
Asociace vodní turistiky a sportu

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

datum 27.8.2020 místo Skype konference
čas zahájení 20:00:00 čas ukončení 22:30:00
počet přítomných 3 (P. Ptáček, L. Říhová, B. 

Pražák)
počet 
nepřítomných 

2 (David Gros, P. 
Šálek)

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. – Ploučnice – Petr P. obeslal místní půjčovny, odpověděly tři a o schůzku mají zájem. 
Termín ale nejdříve v říjnu. Petr. P. osloví a zajistí schůzku.

– Petr. P.  doplnil žádosti pro HK a Prahu pro zápis  do seznamu nemateriálních statků, 
žádosti teď budou schvalovat krajské rady.

– Lenka Ř. nemohla díky zvýšenému stavu prověřit kameny v Lesním jezu, úkol trvá.
– Pavel Š. a Petr. P připraví novou záložku na avts web, kde bude rozebráno právo 

spojené s vodní turistikou do konce roku 2020 – úkol trvá.

2. – Noví členové –  přijat 1 člen
3.

– Petr P. osloví plavební úřad, aby doporučení pro provozovatele půjčovny malých 
plavidel doplnil informaci o tom, že se netýká vodáckých půjčoven.
https://plavebniurad.cz/predpisy/predpis.php?typ=i&id=223&zdroj=email 

– Petr P. zaslal vyjádření k MVE Bezpráví III ohledně povolení výjimky z ochrany 
přírody. Pardubický kraj následně vyjádřil svůj úmysl povolit výjimku a to jsme opět 
rozporovali. MVE bude více jak 50% času jen překážkou v toku, jelikož zde nebude 
dostatečný průtok, aby mohla být v činnosti. V navržené kartáčové propusti 
aktivované stiskem tlačítka má být navržen tak malý průtok, že nebude splavná. Výbor
rozhodl pro pokračování odvolávání v případě povolení výjimky z ochrany přírody 
krajským úřadem k MŽP.

– Kadaň – stavba RP. Na žádost místních vodáků jsme se přihlásili do řízení o povolení 
výjimky z ochrany přírody, ale oni nebyli schopni dodat takové podklady, které 
bychom mohli na úřad zaslat.

– Petr P. po roce opět obeslal všechny vodoprávní a krajské úřady ohledně žádosti o 
zahajovaných řízeních.

– Propust na jezu Černošice a Dráchov – Petr P. zaslal žádost na vodoprávní úřady, z 
jakého důvodu jsou vodácké sportovní propustě uzavřeny. MÚ Černošice odpověděl: 
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Vodoprávní ú ad následn  dopisem .j. MUCE 48572/2020 OŽP/V/Mar-sde ze dne ř ě č
29.7.2020 vyzval provozovatele MVE ernošice k p edložení schváleného Č ř
manipula ního ádu a dále k odstran ní hrazení vodácké propusti na jezu propusti nač ř ě
jezu ernošice, .km 8,14, eka Berounka … provozovatel MVE ernošice, jez . km Č ř ř Č ř
8,14 Berounka, dosud na výzvu vodoprávního ú adu nereagoval, vodoprávní ú ad v ř ř
dalším postupu pravd podobn  p edvolá provozovatele k podání vysv tlení a ur í ě ě ř ě č
další postup. Petr P.  reagoval dopisem, aby bylo okamžit  zajišt no zesplavn ní ě ě ě
propust , protože vodácká sezóna je jen velmi asov  omezená. Zatím bez odezvy.ě č ě

– Pro jez Dráchov úřad odpověděl, že jez nemá žádný manipulační řád a že neví, za 
jakých podmínek má propust fungovat. Je v majetku PVL. Petr P. bude kontaktovat v 
obou případech technického ředitele PVL a bude se dožadovat otevření obou propustí. 
Komunikace již probíhá.

– Vodoprávní řízení pro jez Dubina – stali jsme se účastníky řízení pro nakládání s 
vodami u jezu Dubina na Ohři. Petr P. zaslal obsáhlé připomínky ke stavbě, která má 
ovlivnit řeku přes 700 m vzdutím a jeho konstrukce díky Jamborovu prahu bude 
znamenat nebezpečný jez.

– Jez v Heřmanicích na Labi – probíhá zde přestavba jezu. Jez však byl před 
rekonstrukcí zcela neprostupný, nebylo ho kudy přenášet, i když je tento úsek vodácky
oblíbený. Petr P. zaslal 106 žádost, jakým způsobem bude možné jez překonat po 
dokončení stavby. Úřad odpověděl, že je to již více jak rok od povolení a že již nemá 
možnost změnit rozhodnutí a přidat další dodatečné podmínky. Chce ale vytvořit 
možnost na jednání s majitelem, aby dobrovolně umožnil jez přenést. Petr P. bude dále
pokračovat v jednání.

– Petr P. oslovil MZE a MD, aby byla vytvořena vzorová propust, která zamezí dalším 
problémům už ve fázi projektu. Špatně naprojektovaná propust v Dubině nebo již 
realizovaná na Konopě a mnoho dalších ukazuje, že je nutné pro projektanty vytvořit 
určité parametry, které propust musí mít. MZE a MD zatím nereagovalo, jen ověřuje 
současnou situaci. Petr P. bude i nadále pokračovat v jednání.

– Petr P. zaslal připomínky k výjimce z ochrany přírody ohledně rekonstrukce lávky 
Jawa na Sázavě. Lenka Ř. pak jednala se starostou Týnce, jehož obec bude provádět 
stavbu, aby práce neohrozily vodáckou sezónu.

– Míla P. zjistí možnosti na získávání grantů a to jak pro provoz AVTS, tak na případné 
bezpečnostní projekty či propagaci.

– Petr P. připravil v průběhu července a srpna 4 PR zprávy, které byly opět převzaty 
médii včetně celostátních TV a rádii.

– Petr P. upozornil, že za měsíc dorazilo několik důležitých datových zpráv vyžadující 
reakci do maxima 8 dní s nutným podrobným seznámením se s podklady, 
vypracováním připomínek ... (viz. výše), k tomu problémy na jezech s tonutím osob, 
komunikace s médii a další provozní záležitosti AVTS, což už začíná přesahovat jeho 
kapacity. Jedná se o úvazek na plný pracovní poměr.

Příští skype schůze 29.9. 20:00

Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace

Zapsal Petr Ptáček
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