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Zápis Valné hromady ČSK  

sekce kanoistiky na divokých vodách  2016 

konané dne 23. 1. 2016 v Praze 

Jednání zahájil Jiří Kratochvíl, přivítal delegáty 

 Uctění památky zesnulých členů ČSK sekce KDV – ing. Ivan Fořt, ing. Zdeněk 
Košťál  

 Volba komise – Mandátová – Renata Sadílková, Ladislav Jílek, Kamil Křempek 

 Volba komise – Návrhová – Luděk Roleček, Milan Bílý, Michal Šťastný 

Předseda sekce J.Pollert omluvil účast předsedy ČSK Mgr. Jana Boháče z důvodů 
přípravy Valné hromady ČUS, která se koná příští sobotu. 

Přednesení zpráv VH sekce KDV 2016  

 Zpráva předsedy sekce Jaroslava Pollerta k sezoně 2015 a výhledu kanoistiky na 
příští období 

 Zpráva trenéra RD slalom Jiřího Pultery se zhodnocením sezony 2015 a 
informace k přípravě na sezonu 2015-2016.  

 Zpráva trenéra RD U23 Jiřího Prskavce, který zhodnotil sezonu 2015 a informoval 
o plánech RD U23 v roce 2016 . Zprávu přednesl v zastoupení I.Eichler – 
J.Prskavec je na zahraničním VT. 

 Zpráva trenéra RD sjezd Roberta Knebela - zhodnocení činnosti RD 2015. 
Zprávu přednesl M.Šťastný – R.Knebel na zahraničním VT. 

 Zpráva o činnosti RD sjezd U23 – informace podal J.Kratochvíl – L.Novosad na 
zahraničním VT. 

 Zpráva trenéra RDJ - Jiří Kratochvíl. Zhodnotil výsledky v kategorii juniorů v roce 
2015. Poděkoval spolupracovníkům, všem oddílům a trenérům v oddílech sekce. 
Zároveň informoval o činnosti SCM za rok 2015. 

 Zpráva komise rozhodčích – Lenka Kutá – vyhodnotila sezonu 2015, počty 
rozhodčích v sekci. 

 Zpráva Závodní komise – Hana Kneblová. Informace o pořádání závodů v roce 
2015 a přípravě sezony 2016. Okomentovala zveřejněný návrh Směrnic pro 
závodění 2015 a zaslané připomínky k tomuto návrhu. 

 Zpráva zástupce oddíl Iva Šedivá ke statistice účastníků závodů ČSK sekce 
divoká voda v průběhu sezony 2015. 

 Zprávu o hospodaření roku 2015 ČSK sekce divoká voda – Ivo Eichler 

 Zpráva Kontrolní komise sekce – Ladislav Jílek. 

Předseda: 

 Zpráva mandátové komise - 171 pozvaných delegátů, přítomno 45 delegátů tj. 
26,3 %. Účast 31 oddílů. VH sekce KDV není usnášeníschopná. Jednání se 
přerušuje.  



Konference ČSK DV 2016 Stránka 2 
 

 Zahájení mimořádné VH sekce KDV v 12.15 hod. 

Diskuze : 

 M. Bílý – informace ke školení a seminářům pro trenéry sekce na divokých 
vodách. Upozornil na povinnost trenérů licence „B“ zúčastnit se minimálně jednou 
za pět let školení či semináře trenérů. V loňském roce bylo 24 zájemců o školení. 
Zatím uzavřelo školení včetně závěrečné práce pouze 6 trenérů. Pro otevření 
speciální části školení je nutná účast minimálně 10 uchazečů.  

 L. Přikryl – informace k serveru kanoe.cz a zveřejňování historických výsledků. 
Zároveň požádal zástupce především moravských oddílů o historické výsledky 
moravských závodů sekce. Také požádal trenéry RD o doplnění profilů u členů 
RD všech kategorií. 

 B. Šamánek přednesl připomínku k návrhu Směrnic pro rok 2016 a nově 
zaváděným disciplínám sjezd cross. Navrhl disciplíny jen zkoušet a nezavádět je 
jako součást ČP. 

 M. Šťastný okomentoval připomínky B. Šamánka a obhajoval návrhy předložené 
Závodní komisí a TR RD sjezd. 

 B.Šamánek upozornil na platná stávající Pravidla ČSK DV. 

 H.Kneblová vysvětlila postup tvorby a zveřejňování Směrnic pro závodění. 

 L.Roleček podpořil nové trendy v závodění, ale navrhuje až na nové pravidla 
disciplín od ICF, které se očekávají v nejbližší době. 

 J.Pollert upozornil na předběžně platné názvy nových disciplín a tedy sjezd cross 
a slalom cross. 

 J.Kratochvíl navrhl zkoušet nové disciplíny i přes chybějící „legislativu“.  

 Hlasování - Kdo je pro, aby nová disciplína sjezd cross byl pouze jako ukázková 
disciplína a nebyla součástí závodů ČP 2016? – Pro 19, proti 12, zdrželo se 9. 
Směrnice budou upraveny dle schváleného protinávrhu. 

 J.Bican informoval o akci olympijský park Rio Lipno na které se bude 
českobudějovický oddíl organizačně podílet. Pozval všechny členy ČSK k účasti 
na této akci. 

 J. Pollert požádal o zasílání co největšího množství informací o akci na svaz. 

 J.Kratochvíl požádal o informaci k závodům ECA Cup 2016 v Č.Vrbném. 

 J.Pollert upozornil zástupce oddílů na včasnou rezervaci ubytování pro účastníky 
závodů na Lipně z důvodu zvýšeného zájmu ze strany návštěvníků akce Rio-
Lipno. 

 J.Kratochvíl informoval o závodu Akademické MČR, který bude přiřazen 
k některému závodu NKZ. 

 B.Šamánek infomoval o organizaci ODM 2016 (červen), která se uskuteční 
v jihomoravském kraji. Zatím kanoistika není součástí programu – v jednání.  

 Další připomínka B. Šamánka  k systému výpočtu pozvánek pro delegáty na 
Konferenci sekce a navrhl úkol pro Výbor ČSK  - vytvořit nový klíč a požádal o 
vyřešení proplácení cestovného delegátům Konference. 
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 I.Eichler upozornil na podmínky účasti delegátů kongresu ICF, která neproplácí 
náklady na účast delegátů. Klíč pro dělení byl takto vytvořen, aby o podmínkách 
v kanoistice rozhodovaly sportovně „silné“ oddíly.  

 M.Šťastný navrhl rozhodovat o proplácení cestovného na VH sekce KDV stejně 
jako na Kongres ICF. 

 T.Kutý přednesl domněnku, že proplácení cestovného není hlavní motivací pro 
účast delegátů na valné hromadě. 

 Kratochvíl navrhl ponechat rozhodování o této problematice na Výboru sekce.  

 J.Pollert požádal komisi rozhodčích o zaškolení dalších rozhodčích na funkci 
videorozhodčího. 

 L.Jílek navrhl upravit členské příspěvky na 50,-Kč pro závodníky a10,-Kč pro 
ostatní členy ČSK. 

 Veřtát – navrhl dělení čl. příspěvku i pro žádosti o dotace pro MŠMT ČR. 

 J. Pollert informoval o přípravách centrálního registru členů ČUS dle ČOV. Výbor 
sekce bude oddíly informovat. 

 J. Bican navrhl zavést dvoje členství tedy např. řádní a přidružení členové. 

 13:25 – ukončena diskuze 

Návrh usnesení  přednesl M.Bílý 

 Valná hromada sekce KDV schválila přednesené usnesení jednohlasně. 

Konference byla ukončena v 13:24 hod. 

Zapsal: Eichler  Schválil: Pollert    


