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Zápis Valné hromady ČSK  

sekce kanoistiky na divokých vodách  2018 

konané dne 20. 1. 2018 v Praze 

Jednání  VH zahájil v 10.08 hod. moderátor schůze pan Jiří Kratochvíl 

 Připomenul členy ČSK DV, kteří nás v loňském roce opustili – Oldřich Blažíček, 
Hana Hegerová a další. 

 Volba komise – Mandátová – Renata Sadílková, Petr Kratochvíl, Ivan Pišvejc 

 Volba komise – Návrhová – Luděk Roleček, Jaroslav Volf, Alena Borská 

Přednesení zpráv VH sekce KDV 2018 

 Zpráva předsedy sekce Prof. ing. Jaroslava Pollerta DrSc. k sezoně 2017 a 
výhledu kanoistiky na příští období. 

 Zpráva trenéra RD slalom Jiřího Pultery se zhodnocením sezony 2017. 

 Zpráva trenéra RD slalom U23 Jiřího Prskavce se zhodnocením sezony 2017. 

 Zpráva trenéra RD sjezd Roberta Knebela - zhodnocení činnosti RD 2017 – 
zprávu přečetl Martin Smolka – R. Knebel na zahraničním VT. 

 Zpráva o činnosti RD sjezd U23 od trenéra Lukáše Novosada – zprávu přečetl Jiří 
Kratochvíl – L. Novosad na zahraničním VT. 

 Zpráva trenéra RDJ - Jiří Kratochvíl. Zhodnotil výsledky v kategorii juniorů v roce 
2017. Poděkoval spolupracovníkům, všem oddílům a trenérům v oddílech sekce. 
Zároveň informoval o činnosti SCM za rok 2017 a přípravu 2018. 

 Zpráva metodické komise a školení trenérů + upozornil na informace na webu 
kanoe.cz – Milan Bílý. 

 Zpráva mediální (PR) skupiny – Stanislav Ježek k sezoně 2017 a přípravách 
sezony 2018 a připravovaných změnách systému přihlášek. Informace k výzvě 
oddílům od Povodí Labe a.s. k požadavkům na mimořádné manipulace v oblasti 
Povodí Labe – informaci doplnil O.Jarolímek. 

 Zpráva komise rozhodčích – Lenka Kutá – vyhodnotila sezonu 2017, informace o 
práci komise, školení rozhodčích a počty rozhodčích v sekci.  

 Zpráva Závodní komise – Hana Kneblová. Informace o pořádání závodů v roce 
2017 a přípravě sezony 2018. Okomentovala zveřejněný návrh Směrnic pro 
závodění 2018. 

 Zpráva zástupce oddílů Jaroslava Volfa ke statistice účastníků závodů ČSK 
sekce divoká voda v průběhu sezony 2017. 

 Zprávu o hospodaření roku 2017 ČSK sekce divoká voda – Ivo Eichler 

 Zpráva Kontrolní komise sekce – Ladislav Jílek. 

 

Diskuze zahájena ve 13:15hod: 
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 B. Šamánek přednesl a okomentoval návrh ke změně klíče po určení delegátů na 
VH ČSK DV. Další komentář s připomínkami J. Kratochvíl. Výbor zapracuje 
připomínky a připraví konečný materiál pro pozvánky na VH 2019.  

 Směrnice pro závodění 2018 – předneseny připomínky USK Praha a Dukla 
Praha. Okomentoval J. Rohan. Komentáře J. Kratochvíl, B. Šamánek, J. Volf. 

 O. Mohout – komentář k práci mládeže v ČSK DV. Komentoval místa konání ČP 
žáků (Lipno a na druhé straně Kroměříž, tedy velmi těžká voda a velmi lehká) a 
navrhl pořádat vrcholné závody na těžší vodě. Další připomínka je ke kolizi 
termínů např. ECA Cup a českých závodů žáků. Okomentoval rozhodování 
závodů žáků (práce rozhodčích). Požádal o změnu programu závodů žáků tak, 
aby ženy nestartovaly jako první kategorie v závodě kvůli možnosti pozorovat 
muže při závodech. Komentoval řízení SCM a SpS a navrhl sledování závodníků 
vedoucími trenéry SCM v oddílech v regionu. Odpověď J. Kratochvíl k výběru 
terénu pro závody mládeže – střídání terénů a regionů. Kolize termínů je 
komplikovaná, ale ECA Cup je hlavně pro juniory. Komentář J. Bican k návrhu 
termínů hlavně v kategorii mládeže a požádal o zveřejnění zdůvodnění přiřazení 
termínu k závodům. 

 H. Kneblová okomentovalo přípravu termínové listiny a komplikace s kolizemi 
termínů. Vyzvala O. Mohouta k dodání rozhodčích na závody. Komentář J. 
Kratochvíl - návrh termínové listiny jde cestou Trenérské rady RDJ, dále 
Republiková rada SCM a nakonec schůze Závodní komise s trenéry RD. Další 
komentář ke tvorbě termínové listiny dle mezinárodní termínové listiny. 

 J. Bican navrhl zaúkolovat Výbor ČSK DV vytvořit strategii zvýšení počtu 
rozhodčí. Komentář J. Kratochvíl a L. Kutá., O. Mohout. A. Peterka navrhl 
povinnost oddílů dodávat rozhodčí na veřejné závody. 

 H. Kneblová – problematika řešení lékařských prohlídek, jejich evidenci a 
možnost přenesení zodpovědnosti na vedoucí oddílu, který závodníky vysílá. 
Nutná konzultace s právníky. Komentář J. Pollert – souhlas a upozornil a změny 
v ochraně osobních údajů od května 2018 – směrnice GDPR. 

 P. Kratochvíl – reklamoval hledání výsledků na stránkách kanoe.cz. – odpověď S. 
Ježek za správu webu. A. Peterka – prezentovat galerii úspěchů.  

 P. Míl – informace k připravovanému ČP veteránů 2018 

 14:35 – ukončena diskuze 

Přestávka 

 Zpráva mandátové komise - 181 pozvaných delegátů, přítomno 46 delegátů tj.  
25,41%. Účast 30 oddílů. Schůze není usnášeníschopná. 

Návrh usnesení  přednesl ing. Luděk Roleček ve 14:41 hod. 

 Valná hromada sekce DV schválila předložený návrh Směrnic pro závodění ČSK 
DV s předloženými připomínkami. 

 Valná hromada sekce DV schválila přednesený návrh usnesení  VH 2018. 
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 Valná hromada schválila delegáty pro konferenci ČSK ve složení J. Pollert, L. 
Roleček, H. Kneblová, B. Šamánek, J. Volf, S. Ježek, M. Bílý, J.Rohan, L.Jílek, 
O.Mohout, P.Přindiš, J.Kratochvíl, M.Smolka. 

Konference byla ukončena v 14:30 hod. 

Zapsal: Eichler  Schválil: Pollert    


