Asociace vodní turistiky a sportu
Zápis ze zasedání výboru Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
datum
čas zahájení
počet přítomných

5.5.2020
20:00:00
4 (P. Šálek, P. Ptáček, L.
Říhová, B. Pražák)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Skype konference
22:00:00
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.

–

2.
3.

–
–

Platební brány – výpovědní doba 2 měsíce, lze objednat u Comgate brány tak, aby
byla do konce září, tedy výpověď ke konci července.
Noví členové – nikdo není, Lenka obvolá stávající, kteří nedali podepsanou přihlášku
Benešův mlýn na Lužnici – zjištěno 3x v tomto roce, že je zcela suchý, ale následná
kontrola z ČIŽP neodhalila žádné pochybení. Jelikož je tato situace každý rok, kdy
pokaždé zjistíme suchý jez a při následné kontrole je vše v pořádku (voda přes jez
teče), poslali jsme email řediteli ČIŽP se žádostí o schůzku.

–

Tisková zpráva – proběhla tisková zpráva ohledně vodáků a koronaviru, která měla
docela velký úspěch
– ČT24 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6vikend/220411010120502/obsah/765405-pujcovny-lodi-opet-otevreny?
fbclid=IwAR33-nylfLDncG7IrOGPw4x4GRQnNNIvA01Mb_4AmyXJVWMj_wT9E2rNCI
– tisková média (https://www.nase-voda.cz/jaka-pravidla-plati-pro-splouvani-rek/ ,
https://koronavirus.eu/vodaci-mohou-na-reky-s-mirnymi-omezenimi-nemeli-bymit-rousky-2/ https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/27286-vodaci-mohouna-reky-s-mirnymi-omezenimi-nemeli-by-mit-rousky.html ,
https://www.denik.cz/z_domova/vodaci-koronavirus-rousky-rozestupy20200426.html , https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vodaci-mohou-na-reky-smirnymi-omezenimi-ovsem-bez-rousek/1884208 , https://www.raft.cz/ClanekKolik-lidi-a-v-jake-lodi-v-ramci-vladniho-narizeni.aspx?ID_clanku=2191 ,
https://www.horydoly.cz/zdravi/vodaci-mohou-reky-splouvat-jen-s-malymiomezenimi.html )
– rádia Impuls a Blaník

–

Petr P. Jizera, Svratka – podány podněty ČIŽP na suché jezy
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–

Ledeč – kontrola na jezu v Ledči na Sázavě opět potvrdila, že kameny z přelivné
plochy nebyly odstraněny, i když majitel dostal rozhodnutí o jejich odstranění. Měl tak
udělat do konce roku 2019. Petr P. zašle dopis na vodoprávní úřad.

–

Žampach na Sázavě – jalovákem padá voda bez regulace před elektrárnou zpět do
řeky, místo aby zůstala v řece a byl tak lépe splavný úsek v délce 800 m. Ačkoli jsme
vloni dojednávali s vodoprávním úřadem regulaci tak, že přebytečná voda se bude
vracet ihned pod jezem, bohužel tomu tak není. Petr P. zašle dopis na vodoprávní úřad
s tím, aby se zjednala náprava.

–

Lesní jez – zatím nebyla vyčištěna celá propust, jen část kamenů byla odvezena. Petr
P. zašle dopis na vodoprávní úřad, až Pavel Š. dodá fotky, aby se zajistilo plné
odstranění.

–

Pavel prověří Pelíškův most, kde se má realizovat přestavba jezu.

–

Ploučnice – na řece při nízkých stavech dochází k poškozování přírody, trdlišť ryb
atd. Liberecký kraj si nechal zpracovat studii na poškozování přírody loděmi od VUV
a chtěli by dodržovat určitý limit splavnosti, který by zajistil ochranu přírody během
plavby lodí. Obeslat místní půjčovny na Ploučnici s informací, že se chystá ze strany
kraje informační kampaň za dodržování limitu, který bude zatím jen doporučený.
Zároveň vyzveme Liberecký kraj, aby se uspořádala schůzka půjčoven a firem na
Ploučnici. Podobná schůzka již proběhla i na Jizeře, kde je též problém s ochranou
přírody během nízkých stavů vody, ale nedošlo se k žádnému výsledku.

–

Rybí přechod na jezu Roztoky – Kanoistický klub napsal dopis s připomínkami
ohledně RP. Pavel Š. napíše dopis a pošleme naše vyjádření všem zúčastněným, že
podporujeme variantu RP na pravém břehu.

–

Míla P. - článek do Pádlera, Míla chce podklady od členů výboru včetně fotky a každý
má napsat: já a voda, proč dělám ve výboru, můj příběh ... termín 9.5.2020

–

Tisková zpráva ohledně kempů – rady, jak se chovat ve vodáckých kempech, až budou
otevřené.

–

Míla P. - muzeum se otevře od půlky května, retroplavba se posune až na září

–

Založíme druhý účet u ČS, kam bude převedena část vkladů z FIO banky, přístup bude
mít Petr P. a Lenka Ř.

Příští skype schůze 9.6. ve 20:00
Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace
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Zapsal Petr Ptáček
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