
Asociace vodní turistiky a sportu

Zápis ze zasedání výboru Asociace vodní turistiky a sportu z.s.

datum 6.2.2020 místo Praha Braník
čas zahájení 12:30:00 čas ukončení 14:00:00
počet přítomných 4 (P. Šálek, P. Ptáček, L. 

Říhová, B. Pražák)
počet 
nepřítomných 

1 (David Gros)

Program zasedání výboru

– kontrola úkolů z minulého zasedání
– přijetí nových členů
– aktivity od minulého zasedání

Program schválen – pro 4, proti 0, zdržel se 0 

– Usnesení

1. - zprávy o činnosti + návrh činnosti na rok 2020 vypracoval Petr P.
- Přípravu volebního řádu  vypracoval Petr P.
- Program schůze připravil Míla P.
- Lenka dodala seznam úředních desek, který byl předán SVoČR

2. Není nový člen ke schválení.
3. Pavel Š. informoval o jezu v Dubině a nové sportovní propusti, kterou se mu nakonec 

podařilo domluvit v šířce 2,2 m a též na konci bude alespoň 1m odskok od břehu, aby se tam 
vytvořil vracák. Po mnoha odmítnutí, že nelze tyto naše podmínky splnit, se nakonec 
podařilo prosadit rozšíření propustě a alespoň malý odskok na konci.

Proběhlo jednání v Roztokách o sportovní propusti a rybích přechodech – stále panují obavy, 
aby rybí přechody neohrozily činnost kanálu. Povodí zpracuje podklady, které se budou dále 
připomínkovat.

Petr P. nalezl a zpracoval data o teplotách u výpusti Kružberka a na vodočtu v Brance, kdy 
teplota vody na obou místech není nijak rozdílná. Rybáři argumentují pouštěním studené vody
z přehrady během vodáckých akcí, která jim poškodí potěr, a tím chtějí znemožnit veškeré 
akce od května do září. Data ale nic podobného nepotvrzují. Připravil pro Campanulu, která 
o manipulace žádá, dopis s argumentací a předal ho.

Petr P. informoval o přípravách na změnu vodního zákona, pozměňovací návrhy načte ODS.
Předpokládaný termín druhého čtení bude ke konci března.

Petr P. informoval o problémech v rámci účasti na EIA.

Benešův mlýn – po kontrole Pavla Š., kde byla zjištěna zcela suchá přelivná plocha, byly 
odeslány dopisy na ČIŽP, kraj i místní vodoprávní úřad. Pavel Š. se pokusí kontaktovat místní
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AOPK, aby nám v tomto směru pomohli s kontrolou.

Na Jizeře v Malé Skále se plánuje přemostění toku. Petr P. podal připomínku, aby mostovka 
byla realizována mimo vodáckou sezónu.

OŽP v Pardubicích přijal naše námitky, které zapracoval do svého rozhodnutí, a výjimku z 
ochrany přírody pro stavbu MVE Bezpráví nepovolil. Elektrárna tedy nebude postavena. 
Více na raft.cz.

Petr P. dostal několik informací o suchém Lesním jezu na Sázavě, a tak dal podnět na ČIŽP. 
Následná neohlášená kontrola nezjistila porušení vodního zákona.

Na řece Moravě u Bohdíkova se staví MVE Bohdíkov, jehož součástí bude i změna výšky 
jezu pomocí hrazení. Tím vznikne problém s přenášením, protože pravý břeh byl používán 
pro výstup i nástup. Teď tam bude MVE, levá strana je ve vysokých břehových křídlech. 
Bohužel už nemůžeme zvrátit vydané povolení, jelikož uplynula před založením AVTS více 
jak roční doba pro poslední možné odvolání. Petr P. napsal na vodoprávní úřad, aby mu sdělil,
jak zohlednil vodní turistiku ve svém povolení a jakým bezpečným způsobem bude možné jez
překonat. Na svůj dopis nedostal odpověď, proto poslal znovu žádost, tentokráte dle 106/1999
Sb.

Petr P. poslal dle 106/1999 Sb. dotaz na vodoprávní úřad Beroun, jestli má majitel jezu v 
Berouně povinnost obnovit vodáckou dřevěnou skluzavku, která byla zničena povodní v roce 
2013. V zákonné lhůtě nedostal odpověď, proto podal stížnost na nečinnost úřadu. Na stížnost
již úřad reagoval s tím, že majiteli jezu nebyla nikdy uložena povinnost postavit šupnu, proto 
ani nemůže nařídit obnovu. Nicméně ve věci umožnění průjezdu vodáků město Beroun ve 
spolupráci s provozovatelem MVE spolupracuje na akci zesplavnění náhonu (Čertovky), 
která je v současnosti ve fázi zpracování projektové dokumentace.

Petr P. informoval o dvou EIA na Tiché Orlici ve Verměřovicích – přestavba jezu (mimo 
obvyklé trasy) a těžení nánosů na dolní Jizeře. Petr P. požádal dopisem Povodí Labe, aby se 
zohlednily zájmy vodní turistiky (aby bylo možné jez přenášet po břehu a na Jizeře, aby těžba
proběhla mimo vodáckou sezónu). Do řízení vstupovat nebudeme.

Petr P. informoval o přestavbě jezu v Hranicích na Moravě. Kontaktoval v tomto směru místní
vodáky, předal jim podklady a nabídl jim pomoc. Pokud by ji potřebovali, ozvou se.

Petr P. informoval o snaze na zápis vodní turistiky do krajských seznamů nemateriálních 
statků tradiční  lidové kultury – vše je připraveno, čeká se na podpisy od svazů, že souhlasí se
zápisem. Během února budou žádosti podány.

David G. emailem ze dne 5.2. informoval o svém vytížení, které mu nedovoluje se věnovat 
práci ve výboru. Zatím může zůstat členem, a  pokud by se našel nástupce, pak by odstoupil. 
Na členské schůzi dne 6.2. nebylo toto téma řešeno, proto výbor bude hledat náhradu a 
případě potřeby bude osobu kooptovat. 

Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace

Zapsal Petr Ptáček
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https://www.raft.cz/Clanek-Stavba-dalsi-MVE-nebyla-povolena.aspx?ID_clanku=2166

