Kratochvíl, který přivítal přítomné 

delegáty a hosty, připomněl v krátkosti průběh roku 2013 a 100. Výročí kanoistiky a zahájil jednání. 
2. Konference schválila program tak, jak byl rozeslán v pozvánce 
3. Konference uctila minutou ticha památku zesnulých vodáků v roce 2013 (R.Knýová, J.Škranc, 

M.Makovský). 
4. Volba komise mandátové – Sadílková Renata, Jílek Ladislav, Štěpánek Ondřej. 
5. Volba komise návrhové – Roleček Luděk, Kratochvílová Heda, Grossmannová Zdena. 
6. Konference ČSK DV odsouhlasila obě komise. 
7. Zpráva mandátové komise: Pozváno 165 delegátů, přítomno 51 (+ 1 host) = 30,9%. Konference ČSK DV 

není usnášeníschopná a byla ukončena. 
8. V 10:25 zahájeno jednání mimořádné Konference ČSK DV 
9. Zahájení konference dle programu pozvánky 

a) zpráva předsedy ČSK DV Prof. ing. Jaroslava Pollerta, DRSc., 
b) zpráva za RD slalom – Mgr. Jiří Pultera, 
c) zpráva trenéra U23 – Mgr.Jiří Prskavec 
d) zpráva za RD sjezd – zprávu v zastoupení trenéra RD přečetl Tomáš Kutý, 
e) zpráva za RDJ slalom a sjezd a SCM – RNDr.Jiří Kratochvíl, 
f) zpráva za závodní komisi – Hana Kneblová 
g) zpráva za komisi rozhodčích – Lenka Kutá, 
h) zpráva zástupce oddílů Bohuslava Šamánka, 
i) zpráva o hospodaření ČSK DV – Mgr. Ivo Eichler, 
j) zpráva kontrolní komise – Ladislav Jílek. 

 
7. Diskuze byl zahájena ve 12:10: 

- H.Kneblová požádala Konferenci o rozhodnutí k připomínce k návrhu Směrnic o startu předžáků. Po 
následné diskuzi konference odhlasovala o povolení startu předžáků pouze v jedné kategorii.  

- J.Pollert informoval Konferenci o situaci se žádostmi na odškodnění po červnových povodních a postupu 
státu při vyřizování odškodnění. 

- J.Pollert předal ocenění dvojici J.Volf, O.Štěpánek za druhé místo v anketě o nejlepšího kanoistu ČSK 
v kategorii posádka roku. 

- J.Kratochvíl připomněl oslavu 100.výročí kanoistiky v českých zemích a oslavu v Betlémské kapli. Zároveň 
požádal  Výbor o dořešení Ankety ČSK o nejlepší kanoisty a kajakáře. 

- J.Šťastný přednesl požadavek na zařazení výsledků dospělých reprezentantů do žebříčku hodnocení 
oddílů. Po diskuzi Konference doporučila, aby se Výbor ČSK DV touto otázkou znovu zabýval a dořešil od 
dalšího roku. Výbor zpracuje „analýzu“ žebříčku s dospělými a bez nich. 

- O.Jarolímek přednesl dotaz na účst trenérů na schůzích Výboru – odpověď L.Jílek – problémy s termíny 
schůzí při vytíženosti trenérů v sezóně. 

- Dotaz J.Šťastného ke klíči delegátů na Konferenci ČSK DV – odpověď I.Eichler – dle počtu bodů v žebříčku 
oddílů, kdy každý oddíl má minimálně 1 delegáta + za každých 100 bodů v žebříčku získává dalšího. 

- J.Kratochvíl informoval o přípravách školení trenérů 2014. Při dostatečném počtu zájemců (přes 10) by se 
na podzim 2014 uskutečnila speciální část. 

- L.Roleček přednesl požadavek na pořádání závodů v termínu závodů SP ve slalomu. Odpověď S.ježek – 
dle smlouvy s ICF není možné v ČR v době konání závodů SP pořádat žádné slalomové závody 

- B.Šamáenk  přednesl dotaz na start C2 žen mezi muži – Konference nesouhlasí 
- Jílek – dotaz na metodika svazu – odpověď J.Kratochvíl. V současné době tuto funkci vykonává M.Bílý ve 

spolupráci s J.Kratochvílem. 
- J.Kratochvíl předložil návrh na jména delegátů na Konferenci ČSK 2014: Pollert, Roleček, Šedivá, Eichler, 

Knebel, Jílek, Kratochvíl, Štercl, Šamánek, Prskavec, Rohan, Pultera. Podle momentální přítomnosti bude 
z těchto kandidátů, se kterými Konference ČSK DV souhlasí vybráno 10 účastníků Konference ČSK. 



- Přednesen dotaz na nové webové stránky www.kanoe.cz – odpověď S.Ježek jako autor a správce této 
stránky. Očekává od veřejnosti připomínky či náměty na vylepšování, či úpravy stránky tak, aby vyhovovaly 
celému hnutí. 

- S.Ježek přednesl informaci A.Maškové o dění ve slalomové komisi ICF a o připravovaných změnách 
v pravidlech slalomu, ohrožení kategorie C2 pro OH, potíže s tratí slalomu pro OH 2020, snaze zjednodušit 
pořádání závodů ve slalomu apod. 

- Přednesena informace o situaci s rekonstrukcí slalomové trati v Roudnici n.L. Trať by měla být dokončena 
v průběhu měsíce května, další (překážky) dle finančních možností. 

- I.Šedivá informovala o situace s tréninkem na Stružnici, kde je nutné se předem na trénink ohlásit, neboť 
byla spuštěna elektrárna na jezu. 

- zástupce oddílu ze Ž.Brodu informoval a o možnostech tréninku na Paraplíčku s možností kempování 
v místě 

- L.Galuška informoval o chystaném otevření nového bazénu v Sušici s možností jízdy na lodích. 
 

8 L.Roleček přednesl Návrh Usnesení Konference ČSK DV – schváleno všemi hlasy 
 

9 J. Kratochvíl v 14.02 hod. Konferenci ČSK DV ukončil  
 

Zapsal: Ivo Eichler 

http://www.kanoe.cz/

