
 

 

Svaz vodáků České republiky 
RADA RAFTINGU SVoČR 
 
U Pergamenky 3, Praha 7, 170 00 

tel./fax: 266 722 223, e-mail: svocr@svocr.cz  

Zpráva ze zasedání Rady 
raftingu SVoČR č. 7/2019 

Praha, 20.11.2019 
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. 

 

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

Nepřítomní:  

Omluveni: Martin Procházka 

Hosté: Stanislav Hájek, Libor Polák, Hanka Heralová, Jarda Šedo 

Mistrovství Evropy R4 a R6 v roce 2020 v České republice 
● Díky prvotnímu nápadu a myšlence členů oddílu RK Troja, jejich nadšení a 

zpracování konceptu a základních faktů pro pořádání ME v raftingu v České 
republice, podala Rada raftingu 4.11.2019 žádost o pořádání ME v roce 2020 v České 
republice. Žádost byla projednána ve sportovní komisi IRF a byla přijata hlasováním 
většinou hlasů (9 pro, 4 proti, 2 se zdrželi). Tímto aktem byla žádost přijata. 
Rada by oddílu RK Troja ráda poděkovala za tento impuls a myšlenku, která se příští 
rok uskuteční. 

● Rada se rozhodla pro pořádání ME v roce 2020, tedy v naprosto šibeničním termínu, 
především z toho důvodu, že pro rok 2020 neprojevil o pořádání zájem žádný jiný 
pořadatel. Rada zastává názor, že by byla velká škoda nejen pro český rafting, kdyby 
závod této velikosti a významu v kalendáři chyběl a české posádky tak přišly o jednu 
z mála možností, jak poměřit své síly se zahraniční konkurencí. V neposlední řadě se 
pak tímto rada snaží podpořit a potvrdit IRF jako jedinou smysluplnou organizaci 
zastřešující světový rafting. 

● Rada podala žádost o pořádání závodů v kategorii R4 a R6 dohromady. Rada zastává 
dlouhodobě názor, že toto je správná cesta do budoucnosti, která povede k obrovské 
úspoře nákladů, jelikož na většinu závodů R4 a R6 se v jedné sezóně nominují stejní 
sportovci. Ušetřené náklady za dvojí cestování a ubytování tak bude možné investovat 
do větší podpory nejen reprezentačních týmů, ale také domácích soutěží, rozhodčích a 
pořadatelů. 
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● Předpokládaný model pořádání závodů R4+R6 neumožňuje účast jednoho závodníka 
ve více kategoriích stejného typu závodu. Nelze tedy startovat v kategorii R4 zároveň 
v mužích a zároveň v juniorech, nebo veteránech. Je ale možné startovat v R4/muži i 
R6/veteráni, například. Toto pravidlo je nutné především kvůli časové náročnosti a 
terénním podmínkám (tím pádem vyšší náklady), kdy se neúnosně protahuje časový 
plán závodů, zejména na Vltavě. 

● Složení reprezentačních posádek pro rok 2020 je v zápisu z rady raftingu č. 6/2019 a 
jako obvykle je výsledkem platných nominačních závodů v roce 2019 (Sázava, Troja, 
Lipno, Roudnice) a celkového pořadí posádek v Českém poháru 2019. 

Rozpočet 
● Rada projednala rozpočtové požadavky komise rozhodčích a promítla je do rozpočtu. 

Ohledně upřesnění ještě proběhnou další konzultace s komisí 
● Časomíru budeme zajišťovat vlastními prostředky na všech sjezdových závodech a na 

Salze, prostřednictvím Results.cz pak na závodech na Tvrnávce, v Roudnici, ve 
Vrbném, v Troji a na ME 

Reprezentace, mezinárodní závody 
● Vedoucí výpravy na ME, MS 2020 

○ vzhledem k velkému úspěchu zavedení této pozice v roce 2018 a 2019 rada 
opět vyhlašuje výběrové řízení na obsazení této pozice také pro rok 2020 

○ podmínky výběrového řízení jsou stejné jako pro rok 2019 
■ úhrada nákladů na dopravu a pobyt vedoucího, pronájem automobilu 

na místě a podobně, ze svazového rozpočtu 
■ zájemci o tuto funkci nechť se laskavě hlásí Liborovi Peškovi 

(libor.peska@svocr.cz) do 31.12.2019 
■ 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. 

IRF x WRF 
● Vzhledem k nejnovějším událostem (IRF získala status pozorovatele v GAISF) Rada 

opět diskutovala zákaz startu českých posádek na závodech pořádaných WRF, jak 
bylo přislíbeno v Zápisu z rady 5/2019. Rada bude dále diskutovat toto téma na svém 
prosincovém zasedání. 

http://kanoe.cz/files/rafting/info/zapisyRR/2019/Zapiszradyraftingu_6_2019.pdf.pdf
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Termínová listina 2020 
● Rada připravila pracovní verzi termínové listiny pro rok 2020. Rada si je vědoma 

termínových kolizí především akcí reprezentačních posádek a termínů závodů ČSK a 
na úpravách termínové listiny stále pracuje, možnosti ale nejsou neomezené. 

● Vzhledem k termínům MS a ME a kolizi MS s termínem Lipna může být následující 
rok poněkud netradiční: http://bit.ly/rafty2020 (pracovní verze) 

● Poznámky k pracovní verzi TL: 
○ ČP R4 

■ Díky skvělé zkušenosti s loňským veřejným závodem dospělých a ČP 
juniorů a vhodnému (a pro rafting novému) terénu by Rada ráda 
udělila letošnímu závodu na Moravě status ČP R4 všech kategorií 

■ Závody na Sázavě, Kamenici, v Troji a na Trnávce zůstávají v 
tradičních termínech 

■ Závody v Roudnici nad Labem se pro sezónu 2020 přesunou do 
květnového termínu a umožní tak i výbornou možnost tréninku 
reprezentantům pro nadcházející ME 

■ Lipno z důvodu termínové kolize s MS nebude tuto sezónu závodem 
Českého poháru, ale “pouze” veřejným závodem a závodem 
Evropského poháru 2020. 

■ Sezónu již potřetí zakončíme v září jednodenním závodem v Českém 
Vrbném 

○ Nominace R6 
■ Vzhledem k absenci tradičních sjezdových terénů pro kategorii R6 

(Lipno, Labe) zvolila Rada jako terény pro nominační závod R6: 
Moravu/Sázavu a Salzu.  

■ Rada by ráda umístila nominační závod R6 také na Moravu, ale 
vzhledem k termínové kolizi návratu českých posádek z Chile a žádosti 
posádky MB Bohouš a jeho parta o posunutí termínu, zůstává ve hře 
změna termínu nebo/i terénu.  

■ K uskutečnění závodu na Salze chybí definitivní potvrzení od rakouské 
strany - komunikaci směrem k formátu závodu, který byl v roce 2018, 
zajistí Lenka Bauerová. Rada opět finančně podpoří účast českých 
posádek na závodech EP R4 ve Wildalpenu. 

■ Tradičními terény pro slalom a sprint R6 zůstávají Troja a Roudnice 

 

 

  

http://bit.ly/rafty2020


Ostatní 
● Následující zasedání rady proběhne 11. prosince 2019 od 16:00 v Praze v sídle Svazu. 
● Na prosincovém zasedání rady bude hlavním tématem změna pravidel kvůli EEČ, ME 

v ČR a termínová listina 2020 
● Zimní běžkařské soustředění juniorů bude v roce 2020 věnováno hlavně těm 

nejmladším závodníkům. Uskuteční se v termínu 16.-19.1. na Vysočině, v obci Tři 
Studně, nedaleko Nového města na Moravě a bude společné pro sekci raftů i pramic. 
Organizátorem zimního juniorského soustředění je Raft klub Rajhrad. 

Odkazy na web 
● Raftové závody v roce 2020 

předběžná termínová listina, propozice, pravidla, fotky,… 
● Pravidla raftových závodů 
● Zápisy z předsednictva svazu a rad odborností 

 

Nejbližší události 

11.12.2019, 16:00 Zasedání Rady raftingu Praha, sídlo Svazu 

16. - 19.1.2020 Zimní běžkařské soustředění juniorů  Vysočina 

 
Dne 21. listopadu 2019 vypracovali: 

Lenka Bauerová & Jan Vávra 

https://mapy.cz/s/kuhemasoda
https://mapy.cz/s/kuhemasoda
http://www.kanoe.cz/sporty/rafting/5284
http://kanoe.cz/sporty/rafting/61-pravidla/7869-pravidla-raftovych-zavodu-2019
http://kanoe.cz/svaz/svocr/zapisy

