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Zpráva výboru 

Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů 

o činnosti za r. 2021 

 
I letošní rok byl značně ovlivněn pandemií koronaviru SARS-CoV-2. Nouzový stav a 

mimořádná opatření omezila z velké části 1. pololetí život naší společnosti a neméně i oblast 

sportu včetně kanoistiky a vodní turistiky. 

 
Český pohár vodáků 

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

složité epidemické situaci byly plánované závody na Otavě, Sázavě a Blanici zrušeny. 

Nicméně se podařilo uspořádat všech šest následujících závodů, z nichž se čtyři počítaly do 

celkového hodnocení, což lze v této složité době považovat za úspěch.  

 

Celého seriálu se celkem zúčastnilo 265 posádek a 384 závodníků, a to v následujících 

kategoriích: 

- dospělí a junioři (K1muži, K1 ženy, C1, C2 a GTX): 265 posádek a 299 startujících. 

o z toho junioři (K1muži, K1 ženy, C1, C2): 40 posádek a 44 osob 

- mládež (K1 hoši, K1 a C2): 77 posádek a 85 startujících. 

- oddíly: 12 oddílů mládeže a 31 oddílů dospělých. 

 

V letošním roce byla mírně upravena pravidla, a to tak, že došlo ke zrušení časového 

limitu v původní podobě, tento byl zjednodušen na pravidlo, že závodníkům, kterým dle 

vzorce pro výpočet bodů vyjde záporné číslo je přiřazena bodová hodnota nula. 

 

Pomineme-li problémy na prvých dvou závodech ležící mimo pořadatele a způsobené 

přechodem celého svazu na novou databázi členů, proběhly všechny závody ze strany 

pořadatelů i závodníků bez jakýchkoliv vážnějších excesů – vzhledem k výše uvedenému tedy 

navrhuji ponechat smysl pravidel ve stávajícím znění, pouze doporučuji upřesnit některé 

formulace. 

(Martin Jirka) 

 

 

Národní parky 

Vzhledem k tomu, že většina jednání o změnách návštěvního řádu či jiných opatřeních 

probíhá během období ledna až března příslušného roku, které v letošním roce nejvíce zasáhla 

protikoronavirová opatření, neproběhla žádná jednání, která by přinesla změny Návštěvního 

řádu apod. a vše, včetně posledních změn, zůstává v platnosti. Poslední, na náš podnět z 

vodáckého hlediska nejvýznamnější změnou je možnost splouvání povoleného úseku řeky 

Vydry již od 1.března pro víkendy a státní svátky.(Otava až od 15.3.,bohužel se zatím 

nedotáhlo jednání o sjednocení obou řek pro celou vodáckou sezonu). Doba splouvání byla 

sjednocena na dobu od 8 do 18 hod. Rovněž se sjednotila doba pro splouvání úseků Teplé 

Vltavy. Všechny tyto změny řešila Správa NPŠ vydáním Opatřením obecné povahy ze dne 

15.6.2020.  
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Z Opatření obecné povahy: 

Orgán ochrany přírody vzal v úvahu fakt, že se nijak nemění vodácky využívané úseky. Na 

řece Vydře došlo k prodloužení vodácké sezóny, kdy se smí splouvat z Modravy na Antýgl již 

od 1. 3. v denní době od 8 do 18 hodin o víkendech a státních svátcích. Důvodem pro tuto 

úpravu bylo dlouhodobé rozkolísání průtoků v jarním období, kdy se jarní tání posunuje více 

do zimního období. V případě splouvání řeky Vydry se jedná o umožnění splutí jednotkám 

velmi zdatných vodáků, a to pouze v denní době. Nezpůsobí tedy nežádoucí navýšení rušení v 

území. Na řece Otavě nedošlo k žádným změnám. Na řece Teplé Vltavě došlo k 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 hodin splout de facto celý 

úsek z Borové Lady na Soumarský most (úsek Polka - Lenora je v CHKO Šumava bez 

regulace). Vzhledem k charakteru toku, který je díky vodnímu stavu a překážkám v toku 

většinu roku nesjízdný, se jedná o navýšení počtu vodáku v řádu desítek jedinců, a tedy 

minimální navýšení rušivé zátěže. Z dlouhodobé zkušenosti orgánu ochrany přírody je 

zřejmé, že limitem počtu vodáků je v tomto případě spíše stav vody a průjezdnost řeky než 

počet dní, kdy se smí legálně splouvat. Za stávajícího stavu na sebe termíny a časy splouvání 

na jednotlivých úsecích nenavazovaly a zásadně tak omezovaly možnost splouvání v těch 

několika vhodných termínech v průběhu jarních zvýšených průtoků. Úsek s povinnou 

registrací Soumarský Most - Pěkná a úsek Pěkná - Nová Pec zůstávají beze změn.) 

         

(Jiří Mrkos) 

 

 

Aktivita oddílů pracujících s mládeží 

Jako tradičně proběhlo v roce 2021 vyhodnocení aktivity oddílů mládeže, (hodnotilo se dle 

činnosti v roce 2020) pravidla byla stejná jako v minulém roce. Celková rozdělovaná částka 

činila 161 000,-Kč což je o 11 000,-Kč více proti plánu, peníze byly přesunuty z ušetřených 

nečerpaných položek. Podklady pro vyhodnocení poslalo 10 oddílů stejně jako v minulém 

roce. Z 13 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. A snad 

jim finanční příspěvek na činnost rozdělovaný v rámci hodnocení aktivity oddílů mládeže 

pomůže. 

Děkujeme všem za podněty, které jsme důsledně diskutovali, ale nakonec jsme ponechali 

stávající tabulku. Bereme to tak, že vyplnění tabulky je vlastně jakousi přihláškou do tohoto 

hodnocení a práce vynaložená na její vyplnění je následně finančně odměna. Nejnižší 

přidělená částka činila 1 827,-Kč a nejvyšší 32 912,-Kč. Detail v tabulce níže. 
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oddíl body Kč

Racek 676 20 582

Bohemians Praha 700 21 312

KČT Uhlava 251 7 642

Slavia HK 1 081 32 912

Kotva Plzeň 60 1 827

KK Liptákov 153 4 658

VSK Chrudim 110 3 349

Union Plzeň 683 20 795

Campanula 744 22 652

VO KTL Brno 830 25 270

body celkem 5 288

Kč celkem 161 000 161 000

Kč/1bod 30  

         (David Fojtík) 

 

 

Školení, semináře, kvalifikace 

Omezení kvůli koronaviru neumožnilo uskutečnit plánovaný seminář pro vedoucí oddílů a 

instruktory ani školení záchrany, které se měly konat v polovině května, a to ani v náhradním 

termínu. O akce byl zájem, a proto plánuje sekce VT ČSK jejich uskutečnění v dalších letech 

ve stejném rozsahu, jak bylo plánováno letos. 

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. 

Kromě tradičního kurzu záchrany ve VT plánujeme 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 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 na řekách 

do WW3 v Čechách, nebo Rakousku. 

V oblasti akreditovaných kurzů je situace zatím stejná jako v minulých letech. Pokoušíme se 

změnit standard Národní soustavy kvalifikací pro kvalifikaci Instruktor vodní turistiky tak, 

aby odpovídal potřebám komerční sféry i vodáckých oddílů a škol na řekách do WW2. Bylo 

schváleno vytvoření standardu kvalifikace Instruktor kanoistiky a raftingu na divoké vodě, 

který by měl být platný pro vodní toky do WW4. Komunikace s příslušnými úřady je velice 

problematická. 

 

        (Renata Neumannová) 

 

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

Letos jsme 2 x zkontrolovali jezy, co máme od povodí převzaté. Na námi kontrolovaných 

jezech jsou záchranné prvky v pořádku. Na Moravě jich kontrolujeme 5, na povodí Labe 13, a 

na Ohři 3. 
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To, jak je tohle potřebné, se projevilo na Sázavě ve Šternberku, kde lano, které patří Povodí 

Vltavy, bylo při záchraně tonoucích nepoužitelné. 

Většinu agendy kolem nebezpečných a suchých jezů převzala AVTS včetně zastupování 

vodní turistiky při jednáních na radnicích a se státem. 

Z práce, co v letošním roce udělala AVTS pro vodáky, mohu zdůraznit tyhle případy 

Připomínkovali jsme záměr MVE Vojkovice –Ohře, na žádost projektanta jsme se vyjadřovali 

k přestavbě jezům Zadní Třebáň a Dobřichovice na Berounce, kde budou zbudovány 

klapkové propusti v rámci migrační prostupnosti pro ryby, přihlásili jsme se do řízení ohledně 

manipulačního řádu na jezu Žampach na Sázavě, přihlásili jsme se do řízení ohledně mostu u 

Lesnice – řeka Morava, kde úřad akceptoval naše připomínky kvůli přenášení, ve třech krajích 

jsem uspěli s přihláškou do seznamu nehmotného kulturního dědictví, a podali jsme žádost do 

celostátního seznamu. Čekáme na rozhodnutí celostátní komise. Požádali jsme NSA o zaslání 

dopisu na ministerstvo kultury ohledně zápisu vodáctví do celostátního seznamu. 

Na základě naší žádosti ohledně MVE Nové Městečko kraj rozhodl, že stavba musí projít 

řízením EIA. Na Lužnici jsme se obrátili s odvolání na kraj ohledně jezu Benešův mlýn. Kraj 

na základě odvolání zrušil rozhodnutí města Tábor a vrátil vše zpět. Kraj řešil i naší stížnost 

na MÚ Tábor, odbor životního prostředí kvůli nečinnosti a podjatosti. Upozorňovali jsme 

kraj, že vždycky kontrola ze strany MÚ na tomto jezu dopadla vždy dobře, ačkoliv jez je 

trvale suchý. 

Připomínkovali jsme plány rozvoje dílčích povodí do roku 2027 s tím, že byly zpracovány 

podle staré legislativy, která se v loňském roce měnila ve prospěch vodáků (vodní zákon). 

MVE Bezpráví na Orlici – MŽP přijalo naše odvolání proti výjimce z ochrany přírody a 

vydalo negativní stanovisko ke stavbě. 

Podali jsme námitky k opravě jezu Zvole na Úpě. Účastnili jsme se jednání na MVE Dražice 

a Benátky ohledně řízení o manipulačním řádu. Prosadili jsme sledování průtoku online 

pomocí webkamery, namířené na vodoměrnou lať. 

Na základě našeho upozornění na neoprávněné zahrazení jezu Černošice. MÚ bude 

pravidelně sledovat situaci, aby k zahrazení propusti nedocházelo 

Projednali jsme na centrále AOPK a ČRS úzkou spolupráci. Na Černém mlýnu jsme řešili s 

povodím Ohře další doplňující zabezpečení jezu a umožnění záchrany. 

MVE Úpice- řešili jsme na jezu propust, schody a přenášení s projektantem 

MVE Dubina na Ohři. Uspěli jsme s odvoláním proti rozhodnutí kraje ohledně výstavby 

MVE Dubina. MŽP v celém rozsahu toto rozhodnutí zrušilo a vrátilo zpět na kraj. Kraj i 

Magistrát Karlových Varů musel zrušit svoje rozhodnutí a vrátit vše investorovi. 

MVE Adamov – MÚ Trutnov přerušil jednání o manipulačním řádu a dal investorovi 

podmínku vyřešit online sledování minimálního průtoku s webkamerou. 

Více o práci AVTS můžete sledovat na https://www.avts.cz/    

         (Pavel Šálek) 

 

 

Kalendář akcí vodní turistiky 

Bohužel v roce 2021 fungoval kalendář velmi omezeně. Pravděpodobně se promítala 

doznívající Covidová nálada. Do kalendáře nakonec dorazilo velmi omezené množství akcí. 

Proti tomu byly vodácké akce dobře prezentovány na serveru www.raft.cz a dalších. 

         (David Fojtík) 
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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 Klíma, dlouholetý vedoucí oddílu mládeže TOM Bohemians Praha. 

 

 

Kanufest 

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

červencový víkend na kanále v Roudnici nad Labem.  

 

 

Hospodaření za r. 2021 a návrh rozpočtu ČSK-VT na r. 2022 

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. 

Návrh rozpočtu na r. 2022 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. 2021 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 9.11. se 

konalo celkem 5 schůzí, 1 z toho prezenčně, 4 prostřednictvím videokonference. Řada 

záležitostí byly projednána elektronicky (e-maily). 

 

 

Za výbor sekce vodní turistiky 

 

Jiří Hodic, předseda výboru 

 

http://www.kanoe.cz/
mailto:canoe@cstv.cz
mailto:mokry@cstv.cz
mailto:pavelkova@cstv.cz
mailto:eichler@cstv.cz

