
Usnesení Valné hromady Českého svazu kanoistů sekce kanoistiky  

na divokých vodách 

Konané dne 14.ledna 2017 v Praze na Strahově 

 

1. Valná hromada Českého svazu kanoistů na divokých vodách (dále jen ČSK DV) bere na 

vědomí: 

 Zprávu o činnosti ČSK DV za rok 2016 

přednesenou předsedou ČSK DV Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc. 

 Zprávu trenérů reprezentačních družstev za závodní sezónu 2016: 

- zprávu Jiřího Pultery za RD slalom seniorů  

- zprávu Jiřího Kratochvíla za RDJ slalom a sjezd, SCM a U23 slalom  

- zprávu Jiřího Prskavce za RD-U23 slalom  

- zprávu Roberta Knebla za RD sjezd seniorů  

- zprávu Lukáše Novosada za RD-U23  

 Zprávu o činnosti komise rozhodčích za rok 2016 

přednesenou její předsedkyní Lenkou Kutou. 

 Zprávu o činnosti závodní komise za rok 2016 

přednesenou její předsedkyní Hanou Knebelovou 

 Zprávu zástupce oddílů za rok 2016 

přednesenou Bohuslavem Šamánkem 

 

2. Valná hromada ČSK DV schvaluje: 

 Zprávu o hospodaření ČSK DV za rok 2016 

přednesenou  sekretářem svazu Ivo Eichlerem 

 Zprávu revizní komise ČSK DV  za rok 2016 

přednesenou jejím předsedou Ladislavem Jílkem 

 Směrnice o závodění na divokých vodách pro rok 2017 včetně jejich příloh  

v předloženém návrhu s úpravou o možnosti získání 3.VT ve sjezdu při bodování 

v minimálně dvou závodech a dosažení min. 10%  stanovené bodové hodnoty pro 

2.VT 

 Volební řád ČSK DV 

 

3. Valná hromada ČSK DV nadpoloviční většinou hlasů zvolila pro následné čtyřleté období 

výkonný výbor ve složení: 

 Předseda ČSK DV – Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. 

 Místopředseda ČSK DV – Ing. Luděk Roleček 

 Předsedkyně komise rozhodčích – Mgr. Lenka Kutá 

 Předsedkyně závodní komise – Hana Knebelová 

 Zástupce oddílů – Bohuslav Šamánek 

 Zástupce oddílů – Jaroslav Volf 

 Manažer svazu – Stanislav Ježek 

 

4. Valná hromada ČSK DV nadpoloviční většinou hlasů zvolila pro následné čtyřleté období 

kontrolní komisi ve složení: 



 Ladislav Jílek, předseda 

 Iva Šedivá 

 Dana Halešová 

 

5. Valná hromada ČSK DV se usnesla: 

 Na povinnosti oddílů k odebrání   členských známek pro rok 2017 v hodnotě 10,-Kč 

s termínem do 31.3.2017 odpovídající aktuální členské základně daného oddílu 

k 1.1.2017. V případě neodebrání bude oddíl vystaven riziku vyloučení z ČSK DV 

 Na úhradě cestovních nákladů delegátů z rozpočtu ČSK DV následné Valné hromady 

ČSK DV ve výši jízdného vlaku II.třídy z místa daného oddílu do místa konání 

konference. 

 

6. Valná hromada ČSK DV ukládá: 

 Závodní komisi a komisi rozhodčích sjednotit pravidla pro možnost startu ve více 

kategoriích při závodech ČP s mezinárodními pravidly. 

 Výkonnému výboru dopracovat systémy registrů pro vedení a evidenci aktuální 

členské základny ČSK DV. 

 

7. Valná hromada ČSK DV schvaluje: 

 Delegáty pro Konferenci ČSK ve složení: J. Pollert, L.Roleček, H. Kneblová, L. Kutá, 

B.Šamánek, J.Volf,S.Ježek, L.Jílek, I. Šedivá, D.Halešová. 

 

Předkládá návrhová komise ve složení: Tomáš Palouda, Lenka Kutá, Lenka Lagnerová 


