
Asociace vodní turistiky a sportu

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

datum 29.9.2020 místo Skype konference
čas zahájení 20:00:00 čas ukončení 22:30:00
počet přítomných 4 (P. Ptáček, L. Říhová, B. 

Pražák, P. Šálek)
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. – Ploučnice –  Petr. P. osloví a zajistí schůzku s půjčovnami na Ploučnici, úkol trvá.
– 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.
– Petr P. oslovil Plavební úřad ohledně jejich doporučení pro malá plavidla, zatím bez 

reakce. Petr P. znovu požádal o vyjasnění, pro koho návod platí.
– Míla P. zjistí možnosti na získávání grantů a to jak pro provoz AVTS, tak na případné 

bezpečnostní projekty či propagaci – úkol trvá.

2. – Noví členové –  0
3. – Petr P. zaslal odvolání k MŽP ohledně stavby MVE Bezpráví III v přírodním parku 

Orlice. Specifikoval tři oblasti, ve kterých úřad nesprávně vyhodnotil podklady a 
neposoudil skutkový stav věci.

– Kadaň – stavba RP.  Vodáci z Kadaně nedodali potřebné podklady, výjimka z ochrany 
živočichů byla úřadem udělena. Stanovisko úřadu bylo vodákům z Kadaně zasláno.

– Propust na jezu Černošice – propust byla otevřena pro vodáky díky jednání 
technického ředitele PVL. Majitel MVE nás pak kontaktoval s tím, že není problém, 
aby po jeho svolení bylo hrazení v propusti vyjmuto, a pak opět vráceno, když si bude 
chtít někdo propust splout. Tuto variantu jsme ale neakceptovali a bude provedeno 
jednání mezi vodoprávním úřadem, Povodím Vltavy a majitelem na vyjasnění 
manipulačního řádu a nastavení podmínek provozu propustě v rámci sezóny.

– Jez Dráchov – propust není vhodná ani koncipována jako sportovní propust, a proto je 
uzavřena. Nelze ji proto používat.

– Petr P. informoval o průběhu schvalování pozměňovacích návrhů v poslanecké 
sněmovně. Podařilo se je schválit o pouhé dva hlasy, kdy v PS byla jen polovina 
poslanců z důvodu covid-19. Jedná se o průlomové opatření pro zachování vodní 
turistiky u nás. Více na https://www.raft.cz/Clanek-Poslanci-schvalili-vodacke-
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navrhy.aspx?ID_clanku=2233 Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli, obzvláště 
Tomáši R. Získat většinu v PS opravdu nebylo jednoduché a znamenalo to velké úsilí. 
Čekáme na dokončení legislativního procesu.

– Petr P. připravil  PR zprávy, které byly opět převzaty médii.
– Vodoprávní řízení pro jez Dubina – Petr P. a Míla P. se zúčastnili jednání na magistrátu

KV. Jednání nepřinesla pozitivní informace. Jedna z nich je, že investor hodlá uzavřít 
řeku Dubina - Kyselka po dobu trvání rekonstrukce jezu. Petr P. zaslal investorovi 6 
připomínek, které je nutné vyjasnit.

– Jez v Heřmanicích na Labi –  Petr P. zajistí schůzku s majitelem a s vodoprávním 
úřadem, aby se zajistila přenositelnost jezu.

Příští schůze osobní  3.11. 11:00 Týnec

Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace

Zapsal Petr Ptáček
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