
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. 2022 

 
Český pohár vodáků 

 

Celý seriál Českého poháru vodáků se měl skládat z celkem 9 závodů. Bohužel, vzhledem ke 

nedostatku vody byly plánované závody na Teplé a Střele zrušeny, podařilo se tedy uspořádat 

celkem sedm závodů, přičemž počet hodnocených závodů byl čtyři. 
 

Celého seriálu se celkem zúčastnilo 368 posádek a 415 závodníků, a to v následujících 

kategoriích: 

- dospělí a junioři (K1muži, K1 ženy, C1, C2 a GTX): 289 posádek a 329 startujících. 

 z toho junioři (K1muži, K1 ženy, C1, C2): 48 posádek a 52 osob 

- mládež (K1 hoši, K1 a C2): 79 posádek a 86 startujících. 

- oddíly: 13 oddílů mládeže a 32 oddílů dospělých. 

 

V letošním roce byla mírně upravena pravidla, a to v tom smyslu, že jakékoliv přenášení či 

přetahování lodí za účelem lepšího výsledku v závodu bylo penalizováno diskvalifikací. Pro 

příští rok navrhuji dodržet ustálenou praxi a ponechat smysl pravidel ve stávajícím znění, 

pouze doporučuji zpřesnit některé formulace. 

Za účelem eliminace lidské chyby v posuzování správného průjezdu brankami byly v tomto 

ročníku prvně nasazeny tři sady videokamer, a to s poměrně příznivým ohlasem ze strany 

pořadatelů. Vzhledem k těmto zkušenostem bylo rozhodnuto o rozšíření celkového počtu 

videokamer a v příštím roce budou nasazeny další dvě sady. Tímto budou na většině 

pořádaných závodů pokryta všechna zásadní brankoviště. 

Martin Jirka 

 

 

Národní parky 

 

V Národním parku Šumava nedošlo pro rok 2022 k žádným změnám návštěvního řádu či 

jiných opatření, která se týkají podmínek pro splouvání toků na jeho území. 

Správa NPŠ vyhodnocuje všechny poslední změny Návštěvního řádu, které mj. řešila i 

vydáním Opatření obecné povahy dne 15.6.2020. 

To upravuje podmínky splouvání Vydry z Modravy na Antýgl již od 1.3. do 31.5. v době od 8 

do 18 hod. a to o víkendech a státních svátcích. Pro splouvání Otavy nedošlo k žádným 

změnám. Beze změn zůstává i poslední úprava podmínek pro splouvání Teplé Vltavy a 

Vltavy. 

Správa NPŠ pro další rok přislíbila (po vyhodnocení posledních změn) pokročit v jednáních o 

podmínkách pro splouvání dalších toků na území NPŠ.  

   

Jiří Mrkos 

 

Do konce příštího roku je dočasně umožněno splouvání Bílého Labe v Krkonošském 

národním parku. Tento extrémní úsek tak přibyl k mnoha dalším tokům v Krkonoších, které 

se nám podařilo „otevřít“ již před 7 lety. Podmínky splouvání: mj. www.raft.cz. 
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Aktivita oddílů pracujících s mládeží 

 

Jako tradičně proběhlo v roce 2022 vyhodnocení aktivity oddílů mládeže, (hodnotilo se dle 

činnosti v roce 2021) pravidla byla stejná jako v minulém roce. Celková rozdělovaná částka 

činila 145 000,-Kč což je o 45 000,-Kč více proti plánu (plán 100 000,-Kč), peníze navíc byly 

přesunuty z ušetřených nečerpaných položek. Podklady pro vyhodnocení poslalo 9 oddílů. Z 

12 oddílů mládeže, které byly v roce 2020 alespoň 1x na ČPV se účastnilo 7. 

V hodnocení aktivity má velkou váhu účast oddílu na akcích pořádaných ČSK sekce VT. 

Máme velký zájem, aby se členské oddíly našich akcí aktivně účastnily. Jsme rádi, že se 

oddíly mládeži věnují a vychovávají nové aktivní vodáky, za to jim patří velký dík. Věříme, 

že jim finanční příspěvek rozdělovaný v rámci hodnocení aktivity oddílů mládeže pomůže. 

Nejnižší přidělená částka činila 3 741,-Kč a nejvyšší 29 449,-Kč. Detail viz níže. 

Oddíl    body    Kč 

VOKTL Brno   1220    29 449 

Kanoe Klub Liptákov     231      5 576 

KČT Úhlava      279      6 735 

Kačeři Chrudim1       55      3 741 

TJ Union Plzeň     656    15 835 

Campanula Ostrava     548    13 228 

Racek DDM Brno     876    21 145 

VK Slavia Hradec Králové  1215    29 328 

TJ Bohemians      827    19 963 

         David Fojtík 

 

 

Školení, semináře, kvalifikace 

Na víkendový seminář pro vedoucí oddílů a instruktory se přihlásili 4 zájemci ze 2 oddílů, z 

toho 3 se před uskutečněním omluvili, takže se seminář opět nekonal. 

Školení záchrany se uskutečnilo na začátku června, zúčastnilo se 24 vodáků ze 6 oddílů a 5 

nečlenů ČSK, původně bylo přihlášeno 26 zájemců. Vody bylo dost, počasí pěkné, celkově se 

akce podařila a byla přínosem. 

Kurzy a setkání cvičitelů oddílů, by měly posloužit k udržení a rozvoji jednotné metodiky a 

pomoci sdílením zkušeností a nápadů k vytváření zajímavého, pestrého a bezpečného 

programu pro děti, mládež i dospělé v oddílech. Sekce VT ČSK plánuje jejich uskutečnění v 

dalších letech ve stejném rozsahu. 

V oblasti kvalifikací došlo k velkému posunu. Změna standardu Národní soustavy kvalifikací 

pro kvalifikaci Instruktor vodní turistiky je před dokončením pro schválení. Standard bude 

odpovídat potřebám komerční sféry i vodáckých oddílů a škol na řekách do WW2. Po jeho 
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schválení dojde neprodleně k vytvoření standardu kvalifikace Instruktor kanoistiky a raftingu 

na divoké vodě, který by měl být platný pro vodní toky do WW4. 

 

        Renata Neumannová 

 

 

Nebezpečné jezy, suché jezy, Asociace vodní turistiky (AVTS). 

 

ČSK VT provedla kontroly na svěřených jezech, kde jsme prohlídli stav záchranných 

prostředků jak na jaře, tak na podzim. Mohu konstatovat, že se postupně zlepšuje situace, že 

nejsou tolik poškozovány a  že si lidi na tyto věci prostě zvykli. Občas dochází k vandalismu 

posprejováním. 

AVTS se v tomto roce účastnila jednání o těchto vodáckých problémech  

MVE Dubina -  7. 1. proběhlo ústní jednání, přestože jsme upozornili na to, že chybí 

vyjádření o výjimce z ochrany zvláště chráněných živočichů §56. Na ústním jednání bylo 

sděleno, že propust v délce 46 m bude oplocená. Protože nás vyloučili z vodoprávního řízení, 

tak se nemůžeme k technickým věcem vyjadřovat a proto jsme o t požádali Povodí Ohře a 

Státní plavební správu, aby zabránili tomuto řešení. Požádali jsme dle zákona 106 obec 

Kyselka o skytnutí informací, protože přes obec projede cca 10000 náklaďáků s bahnem, 

požádali jsme obec, aby o tom informovala obyvatele. Obec nám sdělila, že nepožadovala nic 

v rámci ochrany obyvatel před hlukem a prachem. Povodí nám sdělilo, že bude požadovat 

propust přístupnou po celé délce  

Protože se množí chybně, respektive úmyslně chybné posudky od autorizovaných osob, tak 

jsme se rozhodli podávat podněty jejich komorám. Na Benešově mlýnu byl špatně zpracován 

Hydrotechnický posudek pro jez Benešův mlýn na Lužnici kvůli snížení minimálního 

průtoku, kde AO do výpočtu uvedla všechnu vodu, co teče i obtokem, nikoliv přes jez. 

Svaté pole – Otava- tady jsme navrhli místo zbourání jezu ponechat spád a vytvořit 

jednoduchý lehký kanál, umožňující rovné splutí ale také díky výhonům i třeba trénink dětí. 

V současné době je to ve fázi modelu, který zpracoval Jára Pollert mladší. Podařilo se do toho 

zapojit město Horažďovice a firmu Panenka Sušice. 

Neprošli jsme do celostátního seznamu nehmotných kulturních památek, ačkoliv jsme se do 

krajských dostali  

Vstoupili jsme dále do jednání o těch to jezech: 

1- MVE Městečko na Otavě – vyjadřovali jsme se k EIA, byl přerušen 

2- Reichův jez na Bečvě – Povodí ho chce opravit, my ho považujeme za zbytečný, 

nevrhli jsme zbourání, ale neprošlo to  

3- MVE Poříčí na Úpě- vyjadřovali jsme se k úpravě jezu 

4- MVE Úpice – zjistili jsme zpackaný biologický posudek, podali jsme na AO stížnost 

na ministerstvo, kraj řízení pozastavil. Investor doplnil naše požadavky do projektu, 

takže vydáme souhlasné stanovisko.  Bude tady propust. 

5- MVE Lenešice – chtějí instalovat klapku a zvednout vzdutí. Na to vypracovala 

neautorizovaná osoba 9 posudků jako stanoviska k ochraně přírody ( dendrologie, 
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vodní hospodářství, biologické průzkumy atd) tato osoba nemá požadované 

akademické vzdělání v příslušných oborech, přesto to kraj přijal. Řešíme to s MŽP 

6- Jez Adamov – Úpa, podali jsme podnět na ČIŽP kvůli suchému jezu. Bylo to 

zamítnuto. 

7- Husovice Brno- podali jsme námitky ohledně přestavby jezu, řízení bylo přerušeno 

s tím, že se mají zapracovat naše připomínky  

8- MVE  Vojkovice nad Ohří- má zde vzniknout nový balvanitý jez. Kromě Kyselky jsou 

ostatní obce proti, AVTS také. Ústní jednání jsme na popud AVTS bylo přerušeno pro 

nezákonnost, protože investor nedodal vyjádření o výjimce z §56 o ochraně zvlášť 

vzácných živočichů 

9- Solivárna Ohře- projednávali jsme na místě vznik rybího přechodu a propusti  

10- Cacovice Brno – poslali jsme investorovi naše připomínky k přestavbě jezu  

11- MVE Malé Hydčice – přerušeno řízení, nadřízený orgán nesouhlasí s přestavbou, 

takže se odvolávat nebudeme  

12- Jez Mrskoš – Otava , poslali jsme naše připomínky k projektu investorovi  

13- Jezy Maloměřice, Edler Svitava – podali jsme stanoviska, požadujeme schody a 

možnost proplout rybochordem 

14- Jez Cacovice II bude zrušen a místo něj bude balvanitý skluz. Požadujeme možnost 

splutí a schody 

15- Zadní Třebáň, Berounka – jez bude doplněn  o rybochody a propust se sklopnou 

deskou, která se pod lodí sklopí a pustí vodu. 

16- Jez Karlštejn, Berounka – v projektu je vyhovující propust, souhlasíme 

17- Jez Dolany – Berounka zaslali jsme stanovisko k přestavbě rozvaleného jezu. Bude 

vytvořena dřevěná šupna o šíři 2,5 m pro vodáky. 

18- Na základě žádosti povodí Ohře jsme navrhli umístnění značek a míst k přenášení na 

jezech na střední a dolní Ohři 

19- Zajistili jsme pro členy AVTS možnost splutí Bílého Labe při splnění podmínek 

KRNAPU. Výjimka a souhlas je dán do konce roku 2023. Možnost registrace pro 

splutí je na http://avts.cz/labe.aspx . Registrace půjde zároveň na KRNAP. Limit pro 

splutí byl stanoven na 9 m3 

20- MVE Lenešice- úřad na základě chybějícího dokladu o výjimce z §56 nepovolil na 

základě našich námitek legalizaci klapky, která by vzdutí prodloužila o 1 km. Nesmí 

být zahrazena. 

21- Rybáři ze Žlebů uspěli s protestem proti jarní Doubravě. Organizátor bude muset 

požádat o výjimku §56. AVTS se pkusí vstoupit do jednání. 

22- MVE Juta, jez pod Úpicí – majitel požádal o obnovu jezu dle původní dokumentace, 

chce navýšení o 0,5 m . Tím by se dosáhlo stavu, že vzdutí na sebe budou navazovat. 

Podali si žádost o §56, úřad jim sdělil, že dle podkladů ji zřejmě nepovolí. Investor 

přesto začal se stavbou načerno. Spolu s ČRS jsme podali podnět na ČIŽP. 

23- MVE Vojkovice- bylo svoláno ústní jednání na stavebním úřadě Kyselky, přestože 

investor neměl udělenu výjimku §56. PO dvou hodinách zbytečného jednání jsme 

prohlásili, jednání za zmatečné, s tím, že jakékoliv rozhodnutí z tohoto jednání je 

nezákonné. Na základě našeho názoru bylo řízení přerušeno. 

24- MVE Horní Turnov – vyloučili nás z jednání, řešíme to s právničkou. 
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25- Svaté pole Otava –byl zhotoven model panem Pollertem mladším. Došlo by ke zúžení 

koryta při zachování spádu. Ze břehů by vystupovaly výhony, které by vytvořily 

lehkou peřej, umožnily by zdatnějším cvičit zastavování ve vracáku a výjezdy, 

popřípadě trénink žáčků. Jez původně chtělo povodí zrušit.  

Věcí, co řeší AVTS je skutečně hodně, toto je jen seznam. Přitom na některých jezech je 

nutno jednat opakovaně. Samozřejmě čelíme velké nevoli ze strany investorů. 

Vstupujeme do jednání, do kterých jednotliví členové AVTS vstoupit kvůli svému 

zaměření a stanovám vstoupit nemohou. 

            

         Pavel Šálek 

 

 

Regionální akce 

 

Sekce vodní turistiky i v tomto roce podpořila pořadatele regionálních akcí pro veřejnost. 

Celkem bylo přiděleno 165.000,- Kč sedmi pořadatelským oddílům. 

 

 pořadatel  počet akcí přidělená částka (Kč) 

Campanula Ostrava  2   26.000,- 

VO KTL Brno   2   15.000,- 

KVT Pardubice  2   34.000,- 

TJ Union Plzeň  5   42.000,- 

Vodáci choceň  3                7.000,- 

VK Slavia H.Králové  3   10.000,- 

TJ DDM Brno   2   31.000,-    

      

 

Propagace vodní turistiky 

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

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

děl. Pokračuje spolupráce s magazínem Pádler. Oddíly VT mohou využít Pádler pro 

propagaci svých aktivit. V rámci ankety Kanoista roku byl osobností vodní turistiky vyhlášen 

Jiří Kronika, předseda vodáckého oddílu TJ Slovan Jindřichův Hradec. Tento oddíl byl 

dlouholetý (do r. 2016) pořadatel vodáckého turistického závodu pro mládež „Hameráček“. 

 

Kanufest 

Prázdninové aktivity doplnil oblíbený Kanufest, pořádaný oddílem TJ Union Plzeň na kanále 

v Roudnici nad Labem.  

 

Hospodaření za r. 2022 a návrh rozpočtu ČSK-VT na r. 2023 

Viz přílohy; Většina výdajů byla kryta dotacemi od Národní sportovní agentury, které jsou v 

posledních letech poměrně vysoké. Daří se rovněž udržovat relativně vysokou rezervu ve 

vlastních zdrojích (cca  800.000,- Kč). Tuto výši považuje výbor ČSK-VT za dostačující 

rezervu pro příští období. V případě zajištění obvyklé výše příjmů by neměla být čerpána. I v 

příštím roce předpokládáme zajištění příjmů z dotací rozdělovaných prostřednictvím Národní 

sportovní agentury. Výdaje – dotace oddílům budou opět přísně zúčtovatelné. Přitom je nutná 

úzká součinnost s našimi oddíly. 
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Návrh rozpočtu na r. 2023 odráží navržené priority činnosti ČSK-VT. Věnujte pozornost 

všem informačním zprávám, které vám výbor ČSK-VT posílá. 

Sekce VT podporuje především své aktivní oddíly. 

 

 

Výbor sekce vodní turistiky 

Výbor v r. 2022 pracoval ve složení: J. Hodic (předseda), D. Fojtík, M. Jirka, R. 

Neumannová, P. Šálek, T. Stehlík, T. Antonín, J. Mrkos (předseda revizní komise). Ke dni 

22.11. se konaly celkem 4 schůze, 1 je plánována ještě na 26.11. Řada záležitostí byla 

projednána elektronicky. 

 

 

Za výbor sekce vodní turistiky 

Českého svazu kanoistů 

 

Jiří Hodic, předseda výboru 
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