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Zpráva výboru 

Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů 

o činnosti za r. 2020 

 
Značná část letošního roku v celém světě byla zásadně ovlivněna pandemií koronaviru SARS-

CoV-2. Nouzový stav a mimořádná opatření omezila doslova celý život naší společnosti a 

neméně i oblast sportu včetně kanoistiky a vodní turistiky. 

 

 
Český pohár vodáků 

Letošní ročník Českého poháru vodáků byl vzhledem k epidemické situaci zredukován na 

pouze 3 závody, a to na Úhlavu, Teplou a Střelu. Celkem se zúčastnilo 166 dospělých posádek, 

což představovalo 190 závodníků z 28 oddílů. V kategorii mládež se zúčastnilo 53 posádek, 

což znamenalo 61 závodníků z 41 oddílů. Zásadní změnou bylo zavedení samostatné věkové 

skupiny „junioři“ a nový způsob výpočtu bodů Českého poháru vodáků. Všechny závody 

proběhly ze strany pořadatelů i závodníků bez jakýchkoliv vážnějších excesů - vzhledem k výše 

uvedenému tedy navrhuji ponechat smysl pravidel ve stávajícím znění, pouze doporučuji 

vyhodnotit a případně upravit nastavení koeficientů a limitů současného systému výpočtu 

pohárových bodů.   

                  (Martin Jirka) 

 

 

Národní parky 

Pro omezení spojená s epidemií "Covid" proběhlo v letošním roce pouze jedno z plánovaných 

jednání Rady pro splouvání vodních toků na území NPŠ. 

Na jednání Rady 26.2.2020 bylo projednáváno splouvání vodních toků na území NP v 

souvislosti se změnou Návštěvního řádu 2020. 

Provozování vodních sportů je i nadále možné pouze na úsecích vodních toků Teplá Vltava, 

Vltava, Vydra a Otava. Zatím bohužel nedošlo k rozšíření vyhrazených úseků vodních toků o 

již dříve projednávanou řeku Křemelnou, kde má Správa NPŠ již od loňského roku zpracovaný 

návrh podmínek pro její splouvání kvůli omezení případných nepříznivých dopadů (podmínka 

NPŠ k dalšímu uvolnění).  

Od zpřísnění podmínek pro splouvání Teplé Vltavy bylo nakonec upuštěno a zůstávají beze 

změn. Došlo ke sladění termínů a časů splouvání tak, aby v úseku Borová Lada-Polka a Lenora-

Soumarský Most na sebe navazovaly a umožnily od 15.3. denně v době od 8 do 20 hod. splout 

de facto celý úsek z Borové Lady na Soumarský Most (úsek Polka-Lenora je v CHKO Šumava 

bez regulace). Náš návrh o uvolnění podmínek pro splouvání Vydry v úseku Modrava-Antýgl 

shodně s podmínkami pro Otavu tj. celoročně od 15.3. do 31.10. zatím těsně neprošel, ale 

podařilo se zde prozatím vyjednat prodloužení vodácké sezóny z původního termínu od 15.3 

do 31.5. na dobu od 1.3. do 31.5. Návrh o shodné zahájení sezóny na Otavě s Vydrou (1.3.) byl 

rovněž přijat, ale nakonec jej Správa NPŠ do vydaného Opatření obecné povahy, kterým 

vyhradila místa a dobu pro některé aktivity na území NPŠ, nezařadila..   

                                                    (Jiří Mrkos) 

 



 

 

 

 

 

Aktivita oddílů pracujících s mládeží 

Jako tradičně proběhlo v roce 2020 vyhodnocení aktivity oddílů mládeže, pravidla byla stejná 

jako v minulém roce. A celková rozdělovaná částka činila 180 100,-Kč. Podklady pro 

vyhodnocení poslalo 10 oddílů což je o 1 oddíl více než v minulém roce. 

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. 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 kanoe.cz do konce roku, tak 

abychom je mohli projednat ve výboru a případně zohlednit v příštím roce. 

 

 
                       (David Fojtík) 

 

 

 

         Regionální akce 

Dotací byly podpořeny uskutečněné regionální akce: 

Proplach Moravice, Odemykání OVS, Zářijová Moravice, Zářijová Ostravice, Zamykání OVS, 

Pilsen Games, Hurá k vodě,  Vševodácký sraz na Mži, VTJZ 2020, Hrajeme si s vodou 2020, 

Příměstský vodácký tábor, Mikulášská Orlice, Splutí Jihlavy, Splutí Svratky, Východočeský 

vodácký maratón – memorial Zdenka Choda 48.ročník, Welká Wodácká pouť. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oddíl  příspěvek 

Campanula vodáci 

TJ Union Plzeň 

VK Slavia Hradec Králové 

KTL Brno 

KVT Pardubice 

TJ DDM Racek Brno 

  46 165 Kč 

  54 430 Kč 

  15 493 Kč 

  20 000 Kč 

  30 000 Kč 

  25 000 Kč 

celkem 191 088 Kč 

 

 

 

         Zpráva o konání školení cvičitelů 

Omezení kvůli koronaviru neumožnilo uskutečnit plánovaný seminář pro vedoucí oddílů a 

instruktory, který se měl konat začátkem května. 

Proběhlo školení záchrany 30.5.2020 v Roztokách u Křivoklátu. Zúčastnilo se 19 osob, z toho 

14 členů ČSK. Počasí bylo příjemné, ale málo vody. Program byl bohatý od 8:30 do 22:30. 

Kanál 9-10 a 16-18: plavání v proudu, záchrana házečkou, upoutaným zachráncem, jízda na 

raftu, barace, kajaku, převrácení záchrana z lodi, samozáchrana. V průběhu dne teorie 

nebezpečí na WW a záchrany, suchý nácvik s házečkou. Večer právní problematika dotýkající 

se vodní turistiky. 

Od příštího roku bude sekce VT ČSK na základě požadavků z oddílů pořádat pravidelně 

dvoudenní kurzy a setkání cvičitelů oddílů, které 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. 

Kromě tradičního kurzu záchrany ve VT proběhne víkendový kurz pro začínající instruktory 

oddílů ČSK a Jarní sraz cvičitelů se zaměřením na pořádání oddílových akcí na těžší vodě. 

Základní kurz by měl probíhat v květnu na řece WW 1-2 (např. Sázava v Týnci) a bude zaměřen 

na metodiku výcviku, techniku a taktiku jízdy na řece. Bude jej možno absolvovat na kajacích, 

nebo kánoích, podle potřeby účastníků. Sraz pro zkušenější cvičitele podle vodních stavů a 

epidemické situace na řekách do WW3 v Čechách, nebo Rakousku. 

V oblasti akreditovaných kurzů je situace stejná jako v minulém roce – viz níže. 

Uskutečnil se Akreditovaný Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky i Zkouška pro 

kvalifikaci Instruktor vodní turistiky podle standardu Národní soustavy kvalifikací. 

 

 

Kvalifikace v oboru vodní turistiky 
18.4.2018 byl schválen kvalifikační standard pro odbornou způsobilost "Instruktor vodní 

turistiky". Tímto byla tato odbornost zařazena do Národní soustavy kvalifikací (NSK), což je 

portál pro ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Osvědčení je možné získat 

složením zkoušky před autorizovanou osobou (AO) bez absolvování kurzu. Pravidla pro 

provádění zkoušky, její obsah i vstupní požadavky na uchazeče jsou pevně stanoveny tímto 

standardem. Standard je určen pro instruktory na tocích do obtížnosti WWIII. Opravňuje k 

živnostenskému podnikání v oboru vodní turistiky. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kurz pro odbornost „Instruktor vodní turistiky“ akreditovaný odborem sportu MŠMT o rozsahu 

150 hodin stále existuje, ale u nově akreditovaných kurzů musí závěrečná zkouška také probíhat 

před autorizovanou osobou podle schváleného standardu. 

Na stránkách NSK najdete seznam autorizovaných osob a vypsaných termínů zkoušek. 

Kterékoli z těchto AO můžete podat přihlášku ke zkoušce na předepsaném formuláři, který je 

ke stažení na stránkách MŠMT. AO je pak povinna do 21 dnů vyhlásit termín zkoušky a 

zveřejnit ho prostřednictvím portálu NSK. 

Kvalifikace vystihuje docela dobře obsah činnosti průvodce cestovních kanceláří na řekách do 

WW3, je použitelná i pro činnost instruktora vodní turistiky pro oddíly, vodácké školy a 

cestovní kanceláře, schválením tohoto standardu není jiná možnost získání kvalifikace v oboru 

vodní turistiky. 

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou akreditovány "Kurzy vodní 

turistiky pro pedagogické pracovníky" s rozsahem 40 hodin (dříve Instruktor školní vodní 

turistiky), které jsou ukončeny vydáním osvědčení o absolvování kurzu. 

Tento vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky a absolvent je oprávněn 

samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče, nebo právnickou osobu 

vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem, na vodě do obtížnosti WW 2. V souladu 

se současnou právní úpravou je osvědčení vydáváno na dobu neurčitou. 

Absolvování tohoto kurzu může být dobrým základem pro začínající instruktory v oddílech, ale 

jeho váha z hlediska právní zodpovědnosti je pochybná. Úroveň pořádaných kurzů je velmi 

rozdílná. 

Český svaz kanoistiky pořádá školení záchrany a seminář pro začínající i zkušené instruktory a 

vedoucí oddílů, který je zaměřen na metodiku výcviku a vedení akcí, i na těžké vodě do WW4 

jako tomu bylo u školení Cvičitelů a Instruktorů VT. Na těchto seminářích se zaměříme na 

ověření znalostí a praktických schopností, řešení problémů, sdílení novinek a zkušeností z 

oddílů mezi cvičiteli. 

Český svaz kanoistiky doporučuje všem instruktorům a cvičitelům účast na doškolovacím 

semináři, školení záchrany, nebo jiném vodáckém kurzu nejdéle po pěti letech. 

Pro dotazy, informace, doporučení školení mě můžete kontaktovat, ráda vysvětlím, poradím, 

zajistím. Renata Neumannová, tel.: 604 737 687, e-mail: neumannovare@gmail.com 

                     (Renata Neumannová) 

 

Nebezpečné jezy  

V letošním roce proběhly dvě kontroly na námi převzatých nebezpečných jezech. V Oseku nad 

Bečvou bylo na jaře vše v pořádku, na podzim jsem zjistil, že při SPA a vyšších jsou záchranné 

prostředky na jezu OSEK dva nepoužitelné, protože zachránci by hrozilo utonutí. Lana jsme 

vyměnili za lana o délce 50 m. Olomouc Řepčín byl v pořádku. V Brně jsem zjistil postříkání 

beden barvou. Na Ohři Míra Blahník provedl obě kontroly. Nebylo zjištěno poškození.  

V povodí Labe zajišťuje kontroly Petr Dittrich. Zjištěno tam bylo ukradení  

lana, takže tonoucímu nebylo možné pomoct (jarní povodně). Petr zajistil nápravu.  

Pro možnost rychlejšího nahlášení poškození jsme na záchranné cedule nebo bedny nalepili 

samolepky s kontaktem na nahlášení poškození. Obnovili jsme tlak na OŽP Světlá nad 

Sázavou a chceme po nich zajistit odstranění kamenů z jezu v Ledči. Jsou v levém jezovém 

poli zabetonované na výšku. Úřad nedokázal ani po 6 letech sjednat nápravu 

 

 

 



 

 

Suché jezy 

Kontrolovali jsme jez v Táboře, ale teklo příliš mnoho vody. 

 

 

Asociace vodní turistiky. 

Podařilo se nám prosadit v Praze vodní turistiku jakožto nehmotné kulturní dědictví, Podanou 

žádost máme ještě na Středočeském a Královéhradeckém kraji. Zde to prošlo odbornými 

komisemi, které to doporučily, a čeká to na schválení radami krajů.  

Dále jsme na jaře prosadili vytažení kamenů z lesního jezu na Sázavě, a zkusili jsme dát 

dohromady půjčovny, které se angažují na Ploučnici, protože tam se kraj začíná zajímat o 

nadměrný vliv turistiky na životní prostředí.  

Účastnili společného sezení spolku Sudoměřské proudy. Tento spolek vznikl kvůli tomu, že 

majitel MVE vybagroval dno pod MVE víc nežli měl, a znehodnotil tím životní prostředí 

místním chatařům. Ti se postavili proti další zamýšlené elektrárně v této lokalitě, a svolali 

jednání starostů, chatařů, vodáků, zástupců povodí Vltavy, AOPK a nás. Jednání se také 

účastnili zástupci majitelů MVE. Výsledkem je prozatím pozastavení záměru postavit v dané 

lokalitě další MVE. Spolek bude aktivity pana majitele důsledně hlídat. 

V létě se podařilo v poslanecké sněmovně prosadit doplnění vodního zákona ohledně vodní 

turistiky. Jednalo se o změnu ustanovení MZP, kde je doplněno, že při výši MZP se musí dbát 

na vodní turistiku, a v ustanovení o jezech, kde byla stanovena nutnost umožnění překonání 

jezu   

Na žádost oddílu slalomu z Kadaně jsme na kraji se přihlásili jako asociace do jednání ohledně 

povolení nakládání s povrchovými vodami a je jakožto členy ČSK jsme pověřili jednáním. 

Jinak by se tam nedostali. 

Dále se věnujeme jednání o zamýšleném jezu v Dubině na Ohři. My jako ČSK VT jsme se 

vyjadřovali v rámci přípravy projektu k propusti. Věděli jsme, že to má být klapkový jez 

s rozdílem hladin 4 m.             Letos jsme dostali možnost při jednání asociace, že ten rozdíl 

z důvodu podmínky zachování stávající výšky vodní hladiny má být dosažen vybagrováním 

dna. Z tohoto důvodu požaduje investor uzavření řeky při výstavbě na jeden rok.  

Zjistili jsme navíc, že investor nemá výjimku z ochrany přírody a krajiny, protože tento úsek 

Ohře je Evropsky významná lokalita, a že v řece se vyskytují vzácné druhy živočichů.  

Celé je to kolem výstavby podivné, protože investor nikdy nestavěl MVE, po 10 letech provozu 

to má přejít pod povodí Ohře, kraj souhlasil se záměrem výstavby, ačkoliv investor nemá 

všechny potřebná povolení. Na naší stranu se postavila i AOPK. Navíc v rozporu s původními 

informacemi ohledně sklápění klapek až při 1 SPA je v dokumentaci uvedeno, že klapky budou 

udržovat nadjezí ve stálé výšce, takže k jejich sklápění bude docházet průběžně. Nikdo nám 

nedokázal popsat, co se bude v podjezí, ve vývařišti dít, když se začnou klapky sklápět. 

V rozporu s původními informacemi o provozu propusti, které jsme měli k dispozici (propust 

otevřená trvale) by se podle investora měla otevírat propust tlačítkem. S tím nesouhlasí ani 

Asociace VT, ani AOPK. Chceme, aby byla otevřena trvale, minimálně ve vodácké sezoně. 

Zároveň jsme připomínkovali úpravu jezu na Ohři- jez Solivárna. Tady se má stavět rybí 

přechod a současně s ním propust pro vodáky – kartáčovka. Jenže průtok tam chtějí dát jen 600 

litrů za minutu, což znamená, že kartáče budou koukat z vody. Požadujeme navýšení průtoku, 

nicméně v současné době je jez bezpečný, má širokou spádovou desku a vodáci ho jezdí po ní. 

2 x na základě jednání pardubický kraj zamítl žádost o výstavbu MVE Bezpráví. Bohužel 

potřetí byla výstavba krajem schválena. Na jezu má vzniknout 2 metry široká kartáčová propust, 

kterou má téct 500l/min. Předchozí podání byly zamítnuty na základě argumentací Asociace 

(Petra Ptáčka). Snažíme se ve spojení s AOPK o to, aby ten průtok byl, stanoven vyšší, protože  

 



 

 

 

 

 

pokud přes kartáče nepůjde voda, tak se kartáče dle zkušenosti povodí zanesou naplaveninami 

a propust bude neprůjezdná  

. 

                                            (Pavel Šálek) 

 

 

Kalendář akcí vodní turistiky 

Na základě usnesení VH z roku 2019 jsme vedli na webu kanoe.cz kalendář akcí v roce 2020 

jednak pro ČPV a jednak ostatních akcí. I přes různá vládní restriktivní opatření se kalendář 

podařilo vést a aktualizovat. Věříme, že v roce 2021 se nám povede lépe. Všem kdo své akce 

do kalendáře poslali děkujeme a těm kdo je i dokázali uskutečnit gratulujeme. V publikování 

kalendáře na webu budeme v roce 2021 pokračovat a nic z pravidel ani kontaktů se nemění.  

                     (David Fojtík) 

 

 

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 letošním roce vyhlášení ankety Kanoista roku neproběhlo. 

 

 

Kanufest 

Prázdninové aktivity doplnil oblíbený Kanufest, pořádaný oddílem TJ Union Plzeň poslední 

červencový víkend na kanále v Roudnici nad Labem.  

 

 

Hospodaření za r. 2020 a návrh rozpočtu ČSK-VT na r. 2021 

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 - 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. 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. 

Návrh rozpočtu na r. 2021 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. 2020 pracoval ve složení: J. Hodic (předseda), D. Fojtík, M. Jirka, R Neumannová, 

P. Šálek, T. Stehlík, A. Šindler, J. Mrkos (člen revizní komise). Ke dni 19.11. se konalo celkem 

5 schůzí, 2 z toho prezenčně, 3 prostřednictvím videokonference. Řada záležitostí byly 

projednána elektronicky (maily). 

 

 

Za výbor sekce vodní turistiky 

 

Jiří Hodic, předseda výboru 

 
 

 

 

 

 

 


