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

13. 1. 2022
20:00:00
4 (P. Ptáček, L. Říhová, P.
Šálek, B. Pražák)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Skype
21:50
1 (D. Gros)

Program zasedání výboru






kontrola úkolů z minulého zasedání
přijetí nových členů
aktivity od minulého zasedání, nové aktivity
příprava členské schůze

Program schválen – pro 4, proti 0, zdržel se 0
1.

 MVE Dubina - Petr P. a Míla P. se zúčastnili ústního jednání dne 7. 1. 2022. Ještě v
prosinci vypracoval APO na úřad sdělení, že pokračování v řízení je nezákonné, dokud
nebude udělena výjimka dle §56. Ústní jednání přesto proběhlo. Zde bylo kromě
jiného sděleno, že propust bude oplocena a nebude k ní přístup. Na námitky, že to
bude nebezpečné, nám bylo sděleno, že si máme trať o délce 46 m prohlédnout ze
schodů v nadjezí a podjezí, než tam vjedeme. Navíc jsme byli vyloučeni z
vodoprávního řízení, takže se nemůžeme vyjadřovat ke stavebně technickým
náležitostem stavby. V této souvislosti byl odeslán dopis na Povodí Ohře a SPS, aby se
zabránilo tomuto řešení, dále dopis přes 106 na obec Kyselka, aby se vyjádřili k
dopadům odvozu sedimentů z řeky na místní obyvatele. Bude se jednat o minimálně
10 000 průjezdů nákladních automobilů a s tím související hluk a prašnost. Zároveň
byl i odeslán dopis na kraj – odbor správa silnic, jak průjezdy aut zatíží a ovlivní
místní silnice.
 Petr P. kontaktoval MZe ohledně vytvoření standardu na bezpečnou vodáckou propust.
Přišla odpověď, že je nutné definovat místa užívání povrchových vod k rekreační
plavbě a ať se obrátíme zpět na MD, se kterým si to máme ujasnit. Výbor se domluvil
na dvou kategoriích toků: rekreačně významná řeka (Qa > 3 m3/s + doplnit o jmenný
seznam úseků využívaných na turistické a závodní akce), kde by se vyžadovalo splutí
přes jez, a rekreačně využívaná řeka (od Qa > 1m3/s), kde by se vyžadovalo přenesení.
 České vodáctví nebylo na MK schváleno. Míla P. zajistí dopis na MK, kde se
napadneme způsob hlasování.
 AVTS podala podnět na AO, která vypracovala Hydrotechnický posudek pro jez
Beneš k ČKAIT. Byli jsme komorou kontaktováni a doplnili požadované dokumenty.
 Zajištění návrhu bannerů, plakátů, roll-upů apod. má na starosti Snížák v koordinaci s
Mílou P. Úkol trvá.
 Petr P. vytvořil Výroční zprávu 2021, členy výboru byla schválena.

2.

 Noví členové – 1
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3.

 Proběhla videoschůzka se zástupci Povodí Vltavy ohledně přestavby jezu Svaté Pole.
Povodí Vltavy se přestavbě nebrání. Je ale nutné zajistit Studii proveditelnosti, což
zajistí J. Pollert v cenové relaci 50 – 100 tis. Kč. Hledá se tedy jak finanční krytí této
studie, tak i odpovědná místní osoba, která by stavbu a provoz kanálu zajišťovala. V
této souvislosti intenzivně komunikuje Franta Švelch, který oslovuje zástupce obcí a
místní vodácké spolky.
 MVE Nové Městečko – odesláno vyjádření k průběhu EIA.
 Oprava Reichova jezu na Rožnov. Bečvě – opravě jezu bylo uděleno kladné
rozhodnutí z výjimky dle §56, odesláno odvolání k MŽP.
 MVE Poříčí na Úpě – odesláno stanovisko k opravě jezu.
 MVE Úpice – byli jsme na základě naší výzvy, jako opomenutý účastník, zařazeni do
účastníků řízení. Na základě zaslané dokumentace jsme zjistili vážné rozpory v
biologickém hodnocení AO, která posudek zpracovala. Na tuto osobu podáme podnět
na MŽP. Ohledně zkreslených posudků, kterých se objevuje čím dál více, se pokusí
Petr P. sejít s ministryní MŽP.
 Odeslány všechny zájmové ORP a kraje s generální žádostí o informování v rámci
nových řízení pro 2022.
 Petr P. se setká s vedoucím projektu na VÚV. V rámci projektu AOPK, který VÚV
zajišťuje, bude jednat o vytvoření společné rybo-vodácké propusti.
 Finanční příspěvky z půjčoven lodí – prosíme půjčovny lodí, jestli by nezvážili zdražit
půjčovné třeba o cca 5-10 Kč/loď/den, abychom docílili oslovení i rekreačních
vodáků. V loňském roce již tento systém vyzkoušela Půjčovna Metuje, která odvedla
formou daru (sníží si tím daňový základ) částku přes 8000 Kč. Vodáci budou vědět, že
využitím služeb dané půjčovny přispějí na provoz AVTS a může to pro ně být i
motivace. Dále se plánují PR články, kde bude tento systém vysvětlen i se seznamem
zapojených půjčoven.
 Petr P. zajistí rozeslání faktur s členskými příspěvky.
 APO vyzdvihl velmi intenzivní a příkladnou spolupráci s AOPK a ČRS v rámci
různých projektů.
 Proběhla diskuse ohledně umísťování plavebních znaků na řekách.
 Příprava členské schůze
 datum schůze: středa 23.3.2022 od 14 hod, seminární místnost Bisport, Týnec nad
Sázavou
 místnost byla zarezervována
 pozvánka bude odeslána do konce ledna

Příští schůze 8.2.2022 ve 20 hod. skype
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Zkratky:
AO – autorizovaná osoba
APO – Analyticko – právní odbor AVTS
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ČIZP – Česká inspekce životního prostředí
ČRS – Český rybářský svaz
MŘ – manipulační řád
MÚ – městský úřad
MVE – malá vodní elektrárna
MD – Ministerstvo dopravy
MZe - Ministerstvo zemědělství
MZP – minimální zůstatkový průtok
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
SPS – Státní plavební správa
VKP – významný krajinný prvek
VZS – Vodní záchranná služba
Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace
Zapsal Petr Ptáček
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