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Praha, 23.1.2018 

Vážený Danilo, předsedo AIRaF, 

  

           prostřednictvím jednoho z českých závodníků se do rukou vedení České raftové federace 

(sdružené s dalšími sporty pod Union of boaters of the Czech Republic) dostaly Vaše níže zmíněné 

návrhy.  Jedná se o dokumenty „Proposal for the creation of the World Rafting Association – WRA“ a 

manifest „STRATEGY PAPER OF THE WORLD RAFTING FEDERATION (WRF)“.  

           Po prostudování uvedených dokumentů se veřejně vyjadřujeme takto: 

 

1) V dokumentu „ Proposal…“ na  str.  7, v článku A. The structure of international rafting zmiňujete, 

že rafting v České republice je pod vedením ICF. Tato informace je zcela nepravdivá. Rafting v ČR je 

organizován a veden Svazem vodáků České republiky. Výsledky českých sportovců dokazují, že 

sportovní rafting lze dělat i bez zaštítění ICF a je zcela na zaštiťující národní organizaci, jak dokáže 

vyjednat koncepční rozvoj svého sportu a zajistit návaznost na státní podporu. 

 

2) V dokumentech představujete svoji vizi, jak zajistit cestu raftingu na Olympijské hry. Česká 

raftová federace nemůže tuto vizi akceptovat!  

Odůvodnění: Současné vedení Mezinárodního olympijského výboru se brání rozšiřování počtu 

účastníků OH. Navíc prosazuje  ideologickou koncepci vyvážené účasti mužů a žen. Odstrašující 

důsledky této politiky se  již projevují právě v ICF: elitní kategorie C2men byla zrušena a 

pravděpodobně bude nahrazena kategorií C2mix. Na základě tohoto vývoje je zcela jasné, že rafting 

v kategoriích OPEN M and W na Olympiádě je nereálný a, pokud by se stal součástí OH, tak pouze 

v podobě R4mix (2+2), kterou jste uvedl ve svém dokumentu. To však zcela odporuje tradicím a 

kořenům našeho sportu. Navíc v důsledku strategie nenavyšování počtu sportovců by raftový závod 

na OH byl nejspíše obsazen již nominovanými závodníky v hlavních kanoistických kategoriích (C1M, 

C1W, K1M, K1W). 

To je cesta pro závodní rafting zcela destruktivní. Popírá kořeny tohoto sportu a kompletně ho zničí. 

 

3) V dokumentech navrhujete aktivní vedení raftingu k Olympijskému sportu. Proč jste tedy jako člen 

IRF aktivně nenavrhoval a neprosazoval své myšlenky při řádných kongresech IRF?  Pokud 

nesouhlasíte se současným vedením a rozvojem mezinárodního raftingu, proč jste nekandidoval do 

orgánů IRF, nezískal podporu většiny členských zemí a nezměnil situaci v IRF? Zmiňujete vznik 

nových juniorských kategorií. Kolik Italských juniorských teamů se zúčastnilo WRC a ERC za 

poslední 4 roky? 

 

4) Vedení jakékoliv mezinárodní sportovní organizace je založeno na rovnocenném přístupu všech 

členů. Pokud se má cokoliv změnit, pak s novou ideou musí souhlasit většina členů. Myslíte, že 

založením nové organizace se na tomto principu něco změní? 
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           Celou Vaši aktivitu (pokus o založení nové mezinárodní organizace - WRA), vnímáme jako 

nešťastnou, ledabyle připravenou a především velmi nebezpečnou snahu o zastavení rozvoje 

raftingu ve všech jeho závodních i nezávodních polohách a jeho následnou destrukci. 

 
 

           Nechceme zažít stejné zklamání, jaké v současné chvíli zažívají kaonisté C2 a stejné zklamání, 

jaké zažívá sjezd na divoké vodě po odmítnutí zařazení do OH (a to i pod vedením ICF).  

  

Libor Polák 

předseda Svazu vodáků České republiky 


