
 

 

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

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

Zpráva ze zasedání Rady 
raftingu SVoČR č. 4/2020 

Letohrad-Písečná, Ústí nad Labem, Praha, Benátky nad 
Jizerou, Mníšek pod Brdy, Březno u Mladé Boleslavi, 

Písková Lhota u Mladé Boleslavi 
27.4.2020 

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. 

Aktuálně: Jednání nyní probíhají online. V případě zájmu o účast se spojte s Lenkou 
Bauerovou, která je obvykle organizuje. 

 

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

Nepřítomní:  

Omluveni:  

Hosté: Libor Polák, Stanislav Hájek, Jan Procházka 

Termínová listina 
- Díky absolutnímu nedostatku relevantních vstupních informací o čemkoli 

souvisejícím s vládními opatřeními Rada opět posunuje rozhodnutí o nominaci o 
dalších 14 dnů.  

- Rada má připravené 3-4 předběžně projednané varianty. Ke které z nich se 
nakonec přikloní, bude určeno dalším (ne)rozvolňováním vládních opatření 

- Rada není nakloněna vyhlašování nové reprezentační nominace, pokud nebude 
založená na dostatečném počtu uskutečněných závodů 

- V mezičase se zástupce Rady (Libor Peška) zúčastní jednání kanoistů o 
možných termínech a terénech pro letošní rok a vynasnažíme se předejít 
možným kolizím 
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- Český pohár se (pokud vůbec) uskuteční v netradičním formátu na podzim, 
pravděpodobná se jeví tato varianta: 

- 6. - 7.6. Troja se zřejmě neuskuteční v původním termínu, ale jednáme o 
možné náhradě na podzim 

- 20. - 21.6. Trnávka se zřejmě neuskuteční v původním termínu, ale velmi 
pravděpodobná je varianta přesunu na září, viz níže 

- 29. - 30.8. Lipno 
- 5. - 6.9. - Nezávodní víkend (event. v termínové nouzi Trnávka I.) 
- 12. - 13.9 Vrbné 
- 19. - 20.9. Roudnice 
- 26. - 27.9. - podzimní Trnávka, ukončení sezóny 
- 3. - 4.10. Roudnice (event. místo 19. - 20.9.) 

ME 2021 
Vzhledem k nejisté současné situaci se prozatím nebudeme ucházet o pořádání ME v roce 
2021. Martin Procházka dohodne podrobnosti s IRF. 

Rozpočet 2020 
Rada diskutovala předběžné změny v rozpočtu na rok 2020. Rada se ještě jednou k tomuto 
tématu sejde. 

Další jednání rady 
Opět telekonferenčně v pondělí 18.5.2020. Chcete-li se zúčastnit, spojte se v předstihu s 
Lenkou Bauerovou, která konference organizuje. 
 

Nejbližší události 

18.5.2020 Rada 5/2020 Virtuálně 

 
 

Dne 27. dubna 2020 vypracoval: 

Jan Vávra 

 


