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Svaz vodák ů České republiky 
RADA RAFTINGU SVo ČR 
 
U Pergamenky 3, PRAHA 7, 170 00 

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

Zpráva ze zasedání Rady 
raftingu SVoČR č. 7/2017 

Praha, 7.12.2017 
 

 

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

Nepřítomni:  

Omluveni:  

Hosté: Stanislav Hájek, Libor Polák, Jan Procházka, Hana Heralová 

1) Jak šel čas, aneb co se to stalo dříve 
● V Hodoníně proběhlo v listopadu školení svazových rozhodčích 

○ zúčastnilo se mnoho aktivních i neaktivních rozhodčích 
○ licenci získali 4 noví rozhodčí, všichni se na vás moc těší :-) 

● Rada předložila Předsednictvu složení reprezentace v raftingu pro rok 2018. 
Předsednictvo složení schválilo. Složení reprezentace viz příloha č.1 na konci 
dokumentu 

● Rada předložila Předsednictvu návrh na složení nové komise rozhodčích, 
Předsednictvo komisi schválilo. Nová komise rozhodčích bude pracovat ve 
složení: 
○ 5 členů s právem hlasovacím 

■ Vladimír Raška (předseda komise) 
■ Alena Přikrylová 
■ Jan Novák 
■ Jaroslav Šedo 
■ Miroslav Gernát 

○ S komisí budou úzce spolupracovat hlasy poradní-kontaktní, Stanislav 
Hájek za komisi rozhodčích při IRF, Jan Vávra za Radu raftingu 
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2) Porcování medvěda, aneb svazový rozpočet na rok 2018 
● Předseda svazu seznámil nováčky v radě se strukturou svazového rozpočtu a s 

principy jeho sestavování 
● Rada diskutovala a následně schválila návrh rozpočtu na rok 2018. Rozpočet 

vychází ze stejných zásad jako v minulých letech 
○ náklady na závodní činnost v ČR 37-40% 
○ náklady na podporu mládeže a aktivity klubů 22-25% 
○ náklady na reprezentaci ČR 35-40% 

● Rozpočet bude zpřesňován se vzrůstající mírou jistoty, že plánované příjmy 
skutečně přijdou…  

3) Termínová listina, závody 
● Rada po diskuzi s pořadateli domácích i zahraničních závodů připravila první 

pracovní verzi termínové listiny - https://goo.gl/PG8RHz.  
Vzhledem k okolnostem to byla poměrně složitá bitva, která asi ještě nekončí. 

● Rada jedná s pořadateli SP na Salze v Rakousku o možnosti uspořádat v rámci SP 
(21.-22.4.2018) nominační sjezd českých posádek R6. Alternativou zůstává 
Sázava (7.4.2018) 

● Termín Roudnice je navržen dle preferencí rady raftingu. Pořadatel prověří 
možnost volných termínu slalomové dráhy v Roudnici a do lednové rady potvrdí 
finální termín dle návrhu, nebo zářijový termín. 

● Rada bude jednat s pořadateli závodů ve Víru, navržený termín koliduje s ME v 
Čunovu 

● nejzazší termín pro definitivní uzavření termínové listiny si Rada stanovila na 
polovinu ledna 2018 

● Baraka Cup 
○ pojede se opět na všech slalomových závodech, detaily budou ve 

směrnicích 
○ prioritní pro tento rok s nárokem na hlavní cenu je stanovena kategorie 

UnisexJunior do 23 let, tedy libovolná kombinace junior(ka)+junior(ka) 
○ na přihlášku bude nutné v této kategorii uvést celé jméno obou závodníků a 

rok narození, podrobnosti opět ve směrnicích 

4) Fotograf závodů Českého poháru v raftingu v roce 2018 
● Rada aktivně hledá fotografa závodů ČP v raftingu v roce 2018 
● zájemci o tuto placenou funkci nebo bližší informace nechť se laskavě hlásí Lence 

Bauerové (lenkyemail@gmail.com)  
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5) Vedoucí reprezentační výpravy MS R4 v Argentině 
● Rada aktivně hledá vhodnou kandidátku nebo kandidáta na funkci Vedoucího 

reprezentační výpravy na Mistrovství světa R4 do Argentiny 
● Rada předpokládá minimálně náklady ve výši cca 50 tisíc, které budou hrazeny ze 

svazového rozpočtu a budou určeny na dopravu a pobyt Vedoucího, pronájem 
automobilu na místě a podobné vychytávky. Fakultativní výlety a animační 
programy nikoliv. 

● zájemci o tuto funkci nechť se laskavě hlásí Liborovi Peškovi 
(libor.peska@gmail.com) do 28.2.2017 - ideálně do termínu zimního setkání 
včetně, viz kapitola 7) 

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

● hlavní náplní práce bude: 
○ 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. 

6) Zprávy z IRF 
● V průběhu závodů v Japonsku proběhl kongres IRF 

○ detailní zápis z kongresu je k dispozici zde na webu IRF 
○ Aktuální složení řídících orgánů IRF 

■ President and Chair of BOD – Mr. Joseph Willis Jones 
■ First Vice President, Chair of S&C – Mr. Eric Boudreau 
■ Second Vice President, Chair of GT&E – Mr. Gaspar Goncz 
■ Treasurer and CFO – Mr. Pieter Bekkers 
■ Secretary General – Ms. Sue Liell-Cock 
■ Další informace a kontakty přímo na webu IRF 

○ Zástupci SVoČR v orgánech IRF 
■ Aleš Daněk, člen komise sportovců 
■ Martin Procházka, člen sportovní a soutěžní komise 
■ Stanislav Hájek, člen komise rozhodčích 
■ Petra Plecitá, členka komise Media & Marketing 

● Pravidelné zprávy od zástupců SVoČR v IRF o dění v IRF budou prezentovány 
prostřednictvím Rady raftingu  
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● Martin Procházka pozitivně komentoval testování nového pravidla v H2H na 
PreWRC v Argentině. Během závodu byla varianta 4 bójek (2L+2P) na trati, 
přičemž povinnost je objet jednu vpravo a jednu vlevo. Kontakt je povolen ve 
stejném rozsahu dle aktuálně platných pravidel.  
○ Tato úprava dle Martina nabízí větší dramatičnost a množství strategií, 

každá jízda může být jiná 
○ Zároveň dává šanci slabším posádkám porazit silnější soupeře 
○ Pro zájemce viz podrobnější článek na IRF 
○ Pro fajnšmekry informace, že původní ideový námět pochází od Standy a 

Jarky 
● Návrhy na změnu pravidel v IRF 

○ IRF vyšla Svazu vstříc a prodloužila termín rozhodování o změnách 
pravidel 

○ Rada navrhne tyto změny 
■ Navrhneme změnu nasazování do pavouka H2H (připraví Peška) 
■ Navrhneme povinnost předvést předjízdu ve slalomu (připraví 

Bauerová). 
■ Navrhneme zrušení povinnosti bezpečnostního vybavení (házečka, 

nůž, flip šňůra) při závodech ve slalomu, alespoň na umělých 
slalomových tratích, kde je bezpečnost zajišťovaná dostatečně 
(připraví Vávra) 

○ Rada připraví návrhy na nové znění pravidel, v angličtině a s odůvodněním, 
do neděle 10.12.2018. V době redakční uzávěrky této zprávy byl již úkol 
splněn. 

● Po definitivním schválení aktuální verze pravidel IRF zajistí Rada raftingu překlad 
do ČJ. 

7) Zprávy z Reprezentační komise 
● Libor Peška předložil Radě zprávu o komunikaci s reprezentačními posádkami, 

vyjádřil uspokojení, že většina posádek zvládá komunikaci na výbornou 
● Většina reprezentačních posádek uvítala návrh na zimní setkání reprezentace, 
ředitelů závodů a Rady spojené se zimním juniorským soustředěním někde v 
přírodě, lyže, běžky, romantika. Předběžně se jedná o termínu v únoru 2018 s 
ubytováním ve škole v Letohradu. 

8) Dotační program státní podpory sportu “Můj Klub” 
● Rada upozorňuje kluby na změnu v systému podpory státu pro kluby pracující s 

mládeží. Novým dotačním titulem MŠMT bude v roce 2018 program “M ůj klub” , 
do něhož podávají žádost o dotaci přímo kluby, nikoliv již svaz!!  

● Výzvu naleznete na adrese: http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-
neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok 

● Není to žádné fajn čtení, ale vyplatí se těch 12 stran přelouskat - celková alokace 
je 1,2 miliardy korun…  

● Rada vyzývá zejména kluby pracující s mládeží, aby do výzvy podaly své projekty 
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● Metodické pokyny budou zaslány klubům pracujícím s mládeží automaticky. V 
případě zájmu z ostatních klubů pište prosím na adresu vratislav.sembera@lsg.cz  

● Termín však hoří - jak je ostatně u programů MŠMT obvyklé. Termín podání 
žádostí je 29. prosinec 2017 (MŠMT program vyhlásilo 1.12.2017). 

9) Nejbližší agenda 
● Na co se nedostalo, anebo co budeme (také) řešit příště 

○ Pravidla podávání přihlášek na závody a způsob prezentace, důraz na 
včasnost a správnost, eliminace pozdních registrací 

○ Upřesnění pravidel hlídek, zejména klubových (to bude zajímavá diskuze) 
○ Baraka Cup a (nelicencovaní) rozhodčí 
○ Harmonogram nasazení elektronické evidence členské základny a přihlášek 

na závody 
○ Směrnice a Organizační řád 
○ Koncepce práce s trenéry (školení trenérů) 

● Následující zasedání Rady proběhne v úterý 9. ledna od 17:00 v sídle Svazu. 
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. 

 

24.12. až 
31.12. 

Ježíšek, Silvestr, jedna velká párty  

6.1. Vodácký florbalový turnaj  Praha-Troja 

9.1., 17:00 Veřejné zasedání Rady raftingu č. 1/2018 Praha, U Pergamenky 3 

únor  Setkání reprezentantů a pořadatelů závodů 
spojené se zimním juniorským soustředěním 

 

 
 
 

Dne 7. prosince 2017 vypracoval: 

Jan Vávra & kolektiv tv ůrčích individualit 

 
  


