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                                                                                                                      V Praze, 25.3.2010 
 

ZÁPIS 
 

z 2. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK, 
která se konala ve čtvrtek 25.3.2010 v sekretariátu ČSK v Praze na Strahově. 
 
Schůzi zahájil J. Hodic v 16.45 hod. 
Přítomni: 
Jiří Hodic, Pavel Šálek, Jiří Šťastný, Tomáš Bojda, Martin Kulle, Martin Jirka, členové 
výboru 
omluven Miloslav Svoboda, 
je přítomna nadpoloviční většina, výbor ČSK-VT je usnášeníschopný 
dále přítomen Jiří Mrkos, předseda revizní komise 
 
Program: 

1) hospodaření ČSK-VT 
2) Dohoda o partnerství s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) pro projekt „Systém 

udržitelných modelů cestovního ruchu“ 
3) Český pohár vodáků 
4) školení v oblasti vodní turistiky 
5) sponzoring-zajištění cen pro ČPV příp. financí (smlouvy) 
6) příprava členské schůze a vyhlášení celkových výsledků ČPV 
7) partnerství s projektem Expediční kamera 
8) jednání o organizovaném splouvání Labe 
9) stavební a vodoprávní řízení - vodní díla 
10) MČR v eskymování 

1) Hospodaření ČSK – VT 
Výbor ČSK – VT vzal na vědomí stav a vývoj finančních prostředků a hospodaření 
ČSK – VT k 25.3.2010 (280.637,31 Kč), sekce obdržela doplatek od Sazky, a.s. za rok 
2006 ve výši cca 44.000,- Kč. 
hlasování: 6 pro 
návrh byl schválen 

2) Dohoda o partnerství s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) pro projekt „Systém 
udržitelných modelů cestovního ruchu“ 
J. Hodic informoval o jednání dne 23. března 2010 s Ing. Hoškem, zástupce MMR 
Ing. Hošek přednesl informaci o projektu. 
Výbor ČSK VT schválil uzavření Dohodu o partnerství s Ministerstvem pro místní 
rozvoj (MMR) pro projekt „Systém udržitelných modelů cestovního ruchu“. 
hlasování: 6 pro 
návrh byl schválen 

3) Český pohár vodáků 
Před jednáním výboru proběhl seminář se zástupci pořádajících oddílů, byly 
vysvětleny změny v pravidlech ČPV na r. 2010, probrány případné problémy při 
závodech a uzavřeny příslušné smlouvy mezi ČSK-VT a pořadateli. 
Výbor ČSK – VT vzal na vědomí stav přípravy ČPV 2010. 
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hlasování: 6 pro 
návrh byl schválen 
 

4) školení VT - informace  
Výbor ČSK – VT vzal na vědomí informaci J. Šťastného o připravovaných školeních 
(viz kalendář akcí) a Jiřího Hodice o připravovaném semináři „bezpečnost ve VT“ – 
zajišťuje M. Svoboda, podá informaci během dubna. 
hlasování: 6 pro 
návrh byl schválen 
 

5) sponzoring-zajištění cen pro ČPV příp. financí (smlouvy) 
Výbor ČSK VT schválil uzavření smlouvy o spolupráci s: 
Boat park 
raft.cz 
Kolomý 
Noe 
Hydromagazín 
Vodáksport 
HG sport 
výbor preferuje darovací smlouvy, poté smlouvy o reklamě, ukládá vyhnout se 
exkluzivitě, partneři (dárci budou uvedeni na webu ČSK pouze v článku vč. aktivních 
odkazů a při vyhlášení celkových výsledků ČPV 2010. 
hlasování: 6 pro 
návrh byl schválen 
 

6) příprava členské schůze a vyhlášení celkových výsledků ČPV 
Výbor ČSK VT schválil konání členské schůze dne 27.11.2010 
hlasování: 6 pro 
návrh byl schválen 
 

7) partnerství s projektem Expediční kamera 
Výbor ČSK VT schválil uzavření smlouvy o partnerství ve věci projektu Expediční 
kamera 
hlasování: 6 pro 
návrh byl schválen 
 

8) jednání o organizovaném splouvání Labe 
Výbor ČSK-VT uložil J. Hodicovi jednat s předsedou ČSK o jednání na správě 
KRNAPu, jednání se zúčastní dále P. Šálek 
hlasování: 6 pro 
návrh byl schválen 
 

9) stavební a vodoprávní řízení - vodní díla 
P. Šálek informoval výbor o připravované úpravě jezu na Otavě ve Štěkni Výbor 
ČSK-VT uložil P. Šálkovi přihlásit ČSK-VT jako účastníka stavebního a 
vodoprávního řízení ve věci úpravy jezu na Otavě ve Štěkni a dále přihlašovat ČSK-
VT jako účastníka stavebního a vodoprávního řízení ve všech těchto řízeních při 
přípravě úprav vodních toků, úpravě či výstavbě vodních děl ovlivňujících bezpečnost 
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či jinak omezujících VT a dále vyzvat všechny oddíly informovat výbor o všech 
těchto připravovaných řízeních. 
 hlasování: 6 pro 
návrh byl schválen 
 

10) Mistrovství ČR v eskymování 
J. Šťastný informoval o proběhnuvším MČR v eskymování 
Výbor ČSK – VT vzal na vědomí informaci o MČR v eskymování 
hlasování: 6 pro 
návrh byl schválen 
 

11) Různé: 
Výbor ČSK-VT bude v neodkladných záležitostech jednat a hlasovat elektronicky 
s přiměřenou lhůtou. 
P. Šálek přednesl informaci o pozvání na splutí řeky Kwisa (8. - 9.5. 2010); 
www.kajaki-kwisa.pl 
 

 
Příští schůze výboru ČSK-VT se koná dne 25.5.2010 v 16.00 hod. 
 
 
 
 
                                                                                                                         Ing. Jiří  Hodic 
                                                                                                                      Předseda SVT ČSK  
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