Asociace vodní turistiky
a sportu z.s.
Výroční zpráva 2019

Historie a naše cíle:
Spolek Asociace vodní turistiky a sportu z.s. vznikl dne 3.4. 2019 v Týnci nad Sázavou, kde se
uskutečnila ustavující schůze spolku. Celkem 12 firem navrhlo a schválilo stanovy a provedlo volby
do orgánů spolku. Na základě této schůze byl spolek zapsán dne 30.5.2019 do spolkového rejstříku.
Hlavní činností spolku je rozvoj vodácké turistiky a sportu na území České republiky, ochrana
přírody a krajiny a ochrana a rozvoj památek a kulturních hodnot krajinného rázu. Dále kulturní a
sportovní činnost s tímto související, účast v řízeních souvisejících s ochranou životního prostředí
se zaměřením na ochranu vod a dále v řízeních, ve kterých se bude rozhodovat o zásahu do využití
řek při stavbě vodních překážek, jako jsou jezy, vodní elektrárny, mosty, přehrady, vodní díla a jiné
s tím související. Dále pak komunikace s vodoprávními úřady, státními podniky povodí a dotčenými
ministerstvy při naplňování těchto cílů, včetně zachování řek jako splavné vodní cesty pro malá
plavidla. To zahrnuje i dozor nad budováním nových sportovních propustí a jejich rekonstrukci a
také sledování dodržování stanovených minimálních zůstatkových průtoků na jezech. Spolek si
klade také za cíl osvětovou činnost v rámci bezpečnosti a správného chování vodních turistů na
řekách a s tím související práce s mládeží.

Organizační struktura:
Spolek je zapsán pod spisovou značkou L 71907 vedeného u Městského soudu v Praze
Ing. Fr. Janečka 511
257 41 Týnec nad Sázavou
dat. schránka: 7uu6urd
IČO: 08159386
Petr Ptáček
předseda spolku
email: info@avts.cz

Pavel Šálek
místopředseda
email: essalek@seznam.cz
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Činnost spolku v roce 2019
Vytvoření web stránek a evidence členů
Byly vytvořeny web stránky na doméně avts.cz, kde
se informuje o aktivitách a cílech spolku. Zároveň
byl vytvořen přihlašovací formulář, který umožňuje
vygenerovat přihlášku do spolku. V neveřejné části,
kam mají přístup pouze členové výboru, lze
jednoduchým způsobem přijímat nové členy
(workflow přihlášky), vést jejich evidenci s
možnými změnami, počítat a evidovat hlasy členů s
možností tisku prezenční listiny, automaticky
informovat členy emailem o jednání výboru (zápisy
se pak automaticky vkládají i na web stránky),
vkládat aktuality na web stránky pro veřejnost.
Zároveň bylo vytvořeno propojení do účetního
programu, kdy se nové přihlášky vygenerují jako
faktury na členský příspěvek a bylo vytvořeno
propojení na bankovní účet, který zase umožní
načítat výpisy a párovat platby.
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Tisková konference
Dne 18. 6. proběhla v Praze tisková konference pro
novináře v prostorách firmy HG Sport, jejíž náplní byly
informace o nově zřízené asociaci a další vodácká témata.
Byla vypracována také tisková zpráva a její zásah do
médií byl velmi dobrý. Převzala ji ČTK, Český rozhlas,
Rádio Impuls … Výbor velmi děkuje HG Sportu, který
zajistil prostory i občerstvení spolu s Mílou P. zcela
zdarma.
Odkazy na některá média:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-rekach-v-cesku-loni-utonuli-tri-lide-z-toho-jedenvodak/1768839
https://www.nase-voda.cz/priority-vodaku-bude-hajit-asociace-vodni-turistiky-sportu/
https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/vodacke-priority-ochrani-asociace-20190625.html

Legislativa
Asociace se zaměřuje i na změnu
legislativy, která by umožnila
vodákům řeky splouvat a
neupřednostnila by pouze jednoho
zájemce o odběr povrchové vody z
řek, jako tomu je v dnešní době.
Řeky jsou pak pod jezy suché, na
mnohých místech nelze dále po
veřejné vodní cestě pokračovat a je
nutné lodě táhnout suchým
korytem. Často není ani umožněno
jednoduché přenesení příčné
překážky, natož její splutí.
Předseda ještě před založením
spolku v této věci vyvíjel značnou
aktivitu, kdy např. podal v
zastoupení svazů podnět k
ombudsmance. Ta podnět
vyhodnotila jako oprávněný, tedy
že vodáci mají na vodu nárok, ale
musí se přihlásit do místních vodoprávních řízení, kde svá práva budou uplatňovat.
https://www.facebook.com/verejny.ochrance.prav/posts/2480774385303556?
comment_id=2486046354776359&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
Na doporučení ombudsmanky byly zjištěny adresy místně příslušných vodoprávních a silničních
úřadů na turistických řekách a obeslány datovou zprávou se žádostí o informování v rámci nového
vodoprávního řízení. Platnost žádosti na informaci platí u úřadu 1 rok, pak je nutné obnovit žádost.
Bohužel je nutné sledovat i úřední desky vodoprávních úřadů, protože dle legislativy nemusí být
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informace o chystaném řízení zaslána do datové schránky, postačuje její vyvěšení na úřední desce.
Za tímto účelem byly vybrány ze členů AVTS zástupci z jednotlivých turistických řek, aby
pomáhali sledovat úřední desky. Do řízení je totiž nutné se přihlásit do 8 dní od uveřejnění.
Dále bylo připomínkováno nařízení vlády ohledně výpočtu minimálních zůstatkových průtoků,
které je stále v připomínkovém řízení. V návrhu se podařilo zohlednit v určitých případech vodní
turistiku, což představuje velký úspěch. O zapracování dalších našich připomínek zatím není
informace.
Kromě nařízení vlády pracuje i předseda na legislativních změnách v rámci novely vodního zákona,
kde se budeme opět pokoušet zapracovat naše podněty ve prospěch vodní turistiky. V této
souvislosti již byly podniknuty zásadní kroky na podání pozměňovacích návrhů.

Aktivity v rámci konkrétních vodoprávních řízení
Zapojili jsme se do připravovaného projektu rybích přechodů a vodáckých propustí na jezech
Roztoky u Křivoklátu a Sýkořice, dále byla připomínkována stavba jezu v Dubině, ve smyslu
zvětšení šířky plánované sportovní propustě o 0,5 m a vytvoření vratného proudu v podjezí
z důvodu bezpečnosti.
Za účasti AVTS proběhla jednání v Ostravě kvůli pouštění vody na Moravici. Jednalo se hlavně o
vyvrácení nerelevantních argumentů rybářů, kteří zde bojovali proti vodáckým akcím z důvodů
teplotních šoků pro ryby při vypouštění studené vody. Petr Ptáček však našel data, která dokazují,
že teplota vody nijak nenarušuje přírodní podmínky. Cílem rybářů však zůstává zamezit vodáckým
akcím na Moravici v rozmezí květen – září, čemuž se budeme i dále věnovat a budeme poskytovat
podporu oddílu Campanula, který o manipulacích jedná.
AVTS se také připojila k jednání ohledně cyklotrasy podél Ohře, kdy na základě žádosti vodáckého
oddílu ČSK VT hájí jeho zájmy ohledně případného zrušení letitého dětského vodáckého tábora.
Na konci roku 2019 bylo vypracováno stanovisko AVTS k žádosti o povolení výjimky zvláště
chráněných druhů pro stavbu MVE Bezpráví a RP na řece Tichá Orlice ř. km 40,443, ve kterém
AVTS rozporovala veřejný zájem stavby z důvodů uvedených celoročních průtoků v daném úseku a
tím i předpokládaného výkonu MVE. V žádosti uvedené průtoky nejsou relevantní, protože na
základě skutečných průměrných denních průtoků za rok 2018 a 2019, které bylo nutné vyhledat,
průměrovat a kategorizovat, byly vypočteny roční reálné výkony MVE. Z nich je patrné, že by
MVE nebyla funkční více jak polovinu roku z důvodu nízkého průtoku.
Rok 2018
Počet dní
170
47
48
37
21
9
9
13
Celkem dní, kdy je v
součtu ze stanic Ústí a
Libchavy alespoň 40
hodinových vzorků za den
z toho dní funkční MVE
Funkčnost MVE za rok

Výkon kW

hodin

0
0
16
36
60
84
108
120

0
0
24
24
24
24
24
24

Pře dpokládaná
výroba v kWh
0
0
18 432
31 968
30 240
18 144
23 328
37 440

354
137

vyrobí

159 552 kWh

39%
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průměrný
průtok za
den v řece
m3/s
Pod 1,41
1,41 – 2,1
2,1 – 2,9
2,9 – 4,4
4,4 – 5,9
5,9 – 7,4
7,4 – 8,9
Nad 8,9

průtok do
MVE (mínus
MZP) v m3/s
0
0 – 0,7
hltnost od 0,75
0,7 – 1,5
1,5 - 3,0
3,0 – 4,5
4,5 – 6,0
6,0 – 7,5
Nad 7,5

Je důležité si uvědomit, že pro vypracování stanovisek je nutné vymyslet a vypracovat strategii,
která bude podložena konkrétními údaji a daty. Dále následuje složité hledání relevantních důkazů,
jejich následné zpracování a propojení s konkrétními zákony. To vše vyžaduje značné úsilí a čas
členů výboru.

Suché jezy
I v tomto roce jsme se zaměřovali na dodržování minimálních průtoků přes jezy a podávali podněty
na jezy, pokud bylo pod nimi sucho. Na ČIŽP jsme odeslali podnět např. na Libštejnský mlýn na
Berounce nebo Dolní Poříčí na Otavě.

Propagace a bezpečnost
Na propagaci a zároveň na prevenci před nehodami byl vypracován leták A5. Na jedné straně bude
formou obrázků vodácké desatero, na druhé straně informace o AVTS. Tisk proběhne v lednu a
letáky budou předány členům AVTS na členské schůzi, aby je mohli distribuovat v rámci své
činnosti.

Dále byly založeny facebookové stránky https://www.facebook.com/avts.cz/ a značná propagace je
i v rámci vodáckého webu www.raft.cz, který neustále informuje o aktivitách spolku.
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Spolupráce s jinými svazy
Byl navázán kontakt se Sdružením sportovních svazů ČR ohledně
spolupráce a podpory v rámci propagace a legislativy, se kterým
bylo podepsáno memorandum. Díky sdružení, které zastupuje 570
000 registrovaných členů, budeme mít lepší vyjednávací pozici při
změnách legislativy. Budeme tak zastupovat v těchto oblastech 685
000 registrovaných členů.

Kulturní děditství
Pro ochranu vodáckých zájmů se pokusíme podat žádost na zápis do seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury České republiky. Pokud by se zápis zdařil, budeme mít určité výhody při
jednáních z důvodu zachování této tradice. Nejprve je nutné podat žádost v rámci krajských
seznamů lidové kultury, a pak je teprve možné žádat o republikový status. Vzhledem k přijímání
žádostí jednou ročně je to proces na delší dobu. Podobnou žádost učinili myslivci v rámci
myslivosti, kterým se zápis do seznamu zdařil.

Hospodaření v roce 2019
Údaje v tisících Kč
položky
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Označení
položky

A. Příjmy
Prodej zboží
Prodej výrobků a služeb
Příjmy z veřejných sbírek
Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky
Přijaté členské příspěvky
Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů
Ostatní
Průběžné položky
Kursové rozdíly
Příjmy celkem

Hlavní

Hospodářská

220

220

220

220
Činnost

B. Výdaje
Hlavní

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99

Celkem

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Materiál
Zboží
Služby
Mzdy
Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
Ostatní osobní výdaje
Ostatní
Průběžné položky
Kursové rozdíly
Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
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Hospodářská

Celkem

4

4

13

13

17
203

17
203

položky

A. Majetek

dni m inulé ho
úče tního období

01 Dlouhodobý nehmotný majetek
02 Dlouhodobý hmotný majetek
03 Finanční majetek
04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
05 Peněžní prostředky na bankovních účtech
06 Zásoby
07 Pohledávky
08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté
09 Ostatní majetek
10 Majetek celkem
Označení
položky

B. Závazky

01 Závazky
02 Úvěry a zápůjčky přijaté
03 Závazky celkem
99 Rozdíl majetku a závazků

dni běžného
účetního období

204
2

206
Stav k rozvahové m u

Stav k rozvahovém u

dni m inulé ho

dni běžného

45
45
161

Poděkování
Výbor děkujeme všem svým členům, že svou aktivitou umožnili vznik AVTS. Děkujeme i
vodáckým a turistickým svazům, které neváhaly a svým rozhodnutím vstoupit ihned v počátku
zajistily vysoký kredit asociace. Domníváme se, že založení asociace znamená přelomové
rozhodnutí, protože poprvé v historii máme možnost hájit své zájmy společně. Budeme doufat, že i
v dalším roce zůstanete členy spolku.
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