
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. 1/2023

Praha, 17. ledna 2023
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, Jan Vávra, Anička Kašparová, Libor Peška, Martin
Procházka

Nepřítomní:

Omluveni:

Hosté: Zdeňka Fingrová, Filip Jelínek, Jan Procházka, Hana Heralová

Mistrovství Evropy 2023 na Lipně a v Českém Vrbném
● SVoČR bohužel obdržel od ČEZ zamítavé stanovisko k požadovanému navýšení

průtoku na Lipně pro pořádání ME 2023 s odkazem na aktuální energetickou,
bezpečnostní a politickou situaci. Toto rozhodnutí, ač pochopitelné, prakticky
znemožňuje pořádání mistrovství v původně plánovaném rozsahu a na původně
plánovaném terénu.

● RR se po velmi dlouhé diskuzi rozhodla, že přes veškeré překážky vynaloží
maximální možné úsilí pro uspořádání ME v roce 2023, byť s nemalými kompromisy
(termín, terén, finance), neb alternativa pro rok 2023 jinde ve světě neexistuje a
absence události podobného významu by mohla mít pro budoucnost nejen českého
raftingu fatální důsledky.

● Věříme, že členové Svazu naše rozhodnutí nejen pochopí, ale také dle svých možností
pomohou s přípravou a organizací této sportovní události.
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Aktuální kompromisní plán ME
● Sjezd

○ Čertovy proudy - spodní úsek z Loučovic
Lipno z Vyššího Brodu (jako v roce 2012)

○ Využijeme již odsouhlaseného průtoku pro závody ČSK a upravíme logistiku a
harmonogram ME tak, aby se “všichni vešli”

● Slalom, sprint a H2H
○ USD v Českém Vrbném

● Formát R4 + R6 bude zachován
● Termín 21. - 27.8.2023

Organizační výbor ME 2023
● rada aktualizovala složení přípravného výboru takto

○ Libor Peška, předseda OV
○ Anička Kašparová
○ Jan Vávra
○ Libor Polák
○ Martin Procházka
○ Standa Hájek
○ Lenka Bauerová
○ Milan Znamenáček
○ Jan Veber

● Nejbližší jednání OV
○ Čtvrtek 19. ledna 2023 od 18:00 - online
○ Anička následně oznámí změny v termínu a terénu ME orgánům IRF

Závody, termínová listina
● Přikládáme verzi termínové listiny určené ke schválení Předsednictvem

○ termín závodů v Troji zatím stále ve dvou alternativách, 27-28/5, nebo 9-10/9,
záleží na dalším jednání s provozovatelem USD

○ na Salze pouze sjezdy, rozhodnutí zúčastnit se také pořadatelem
organizovaného slalomu je na každé posádce a není součástí ČP (vzhledem ke
sjezdům R4 i R6), RR zváží možnou podporu posádek formou příspěvku na
startovné

● Rada vyzývá pořadatele, aby nejpozději na dalším jednání RR, tedy 20.2.2023
předložili návrh propozic svých závodů.

● V roce 2023 budou v každé disciplíně 4 závody. Bude zachováno pravidlo “n-1”

https://bit.ly/rafty2023


● Plovoucí terén - letos vyzkoušíme nový přístup k pořádání jarních závodů na kvalitní
vodě

○ Cílem je především zajistit, aby závody probíhaly na “důstojné” vodě bez
suchých míst, což bude pravděpodobně i v budoucnosti stále těžší

○ Pro jeden závod v předem známém termínu (letos 1. dubna) bude trať závodu
představena až v týdnu před závodem, podle aktuálního stavu a průtoku vody,
na některé z předem vytipovaných řek (Otava, Jizera, Sázava, …)

○ Závod na “plovoucím terénu” má pevně stanovené datum 1. dubna, letos je
pořadatelem RK Troja v těsné spolupráci s Hanace.

● RR diskutovala možnosti slučování závodních kategorií v případě nedostatečného
počtu posádek na startu, zrychlení a zjednodušení procedury vyhlašování výsledků

● Jan Vávra zajistí ve spolupráci s komisí rozhodčích nominaci HR a ZS pro jednotlivé
závody

● Směrnice a OŘ budou k dispozici v průběhu února
○ Upozorňujeme na chystanou úpravu směrnic, v závodech hlídek bude

upřesněn maximální možný časový rozdíl, ve kterém musí projet cílem první a
poslední posádka jedné hlídky

○ Rada nebude i přes silný lobbing měnit pravidlo pro MČR hlídek:
V hlídce mohou startovat 4 členové z jiných klubů SVoČR.

● Závod na Labi letos nebude, žadateli o vodu (ČSK) nebylo v žádosti vyhověno
● Případné zájemce o účast na závodech WRF upozorňujeme, že je nutné kontaktovat

nejprve RR
○ RR neposkytuje účastníkům závodů WRF žádnou finanční, ani materiální,

podporu

Ostatní
● Vráťa Šembera přednesl vyčerpávající referát o nově zavedené koncepci vzdělávání

trenérů SVoČR. Jedná se o vznik uceleného vzdělávacího systému SVoČR, v němž
trenéři mohou získat zatím základní trenérskou kvalifikaci (C). Na koncepci
pracujeme spolu se Sdružením sportovních svazů a FTVS Univerzity Karlovy.
Přihlašování do prvního běhu studia se již rozjelo. Zájem zatím převýšil očekávání jak
naše, tak UK. studium má 2 části - obecnou (on-line v systému Univerzity Karlovy) a
specializační (podobně jako obecná + setkání fyzicky).

● RK Troja provede aktualizaci stavu medailí

Následující jednání Rady
● Pondělí 20.2.2023 - RR a setkání s pořadateli závodů
● Setkání s reprezentanty připravíme na nejbližší vhodný termín.

Dne 17. ledna 2023 vypracoval:

Jan Vávra


