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ZÁPIS 
 

z 1. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK, 
která se konala v sobotu 18.1.201 v sekretariátu ČSK v Praze na Strahově. 
 
Schůzi zahájil J. Hodic v 16.00 hod. 
 
Přítomni: 
Jiří Hodic, Martin Kulle, Pavel Šálek, Martin Jirka, členové výboru,  
omluveni: Jiří Šťastný, Miloslav Svoboda, Tomáš Bojda 
je přítomna nadpoloviční většina, výbor ČSK-VT je usnášeníschopný 
dále přítomen Jiří Mrkos, předseda revizní komise. 
 
Program: 
1) Kontrola zápisu z poslední schůze výboru a VH 
2) Hospodaření ČSK-VT 
3) Bezpečnost na vodě – info jez Č. Krumlov – nová šlajsna Jelení lávka, T: 2011 
4) Školení VT – poslat seznamy členům výboru 
5) Web ČSK-VT 
6) Situace pro vodáky v národních parcích  
7) sponzoring ČPV  
8) Pravidla ČPV + seminář! 
9) Různé 

1) Kontrola zápisu 
Výbor ČSK- VT vzal na vědomí stav plnění úkolů z poslední schůze 
 

2) Hospodaření ČSK – VT 
Výbor ČSK – VT vzal na vědomí stav a vývoj finančních prostředků a hospodaření  

hlasování: 4 pro návrh byl schválen 
3) Bezpečnost na vodě  
Výbor VT vzal na vědomí informaci P. Šálka o přípravě úpravy jezu a šlajsny v Českém 
Krumlově (šlajsna Jelení lávka) a o přípravě nové koncepce Povodí Odry, 20.1. se koná  
informativní schůzka na Ministerstvu zemědělství; cíl zajistit aby v každém kraji byl 1 jez 
vybavený prvky pro záchranu. 

 
4) Školení ve vodní turistice 

- výbor vzal na vědomí seznamy proškolených cvičitelů a instruktorů předložených M. 
Svobodou 

- výbor uložil M. Svobodovi zorganizovat seminář „bezpečnost ve VT“ 
hlasování: 4 pro návrh byl schválen 

5) Web ČSK-VT – M. Jirka provede, příp. zajistí úpravy vedoucí k větší přehlednosti 
webových stránek ČSK- VT. 
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6) Situace pro vodáky v národních parcích Šumava 
ŠUNAP - není zatím jmenován ředitel, ústavní soud zrušil zákazy vstupu 
KRNAP – Labe, výbor VT uložil J. Hodicovi požadovat po předsedovi ČSK (prof. 
Pollert) podat žádost pro akci splutí Labe pořádané SVT s termínem po uvažovaných 
závodech sekce divoká voda (červen – září)  

hlasování: 4 pro návrh byl schválen 
 

7) Sponzoring sekce VT, závodů ČPV 
Sekce VT uložila J. Hodicovi připravit dopis a oslovit potenciální sponzory s nabídkou 
formou výběrového řízení na sponzorování sekce VT a seriálu závodů ČPV s tímto zadáním: 
Generální sponzor -     nabídka pojmenovat ČPV 

- uváděn jako generální sponzor ČPV, banner na všech závodech 
- finanční dar (preferujeme) ve výši min. 100.000,- 
- smlouva na r. 2011 

Hlavní sponzor -     finanční nebo věcný dar ve výši min. 15.000-  banner 
Sponzor  -     finanční nebo věcný dar ve výši min.   2.500- 
Dále oslovit a jednat s případnými mediálními partnery 

hlasování: 4  pro návrh byl schválen 
 
8) Pravidla ČPV 

M. Kulle přednesl jednotlivé připomínky doručené ke stávajícím pravidlům. Výbor sekce 
VT všechny připomínky jednotlivě projednal a rozhodl hlasováním. 
Výbor sekce VT uložil M. Kullemu dle výše uvedeného zpracovat nová pravidla ČPV. 

hlasování: 4  pro návrh byl schválen 
 

9) Různé 
Soutěž aktivity oddílů pracujících s mládeží – výbor sekce VT prodloužil termín pro zaslání 
výkazů za r. 2010 do konce února 2011 
Výbor sekce VT pověřil zpracováním kalendáře akcí vodní turistiky r. 2011 J. Šťastného. 
Výbor sekce VT bude spolupracovat na uspořádání mistrovství ČR v eskymáckých obratech a 
vyzval J. Šťastný, aby předložil pravidla této soutěže 
J. Hodic informoval o případné právní odpovědnosti pořadatelů závodů ČPV za případné 
škody vzniklé závodníkovi na majetku či zdraví; výbor sekce VT uložil J. Hodicovi prověřit 
pojištění sekce Divoká voda a zpracovat doporučení pořadatelům, příslušné formulace 
poskytnuté právním oddělením M. Kulle zapracuje do pravidel a přihlášky. 

hlasování: 4  pro návrh byl schválen 
 
Příští schůze výboru ČSK-VT se koná dne 1.3.2011 v 17.00 hod.; od 16.00 se koná seminář 
pro hlavní rozhodčí a ředitele závodů ČPV. 
 
 
                                                                                                                         Ing. Jiří  Hodic 
                                                                                                                      Předseda SVT ČSK 
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