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

12.1.2021
20:00:00
4 (P. Ptáček, L. Říhová, B.
Pražák, P. Šálek)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Skype konference
21:30:00
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.

–
–
–

–

–

–

Pavel Š. a Petr. P připraví novou záložku na avts web, kde bude rozebráno právo
spojené s vodní turistikou – úkol trvá. Čekáme na platnost změny vodního zákona, ve
které jsou naše návrhy.
Jez v Heřmanicích na Labi – Petr P. zajistil schůzku, bude příští týden.
Petr P. poslal žádost o informace přes 106ku na Magistrát KV, odpověď byla, že VKP
ani výjimku z ochrany přírody pro MVE Dubina nedělali.
Petr P. odeslal přes 106 žádost na Ministerstvo životního prostředí, aby nás
informovali o podmínkách udělování dotací pro stavbu rybích přechodů (RP). MŽP
sdělilo, že dotace oni poskytují pouze na migračně neprostupné stavby.
Míla P. se s Pavel Š. zúčastnili přípravné schůzky na jezu Královské Poříčí, kde má
vzniknout nová MVE.
Noví členové – 2 přijati
Petr P. informoval o průběhu schvalování vodního zákona, platnost bude od 1.2.2021.
Petr P. sepsal generální žádost a obeslal ORP na turistických řekách s tím, že už jsme
rovnou účastníky řízení dle správního řádu nikoli dle zvláštních zákonů. Nebude tedy
nutné hlídat úřední desky obcí a zjišťovat nově zahájená řízení. Zároveň ORP
upozornil na změnu vodního zákona a na to, aby neukončená řízení splňovala
podmínky novely zákona.
Na základě generální žádosti přišlo z Černošic, že ukončují změnu manipulačního
řádu pro jez Žampach. Nebyly jsme úřadem informováni a ani jsme nebyli
účastníkem. Odvoláme se a budeme prosazovat naplnění novely zákona a možnosti
otevřít propust pro vodácké závody a zajištění bezpečného přenášení.
Petr P. informoval o nominaci České vodáctví do národního seznamu nemateriálních
statků tradiční a lidové kultury – je sepsána žádost, nechává se aktuálně posoudit Doc.
Janečkem. Změny se zapracují a do konce ledna se žádost odešle.
Petr P. zaslal dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které zajišťuje dotace
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Obnovitelné zdroje, aby se změnilo podmínky pro jejich čerpání v rámci MVE s
konkrétním výčtem změn. Odpověď zatím nedorazila.
AVTS byla oslovena investorem, který chce vybudovat jez v nové lokalitě u Vojkovic,
aby vydala stanovisko s ohledem na rekreační plavbu. Sice jez bude vodácky velmi
přívětivý, v podstatě se bude jednat o 0,7m vysoký balvanitý skluz se 4m širokou
propustí, ale vzhledem k dalším jezům v okolí by stavba v nové lokalitě vedla v velké
fragmentaci řeky (na 12 km 3 jezy a tento by byl čtvrtý).
Jez Zadní Třebáň – dorazila ke konzultaci další verze úpravy jezu – RP a vodácká
propust. Bohužel díky omezeným možnostem by v propusti teklo jen 300l. Nabídneme
dvě možnosti, kdy jedna bude využít RP na levém břehu i pro vodáky, druhá by byla
propust otevíraná při nájezdu lodě.
Petr P. zajistil prostory v Kotvě pro konání členské schůze.
Výroční zpráva byla sepsána, pozvánka se připravuje.
Opakujeme: termín členské schůze bude 16.3.2021 od 14 hod v Kotvě Braník, pokud
corona situace dovolí. Pozvánky rozešleme během ledna.

Příští schůze 9.2.2021
Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace
Zapsal Petr Ptáček
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