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V Praze dne 8.9.2021

Otevřený dopis vodáckého klubu RK Troja Radě raftingu SVoČR ve věci zařazení České
republiky do World Rafting Federation (WRF)  

Vážená Rado raftingu,

obracíme se na vás s prosbou o zařazení České republiky do World Rafting Federation (WRF)  
a možnost startovat na mezinárodních závodech WRF a reprezentovat tam ČR.

Naším návrhem tedy je, aby SVoČR, zastupující závodní rafting v ČR, uznal kromě členství  
v International Rafting Federation (IRF) zároveň i členství ve WRF, jak je již ve světě standardem.

Jsme si vědomi toho, že Česká republika je zakládajícím členem IRF a že mnozí z komunity této
činnosti obětovali velké množství času a léta práce. Nicméně je nutné říct, že schopnost IRF
uspořádat mezinárodní závody v posledních letech významně klesá. Navíc nejasnosti kolem
pořádání MS v Číně a stálé odkládání pořádání jakýchkoliv mezinárodních závodů působí
přinejmenším rozpaky. Zejména v kontrastu s WRF, která byla schopna i přes nelehkou
pandemickou situaci uspořádat v červenci 2021 Mistrovství světa ve francouzském L'Argentière
za účasti mnoha desítek posádek z celého světa.

V žádném případě si nemyslíme, že by se měla federace IRF opustit, ignorovat či bojkotovat.
Naopak, jak jistě víte, členové RK Troja byli významnými hybateli příprav na pořádání Mistrovství
Evropy IRF v ČR v roce 2020. Aktivně jsme se podíleli na přípravách závodu až do poslední
chvíle, kdy byla pořadatelská snaha kvůli pandemii Covid-19 přerušena.

Pro příklad paralelního fungování dvou organizací ve stejném sportu nemusíme chodit vůbec
daleko, stačí se podívat na International Canoe Federation (ICF) a European Canoe Association
(ECA), které v kanoistice fungují v symbióze dlouhá léta.

Faktem je, že účast na mezinárodních závodech byla, je a bude, největší motivací k účasti na
závodech Českého poháru. Zejména v juniorských kategoriích se jeví možnost zúčastnit se
mezinárodních závodů klíčovou. Konfrontace se světovou konkurencí, různorodost vodního
terénu a atmosféra velké akce, to jsou zkušenosti, které nejen mládeži, vlévají touhu po
závodění do dalších let. Když se podíváme do startovních listin letošní sezóny, ukazuje se, že
počet startujících  juniorských posádek je tristní. A to přes snahu všech klubů, ze kterých



juniorské posádky pochází. Vezmeme-li v potaz přirozený úbytek, jsou obavy o budoucnost
českého raftingu namístě.

V neposlední řadě také účast na Mistrovství světa či Evropy usnadňuje cestu ke sponzorům,
kteří na tyto velké akce “slyší” a závodníkům, potažmo českému raftingu, tak mezinárodní
prezentaci nějakým způsobem usnadní.

O možnost startu všech, nebo alespoň juniorských posádek na WRF závodech, usiluje klub RK
Troja konzistentně už několik let prostřednictvím opakovaných podnětů k diskusi na zasedáních
Rady raftingu. Jsme si vědomi toho, že uznání WRF nebylo z různých důvodů vždy možné, ale
rovněž víme, že nejzásadnější argument a to uznání od GAISF padl.

Žádáme vás tímto jako klub, který začal pracovat před několika lety s mládeží a věnuje tomu
nemálo energie, žádáme vás jako klub, který je stabilním a svědomitým pořadatelem raftových
závodů a má dlouholetou historii reprezentačních posádek – vyhovte našemu návrhu a uznejte
zařazení ČR do WRF. Chcete-li resuscitovat český rafting, tohle je cesta.

Věříme, že nejsme jediným klubem, který se s touto myšlenkou ztotožní, a tak jsme vyzvali
i další kluby, aby se k našemu apelu připojily. Jejich seznam a vyjádření přikládám přílohou.

S přátelským pozdravem

Za RK Troja
Zdeňka Fingrová
zdefin@email.cz
Vodácký klub Raft klub Troja, z.s.
Vodácká 835/12, Troja (Praha-Troja)
171 00 Praha
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