
Asociace vodní turistiky a sportu

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

datum 16.7.2020 místo Skype konference
čas zahájení 20:00:00 čas ukončení 22:30:00
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. – Platební brány – spolupráce s darujme.cz, navázáno na stránky AVTS, vodáci mohou 
jednoduše přispívat formou darů

– Jez Konopa – Pavel Š. oslovil Povodí Vltavy, to sdělilo, že jez přestavuje soukromá 
osoba a že se jedná se o provizorní situaci. Vzhledem k tomu, že investor vše 
konzultuje se Sdružením Vltavy, nebudeme situaci dále rozporovat.

– Ploučnice – proběhlo několik zpráv a upozornění pro vodáky na raft.cz, aby byl 
dodržován limit sjízdnosti. Opravdu pod tímto limitem je řeka nesplavná, a pokud se 
tam budou vydávat vodáci, mohou tímto způsobem poškodit zájmy vodní turistiky do 
budoucna. Doporučuje se oslovit půjčovny, aby se upozornilo na komplikace ohledně 
limitu sjízdnosti s případnou společnou schůzkou.

– Putovní tábory – Petr. P. zajistil po několika jednáních a dopisech souhlas od MZ k 
jejich konání. Podařilo se tak zvrátit původní zamítavé stanovisko a letošní puťáky se 
tak mohou konat.

– Lenka Ř. nemohla díky zvýšenému stavu prověřit kameny v Lesním jezu, úkol trvá.
– Lenka Ř. obešle členy s informací o letáku a stavu podpisů, úkol trvá.

2. – Noví členové –  přijat 1 člen
3.

– Petr P. informoval o dalším kladném posudku do seznamu nemateriálních statků, 
tentokráte za Prahu. Opět navrhují doplnění, na kterém Petr P. pracuje. Pavel Š. 
připraví dopis pro organizátory tradičních akcí, aby si zkusili zapsat své akce do 
regionálních seznamů  nemateriálních statků. Nesmí se ale jednat o sport, ten nemůže 
být zapsán, takže žádost musí být koncipována jako turistika.

– Míla P. dodá info o Grande Rokytka pro doplnění do žádosti v Praze (cca 4 věty).
– MVE u Sudoměře – Pavel Š. a Franta Š. se zúčastnili jednání ohledně stavby nové 

MVE u Sudoměře. Investor prohlásil, že od svého záměru ustupuje a stavbu nebude 
realizovat. Na tomto případu bylo zřetelné, že se místní dokázali sdružit a svojí 
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aktivitou nakonec dosáhli zachování původního charakteru řeky.
– Jizera Loukovec – Povodí Labe plánuje obnovení jezu v původní podobě. Do řízení o 

výjimky z ochrany přírody jsme se nepřihlásili. Jen Petr P. upozornil Povodí Labe 
dopisem, aby se zohlednila vodní turistika a bylo možné jez alespoň přenášet.

– Lávka v Sokolově – Míla P. se zúčastnil jednání ohledně bourání a stavby nové lávky 
v Sokolově na Ohři. V minulosti bylo sice přislíbeno, že se akce bude dělat mimo 
vodáckou sezónu, ale díky pozdržení realizace projektu o téměř 1 rok dochází k 
realizaci v tomto období. Zasáhne se tím vodácká sezóna. Podařilo se domluvit, že se 
zkrátí přenesení stavby na +-20m okolo lávky a bude možné víkendové proplutí.

– Záchranná podkova a lano na Tiché Orlici – to bylo ukradeno a nebylo tak k dispozici 
při záchraně tonoucího mladíka. Udělala se předváděcí akce pro média (Nova, Prima, 
ČT, ČTK, Rozhlas …), aby se na problematiku kradení záchranných pomůcek 
upozornilo. Reportáže proběhly v hlavních vysílacích časech.

– Desatero – v návaznosti na vodácké nehody byla do médií zaslána TZ, která popisuje 
10 bodů bezpečného chování na řekách pro začátečníky, který vychází z již 
vytištěného grafického desatera.

– Pavel Š. a Petr. P připraví novou záložku na avts web, kde bude rozebráno právo 
spojené s vodní turistikou do konce roku 2020

– Poslanecká sněmovna – Petr. P. informoval o tom, že se třetí čtení novely vodního 
zákona posune na začátek září. 

– Bezpráví III – znovu je snaha postavit MVE na Tiché Orlici v lokalitě Bezpráví. Dva 
projekty byly krajským úřadem zamítnuty, třetí projekt již obsahuje kartáčovou 
vodáckou propust. Navrhované řešení ale je vodácky nepoužitelné díky velmi malému
průtoku, který by kartáči protékal. Navíc by stavba ovlivnila 400 m dlouhý úsek Tiché
Orlice, který se nachází v přírodním parku. Stali jsme se znovu účastníky řízení a 
budeme zasílat k projektu nové stanovisko.

– Kadaň – přišla výzva k účasti na řízení stavby RP na jezu Kadaň. Pavel Š. kontaktoval
místní vodáky, jestli mají zájem o to, abychom se stali účastníky.

– Petr P. během července propagoval AVTS v mnoha médiích s celostátní působností 
(Impuls, ČRo, Rádio Zet, F1, ČTK, iDnes, Blesk …)

Příští skype schůze 25.8. 20:00

Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace

Zapsal Petr Ptáček
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