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Zápis Valné hromady ČSK  

sekce kanoistiky na divokých vodách  2020 

konané dne 18. 1. 2020 v Praze 

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

Na začátek schůze vzpomenul na zesnulé kamarády od vody v uplynulém roce, které účastníci 
VH uctili minutou ticha. 

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, Ladislav Jílek – VH souhlasí. 

 Volba komise Návrhové – Luděk Roleček, Jana Lagnerová, Stanislav Ježek – VH souhlasí. 

Přednesení zpráv VH sekce KDV 2020 

 Zpráva předsedy sekce Prof. ing. Jaroslava Pollerta DrSc. k sezoně 2019 a výhledu kanoistiky 
na příští období. 

 Zpráva trenéra RD slalom Jiřího Pultery se zhodnocením sezony 2019. 

 Zpráva trenéra RD slalom U23 Jiřího Prskavce (zahraniční VT) se zhodnocením sezony 2019 
– přednesl Pavel Kubričan. 

 Zpráva trenéra RD sjezd Roberta Knebela - zhodnocení činnosti RD 2019 – zprávu přečetl 
Michal Šťastný – Robert Knebel na zahraničním VT. 

 Zpráva o činnosti RD sjezd U23 od trenéra Lukáše Novosada. 

 Zpráva trenéra RDJ - Jiří Kratochvíl. Zhodnotil výsledky v kategorii juniorů v roce 2019. 
Poděkoval spolupracovníkům, všem oddílům a trenérům v oddílech sekce. Zároveň informoval 
o činnosti SCM za rok 2019 a přípravu 2020. 

 Informace z metodické komise a školení trenérů – komentář Jan Busta /Jiří Kratochvíl/ za 
předsedu komise Milana Bílého – pracovně zaneprázdněn.  

 Zpráva Závodní komise – předsedkyně Hana Kneblová. Informace o pořádání závodů v roce 
2019 a přípravě sezony 2020. Okomentovala zveřejněný návrh Směrnic pro závodění 2020 
včetně připomínek zaslaných po zveřejnění návrhu směrnic na internetu v prosinci 2019. 

 Zpráva komise rozhodčích – předsedkyně Lenka Kutá – vyhodnotila sezonu 2019, informace o 
práci komise, školení rozhodčích a počty rozhodčích v sekci. 

 Zpráva zástupce oddílů Jaroslava Volfa ke statistice účastníků závodů ČSK sekce divoká voda 
v průběhu sezony 2019. 

 Zprávu o hospodaření roku 2019 ČSK sekce divoká voda – sekretář svazu Ivo Eichler.       

 Zpráva Kontrolní komise sekce za rok 2019 – Ladislav Jílek. 

 Zpráva mandátové komise - 110 pozvaných delegátů, přítomno 44 delegátů tj.   48 %. 
Pozváno 77oddílů, účast 32 oddílů. Schůze není usnášeníschopná. 

 

Přestávka ve 12:12 hod. 
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Mimořádná Valná hromada zahájena ve 12:30hod 

 J. Kratochvíl informoval o svolání mimořádné Valné hromady z důvodů nízké účasti delegátů 
VH.  

 H. Kneblová – navrhla projednat max. výši startovného na veřejných závodech – návrh pro 
zaslaný návrh z Č. Budějovic – J. Bican – okomentoval a zdůvodnil svůj návrh. Komentář B. 
Šamánek a L. Jílek, M. Křišťan. Komentář S. Ježek, který obhajoval návrh z Č. Budějovic, 
z důvodů zvyšování výše nákladů. Další komentář P. Kratochvíl. – navrhl pouze dospělé. L. 
Jílek navrhl učit max. částku pro pořadatele. J. Busta navrhl zvýšit plošně o 20,-Kč. L. Roleček 
– stávající stav. Diskuze ke stropu výše startovného. 22 pro 15 proti a 5 se zdrželo. Návrh na 
zvýšení schválen. 

 P. Kratochvíl – vyjádřil se k návrhu zrušení kombinaci v dorostu mladším – navrhl zachovat i 
nadále. 12 pro 13 proti  - návrh nebyl schválen. 

 B. Šamánek – dotaz na omezení ke startu NKZ pro +3. Odpověď a vysvětlení návrhu H. 
Kneblová. Druhý dotaz – účel NKZ – odpověď H. Kneblová. Navrhl povolit závodníkům v 
dorostu mladším startu na NKZ ve všech kategoriích. Komentář J. Kratochvíl. S. Ježek, P. 
Kratochvíl. J. Lagnerová. Pro-7-proti 29- zdrželo se 5. Návrh zamítnout. 

 P. Weisser - navrhl upravit diplomy na MČR dorostu – doplnit text 

 P. Míl - Navrhl požadavek na úpravu ESKYMO – doplnit funkci součtu závodů – požadavek na 
results.cz. Dále navrhl možnost na import času. – podněty pro ZK. Komentář H. Kneblová. S. 
Ježek – možnost tisku diplomů z programu. 

 13:38 – ukončena diskuze. 

Návrh usnesení  přednesl ing. Luděk Roleček ve 13:38 hod. 

 Valná hromada sekce DV schválila přednesený návrh usnesení  VH 2020. 

 Valná hromada sekce DV schválila předložený návrh Směrnic pro závodění ČSK DV 2020. 

 Valná hromada schválila delegáty pro konferenci ČSK ve složení J. Pollert, L. Roleček, H. 
Kneblová, B. Šamánek, J. Volf, S. Ježek, M. Bílý, J.Pultera, R. Knebel, J. Prskavec, L. Jílek, J. 
Kratochvíl, - dořeší Výbor na příští schůzi. 

 VH souhlasí s návrhem uspořádat VH 2020 v polovině listopadu tak, aby sezona mohla začít již 
v novém Výboru s novými trenéry atd.  

 J. Kratochvíl poděkoval delegátům za účast a popřál úspěch v sezoně 2020. 

 

Konference byla ukončena v 13:50 hod. 

Zapsal: I. Eichler  Schválil: J. Pollert  
  


