
Asociace vodní turistiky a sportu z.s.

Avízo 18.6. - Tisková konference ke vzniku 
Asociace vodní turistiky a sportu a k podnětu 
ombudsmance na diskriminaci vodáků

V úterý 18.6. 2019 od 11:00 se v prostorách firmy HG Sport u vodáckého slalomového kanálu v 
Tróji uskuteční tisková konference na vodácké téma:

Program:
– Informace o založení Asociace vodní turistiky a sportu, kterou založily vodácké a 

turistické svazy společně s vodáckými firmami s cílem koordinovaně vytvářet a 
zdokonalovat podmínky pro vodní turistiku v ČR. Již v tuto chvíli zastupuje přes 49 000 
vodáků sdružených ve svazech Český svaz kanoistů, Klub českých turistů, Svaz vodáků 
ČR, Asociace turistických oddílů mládeže a v dalších vodáckých firmách.

– Vodácké a turistické svazy se obrátily na Veřejnou ochránkyni práv s prošetřením 
diskriminace vodáků při vodoprávních řízeních, kdy na rozdíl od zahraničí není 
umožněno vodákům jednoduché překonání příčné překážky na řekách, i když přijedou po 
veřejné vodní cestě a po této veřejné cestě chtějí pokračovat i dále pod překážkou. 

– Statistika nehod za rok 2018 a to jak vodáckých, tak i nehod na nebezpečných jezech. I 
letos se již staly smrtelné nehody na jezech. Naposledy v neděli, kdy bylo z nadjezí  strženo 
dítě, které se zde koupalo, přes jez do nebezpečného vývaru. Na pomoc mu skočily děti i 
další dvě dospělé osoby, které je chtěly zachraňovat. Jeden z nich nepřežil. Zdroj: 
pisecky.denik.cz/nehody 

– Doporučení pro vodáky, kteří se chystají splouvat naše řeky v rámci letní sezóny. Na 
turistických úsecích se provádějí stavební úpravy jezů.

Tisková konference proběhne za účasti:
Ing. Petr Ptáček, předseda Asociace vodní turistky a sportu, zakladatel projektu Nebezpecnejezy.cz
a suchejezy.cz
Pavel Šálek, místopředseda Asociace vodní turistky a sportu, zástupce Českého svazu kanoistů
Roman Hrůza, tiskový mluvčí Klubu českých turistů

Místo: ulice Vodácká 835/12, Praha 7 (slalomový kanál v Tróji), prostory firmy  HG Sport

Termín: 18.6.2019 v 11 hodin

Bude vděčni, pokud nám Vaši účast předem potvrdíte na info@avts.cz. Pro případné doplňující 
dotazy jsme Vám k dispozici na 732 638 330 nebo info@avts.cz
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