
 

 

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. 2/2018 
spojeného se setkáním s 

pořadateli a reprezentanty 
Praha, 27.2.2018 

 
 

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

Nepřítomni:  

Omluveni:  

Hosté: Libor Polák, Jan Procházka, Hana Heralová, Standa Hájek, Jarda 
Šedo, Jiří Irain, Petr Panenka, Michael Šlesingr jr, Vojta Chrenka, 
Jindra Blanař a Adéla Koclířová, Michaela Kratochvílová (Skype) 
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1) Krátké informace z rady 
● Salza, nominace 

○ pořadatel nekomunikuje, zatím tedy nevíme, jestli potřebují rozhodčí, čluny 
nebo jaké bude startovné s vlastní lodí na SP R4 

○ nominační R6 závod bude, termín platí, zatím nevíme přesný startovní čas, 
Rada bude závodníky informovat  

● Organizační řád 
○ Lenka Bauerová představila nový OŘ, důležité jsou především změny kvůli 

marketingovým povinnostem vůči partnerovi Gumotex 
■ Povinnosti pro pořadatele 

● bannery partnerů Svazu na závodišti a připravované rollupy 
na vyhlášení 

● loga Gumotex na oficiálních tiskovinách (plakáty, výsledky, 
propozice) 

● fotky a/nebo video, zejména dokumentace použité reklamy a 
bannerů do 14 dnů po závodu odeslat Lence Bauerové 

● alespoň 14 dnů před závodem poslat plakát s pozvánkou 
Lence ke zveřejnění na svazovém FB 

● Mediální partner Prima Cool 
○ Libor Polák informoval o připravovaném mediálním partnerství s kanálem 

Prima Cool 
○ Rada odsouhlasila nákup dvou rollupů kvůli mediální prezentaci partnerů 

při vyhlašování závodů 
○ z mediálního partnerství vyplývají některé povinnosti pro reprezentanty a 

pořadatele závodů - podrobnosti v článku 1 a 3 
● Následující jednání rady proběhne 7.4.2018 v rámci závodů na Sázavě 

2) Rozpočet 
● Vráťa Šembera seznámil přítomné s rozpočtem, jeho strukturou a faktory, které při 

jeho sestavování hrály klíčovou roli  
○ priority přebytku - MS v Argentině, trenérská práce s mládeží 
○ oproti předchozím rokům byl mírně navýšen rozpočet reprezentace 
○ bohužel se zvedly náklady na časomíru Results 

3) Reprezentace, Reprekomise 
● od všech přítomných zástupců reprezentačních posádek zaznělo jednoznačně 

kladné vyjádření k radou zřízené funkci zástupce svazu na mezinárodních 
závodech 

● od všech přítomných zástupců reprezentačních posádek zaznělo uspokojení s prací 
reprezentační komise, drobné výhrady byly zameteny pod koberec 

● reprekomise zajistí seznámení všech reprezentantů se změnou pravidel IRF, 
jakmile vejdou v platnost 
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● kvůli smlouvě s médii bude pravděpodobně nutná nějaká samolepka na helmě 
nebo pádle na akcích typu MS, ME; nahrání videopozdravu z daného závodu atp. 
smlouva bude uzavřena zřejmě v březnu, podrobnosti budou následovat 

● na některých dubnových závodech proběhne focení a rozhovor s reprezentanty pro 
časopis Reflex, reprekomise vytipuje mediálně vhodné typy jako zástupce k focení 

● připomínáme, že neodevzdání podepsaného kodexu reprezentanta je důvodem k 
nevyslání závodníka na mezinárodní závody (viz Směrnice) 

● na závěr setkání proběhla módní přehlídka od Atexu spojená s nabídkou rady pro 
dovybavení seniorské reprezentace. Z následné diskuze vyplynul zájem o 
vybavení spíše věcmi na vodu, než o jednotné vyhlašovací dresy. Diskuzi 
povedeme dále 

● Aktualizace po poslední radě - zástupce svazu (vedoucí reprezentační výpravy) 
○ Rada do vyhlášené uzávěrky obdržela dvě velmi kvalitní přihlášky na 

funkci zástupce svazu na mezinárodních závodech 
○ Po diskuzi rada vybrala jako zástupce svazu pro rok 2018 Davida Lisického 

z klubu TR Prostějov, kterého doporučí Předsednictvu ke jmenování 
○ Rada bezprostředně vyvolá diskuzi se zástupcem a reprezentanty na téma 

mandátu, ujasnění kompetencí a povinností zástupce vůči radě a 
reprezentantům 

4) Zprávy z IRF 
● Martin Procházka představil nejdůležitější změny v připravovaných pravidlech 

IRF 
○ Standa Hájek slíbil připravit komentovaný přehled nejdůležitějších změn, 

jakmile vejdou pravidla v platnost. Tato zpráva bude poskytnuta všem 
členům svazu 

○ pořadatelé závodů v Troji se pokusí připravit na neděli závod H2H v novém 
formátu alespoň pro některé závodní kategorie, aby mohly především 
reprezentační posádky vyzkoušet nový formát před závody v Čunovu. 
Tento závod nebude součástí ČP. 

○ tréninkové H2H v novém formátu se pojede také ve Vrbném v neděli, 
mimo pohár 

● Martin Procházka informoval o aktuálním vývoji v kauze WRA 
○ během ledna 2018 italská revolta, pokus o odtržení několika států od IRF a 

založení nové federace, náš svaz jako první toto kategoricky odsoudil a 
zavrhl  

○ Čekáme na další vývoj, budeme informovat 
● Standa Hájek z komise rozhodčích - požadavky od organizátora ME v Čunovu 

zatím nejsou 
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5) Ty Internety 
● Svazový Facebook a Instagram 

○ rada hledá do týmu nové kádry, které dostanou téměř volnou ruku při 
správě svazových účtů na sociálních sítích 

○ zájemci o tuto neplacenou funkci nebo o bližší informace nechť se laskavě 
hlásí Lence Bauerové (lenkyemail@gmail.com) 

● Fotograf závodů Českého poháru v raftingu 
○ 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) 

6) Různé ostatní nezařazené 
● školení trenérů pracujících s mládeží proběhne v Praze 17.3.2018, lektorovat 

budou ikony našeho sportu Milan Znamenáček, Marek Jiras a Milan Bílý. 
Informace u Vráti Šembery 

● Na závěr setkání reprezentace a pořadatelů se zúčastnění shodli na zájmu udržet 
tuto schůzku i příští rok, ideálně však v nepracovní dny, nebo na nějakém 
společném výjezdním zasedání za sportem. Vyzkoušeli jsme si i spojení přes 
Skype, pokusíme se tuto možnost nabízet i při jiných setkáních. 

7) Nejbližší agenda 
● Následující zasedání Rady proběhne v sobotu 7. dubna při závodech na Sázavě. 

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. 

 
8.3. MDŽ a Kelly Family v Praze. Nic jiného 

zajímavého se ten den již neděje. 
 

17.3. Školení trenérů pracujících s mládeží Praha 

7.4. Veřejné zasedání Rady raftingu č. 3/2018 Při závodech na Sázavě 

 
 
 

Dne 8. března 2018 vypracoval: 

Jan Vávra 
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