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Zpráva výboru 

Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů 

o činnosti za r. 2018 
Český pohár vodáků 

Celý seriál se měl skládat z celkem 9 závodů. Prvním závodem byla Otava, která se po 

několika letech půstu odjela za velmi slušného stavu vody. Další závod, Sázava, se pro 

nedostatek vody musel jet na zkrácené trati. Následovala Teplá, která byla z důvodu 

plánovaných prací na přehradě naštěstí přeložena z podzimního termínu a podařilo se ji 

uspořádat za příznivého stavu vody. Z dvou víkendových závodů Svratky a Jihlavy se 

podařilo zajistit vypouštění vody pouze na Jihlavě. Ostatní závody musely bohužel býti 

z důvodu kritického nedostatku vody zrušeny. Nakonec se tedy odjely čtyři závody série, z 

nichž se tři počítaly do celkového hodnocení. Pravidla pro letošní rok se neměnila. 

Celého seriálu se celkem zúčastnilo 273 závodníků, a to v následujících kategoriích: 

- dospělí (kajak muži, kajak ženy, kanoe muži, kanoe dvojice, nafukovací kanoe dvojice 

(Gumotex)): 227 startujících. 

- mládež (kajak hoši, kajak dívky, kanoe dvojice): 46 startujících. 

- oddíly: 12 oddílů mládeže a 29 oddílů 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. 

 

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. 2019 výbor ČSK-VT navrhuje podporu této soutěže. 

 

Aktivita oddílů pracujících s mládeží 

Jako tradičně proběhlo v roce 2018 vyhodnocení aktivity oddílů mládeže, letos byly 

použity mírně upravená pravidla. Podklady pro vyhodnocení poslalo 13 oddílů což jsou v 

podstatě všechny oddíly, které se účastní ČPV. V hodnocení byla zohledněna aktivita oddílu 

na akcích pořádaných pod ČSK sekce VT, je zájmem ČSK aby se členské oddíly takových 

akcí aktivně účastnili. A samozřejmě počet mládeže do 18ti let v oddíle. Jsme rádi, že se stále 

ještě některé oddíly mládeži věnují a vychovávají nové aktivní vodáky za to jim patří velký 

díky a příspěvek na činnost který celkově letos činil 200.000 Kč. 

 

Školení Instruktor vodní turistiky a seminář záchrany v r. 2018 

Školení proběhlo v plánovaných termínech 10.-13.5., 30.6.-8.7.a 19.-22.7. na řekách v 

Rakousku, záchrana 9.9. na kanále Roudnice n/ Labem. 

Lektoři: Mgr. Renata Neumannová, Mgr. Veronika Holubová, Mgr. Markéta Rohanová,             

Mgr. Jiří Šťastný Ph.D., Miloslav Svoboda, Dis., 

Byla probrána teorie a praxe včetně první pomoci a zdravovědy. Frekventanti vyzkoušeli               

a předvedli kompletní metodickou řadu záběrů na klidné vodě i v proudu a spluli úsek řeky.  

Všichni účastníci splnili požadavky praktické zkoušky a písemnou zkoušku z teorie.                

Projevili se jako dostatečně zodpovědní a zkušení a prokázali takové znalosti a dovednosti, 

aby jim mohlo být osvědčení vydáno. 

Osvědčení o absolvování Kurzu pro pedagogické pracovníky získaly 4 osoby. 

Kvalifikaci Instruktor vodní turistiky získala 1 osoba. 
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Chtěli bychom seznámit oddíly i vodáckou veřejnost s možností účasti na školení a vyzvat 

instruktory, kteří již mají propadlý průkaz /nebo platný průkaz, starší 5 let/ k účasti na dalším 

školení - semináři, kde si ho mohou prodloužit na neurčito. 

Jednodenní otevřený seminář záchrany je součástí školení Instruktor, ale je otevřený               i 

pro absolventy a veřejnost. ČSK-VT hradila účastníkům kursovné a pronájem kanálu                        

a zajistila vodu, což v letošním suchém létě uvítala řada vodáků. Nakonec se zde sešlo 17 

vodáků pro nácvik záchrany a 20 dalších, kteří po dohodě využili kanál k ježdění a někteří si 

zkusili i záchranu. Vše se obešlo bez úrazu, byly tu jen drobné oděrky. 

Shodli jsme se, že je potřeba si techniku i taktiku jízdy a záchrany připomínat a zkoušet. 

Školení pořádal ČSK VT ve spolupráci s akreditovanou vodáckou školou Dronte, která 

zapůjčila také raft a Baraccy. 

 

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 

územím a zvažuje zrušení průvodců při splouvání Teplé Vltavy, což by se mělo mj. 

promítnout do nižšího poplatku za její splutí aj. Bohužel v letošním roce byl minimální posun 

v jednání. 

KRNAP připravuje nový návštěvní řád, ve kterém budou dosavadní podmínky 

splouvání řek zachovány. V této věci jsme byli správou NP osloveni. Vynikající spolupráce. 

 

Nebezpečné jezy 

Proběhly kontroly námi udržovaných záchranných prostředků jak v povodí Ohře, které udělali 

vodáci z Karlových Varů, tak v povodí Labe, o což se stará VK Slavia Hradec Králové. 

Výbor překontroloval jezy v Brně a v Oseku nad Bečvou. Na základě našich požadavků a také 

na základě objednávky nerezových beden na záchranné podkovy povodí Labe osadilo bednu 

na podkovy na jezu v Tuněchodech, a povodí Moravy mělo osadit nerezové bedny na Svitavě. 

V Tuněchodech jsem si osazení zkontroloval v červnu, v Brně to ještě nebylo osazeno. Dá se 

zatím vzhledem k poměrně nižším ztrátám materiálu uvažovat o tom, že buď si lidi na 

novinky na jezech zvykli a pochopili, o čem to je, anebo že se prostě vyblbli a zjistili, že 

zničení věci je poměrně rychle obnovováno a že je to přestalo bavit.  

Letos jsme zakoupili dvě sady plomb, jedna bude v Hradci a jedna v Brně, protože chceme, 

aby bedny byly zaplombované. Bohužel povodí Labe nám odepsalo, že nemá kapacity pro 

umísťování těchto beden na stojany, takže jakmile dostaneme další 4 bedny, tak je vlastními 

silami osadíme na problémová místa. 

Jako posun dobrým směrem považuji záměr povodí Moravy zrušit nebezpečný jez na Svitavě 

v Brně Maloměřicích bez náhrady.  

 

Suché jezy 

Letos díky naprostému minimu v podstatě nebylo co kontrolovat. Přesto přes web raft.cz bylo 

posláno několik podnětů na suchý jez, a my jsme aktivně vstoupili do jednání o změně. 

manipulačního řádu na Lužnici, jez Benešův mlýn, kde majitel požaduje, aby stanovený 

minimální průtok mohl pouštět pouze přes polovinu jezového pole.  

V letošním roce jsme dostali k vyjádření stavbu jezu na Ohři v obci Dubina na místě zbytků 

starého jezu. Má zde být jez o výšce 4 m, propust o délce 42 metrů. Podle našeho názoru musí 

povodí změnit návrh stavby jezu, a to tak, aby pravá stěna propusti nebyla zároveň břehovou 

zdí. Požadujeme minimálně 1 metr odskok kvůli vracáku. Zároveň považujeme délku 42 

metrů za přehnanou, protože lavice vývařiště je 23 m od jezu, takže z hlediska bezpečnosti by 

podle nás stačila délka propusti 25 m. 
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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 konáním. Případná finanční podpora ČSK-VT pořádané akce je podmíněna jejím 

včasným zveřejněním v Kalendáři. 

 

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 Vojta Jančar za celoživotní přínos rozvoji VT a nejúspěšnější oddíl VT za 

r. 2018 Vodácký klub Campanula Ostrava. 

 

CNAWR 

CNAWR se stal „sportovně technickou komisí“. V letošním roce byl finančně podpořen sekcí 

VT i celým ČSK. Od roku 2019 bude finanční podpora realizována mimo rozpočet sekce VT. 

Ve spolupráci s CNAWRem jsme uspořádali akci Kanufest, která se setkala s poměrně 

velkým zájmem a pomohla doplnit letní vodácký program. 

 

Hospodaření za r. 2018 a návrh rozpočtu ČSK-VT na r. 2019 

Viz přílohy;  

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. 

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. 2019 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. 

 

Za výbor sekce vodní turistiky 

 

 

Jiří Hodic 
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