
                                                                                                                   V Praze, 22.4.2021 
 

ZÁPIS 
z 2. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK, 

která se konala dne 22.4.2021 prostřednictvím videokonference. 
 

Schůzi zahájil J. Hodic v 16:30 hod.  
Přítomni: 
Jiří Hodic, Pavel Šálek, David Fojtík, Renata Neumannová, Tomáš Stehlík, Martin Jirka, 
Adam Šindler, členové výboru, Jiří Mrkos, člen revizní komise, 
výbor VT ČSK je usnášeníschopný 
Program: 

1) Hospodaření sekce VT ČSK 
2) Rozdělení dotace mezi sekce 
3) Školení vodní turistiky 
4) Český pohár vodáků 
5) Informace o činnosti Asociace VT 
6) Různé 
 

1) Výbor sekce VT vzal na vědomí informaci o hospodaření sekce VT k 31.3.2021 
2) J. Hodic a J. Mrkos informovali o návrhu dělení dotace mezi sekce ČSK, Pro sekci VT 

je na r. 2021 k dispozici 1.000.000,- Kč (Národní sportovní agentura) 
 Výbor sekce schválil rozdělení dotace mezi sekce 

hlasování: 7 pro   návrh byl schválen 
 

3) R. Neumannová informovala o připravovaném školení VT (15-16/5). 
4) J. Hodic předal informaci od pořadatele závodu Sázava, D. Fojtík informoval o 

přípravě závodů Svratka a Jihlava. J. Mrkos informoval o zrušení závodu Otava 
z důvodu omezení stanovených opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Výbor sekce schválil mimořádnou dotaci na činnost pro TJ Union Plzeň ve výši 
20.000,- Kč  hlasování: 7 pro   návrh byl schválen 
 

5) P. Šálek informoval o valné hromadě Asociace vodní turistiky. AVT má v úmyslu 
koupit jez na Otavě a přebudovat ho na bezpečné a atraktivní místo pro VT. 

6) J. Hodic prověří možnost získání kompenzace nákladů pro pořadatele zrušených 
závodů (informace z výboru ČSK – žádná kompenzace není) 
Členové výboru diskutovali o dalším směřování práce s mládeží, o novém hodnocení 
aktivity oddílů (obdoba soutěže o nejzdatnějšího vodáka), o opatřeních na 
nebezpečných jezech – J. Hodic bude kontaktovat J. Pollerta ve věci studie úpravy 
jezu 

 
J. Hodic ukončil schůzi v 18:00 hod. 
                                                                                                                          Ing. Jiří Hodic 
                                                                                                                      Předseda SVT ČSK 
 
Příloha:  Hospodaření sekce VT ČSK k 31.3.2021 
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