
                                                                                                                   V Praze, 6.2.2020 
 

ZÁPIS 
z 1. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK, 

která se konala dne 6.2.2020 v sekretariátu ČSK v Praze - Strahov. 
 

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

1) Informace o valné hromadě Asociace Vodní turistiky a sportu 
2) Hospodaření sekce VT ČSK 
3) Změna rozpočtu na r. 2020 
4) Pracovní cesty členů výboru sekce VT ČSK 
5) Informace ze schůze výboru ČSK 
6) pravidla ČPV 
7) Informace o jezech 
8) Kalendář akcí VT 
9) Školení v oblasti vodní turistiky 
10) Různé 

 

1) Informace o Asociaci Vodní turistiky a sportu 
P. Šálek podal informaci o činnosti Asociace Vodní turistiky a sportu 
Výbor sekce VT ČSK podporuje propagaci Asociace Vodní turistiky a sportu na veřejných 
akcích pořádaných členskými oddíly sekce 
    hlasování: 6 pro  návrh byl schválen 

 

2) Hospodaření sekce VT ČSK 
Výbor sekce VT ČSK bere na vědomí hospodaření sekce za r. 2019, výsledek (převod) ve 
výši 815.000,- Kč 
 

3) Změna rozpočtu na r. 2020 
Výbor sekce VT ČSK schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2020 
    hlasování: 6 pro  návrh byl schválen 
 

4) Pracovní cesty členů výboru sekce VT ČSK 
Výbor sekce VT ČSK schvaluje na r. 2020 pracovní cesty P. Šálka za účelem cesty 
nebezpečné jezy a suché jezy. Ukládá P. Šálkovi podat výboru sekce po ukončení pracovní 
cesty informaci o pracovní cestě. 
    hlasování: 6 pro  návrh byl schválen 
 

5) Informace ze schůze výboru ČSK 
J. Hodic podal informaci o schůzi výboru ČSK, zápis bude členům výboru sekce zaslán. 



6) pravidla ČPV 
Výbor sekce schválil pravidla ČPV se změnami: 
rozšíření věkových kategorií, a to: 
do 15 let 
16 až 20 let 
nad 21 let;  
a dále bodování za závod v závislosti na rychlosti a počtu branek; 
úplné znění schválených pravidel v příloze č. 2. 
    hlasování: 6 pro  návrh byl schválen 
 

7) Informace o jezech 
P. Šálek podal informaci o jezech: Benešův mlýn (Lužnice), Dubina (Ohře), Roztoky 
(Berounka) a dále o stavebních uzávěrách na řece Berounce 
 

8) Kalendář akcí VT 
Výbor sekce ukládá D. Fojtíkovi zpracovat a zaslat M. Jirkovi kalendář akcí VT. 
    hlasování: 6 pro  návrh byl schválen 

 
9) Školení v oblasti vodní turistiky 

R. Neumannová podala informaci o systému školení v oblasti VT, autorizované osoby jsou: 
Miloslav Svoboda a společnosti Vodáksport a Vodácká škola záchrany. 
Sekce VT ČSK uspořádá školení Záchrany ve vodní turistice a seminář pro instruktory a 
vedoucí oddílů zaměřený na techniku a taktiku jízdy na divoké vodě, metodiku výcviku a 
vedení skupiny na řece.  
Výbor sekce VT ČSK schvaluje úhradu nákladů na úspěšné absolvování školení Kurz vodní 
turistiky pro pedagogické pracovníky, nebo úspěšné složení zkoušky u autorizované osoby 
pro kvalifikaci Instruktor vodní turistiky, a to formou dotace ve výší max. 5000,- Kč na oddíl. 
    hlasování: 6 pro  návrh byl schválen 
 

10) Různé 
A. Šindler informoval o zrušení Moravice červen, červenec, srpen 2020. 
Výbor sekce schválil pořízení bund pro pořadatele závodů ČPV (10 ks/oddíl) 
    hlasování: 6 pro  návrh byl schválen 
Termín příští schůze: 19.3.2020 v 17:00; od 16:00 se uskuteční seminář s pořadateli závodů 
ČSK. 
 
J. Hodic ukončil schůzi v 18:50 hod. 
 
                                                                                                                          Ing. Jiří Hodic 
                                                                                                                      Předseda SVT ČSK 
 
 
Přílohy: 1. Upravený rozpočet č. 1/2020 
  2. Pravidla ČPV 



Upravený rozpočet ČSK - VT na rok 2020 (2)

PŘÍJMY
dotace MŠMT 869.000 Kč
převod zůstatku z r. 2019 815.000 Kč
členské příspěvky 30.000 Kč
úroky                                                                                                           3.000,- Kč 3.000 Kč

PŘÍJMY CELKEM 1.717.000 Kč

VÝDAJE
zajištění Českého poháru vodáků r. 2019 440.000 Kč
školení instruktorů, semináře bezpečnosti a záchrany 50.000 Kč
organizování soutěže oddílů pracujících s mládeží 100.000 Kč
ostatní akce regionálního významu pořádané oddíly 72.000 Kč
bezpečnostní opatření, prevence, projekt „Suché jezy“ 20.000 Kč
podpora Českého poháru v eskymování 35.000 Kč
údržba SW výsledky ČPV 15.000 Kč
členská schůze 30.000 Kč
odměny oddílům ČPV 30.000 Kč
cestovné 30.000 Kč
vyhlášení výsledků ČPV 60.000 Kč
Kanufest 2019 35.000 Kč

VÝDAJE CELKEM 917.000 Kč
REZERVA 800.000 Kč
VÝDAJE + REZERVA 1.717.000 Kč

Podmínky hospodaření s rozpočtem
Dotace budou oddílům přidělovány pouze z dotací MŠMT a při splnění podmínek stanovených MŠMT.
Podmínkou je zaplacení členských příspěvků do 31. 3. 2020.

Schváleno výborem sekce vodní turistiky ČSK dne 6.2.2020

Podmínkou poskytnutí dotací pořadatelům akcí je uvedení akce v Kalendáři Sekce vodní turistiky ČSK 
(ČPV do 29.2.2020, ostatní akce nejpozději měsíc před konáním akce).

V případě neuskutečnění některého ze závodů ČPV, převedou se nevyčerpané finanční prostředky 
přednostně na soutěž oddílů mládeže a regionální akce.
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