
 

 

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. 6/2018 
Praha, 13.11.2018 

 

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

Nepřítomní:  

Omluveni:  

Hosté: Standa Hájek, Pavel Kubásek, Hana Heralová, Jan Procházka, Libor Polák 

1) Poděkování reprezentantům 
● Rada raftingu děkuje reprezentantům České republiky v raftingu za skvělé výsledky na            

MS a MSJ R4 2018 v Argentině. 
● Rada si velmi váží dlouhotrvající skvělé výkonnosti raftové reprezentace a VŠEM nám je 

opravdu ctí, že pro Vás můžeme občas něco udělat. 
● Rada děkuje i touto cestou Davidovi Lisickému za bezvadný výkon funkce vedoucího 

reprezentační výpravy ČR na MS v Argentině. 

2) Složení reprezentace pro rok 2019 
● Rada předložila návrh složení reprezentace pro rok 2019 (ME Bosna, MS Austrálie, obojí 

R6) předsednictvu 
● Rada pověřuje Libora Pešku ověřením účasti na mistrovských závodech u jednotlivých 

reprezentačních posádek 
● Rada se zabývala posouzením výkonnosti posádky U23 ženy, která skončila v žebříčku 

reprezentace na druhém místě - vyslat na MS do Austrálie? Mají dostatečnou výkonnost? 
Jaká bude výše podpory? 

○ Hlasování 1: vytvořit pro juniory precedent, že se druhý automaticky nestane 
prvním - přijato 3:2 - bude precedent 

○ Hlasování 2: Přesunout do “B” - nepřijato, 0:5 
● Hlasování 3: Vyslat, s minimální 50% podporou reprezentace A, přijato 5:0  
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 R4  R6 

MUŽI TR HIKO RK Troja  TR HIKO TR ZUBR 

ŽENY 
TR OMEGA 
Tygříci 

RK Hodonín 
seniorky 

 TR OMEGA 
MB Bohouš a jeho 
parta 

VETERÁNI 
JEŽEK TEAM 
OLDIES 

TR Masters A  TR Masters 
JEŽEK TEAM - 
KAPLICE 

VETERÁNKY - -  - - 

U19 M Youngster YES LET-CI Letohrad  
Youngster 
YES 

Yes Gang 

U23 M 
LET-GUN 
Letohrad 

LET-CI Letohrad  
TR 
HANACE 

LET-GUN Letohrad 

U 23 Ž LET-RAJ RAJ-LET  
RK Troja 
Šelmy 

RAJ-LET 

U19 Ž RAJ-LET 
HOLKY YES 
JESENÍK 

 - - 

3) Reprezentace, mezinárodní závody 
● Náklady na letenky zaplacené Svazem oficiálním rozhodčím, které byly proplaceny 

pořadatelem v místě konání MS v Argentině, budou strženy při vyúčtování klubům z 
odměny za činnost 

● Rada podala žádost na Předsednictvo o navýšení rozpočtu raftingu na úhradu části 
benefitů (140tis.) za reprezentaci na MS v Argentině 

● Rada se bohužel musela zabývat několika prohřešky proti Kodexu reprezentanta, nebo 
prohřešky proti zájmům Svazu, na MS v Argentině 

○ Rada projednávala okolnosti zveřejnění fotografie posádky U23M-TR Hanace na 
oficiálních webových stránkách pořadatele MS v oficiálních prostorách pro média 
s pozadím s logy sponzorů a pořadatelů MS - na fotografii se objevila propagace 
alkoholu, včetně závodníků s plechovkou v ruce 

■ Libor Peška tlumočil pokornou omluvu celého týmu, že už se to nebude 
nikdy, opravdu nikdy, opakovat 

■ rada důrazně pozvedá obočí a nebude incident nijak postihovat 
○ Rada se zabývala okolnostmi, za kterých se do oficiálních videomateriálů z MS 

dostaly vulgární výrazy z úst reprezentantů posádek CZE OM TR Hiko a  CZE 
U23M TR Hanace 

■ Vzhledem k okolnostem radě nestačilo pouze pozdvihnout významně 
obočí, ale musela jednohlasně zavřít obě oči 

■ Rada velmi důrazně doporučuje všem posádkám pro všechny další akce 
zvolit vhodnější týmový pokřik, který bude v souladu nejen s Kodexem, 
ale především se slušným chováním 

○ Rada upozorňuje, že v dalších případech porušení Kodexu reprezentanta již 
nebude váhat uplatnit disciplinární sankce včetně finančních. 
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4) Elektronická evidence členů 
● První verze elektronické evidence členů a přihlášek na závody bude v roce 2019 

obsahovat tyto moduly: 
○ evidence členů, klubů, posádek, rozhodčích (omezeně) 
○ evidence zaplacených příspěvků 
○ přihlášky na závody 
○ startovní listiny 
○ komunikace s počtáři 

● Rada pověřuje Vráťu Šemberu přípravou nového znění pravidel upravených pro potřeby 
elektronické evidence a přihlášek 

● První veřejné představení elektronické evidence proběhne v rámci setkání s reprezentanty 
ve středu 30.1.2019 v sídle Svazu 

5) Obvyklá rutina 
● Svazové čluny - Rada si ukládá na zimní období uvažovat nad úpravou podmínek 

provozu svazových člunů tak, aby na svazových lodích nebyly žádné nalepené reklamy. 
Ty mohou být pouze připevněné za oka na přídi. 

● Termínová listina 
○ Rada diskutovala první verzi startovní listiny https://goo.gl/dSDs9F  
○ Rada vyslovila jednohlasně podporu pro účast našich posádek na závodech na 

Salze 
● Rada vyslovila podporu pro stejný formát slavnostního ukončení sezóny jako letos 
● Rada se rozhodla prodloužit smlouvu s fotografem Vaškem Kolářem a píár servismanem 

Martinem Zvoníčkem i na další rok, velká spokojenost, stejný formát jako letos 

6) IRF vs WRF 
● Rada vydává zákaz všem svazovým posádkám účastnit se jakýchkoliv závodů WRF. 

Tato organizace přímo bytostně ohrožuje existenci IRF, nebo její další plynulý a 
bezproblémový rozvoj. Důvody tohoto rozhodnutí jsou v příloze zápisu 

● Posádky, které se přes tento zákaz závodů WRF zúčastní, nebudou nadále pobírat žádnou 
materiální ani finanční podporu od Svazu, při opakovaném porušení zákazu dojde k 
vyloučení ze Svazu 

● Rada doporučuje článek na kanoe.cz, za jeho zpracování děkuje Standovi Hájkovi a 
Martinovi Procházkovi 
http://kanoe.cz/sporty/rafting/7778-irf-a-wrf-zakladni-porovnani-v-roce-2018 

7) Střelba do vlastních řad 
● Rada si vyslechla velmi nelichotivé hodnocení od Standy Hájka, předsedy Kontrolní 

komise, kvůli pomalému vyúčtování proběhlých akcí. Dle názoru Kontrolní komise musí 
být zúčtováno do měsíce po návratu z akce. Následovala vypjatá, místy až vyhrocená 
diskuse, tak uvidíme. Finální vyúčtování od klubů bude Rada každopádně požadovat do 
15.12.2018 

● U vyúčtování se Standa nezastavil, dále radu velmi pranýřoval kvůli laxnímu vymáhání 
nedodaných zpráv hlavních rozhodčích, ředitelů závodů a zástupců svazu.  
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○ Rada se pro zjednodušení celé agendy rozhodla připravit pro autory zpráv 
šablony. Vzory těchto šablon připraví do příštího zasedání 

■ Libor Polák - Šablona pro zástupce svazu 
■ Vráťa Šembera - Šablona pro hlavní rozhodčí 
■ Standa Hájek - Šablona pro ředitele závodu 

8) Nejbližší agenda 
● Následující zasedání Rady proběhne 12.12.2018 v 16:00 v sídle Svazu. Připomínáme, že 

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. Hlavně, když přinese chlebíčky :-) 

 
24.-25.11. Kurz vodní záchrany, pořádá Rajhrad a 

Hodonín 
Bystřice pod Pernštýnem 

4.12. 
15:00 

Zasedání Předsednictva SVoČR Praha, sídlo Svazu 

12.12. 
16:00 

Zasedání RR 7/2018 Praha, sídlo Svazu 

30.1.19 
16:00 

Setkání s reprezentanty Praha, sídlo Svazu 

 
 

Dne 20. listopadu 2018 vypracoval: 

Jan Vávra 
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