ČESKÝ SVAZ KANOISTŮ
Zpráva výboru
Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů
o činnosti za r. 2019
Český pohár vodáků
Letošní ročník Českého poháru vodáků nebyl s výjimkou podzimního víkendu v
Karlovarském kraji tolik postižen suchem jako v letech minulých a z tohoto důvodu lze o
tomto ročníku mluvit jako o poměrně úspěšném. Celkem se zúčastnilo 264 dospělých
posádek, což představovalo 304 závodníků z 36 oddílů. V kategorii mládež se zúčastnilo 75
posádek, což znamenalo 87 závodníků z 18 oddílů. Všechny závody proběhly ze strany
pořadatelů i závodníků bez jakýchkoliv vážnějších excesů - vzhledem k výše uvedenému tedy
navrhuji ponechat smysl pravidel ve stávajícím znění a pouze upřesňovat některé nepříliš
jasné formulace.
(Martin Jirka)
Český pohár v eskymování - ČPVE
I v letošním roce ČSK-VT finančně podpořila pořádání Českého poháru v
eskymování. Děkujeme všem pořadatelům krajských kol i celostátního finále za uspořádání
pěkných závodů. I pro r. 2020 výbor ČSK-VT navrhuje podporu této soutěže.
Aktivita oddílů pracujících s mládeží
Jako tradičně proběhlo v roce 2019 vyhodnocení aktivity oddílů mládeže, (hodnotilo se dle
činnosti v roce 2018) pravidla byla stejná jako v minulém roce. A celková rozdělovaná částka
činila 180 044,-Kč. Podklady pro vyhodnocení poslalo jen 9 oddílů což je bohužel o 4 oddíly
méně než v minulém roce. Ze 12 mládežnických oddílů, které soutěžily v roce 2018 v ČPV
poslalo data jen 8 oddílů.
V hodnocení aktivity má velkou váhu právě účast oddílu na akcích pořádaných ČSK sekce
VT. Máme velký zájmem aby se členské oddíly našich akcí aktivně účastnili a jsme rádi, že v
roce 2019 byly na ČPV nově dva mládežnické oddíly, které se pravidelně účastní aktivity
mládeže. Vzhledem k tomu, že letos bylo v ČPV hodnoceno 18 oddílů mládeže, chtěl bych
všechny vyzvat aby nezapomněli příští rok poslat data do soutěže aktivity. Jsme rádi, že se
oddíly mládeži věnují a vychovávají nové aktivní vodáky za to jim patří velký dík. A snad jim
finanční příspěvek na činnost rozdělovaný v rámci hodnocení aktivity oddílů mládeže
pomůže. Současně bych Vás chtěl vyzvat, pokud máte nějaké poznámky k formuláři a
pravidlům hodnocení, abyste je poslali na moji adresu uvedenou na webu kaneo.cz do konce
roku, tak abychom je mohli projednat ve výboru a případně zohlednit v příštím roce.
oddíl
KK Liptákov
Rájec Jestřebí
VSK Chrudim
Kotva Plzeň
TJ Union Plzeň
DDM Brno
Campanula
VK Slavia HK
VO KTL Brno
body celkem

body
124
141
338
439
622
756
787
1099
1117
5423

dotace
4 117 Kč
4 681 Kč
11 222 Kč
14 575 Kč
20 650 Kč
25 099 Kč
26 128 Kč
36 487 Kč
37 084 Kč
180 044 Kč

(David Fojtík)
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Zpráva o konání školení „Instruktor vodní turistiky“ 2019
1.část - 27.4.-1.5.2019 Brno Teorie, kanoe, kajak na vodě WW1
2.část - 8.-12.5.2019 Slovinsko Teorie pro WW, K1, Soča, Koritnica, WW1-3.
3.část - 1.-2.6.2018 Roudnice nad Labem Záchrana, raft, baraka.
Školení proběhlo v plánovaných termínech, všichni účastníci absolvovali potřebný počet
hodin výuky i praxe a všichni vyhověli požadavkům písemných i praktických zkoušek.
Výuka byla zajištěna na vysoké úrovni lektorským sborem ve složení Mgr. Renata
Neumannová, Mgr. Jiří Šťastný Ph.D., Mgr. Veronika Holubová, Mgr. Markéta Rohanová,
Miloslav Svoboda Dis.
Osvědčení o absolvování Kurzu vodní turistiky pro pedagogické pracovníky (akreditace pod
č.j.: MSMT - 15613/2016-2-451) získali 2 účastníci kursu,
Kvalifikaci Instruktor vodní turistiky (akreditace pod č.j. 042/2016-50) získalo 5 účastníků.
Osobní údaje vč. dat. nar. A reg. č. byly zaslány pí Pavelkové k doplnění do databáze
Instruktorů.
Od r. 2020 se školení mění dle nové legislativy.
Zkoušky budou probíhat prostřednictvím A.O. - autorizovaných osob.
Podpora a organizace školení a seminářů jako velmi potřebná zůstává, místo klasického
školení je třeba připravit zájemce ke zkouškám. Víme, co se bude zkoušet dle „Standardu“ a
na to je třeba se zaměřit. Pro instruktora je potřeba naučit se mnoho věcí navíc, vedení
družstva apod. Není již daný hodinový fond a osnovy, vč. metodiky, taktiky, techniky apod.
Byla splněna priorita Valné hromady ČSK VT pro rok 2019 – AO zajištěna.
Jmenování AO a autorizaci si z našeho lektorského sboru zajistili Miloslav Svoboda,DiS.,
jako organizace VODÁK sport, s.r.o. a prakticky všichni dosavadní lektoři. Mgr. Jiří Šťastný,
Ph.D., Mgr. Veronika Holubová, Mgr. Markéta Rohanová. Mgr. Renata Neumannová si
podala žádost o autorizaci.
Kvalitu našich nových Instruktorů SVT musíme bez ohledu na nevhodné úpravy pravidel
školení i nadále udržet na potřebné úrovni. Naši Instruktoři neslouží totiž jako průvodci pro
komerci, ale pro práci s mládeží a v oddílech. Měli by m.j. umět také učit a instruovat.
Při školení a seminářích předpokládáme využití osvědčených terénů na WW v zahraničí i na
kanálu, např. v Roudnici. Dle nové legislativy MŠMT platí kvalifikace „doživotně“. ale v
rámci SVT je pro přehled o fyzické a technické připravenosti našich Instruktorů nutné
vyhlašovat „vodácké semináře“ vč. záchrany. Jinak bychom ztratili přehled o fyzické a
technické připravenosti našich Instruktorů. Jde o bezpečnost našich členů - jejich svěřenců.
SVT bude v roce 2020 podporovat školení a semináře ve stejném rozsahu jako v roce 2019.
(Jiří Šťastný, Miloslav Svoboda)
Národní parky
V Národním parku Šumava by po roční pauze měla pokračovat jednání o možnosti splouvání
dalších řek na území NPŠ.
(Jiří Mrkos)
Nebezpečné jezy
V letošním roce jsme se věnovali hlavně kontrolám záchranných opatření na námi převzatých
jezech od jednotlivých povodí. Na jaře jsme zkontrolovali záchranné prostředky na Povodí
Moravy (Bečva Osek, Mlýnský potok v Olomouci, Svitava v Brně) v povodí Labe a v povodí
Ohře. Celkem takto udržujeme 21 míst, kde jsou tyto prostředky umístěny. Po letech došlo k
velkému obratu na některých místech, a sice jak na Bečvě, tak v Olomouci a i v Brně začali
místní obyvatelé tyhle prostředky hlídat. Kontrolovali nás, když jsme v Brně nasazovali
nerezové bedny na stojany, a dovnitř dávali podkovy. Nechali jsme vyrobit další 4 ks
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nerezových beden, tři budou instalovány v povodí Labe a jedna na Ohři. Můj dík patří lidem,
kteří za ČSK VT na jednotlivých povodích záchranné prostředky kontroluji.
Za rok 2019 ještě nemáme statistiku zásahů HZS, takže mohu použít pouze čísla z roku 2018,
kdy bylo 9 výjezdů HZS, 11 zachráněných a 3 mrtví. Na zabezpečených jezech nebyla jediná
nehoda.
Pro srovnání uvádíme stejná čísla z roku 2010, kdy jsme s tímto projektem začali:
43 výjezdů HZS, 52 zachráněných a 16 mrtvých.
(Pavel Šálek)
Suché jezy.
Stále se věnujeme monitorování notoricky známých suchých jezů. V letošním roce jsme po
dvouletém dožadování a nahánění konečně přinutili k jednání odbor životního prostředí
Černošice kvůli nehospodárnému využívání povrchových vod na jezu Kamenný přívoz, kde
dochází k odebírání vody pravobřežním kanálem, a k jejímu opětovnému vrácení zpět
jalovým přepadem nad továrnou v Žampachu. Došlo k dohodě, že majitel horní MVE, co je
hned u jezu bude regulovat na vtoku toto tak, aby jalový odběr byl co nejmenší.
Opět jsme našli bez vody jez Benešův Mlýn, kde každý rok najdeme jez suchý, upozorňujeme
na to jak odbor životního prostředí Tábor, odkud mi bylo sděleno, že majitel dostal několik
pokut a protože je nezaplatil, tak šlo vše k soudu. Na náš podnět České inspekci životního
prostředí nám bylo sděleno, že jez kontrolují pravidelně a že zrovna teď v létě byla elektrárna
vypnutá. Na kontrolu šli v době, kdy Lužnicí teklo kolem 1,5m3. To by mlel jen idiot.
V říjnu vedeme jednání o úpravách dalších jezů na Berounce. Jedná se o Roztoky u
Křivoklátu a Valentův mlýn, kde se zpracovává studie proveditelnosti na rybí přechody. U
Roztok u Křivoklátu ale dáváme přednost zachování provozu USD Roztoky před potřebami
vodácké veřejnosti. Pokud se tam podaří něco prosadit, tak pouze za předpokladu, že úprava
nesníží hladinu vody nad jezem a že potřebný průtok pro obě zařízení bude vzat z
minimálního zůstatkového průtoku přes korunu jezu, nikoliv z průtoku pro kanál a MVE.
(Pavel Šálek)
Kalendář akcí vodní turistiky
V letošním roce bylo zpracování kalendáře akcí pro SVT ČSK svěřeno komerčnímu serveru
Raft.cz. Předpokládáme i pro příští rok spolupráci s tímto serverem. Budeme průběžně
informovat na serveru ČSK - kanoe.cz a rozesláním informačního mailu na mailové adresy
členských oddílů.
Uveřejnění Vaší akce v kalendáři akcí má dva důležité důvody.
1. informace o akci se dostane k široké vodácké veřejnosti a Vám na akci přijede více
účastníků.
2. Na akce uveřejněné v kalendáři akcí můžete případně získat finanční podporu ČSK-VT.
Tato je podmíněna včasným uveřejněním akce v kalendáři.
(Jiří Šťastný)
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 vyhlášení ankety Kanoista roku byla vyhlášena osobnost
vodní turistiky, a to Petr Ptáček za svůj přínos v oblasti bezpečnosti VT a založení Asociace
vodní turistiky a sportu a nejúspěšnější oddíl VT za r. 2019 Vodácký klub Campanula
Ostrava.
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CNAWR
CNAWR je „sportovně technickou komisí“. Ve spolupráci s CNAWRem jsme uspořádali akci
Kanufest, která se setkala s poměrně velkým zájmem a pomohla doplnit letní vodácký
program. Pro příští rok hodláme upravit program této akce tak, aby byla bližší vodním
turistům.
Hospodaření za r. 2019 a návrh rozpočtu ČSK-VT na r. 2020
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
10 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. Přitom je nutná úzká součinnost s našimi
oddíly.
Návrh rozpočtu na r. 2020 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.
Výbor sekce vodní turistiky
Výbor v r. 2019 pracoval ve složení: J. Hodic (předseda), D. Fojtík, M. Jirka, M. Svoboda, P.
Šálek, J. Šťastný, F. Vyhňák, J. Mrkos (člen revizní komise). Dne 3.7. rezignoval František
Vyhňák, dne 4.10. rezignoval Miloslav Svoboda, členství ve výboru končí po uplynutí 2
měsíců ode dne rezignace (§160 občanského zákoníku). Ke dni 5.11. se konalo celkem 7
schůzí, účast viz tabulka.

Za výbor sekce vodní turistiky
Jiří Hodic, předseda výboru
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

