
 

 

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. 7/2018 
Praha, 12.12.2018 

 

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

Nepřítomní:  

Omluveni: Martin Procházka 

Hosté: Hana Heralová, Jan Procházka, Libor Polák 

1) Reprezentace, mezinárodní závody 
● MS R6 v Austrálii 

○ termín je 13. - 20.5.2019 
○ www.wrc2019.com 
○ SVoČR již zarezervoval a uhradil ubytování všem reprezentačním posádkám. 
○ Termín pro odeslání přihlášek pořadateli je 15.2.2019.  

Pro české posádky je termín 10.2.2019. 
● ME R6 v Bosně 

○ termín je 1. - 7.7.2019 
○ Pořadatel další informace zveřejní začátkem roku 2019. 

● Závody na Salze 2019 
○ Rada opět podpoří účast posádek na EP ve Wildalpenu, za každou odzávoděnou disciplínu 

vyplatí €15/posádka 
○ Slevu na startovném od pořadatele za dovezený raft, obdobně jako loni ve výši €50, ověřujeme. 

● Další účast posádek U19 na MS a ME 
○ rada diskutovala o podmínkách účasti posádek U19 na následujících ME a MS 

■ Rada pověřila Libora Pešku vypracováním statistiky předchozích účastí, počty posádek, 
náklady, úspěchy... 

■ Rada má i nadále vážný zájem posádky vysílat 
● Vedoucí výpravy na ME, MS 2019 

○ vzhledem k velkému úspěchu zavedení této pozice v roce 2018 rada vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení této pozice také pro rok 2019 

○ podmínky výběrového řízení jsou stejné jako pro rok 2018 

 
Archiv zápisů: http://kanoe.cz/svaz/svocr/zapisy/ Web: http://kanoe.cz/sporty/rafting 

https://www.facebook.com/SVoCR.Rafting/ 

 

mailto:svocr@volny.cz
http://www.wrc2019.com/
http://kanoe.cz/svaz/svocr/zapisy/
http://kanoe.cz/sporty/rafting
https://www.facebook.com/SVoCR.Rafting/


■ Rada předpokládá minimální náklady ve výši cca 50 tisíc (MS) a cca 10 tisíc (ME), které 
budou hrazeny ze svazového rozpočtu a budou určeny na dopravu a pobyt Vedoucího, 
pronájem automobilu na místě a podobně 

■ zájemci o tuto funkci nechť se laskavě hlásí Liborovi Peškovi (libor.peska@gmail.com) 
do 30.1.2019 

■ základní požadavky na kandidáty: 
● jazyková vybavenost (angličtina) 
● výborné komunikační schopnosti 
● znalost pravidel IRF, znalost struktury orgánů IRF a orgánů SVoČR 

■ hlavní náplní práce bude: 
● práce v ČR již před akcemi 
● podpora reprezentačních posádek v místě závodů 
● pomoc s řešením případných protestů, informování posádek o aktuální situaci 

(průběžné výsledky, protesty apod.) 
● spolupráce s kameramanem ČT 
● komunikace dění na MS, výsledků a zákulisních zajímavostí na sociálních sítích 

apod. 
● Rada obdržela a vzala na vědomí písemnou omluvu posádky TR HANACE 

viz zápis 6/2018. 

2) Propagace 
● Kalendáře na rok 2019 jsou od pondělí 17.12.2018 k vyzvednutí v sídle svazu u Hanky Heralové. Cena 

je 225,- za jeden kus, zaplatit lze na místě v hotovosti, nebo na fakturu. 
● Rada bude propagovat činnost Svazu také prostřednictvím videa od Davida Knebela, video bude 

distribuováno partnerům Svazu spolu s kalendáři, Lenka umístí video na FB a na Kanoe jako PFko, též 
formou placené inzerce 

● Libor Polák předběžně zjišťoval cenové nabídky na vytvoření výroční fotoknihy o historii raftingu 
● Rada bude mezi kluby zjišťovat předběžný zájem o magnetická loga Svazu na auta 

3) Termínová listina 
● je zde: https://goo.gl/dSDs9F  
● Rada finalizovala termínovou listinu pro rok 2019 
● TL zůstává otevřená (tedy neodsouhlasená) do konce roku 2018 na žádost klubu RK Stan 

4) Běžná agenda 
● Vráťa Šembera předložil radě první propracované návrhy na zřízení a provoz tréninkových středisek 

mládeže, SCM 
● Rada diskutovala návrh Milana Štěpánka na zavedení ocenění za celoživotní přínos raftingu, obdobu 

“Síně slávy”. 
○ Rada s návrhem obecně souhlasí, připraví k tomu notičky (pravidla a kritéria nominace, formu 

hlasování, …) 
● Rada prostřednictvím Zbyňka Netopila obdržela vytýkací dopis od klubu 109.  

Rada diskutovala tyto body: 
○ Klub 109 nemá informace o činnosti a složení reprekomise 

■ Libor Peška připraví zprávu pro Vráťu Šemberu, který bude za Radu reagovat (náplň 
práce reprekomise, plnění za rok 2018) 
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○ Klub 109 požaduje omluvu za působení Stanislava Hájka v jury na ME 2018, konkrétně za 
způsob vyřešení protestu v závodě H2H 

■ Radě omluva nepřísluší, Stanislav Hájek byl nominován IRF, případné stížnosti lze 
vznášet tam. 

○ Stížnost na dvojité vyplácení příspěvků za pořádání závodů 
■ Rada zde neshledala žádné nedostatky, ke dvojitému vyplácení nedochází, jde o různé 

účely příspěvků a různé formy podpory. Připomínáme, že pořádání závodů ČP a MČR je 
páteřní činností svazu, podpora jednotlivých organizátorů závodů je tedy přirozeně v 
centru pozornosti Rady.  

○ Stížnost za neobdržení příspěvku za spolupořádání závodů na Lipně 
■ Případné finanční vyrovnání si musí vyřešit oba pořádající kluby mezi sebou, SVoČR do 

toho nebude zasahovat. Podobně je tomu u posádek složených ze závodníků z více klubů. 
○ Za Radu odpoví souhrnným dopisem předseda Rady Vratislav Šembera 

● Rada do konce ledna 2019 předloží veřejnosti Zprávu o činnosti Rady za rok 2018 
● Jan Vávra byl pověřenem jednáním s držiteli webové domény svocr.cz o možném převzetí do 

vlastnictví Svazu a dále o vytipování jiných vhodných domén, na kterých by bylo možné prezentovat 
činnost Svazu 

○ Libor Peška a Vráťa Šembera byli obdobně pověřeni jednáním o dalších doménách 

5) Nejbližší události 
● Následující zasedání Rady a setkání s reprezentanty proběhne v již ohlášeném termínu 30.1.2019 v 

16:00 v sídle Svazu.  
○ Rada diskutovala o návrhu přesunout tento termín na některý víkendový den. Rada tuto změnu 

neodsouhlasila s přihlédnutím k uvedeným okolnostem: 
■ na dříve ohlášený termín si již někteří zástupci posádek zařídili volno a uvolnění od 

pracovních, či rodinných povinností 
■ veřejných zasedání, konaných letos v rámci víkendů, se žádný zástupce reprezentačních 

posádek nezúčastnil (až na čestné výjimky) 
■ přední reprezentační posádky již dříve projevily zájem věnovat se mimo závodní víkendy 

především rodinám 
■ Rada, stejně jako minulý rok, nabídne možnost připojit se k zasedání prostřednictvím 

Skype. 
■ Rada nicméně bere návrh velmi vážně a termín tohoto klíčového zasedání v roce 2020 

probere se zástupci reprezentačních posádek s předstihem 
○ 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. 

 
30.1.19 
16:00 

Setkání s reprezentanty a pořadateli Praha, sídlo Svazu 

 
 

Dne 20. prosince 2018 vypracoval: 

Jan Vávra 
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