
 

 

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

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

Zpráva ze zasedání Rady 
raftingu SVoČR č. 1/2018 

Praha, 12.1.2018 
 
 
Přítomni: Vratislav Šembera, Libor Peška, Lenka Bauerová, Martin Procházka, Jan Vávra 

Nepřítomni:  

Omluveni:  

Hosté: Libor Polák, Jan Procházka, Hana Heralová 

1) Nad dopisy diváků 
● Na začátku svého jednání se rada probrala záplavou SMS korespondence, kterou 

prozatím seznala jako nepublikovatelnou. Na vulgární příspěvky nebudeme 
reagovat, ale pokud se budou objevovat dále, budeme je postupně zveřejňovat v 
rubrice “Nad dopisy diváků”. 

2) Termínová listina, závody, organizace 
● Rada schválila aktualizovanou termínovou listinu pro rok 2018. Termínová listina 

je přílohou tohoto zápisu zde: https://goo.gl/PG8RHz. 
● Upozorňujeme na zajímavé body: 

○ Závody v Českém Vrbném budou pouze jednodenní, v sobotu večer 
proběhne závěrečné slavnostní ukončení sezóny a vyhlášení nejlepších 
posádek. Na neděli bude pro zájemce připraven kanál s brankami, který lze 
využít buď jako trénink na Argentinu, nebo jen tak pro radost 

■ Komentář: Snahou Rady je pozvednout sportovní i společenskou 
úroveň závěrečného vyhlášení vítězů ČP (toto považujeme za 
dlouhodobou slabinu nejdůležitější svazové soutěže). 
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○ Vír - termín a voda stále nejsou jisté, navíc dochází ke kolizi s ME v 
Čunovu. Z těchto důvodů se rada rozhodla prozatím omezit finanční 
podporu tohoto závodu oproti předchozím ročníkům a zároveň závody 
vyhlásit pouze jako veřejné. Toto své rozhodnutí rada s radostí reviduje, 
pokud se do závodu přihlásí dostatečné množství juniorských posádek, jak 
bývá obvyklé. 

○ Troja - zde se pojedou dva závody kategorie U19  
○ Na Trnávce budou mít veteráni pouze jeden závod ze seriálu ČP, druhý 

závod budou mít pouze jako MČR (nezapočítá se do ČP) 
■ Podle zavedené tradice střídání pořadí tratí se letos dopoledne pojede 

na horní trati, odpoledne na spodní. Dopoledne ČP všechny 
kategorie, odpoledne MČR všechny kategorie a ČP všichni mimo 
veteránů. 

○ Lipno 
■ Pořadatel jedná o možnosti startu všech kategorií R6 od hráze, pouze 

U19 klasicky až pod Váňou 
■ vyhlášení závodů bude opět na Marině, je to dobrá propagace 

raftingu, pořadatel se zde pokusí zajistit větší časový prostor a 
vyhlášení všech kategorií 

● Český pohár 2018: 
○ Muži + Ženy + U23 

■ Sjezd: Sázava, 2x Kamenice, Orlice, Lipno 
■ Slalom a sprint: Troja, 2x Trnávka, Roudnice, Vrbné 

○ Veteráni, Veteránky 
■ Sjezd: Sázava, 2x Kamenice, Lipno 
■ Slalom a sprint: Troja, Trnávka, Roudnice, Vrbné 

○ U19 
■ Sjezd: 2x Sázava, Orlice, Lipno 
■ Slalom a sprint: 2x Troja, Roudnice, Vrbné 

● MČR R4 2018 
○ M+Ž+V: sjezd Lipno, slalom a sprint Trnávka, hlídky Troja 
○ U19+U23: sjezd Lipno, slalom a sprint Roudnice 

● Nominace R6 2018 
○ Sjezd: Salza, Lipno 
○ Slalom a sprint: Troja, Roudnice 

● MČR R6 2018 
○ Sjezd Lipno, slalom a sprint Roudnice 

● Baraka Cup 
○ Trnávka, Troja, Roudnice, Vrbné  

● Rada schválila Směrnice pro závody raftů pro rok 2018 a předkládá je ke 
schválení předsednictvu. Zde uvádíme významné změny 

○ RR odsouhlasila změnu maximálního povoleného počtu závodníků z  cizích 
klubů ze 3 na 4 při MČR klubových hlídek 

○ Byla významně aktualizována pravidla a organizační zásady pro Baraka 
Cup 
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○ RR vydává obecné doporučení všem pořadatelům: pokuste se zkrátit 
startovní intervaly ve slalomu na max. 90 vteřin a ve sprintu na 45 vteřin 

● Rada schválila Organizační řád závodů pro období 2018  
● Rada vyzývá organizátory závodů v roce 2018, aby návrh propozic dodali Lence 

Bauerové na adresu lenkyemail@gmail.com nejpozději do 25.2.2018. Pořadatelé 
EP nechť nezapomenou na verze v angličtině. 

3) Svazový rozpočet na rok 2018 
● Rada aktualizovala a odsouhlasila rozpočet a předkládá ho předsednictvu ke 

schválení 
● Komentář: Rozpočet je konzervativní, mírně přebytkový. Drží se v mezích zásad 

posledních let.  
○ Nutno brát v úvahu, že - ostatně jako každoročně -  ani letos není zatím dle 

čeho přesněji stanovit příjmovou stránku rozpočtu. Tu jsme tedy tradičně 
stanovili předpokladem na základě dlouholetého vývoje. 

○ Základní parametry výdajů jsou tyto:  
■ Náklady na závodní činnost v ČR (ČP, MČR, Nominace) - 36,2% 
■ Náklady na činnost klubů a na podporu práce s mládeží - 26,1% 
■ Náklady na reprezentaci ČR - 37,7% 

4) Reprezentace, Nominace 
● Libor Peška pro osvěžení paměti seznámí reprezentanty s jejich povinnostmi 

vyplývajícími ze směrnic (například odevzdání hodnotící zprávy) 
● První nominační závod R6 se pojede na rakouské Salze. K tomuto rozhodnutí 

dospěla rada po dlouhé diskuzi, včetně diskuze se závodníky.  
○ Komentář 

■ RR se domnívá, že takto kvalitní terén na jaře v ČR není a Sázava 
není vhodnou alternativou pro nominační závody. Zároveň je to 
jedinečná příležitost, jak se porovnat s mezinárodní konkurencí před 
závody v Čunovu v rámci tamtéž probíhajícího SP/EP R4 

■ Závody na Labi nelze letos pořádat (dle dohody s KRNAPem jen v 
liché roky, navíc plánovaná přestavba spodních výpustí na 
přehradě), úzká Kamenice není pro R6 vhodná. Pro druhý závod 
sjezdové nominace se tedy alternativně nabízejí pouze terény na 
Sázavě či Orlici.  

■ V neposlední řadě jde o oživení závodění, pokus změnit najeté 
koncepty… 

■ A hlavně - i na Labi může sněžit... 
○ Lenka se ještě pokouší vyjednat lepší startovní časy než neděle odpoledne / 

pokud to půjde 
○ pořadatel závodu: Hanace 
○ Rada vypsala dotaci 10€ za každou odjetou disciplínu každé posádce v 

kategorii R4 v SP/EP, tedy náklady posádky lze snížit o max. 4*10€ za 4 
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disciplíny - Komentář: RR chce podpořit posádky, které se rozhodnout pro 
měření sil s ostatními v rámci SP/EP 

○ RR upozorňuje, že půjde o první nominační závod, při kterém proběhne 
kontrola registraček, složení posádek, úhrady příspěvků a podobně. Splňte 
si své klubové povinnosti včas, na místě to již nebude možné a posádky, 
které nebudou splňovat všechny požadavky pro start, nebudou započítány 
do výsledků. 

○ Rada pověřuje JV + komisi rozhodčích, aby zajistila personálně vyslání 
HR, ZS a 2 další rozhodčí  

○ připomínáme, že dle platného OŘ bude startovné R6 max ve výši českého 
startovného 

5) Vedoucí reprezentační výpravy MS R4 v Argentině 
● Rada s radostí oznamuje, že obdržela minimálně jednu velmi kvalitní přihlášku na 

pozici vedoucího výpravy na MS Argentina. Připomínáme, že uzávěrka přihlášek 
je 28.2.2018. Více viz zápis z minulé rady. 

○ Komentář: Funkci vedoucího reprezentační výpravy na závody MS i ME 
nechceme zřizovat jen ad hoc pro Argentinu. Naší snahou je vybudovat 
dlouhodobý systém, který v budoucnu usnadní reprezentantům soustředit se 
na závodění, a který je v jiných sportech běžný. Systém se chvíli bude 
„hledat“. Budeme nastavovat náplň práce, rozsah činností a také zvažovat 
efektivitu vynaložených prostředků. A budeme se o tom s reprezentanty 
bavit na platformě reprekomise. 

6) Zprávy z IRF 
● RR děkuje Alešovi Daňkovi (člen komise sportovců při IRF za SVoČR) za 

zpracování souhrnného materiálu posledních výstupů ze závodnické komise IRF. 
Rada všechny postřehy závodníků prodiskutovala. 

7) Fotograf závodů Českého poháru v raftingu v roce 2018 
● Rada stále 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) 

8) Různé ostatní nezařazené 
● Pro záchranu na Lipně bude nutné přesně stanovit rozsah (čas, místo, počet lodí a 

záchranářů, …), který bude uveden v objednávce a ve smlouvě - podklady připraví 
pořadatel závodu, smlouvu uzavře Svaz (úkol Libor Peška) 

● 1. fáze Soustředění juniorů 2018 proběhne v termínu 9-11/2 v Orlických horách a 
na Kralickém Sněžníku (úkol: Vratislav Šembera).  
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● Rada zavede pro juniory zařazené do reprezentace ČR povinnost absolvovat 
sportovní lékařskou prohlídku v rozsahu vyhlášky 391/2013. Podrobnosti klubům 
pracujícím s mládeží sdělí Vráťa Šembera (termín: konec ledna). 

○ Komentář: Rada tímto krokem reaguje na zvyšování systematičnosti v práci 
s juniory v posledních letech. Zkrátka nechceme udržovat realizační tým 
juniorské reprezentace a trenéry klubů v pozici „jednou nohou v 
kriminále“… 

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 

○ Harmonogram nasazení elektronické evidence členské základny a přihlášek 
na závody 

● Následující zasedání Rady proběhne v úterý 27. února od 16:00 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. 

● Schůzka s pořadateli závodů a reprezentanty proběhne 27.2.2018 od 17:00 v sídle 
svazu 

 
9.-11.2. Zimní juniorské soustředění Letohrad 

14.2. Valentýn. Imperialistická odpověď na MDŽ  

27.2., 16:00 Veřejné zasedání Rady raftingu č. 2/2018 Praha, U Pergamenky 3 

27.2., 17:00 Společné setkání RR + repre + pořadatelé Praha, U Pergamenky 3 

 
 
 

Dne 15. ledna 2018 vypracoval: 

Jan Vávra & Vráťa Šembera 
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