
Asociace vodní turistiky a sportu

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

datum 3.3.2020 místo Skype konference
čas zahájení 20:00:00 čas ukončení 22:00:00
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, nové aktivity

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

1. – Na Moravě v Bohdíkově bude umožněno přenášení lodí po pravém břehu, sdělil na 
základě dotazování od AVTS vodoprávní úřad.

– Na Berounce v Berouně se plánuje zesplavnění Čertovky – je to ve fázi přípravy na 
projektovou dokumentaci, sdělil na základě dotazování od AVTS vodoprávní úřad.

– Petr P. podal žádosti do krajských seznamů nemateriálních statků tradiční  lidové 
kultury a to na kraje Středočeský, Královehradecký a Prahu.

2. 2 noví členové schváleni.
3. Na Úpě  v Mladých Bukách se plánuje stavba MVE. Petr P. přihlásil asociaci do správního 

řízení.

Samolepky – vytiskne se prvně jen univerzální, kruhová nebo oválná, web + hájíme zájmy 
vodáků do půlkruhu, průměr 40 mm + přidat celý název AVTS.

Bannery – 2 univerzální velkoplošné banery 2x1m (obsahově podobné samolepkám), které se 
budou dávat na různé akce.

Pádler –  schváleno 5000 Kč na reklamu do speciálu na Vodu + budeme přispívat do 
jednotlivých časopisů výměnou za členství Pádlera v AVTS. Míla P. bude články připravovat.

Kadaň – bude se budovat rybí přechod na jezu, kde je v propusti malá slalomová dráha 
místního oddílu. Ten má obavy, aby jim stavba nevzala vodu a tím znemožnila provoz a 
výcvik. Pavel Š. nabídl pomoc asociace při jednání s úřady.

Zjednodušení příjmu darů od vodáků – pokud se někdo nechce stát členem, může přispět na 
náš účet, ale je to v dnešní době složité. Proto budeme hledat možnosti, jak toto zjednodušit 
např. prostřednictvím platební karty. Petr P. zkusí zajistit internetově platit na účet přes kartu, 
Lenka Ř. dodá přehled možností společností internetových brán.
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Pavel Š. informoval již po několikáté o stavu rybího přechodu a propustě na jezu v 
Roztokách, kde je ale i slalomový kanál. Bohužel se nepodařilo najít technické řešení, které 
by umožnilo vše zkombinovat. Rybí přechod (RP), plánovaný na levý břeh, potřebuje pro 
vábení ryb proud a ten měl být zajištěn z přilehlé nové propustě. Jenže voda do RP i propustě 
měla jít na úkor slalomového kanálu, což by se negativně projevilo v době nízkých průtoků. 
Hrozilo by odstavení kanálu, znemožnění jeho provozu a tréninků a znehodnocení financí, 
které oddíl do výstavby investoval. Z tohoto důvodu není za současných podmínek ze strany 
AVTS požadována propust. Povodí Vltavy oznámilo, že pokud se do léta nenajde shoda, od 
investice jak propustě, tak i RP odstoupí. Míla P. lituje, že se nepodařilo najít nějaké rozumné 
řešení, které by vyhovovalo všem zúčastněným stranám a že běžní turisté budou muset jez i 
nadále obnášet. Pavel Š. k tomu dodal, že se naopak podařilo zajistit stavbu propustě na 
Valentově mlýnu.

Vzhledem k rezignaci člena výboru David G., obešle Petr P. členy s tím, aby případně navrhli 
kandidáta, kterého by výbor do další členské schůze koopoval.

Další schůze výboru bude 7.4. ve 20:00

Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace

Zapsal Petr Ptáček
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