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

9.6.2020
20:00:00
3 (P. Šálek, P. Ptáček, L.
Říhová)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Skype konference
22:00:00
2 (David Gros, B.
Pražák)

Program zasedání výboru

–
–
–

kontrola úkolů z minulého zasedání
přijetí nových členů
aktivity od minulého zasedání, nové aktivity

Program schválen – pro 3, proti 0, zdržel se 0
1.

–
–

–
–
–

–

–
–
2.
3.

–
–

Platební brány – spojit s darujme.cz a vyřešit přes widget na stránky avts
Benešův mlýn – z ČIŽP jsme dostali odpověď, že nebyl porušen manipulační řád, že
se navíc chystá změna manipulačního řádu a povolení k nakládání s vodami (majitel
usiluje mít jen jednu půlku jezu přetékanou vodou). Bohužel jsme nebyli informováni
ze strany vodoprávního úřadu v Táboře, i když žádost byla zaslána. Budeme i nadále
sledovat úřední desku a případně se odvoláme.
suché jezy – ČIŽP neshledal žádné porušení vodního zákona na podnětech, které jsme
dali. Kontrola ale proběhla po měsíci od nahlášení.
Ledeč – vodoprávní úřad odpověděl, že bude provedena kontrola dodržení rozhodnutí,
kde měl majitel odstranit kameny z tělesa jezu do konce roku 2019.
Žampach – kontrola od vodoprávního úřadu neshledala porušení rozhodnutí, voda se
údajně vrací pod stavidlem pod jezem. Lenka Ř. zajistí dohled, jestli opět nedochází k
výtoku vody před elektrárnou obzvláště během víkendů.
Pelíškův most – příprava na rekonstrukci jezu, kde v návrhu je i sportovní propust.
Opět bohužel bez odskoku dole, takže voda bude směřovat na kameny a břeh, což
může být nebezpečné. Další činnost je ale pozastavena pro nesouhlas s prodejem
pozemku od majitele kiosku.
Padler – inzerce a propagace AVTS proběhla
AVTS si připomíná roční výročí.
Noví členové – přijat 1 člen
Vltava jez Konopa – nová propust s lomovým kamenem je dle našeho názoru
nebezpečná. AVTS ani ČSK nebyly osloveny při projektové činnosti. Znovu voda
směřuje do břehu, kde je lomový kámen. Mnoho vodáků zde má potíže a hrozí zde
úrazy o kameny. https://www.raft.cz/cechy/jezy/vltava2864.jpg
Pavel Š. osloví Povodí Vltavy.
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Ploučnice – Petr P. informoval, že krajský úřad vydal několik tiskových zpráv
https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/na-vode-jezdete-jen-na-zelenou-zachranite-ryby-imihule-n1077158.htm , kterými chce upozornit na poškozování přírody při velmi
nízkých stavech v úseku pod Stráží. Limit, který je stanoven na raft.cz doporučují
dodržovat, pak totiž k ničení přírody nedochází (Vuv udělal na řece studii, kdy to
zkoumal). Jelikož je na řece několik půjčoven, které na minimální stavy nehledí (limit
je opravdu nastaven v pořádku, za nižších stavů dochází k velmi častému drhnutí,
přetahování delších úseků, řeka je v podstatě neprůjezdná), navrhujeme oslovit místní
půjčovny s tím, aby se dodržoval limit určený krajem. Je nutné najít vyvážený stav i
na dalších řekách, protože splouvání nesjízdných úseků s malým množstvím vody a
velkým počtem lodí nakonec povede nevyhnutelně k regulaci, která se nikomu nebude
líbit. Ale v důsledku to bude jen reakce na naše chování.
Kružberk – Petr P. aktivně pracuje na problematice pouštění vody na Kružberku.
Studie má stát 150000 Kč. Petr P. po dohodě s právníky sepsal odvolání s
poukazováním na několik paragrafů správního řádu, které vodáky znevýhodňují od
ostatních zájemců o manipulaci.
Putovní tábory – MZ důrazně nedoporučilo konání putovních táborů, což by ovlivnilo
mnoho oddílů v AVTS. Petr P. publikovat TZ, zajistil medializaci v Čro, Impuls, F1 ...
oslovil poslance a sepsal několik dopisů na MZ a hlavní hygieničku. Po několik
jednáních se podařilo zajistit kladné stanovisko a tábory se budou moci konat.
Úpa Mladé Buky stavba nové MVE v místě, kde je již nepoužívaná MVE a rozpadlý
jez. Petr P. přihlásil AVTS jako účastníka řízení do správního řízení. Jelikož je tento
úsek velmi komplikovaný na splutí (vysoké regulační zdi, jezy bez možnosti
vystoupení a nastoupení), požadoval zřídit schody pro nástup a výstup a možnost
přenesení po břehu po malé pěšině, aby bylo možné postupně tento úsek vrátit k
vodáckému využití. Kraj naše podněty navrhl řešit v samostatném řízení.
Lenka Ř. obešle členy AVTS, kolik mají podpisů a jak využívají letáky s desaterem.
Dostali jsme pozvánku na setkání 16.6.2020 ve Starých Kestřanech kvůli záměru
stavby MVE u Sudoměře od Spolku pro ochranu řeky Otavy a přírody v okolí
Sudoměře. Za AVTS se zúčastní Pavel Š. a Franta Š. jako garant za Otavu.
Přišla odpověď od HK muzea ohledně naší nominace do seznamu nemateriálních
statků. Odborný posudek dopadl velmi dobře a odborná komise HK muzea naši
nominaci schválila, pokud ho doplníme o několik drobností. Pak ho předá radě města
HK ke konečnému schválení.

Příští skype schůze 14.7. 20:00
Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace
Zapsal Petr Ptáček
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