
 

Zpráva ze zasedání Rady 
raftingu SVoČR č. 1/2021 

WWW, 1.2.2021 
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. 

 

Termínová listina a závody 2021 
● Rada schválila předběžnou termínovou listinu pro rok 2021: https://bit.ly/rafty2021 
● Závody na Lipně určitě budou, ale překrývají se s MS v Číně. RR zvažuje, zda 

vyhlásit ČP+EP, nebo veřejný závod+EP s podporou Prize Money 
● Rada nevzdává svůj dlouhodobý záměr zařazovat do termínovky závod na Salze v 

Rakousku. V letošním roce je však dohoda s rakouskou stranou velmi obtížná 
vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě.  

● RR po diskuzi ponechává rozhodnutí o formátu závodů ČP (jednodenní/dvoudenní) i 
nadále na pořadateli. RR však doporučuje, pokud to situace v letošním roce umožní, 
návrat k původnímu dvoudennímu modelu závodů. 

● RR diskutovala možnost podpořit některé závody s očekávanou menší účastí posádek 
formou tzv. “Prize money”. 

● RR počítá s možností náhradních závodů na Trnávce, na Kamenici a na Lipně. 
● Baraka Cup bude letos vypsán pod novým názvem. Gumotex se bohužel nebude 

podílet na sponzorování. 
● Covid 

○ RR plánuje seriál závodů bez ohledu na Covid a bude činit rozhodnutí vždy s 
přihlédnutím k aktuální situaci. 

○ Finální rozhodnutí zrušit, či pořádat závod, je vždy ponecháno na pořadateli. 
○ Pořadatel by měl oznámit finální rozhodnutí nejpozději týden před závodem. 

● RR vyzývá pořadatele k aktivnímu zpestření víkendového programu, ať už například 
vypsáním závodů H2H, volným ježděním na zajímavých terénech atd. 

 

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

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

Přítomni: Vráťa Šembera, Martin Procházka, Libor Peška, Lenka Bauerová, Honza 
Vávra 

Nepřítomní:  

Omluveni:  

Hosté: Libor Polák, Standa Hájek, Honza Procházka 

https://bit.ly/rafty2021
mailto:svocr@svocr.cz


● RR prodiskutovala připravovanou verzi OŘ a Směrnic. Lenka Bauerová provede 
aktualizaci oficiálních dokumentů, následně RR oba dokumenty schválí na svém 
mimořádném jednání a zveřejní. 

Setkání s reprezentanty a pořadateli  
● proběhne 25. února online, včas všem rozešleme odkazy na virtuální zasedačku. 

Jednání bude rozděleno na dvě části, zvlášť pořadatelé (od 18:00), zvlášť reprezentace 
(od 19:00). 

○ Jednání je jako všechna ostatní jednání rady veřejné, chcete-li se zúčastnit, ač 
nejste pořadatel či reprezentant, pošlete e-mail na adresu 
lenka.bauerova@svocr.cz 

Komunikace, média, P.R. 
● Aby RR předešla napříště některým nedorozuměním z poslední doby, vydává tato 

jednoduchá pravidla, kterými se komunikace bude řídit 
○ oficiální mailová adresa pro podněty a podobně: rada.raftingu@svocr.cz 
○ komunikace s jednotlivými členy RR na jednotlivé mailové adresy není 

považována za oficiální pro podávání podnětů k jednání RR a podobně, pokud 
to v takové komunikaci není výslovně uvedeno 

○ rada se bude zabývat pouze věcnými příspěvky bez neodůvodněných vulgarit 
● RR bude nadále spolupracovat s fotografem Vaškem Kolářem, pro rok 2021 dohodne 

nové přesnější podmínky, zejména ve vztahu k počtu fotografií a včasnosti dodávek 
objednaného rozsahu 

Kauza papaláši v Teplicích, my nepádlujeme a oni vesele paří 
● RR po diskuzi vyzývá předsednictvo SVoČR, aby aktivně, veřejně, formou 

otevřeného dopisu pro NSA a MŠMT, vyjádřilo nesouhlas se setrváním Milana 
Hniličky ve funkci šéfa NSA kvůli jeho účasti na oslavě narozenin v teplickém hotelu. 

Ostatní agenda 
● RR obdržela v lednu na základě své zářijové výzvy od komise rozhodčích plánovaný 

rozdělovník pláštěnek pro rozhodčí. RR konstatovala, že komise rozhodčích poslala 
podklady s velkým zpožděním a bude nutné opět hledal vhodné fondy 

● RR odsouhlasila návrh na nový progresivní způsob evidence a příjmu/výdeje ze 
skladu, kterým byl radou pověřen a který vypracoval Martin Procházka 

Nejbližší agenda 

Dne 5. února 2021 vypracoval: 

Jan Vávra 

22. února 17:00 RR Virtuálně 

25. února 18:00 Setkání s pořadateli 
19:00 Setkání s reprezentanty Virtuálně 
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