
 

Zpráva ze zasedání Rady 
raftingu SVoČR č. 9/2020 

WWW, 30.11.2020 
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. 

 

Zpráva revizní komise 
● RR bere na vědomí předloženou zprávu kontrolní komise 
● RR připraví vzory zpráv HR, SZ a ŘZ, které budou online ke stažení; RR přijme 

opatření, kterými přiměje  funkcionáře, aby zprávy dodávali včas 
● Vráťa připraví návrhy změn v pravidlech na základě návrhů kontrolní komise ohledně 

povinností jednotlivých činovníků závodu 
● Vráťa připraví a oživí šablonu zápisu zástupce svazu na závodech 
● Šablonu ředitele závodu dodal Standa Hájek 

  

 

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

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

Přítomni: Vráťa Šembera, Martin Procházka, Libor Peška, Lenka Bauerová, Honza 
Vávra 

Nepřítomní:  

Omluveni:  

Hosté: Standa Hájek, Honza Procházka 

mailto:svocr@svocr.cz


Termínová listina 2021 
● Pracovní verze je zde: 

https://bit.ly/rafty2020_1 
● Libor Peška při jednání o termínech připomene ČSK stále platnou 

Dohodu o spolupráci v oblasti závodů na divoké vodě 
● Pokud nebudou v roce 2021 žádné mezinárodní závody (ME či MS), podpoří RR 

finančně v maximální možné míře start reprezentačních posádek alespoň na závodech 
nižší úrovně (např. EP). 
Přesné podmínky budou stanoveny při schvalování rozpočtu pro rok 2021. 

● Baraka Cup 2021 
○ RR důrazně napomíná juniorské kluby za neplnění zápůjčních podmínek 

člunů Baraka.  
■ Ty-ty-ty-ty! 
■ Kdo nebude voziti - bude pěšky choditi! 

○ RR se zaměří na důsledné dodržování zápůjčních podmínek člunů Baraka. 
○ Kluby mají jasnou povinnost zapůjčené čluny vzit na závody a po dohodě s 

pořadatelem je připravit na start, nebo jiné určené místo. 
○ RR vyzývá pořadatele závodů, aby se aktivně zapojili do komunikace s kluby 

a zajistili si dostatek člunů na závody R2 

Úpravy aplikace elektronických přihlášek na závody 
● RR zhodnotila používání aplikace v roce 2020 a doporučuje tato opatření: 

○ tisk výsledků bez členů posádek spolu s tiskem aktuální startovní listiny před 
vyhlášení se neosvědčil 

○ jména závodníků budou i nadále přímo ve výsledkových listinách 
○ je nutné zajistit počtářům online přístup k datům a vyžadovat, aby sami 

aktivně startovní listiny aktualizovali 
■ V tomto smyslu vstoupí Vratislav Šembera v jednání s počtáři 

○ Pořadatel zajistí, aby se změny ve startovní listině na poslední chvíli dostaly 
včas ke startérovi a HR 

  

https://bit.ly/rafty2020_1


Média, Web 
● Média, fotky 

○ RR upraví spolu s Liborem Polákem mechanismy komunikace s Vaškem 
Kolářem, jasně vymezí povinnosti a pole působnosti 

○ dtto Martin Zvoníček 
○ Za RR bude v tomto směru rozhodující a zodpovědnou osobou Lenka 

Bauerová; měla by se zúčastnit příštího předsednictva 
● Web 

○ RR znovu aktivuje pracovní skupinu, která dokončí nasazení vlastního 
svazového webu: Jan Vávra, Libor Peška, Lenka Bauerová 

○ Termín: jaro 2021 

Dopisy a přijaté podněty 
● Jakub Moravec, kapitán posádky U23 M, LET-GUN Letohrad., změny v reprezentaci 

○ RR přijala 13.11.2020 dopis od Jakuba Moravce 
○ Oficiální odpovědí je pověřen Libor Peška 
○ Stanovisko RR: Odkazovaná pasáž v zápise Z RR 5/2020 (Rada si však 

vyhrazuje právo navrhnout Předsednictvu dílčí změny ve složení reprezentace 
pro rok 2021, pokud se například v sezóně 2020 projeví výrazné rozdílové 
výsledky v Českém poháru oproti roku 2019. Rada v takovém případě 
samozřejmě přihlédne například k počtu a kvalitě závodů v roce 2020) musí 
být chápána tak, že se vztahuje především na ty reprezentační posádky, které 
by závodění v roce 2020 hrubě zanedbávaly, nebo jejichž výsledky by byly 
dramaticky horší, než v roce 2019. 

○ Text dopisu je vedený jako Příloha č. 1 tohoto zápisu 

Drobná agenda 
● RR urguje předsednictvo, nemáme k dispozici poslední zápis a už vůbec ne informace 

o řešení zaslaných podnětů 
● RR vyzývá předsedu Libora Poláka, aby zajistil svazovou platební kartu. 
● Evidencí člunů a pádel byl nově pověřen Martin Procházka, připraví návrh na nový 

progresivní způsob evidence a příjmu/výdeje ze skladu 
● RR odsouhlasila výši odměn posádkám za umístění v ČP 2020 
● RR připraví zdravici na web 
● RR schválila nákup pádel, viz zápis z jednání RR 8/2020 

v poměru 45:45:10 (Panenka, Galuška, Lula) 
● Libor Peška informoval o tom, že všechny kluby včas a řádně vyúčtovali příspěvek 

“Finanční podpora klubům na činnost”, v celkové výši 600 000 Kč 
● Libor Peška informoval o tom, že všechny kluby včas a řádně vyúčtovali příspěvěk na 

reprezentační soustředění v roce 2020 ve výši 5000 Kč/posádka. 
 
Další jednání RR proběhne 16.12.2020 v sídle Svazu a vzhledem k epidemiologické situaci je 
osobní účast pouze dobrovolná, lze se spojit telefonicky. 

Dne 9. prosince 2020 vypracoval: 

Jan Vávra 


