
Asociace vodní turistiky a sportu

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

datum 9.2.2021 místo Skype konference
čas zahájení 20:00:00 čas ukončení 21:30:00
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. – Petr P. a Pavel Š. připravili stránku ohledně práva vodáků na řekách. Byla umístěna na
web stránky avts.cz.

– Jez v Heřmanicích na Labi –  Petr P. se domluvil s majitelem o možnosti přenášení 
jezu. Zároveň se AVTS přihlásila do řízení o změně manipulačního řádu k tomuto 
jezu, kam se pokusí podmínku pro přenášení zadefinovat.

– Petr P. poslal odvolání ke změně manipulačního řádu k jezu Černošice jako 
opominutého účastníka s citovanými rozhodnutími NSS. Úřad ani žádost 
nepostupoval nadřízenému orgánu, uznal své pochybení a sám ze své moci 
rozhodnutí zrušil. Až bude zahájeno nové řízení, staneme se účastníky.

2. – Noví členové –  0
3. – Začala platit novela vodního zákona, máme oporu v zákoně.

– Petr P. informoval o nárůstu datových zpráv, kterým se musí aktivně věnovat. Jedná se
o cca 2 zprávy denně, které vyžadují pozornost a je nutné na ně odpovídat.

– Petr P. informoval o nominaci České vodáctví do národního seznamu nemateriálních 
statků tradiční a lidové kultury – vše máme relativně zpracované, dodělávají se 
drobnosti, ale chybí doporučení od Prahy, že nás nominují do národního seznamu. Bez
této nominace nelze uspět. Petr P. se snaží doporučení zajistit, ale není to jednoduché. 
Zároveň byla schválena naše nominace v Královehradeckém kraji kulturní komisí a 
dne 20.2. má být žádost schvalována radou. Snad bude vše schváleno a podaří se 
zajistit potřebné doklady pro národní seznam. Termín pro odeslání je do konce února.

– Přišla odpověď z Ministerstva průmyslu a obchodu, které zajišťuje dotace Obnovitelné
zdroje ohledně podmínek pro dotace MVE. Informují, že za celé programové období 
2014-2020 evidujeme 15 podaných žádostí o dotaci na modernizaci a výstavbu malé 
vodní elektrárny. Z toho pouze 3 projekty mají aktuálně podepsané Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a ani jeden nebyl ještě fyzicky ukončen a proplacen.

– AVTS vypracovala stanovisko k záměru MVE Vojkovice. Sice bude jez vodácky 
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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 
k velké fragmentaci řeky (na 12 km 3 jezy a tento by byl čtvrtý). Proto jsme se 
vyjádřili záporně s odkazem na porušení územního plánu obcí.

– Pavel Š. se zúčastnil jednání ohledně jezu Zadní Třebáň – souhlasili jsme s propustí, 
která bude otevíraná při nájezdu lodě, průtok 1,5 m3/s. Nejsme schopni prosadit více, 
jelikož by byla vyžadována změna povolení k nakládání s vodami a s tím by majitel 
MVE nesouhlasil. Bohužel nešlo ani využít širokého RP pro vodácké účely. Dále jsme
požadovali výstupní a nástupní schody.

– Připomínkovali jsme přípravu stavby RP s vodáckou propustí na jezu v 
Dobřichovicích – stavba je stejný záměr, jako Zadní Třebáň, tedy bude jen šupna s 
mechanickým otevíráním a průtokem 1,5 m3/s

– Dorazilo kladné rozhodnutí ohledně povolení stavby MVE Dubina. Členové byli 
seznámeni s dopady skutečného záměru a zároveň se šíří a rozsahem našeho odvolání. 
Provedli jsme medializaci celé záležitosti, zatím na https://www.raft.cz/Clanek-
Skutecne-dopady-stavby-MVE-Dubina.aspx?ID_clanku=2273

– Na jezu Křesín na Ohři se bude stavět MVE a RP. Přihlásili jsme se do řízení dle §56 a
v rámci toho požadujeme úpravu RP, aby umožňoval splutí (alespoň kartáčovka) a 
přenesení.

– Na Moravě bude oprava mostu v Lesnici. Přihlásili jsme se do řízení do VKP a dali 
požadavky na možnost přenášení na základě informací od Martina L. Je zde silný 
proud a strmé břehy, výstup není jednoduchý.

– Připravuje se vypuštění náhona v Litovli mimořádnou manipulací a to díky opravě 
mostu.

– EIA na MVE Nové Městečko na Otavě. Budeme kontaktovat členy, abychom zjistili 
současný stav a jestli je MZP 4 m3/s pro nás málo nebo dostačuje.

– Účetnictví bylo předáno kontrolní komisi.
– Výroční zpráva byla sepsána, pozvánka je připravena, ale čekáme na vývoj pandemie.
–  Dne 12.2. rozhodneme o tom, jestli bude schůze v plánovaném termínu a jestli 

zašleme členům pozvánku.

Příští schůze 9.3.2021 po Skype

Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace

Zapsal Petr Ptáček
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