
ČESKÝ SVAZ KANOISTŮ  
                                                                            
   

ČSK – Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6  Internet – www.kanoe.cz    E-mail: canoe@cstv.cz  IČO: 00537730  

DIČ:CZ00537730 

Sekce rychlost + turistika – telefon/fax: +420 242 429 252, E-mail: mokry@cstv.cz  pavelkova@cstv.cz   

Sekce slalom a sjezd – telefon/fax: +420 242 429 254  telefon:+420 242 429 245 E-mail: eichler@cstv.cz  

Zpráva výboru 

Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů 

o činnosti za r. 2017 
 

 

Výbor sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů 

V roce 2017 pracoval ve složení Jirka Hodic, Pavel Šálek, Jiří Šťastný, Miloslav 

Svoboda, František Vyhňák, Martin Jirka a Pavel Rohan, členové výboru, Jiří Mrkos - 

předseda revizní komise. Na dnešní valné hromadě bude zvolen nový výbor. 

 

Český pohár vodáků 

Seriál se měl skládat z tradičních 8 závodů. Bohužel, jak už tomu v posledních letech 

bývá, příroda a správci vodních toků si s námi zahrávají, a tak se celý letošní ročník nesl v 

duchu nedostatku vody a stavebních prací v korytech či na přehradách. Seriál měl začínat 

tradiční dubnovou Otavou, která musela být pro nedostatek vody, zrušena. Blanice musela 

býti zrušena z důvodu prací na přehradě, Teplá z důvodu prací v korytě řeky a Střela z důvodu 

nízkého stavu vody ve vodním díle Žlutice. Nakonec se odjely pouze čtyři závody série, z 

nichž se tři počítaly do celkového hodnocení. 

Pravidla pro letošní rok zůstala v podstatě stejná. 

Celého seriálu se zúčastnilo celkem 357 závodníků v následujících kategoriích: 

Dospělí: kajak muži, kajak ženy, kanoe muži, kanoe dvojice, nafukovací kanoe dvojice 

(Gumotex) (275 startujících),  

Mládež: kajak hoši, kajak dívky, kanoe dvojice (82 startujících) 

Celkem se závodů zúčastnilo 14 oddílů mládeže a 33 oddílů kategorie dospělých. 

V letošním roce Český pohár vodáků neměl žádného generálního partnera. Partner byl pouze 

jeden, a to výrobce nafukovacích člunů GUMOTEX, a.s., Břeclav, jemuž Český svaz kanoistů 

- sekce vodní turistiky srdečně děkuje a těší se na další spolupráci. 

Sekce VT pro letošní sezónu pořídila nová startovní čísla. 

 

Kalendář akcí vodní turistiky 

 Kalendář akcí vodní turistiky byl i v letošním roce vydán a byl jistě platným 

pomocníkem v propagaci vodáckých akcí nejen pořádaných oddíly ČSK-VT. I pro příští rok 

má ČSK-VT v plánu kalendář akcí vydat. Žádáme pořadatele těchto akcí o zaslání termínů a 

propozic včas před jejich konání a to na adresu:     vodackykalendar@kayak.cz, popřípadě 

vyplnit a odevzdat formulář, který jste obdrželi při prezenci. 

Případná finanční podpora ČSK-VT pořádané akce je podmíněna jejím včasným 

zveřejněním v Kalendáři. 

  

 Český pohár v eskymování - ČPVE 

 I v letošním roce ČSK-VT finančně podpořila pořádání Českého poháru v 

eskymování. Účast byla vysoká (cca 300 závodníků celkem) stejně tak i úroveň závodníků. 

Finále se uskutečnilo v Brně. Děkujeme všem pořadatelům krajských kol i celostátního finále 

za uspořádání pěkných závodů. I pro r. 2018 výbor ČSK-VT navrhuje podporu této soutěže. 

 

Národní parky 

V ŠUNAPu jsou zatím podmínky splouvání nezměněny. NPŠ na náš podnět pokračuje 

v projednávání podmínek pro splouvání dosud zakázané řeky Křemelné, která protéká jeho 
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územím a zvažuje zrušení průvodců při splouvání Teplé Vltavy, což by se mělo mj. 

promítnout do nižšího poplatku za její splutí aj. 

 

„Instruktor školní vodní turistiky“ a „Instruktor vodní turistiky“  2017 

(Zpráva o školení ) 

 

1.- 4.6.2017 Týnec nad Sázavou, Veltrusy 

8.-11.6. Německo, Garmisch - Partenkirchen 

20.-23.7. Rakousko,  Wildalpen 

Lektoři: Mgr. Jiří Šťastný Ph.D., Miloslav Svoboda, Dis., Mgr. Renata Neumannová,                                                

Mgr. Markéta Rohanová, Mgr. Veronika Holubová 

Závěr: 

Osvědčení o absolvování Kurzu vodní turistiky pro pedagogické pracovníky získalo 5 

účastníků. Kvalifikaci Instruktor vodní turistiky získali 3 účastníci. 

Úroveň budoucích Instruktorů odpovídá možnosti vedení akcí do WW3. 

Přejeme novým instruktorům hodně úspěchů a radosti v jejich práci. 

Chtěli bychom vyzvat instruktory, kteří již mají propadlý průkaz / nebo platný průkaz, 

starší 5 let / k účasti na dalším školení - semináři, kde si ho jednoduše prodlouží na neurčito. 

Termíny zveřejníme v lednu na https://www.kanoe.cz/ 

Školíme dle platné akreditace MŠMT č.j. 042/2016-50 

Připravuje se změna. Akreditace a školení do budoucna bude souviset s návrhem 

Standardu Instruktora VT a tedy s obsahem i se způsobem školení a s ustanovením AOs, 

autorizované osoby, která bude zkoušet. 

Zde jsme se neshodli s komerčním pojetím a jejich návrhem. 

Připomínkovali jsme původní návrh z pohledu názvu Instruktor, odbornosti a bezpečnosti. 

Zpracovali jsme návrh na nový standard IVT a poslali jej před rokem na NÚV, který jej po 

posouzení postoupí MŠMT. MŠMT jej dosud neschválilo. U obou institucí jsem byla věc 

urgována. 

  

 Propagace vodní turistiky 

Díky aktivitám členů výboru sekce i dalších členů sekce je téma vodní turistiky velmi 

frekventované ve všech médiích, zejména téma zvýšení bezpečnosti vodních děl a suchých 

jezů. Byla navázána užší spolupráce s magazínem Pádler. Oddíly VT mohou využít Pádler 

pro propagaci svých aktivit. V rámci vyhlášení ankety Kanoista roku byla vyhlášena osobnost 

vodní turistiky, a to Branislav Davídek za celoživotní přínos rozvoji VT a nejúspěšnější oddíl 

VT za r. 2016 Vodácký klub Slavia Hradec Králové, za kterou převzal ocenění její předseda 

Petr Dittrich. 

 

CNAWR 

Členové CNAWR se již tradičně účastní kromě tuzemských i dalších evropských a 

světových závodů, kde dosahují vynikajících výsledků. V roce 2024 se má stát freestyle na 

divoké vodě olympijským sportem. Činnost CNAWRu je podporována nejen sekcí VT ale i 

celým ČSK. 

 

Bezpečnost na jezech, projekt suchých jezů 

V letošním roce pokračoval projekt nebezpečných i suchých jezů vcelku úspěšně, 

Převzali jsme další jezy do údržby záchranných prostředků, a to celkem 13 jezů od povodí 

Labe, požádali jsme odbor životního prostředí v Mladé Boleslavi o prošetření pulsování 

hladiny Jizery nad Benátkami a odbor životního prostředí v Jindřichově Hradci o totéž kvůli 
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pulsování vody na Nežárce, které se pak dál projevuje na Lužnici. Budeme to dále sledovat a 

požadovat odpovědi , které jsem dosud nedostali. Podali jsme podnět na prošetření 

minimálního průtoku na jezech na Lužnici, ale inspektoři se ničeho nedobrali, takže proti 

loňskému roku je menší procento úspěšnosti. Domnívám se ale, že lidi, co neoprávněně 

odebírají vodu z řeky už vědí , že jsou stále pod dohledem. 

Provedli jsme 2x kontrolu záchranných prostředků na Ohři a zatím 1 x v Brně , v Olomouci a 

v Oseku nad Bečvou. 

 

Soutěž oddílů pracujících s mládeží 

I v r. 2017 jsme finančně odměnili aktivní členské oddíly pracující s mládeží. Bylo 

rozděleno 120.000, Kč. Podpora těchto oddílů je opět v navržených prioritách na příští 

období.  

 

 Hospodaření za r. 2017 a návrh rozpočtu ČSK-VT na r. 2018 

Viz příloha;  

Většina výdajů byla kryta dotacemi od MŠMT ČR, které jsou v posledních letech poměrně 

vysoké. Daří se rovněž udržovat relativně vysokou rezervu ve vlastních zdrojích (cca 

750.000,- Kč). Tuto výši považuje výbor ČSK-VT za dostačující rezervu pro příští období. 

Účelným hospodařením se výboru ČSK-VT podařilo této částky dosáhnout za posledních      

6 let z výchozího stavu (110.000,- Kč). V případě zajištění obvyklé výše příjmů by neměla 

být čerpána. I v příštím roce předpokládáme zajištění příjmů z dotací MŠMT. Výdaje – dotace 

oddílům budou tedy opět přísně zúčtovatelné. 

V letošním roce jsme požádali o dotaci z program X. Do dnešního dne bohužel nebylo vydáno 

rozhodnutí. 

Financování činnosti sekce VT ČSK ovšem neuvěřitelně komplikovala letošní situace okolo 

dotací poskytovaných MŠMT. Jednotlivé program byly rušeny, opět vyhlašovány, byli jsme 

nuceni podávat doplnění k žádostem v doslova šibeničních termínech. Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace byla vydávána s ohledem na činnost velmi pozdě. Přitom byla nutná úzká 

součinnost s našimi oddíly. 

Návrh rozpočtu na r. 2018 je v příloze a odráží navržené priority činnosti ČSK-VT. Věnujte 

pozornost všem informačním zprávám, které vám výbor ČSK-VT posílá! 

Sekce VT podporuje především své aktivní oddíly. 

 

 

V Praze, 25.11.2017      výbor Sekce vodní turistiky ČSK             

 

 

 

Jirka Hodic, Pavel Šálek, Jiří Šťastný, Miloslav Svoboda, František Vyhňák, Martin Jirka, 

členové výboru, Jiří Mrkos - předseda revizní komise 
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