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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.

Organiza ní struktura:č
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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Po et len  spolku ke konci roku 2020č č ů
• osoba starší 18 let: 7

• firma nebo právnická osoba: 21

• svaz: 5

z toho

• řádný člen: 25

• přidružený člen: 8

innost spolku v roce 2020Č

Ú ast v ízeníchč ř
Byly obeslány všechny vodoprávní úřady a úřady životního prostředí na turisticky vyhledávaných 
řekách s žádostí, že chceme být informováni o zahajovaných řízeních, která mohou ovlivnit vodní 
turistiku nebo cíle spolku. Z nich jsme se účasnili např.

• MVE Bezpráví na Tiché Orlici –
řízení o udělení výjimku dle § 56
odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona o
ochraně přírody ze základních
podmínek ochrany zvláště
chráněných živočichů pro stavbu
MVE. Jez má být vybudován v
přírodním parku na místě sjízdného
stupně. Varianta stavby č. III byla
nakonec krajským úřadem
schválena, provedli jsme odvolání k
MŽP.

• Jednání ohledně možné vodácké
propusti v Roztokách u Křivoklátu
na řece Berounce, kde je výsledkem
akceptace již fungujícího díla –
vodáckého cvičného kanálu. Nechtěli jsme samostatný rybí přechod ani další propust, 
jelikož by to mohlo špatnými vodními poměry v Berounce ohrozit provoz již fungujícího 
slalomového kanálu.

• Jednání na řece Ohři v souvislosti s výstavbou cyklostezky podél řeky Ohře, čímž by došlo 
k likvidaci místa tradičního dětského vodáckého tábora.

• Na řece Ploučnici iniciovala AVTS jednání ohledně limitů na maximální využití řeky, kde 
hrozí z Krajského úřadu možné restrikce plavby.
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Místo stupně má být vybudován vakový jez



• Jednání na řece Ohři v Sokolově ohledně bourání pěší lávky přes řeku Ohři. Stavební práce 
měly pozastavit plavbu v délce 100 metrů. Podařilo se zajistit harmonogram průplavu, 
nástupní a výstupní místa a zkrátit délku pro přenášení.

• Jednání na řece Ohři ohledně MVE
Dubina, kde se chystá výstavba
Jamborova prahu s výškou jezu 4
metry. Byly odhaleny nesrovnalosti
v projektu a zejména pak
znehodnocení koryta v délce 300
metrů pod vodním dílem takzvanou
prohrábkou. Bylo zasláno negativní
stanovisko na místní vodoprávní úřad.
Přestože projekt počítá s dostatečně
velkou vodáckou propustí, která by
byla na tlačítko, realizace vodního díla
v těchto parametrech je z hlediska
AVTS nežádoucí nejen pro vodní
turistiku.

• Na řece Berounce na jezu v Černošicích, kde byla trvale uzavřena nová sportovní propust, 
bylo domluveno otevření vodácké propusti pro vodní turistiku během vodácké sezóny.

• Na řece Ohři se AVTS přihlásila do vodoprávního řízení ohledně výstavby kartáčové 
propusti na jezu u Solivárny.

Legislativní zm nyě
Podařilo se nám prosadit změnu Vodního zákona ve prospěch
vodácké turistiky. Jde o naprosto zásadní a pozitivní změnu. Máme
konečně oporu v zákoně a život ryby tak nebude mít vyšší váhu, než
život člověka. V zákoně č. 544/2020 Sb. s účinností k 1. únoru 2021
došlo ke změně v §36, kdy musí MZP zohledňovat i rekreační
plavbu.

(1) Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok povrchových vod,
který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a
ekologické funkce vodního toku a zohledňuje možnosti rekreační
plavby. 
(2) Minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad v povolení k nakládání s vodami. 
Vodoprávní úřad přitom přihlédne k podmínkám vodního toku a možnostem rekreační plavby, 
charakteru nakládání s vodami a vychází z opatření k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu 
povodí podle § 26. Dále stanoví místo a způsob měření minimálního zůstatkového průtoku a četnost
předkládání výsledků těchto měření vodoprávnímu úřadu. 
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V Dubině má být vybudován 4 m vysoký a 
nebezpečný jez

§



Dále došlo ke změně v §15 odst. 8.

(8) Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí být 
zohledněno umožnění překonání díla přenesením nebo splutím v místech užívání povrchových 
vod k rekreační plavbě a musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 
Tato vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního 
toku a musí být umožněno jejich překonání v rámci vodní cesty.

AVTS tímto krokem docílila během roku své existence toho nejvyššího možného cíle. Je ale nutné 
zdůraznit, že AVTS navázala na již existující aktivity Petr Ptáčka, který změnu prosazoval několik 
let ještě před vznikem spolku.

Korona pandemie
Pandemie zasáhla i vodácký sport včetně podnikání, činnosti svazů a oddílů. Na jaře nebylo možné 
mít otevřené provozovny a volnočasové aktivity byly výrazně omezeny. Našim členům i vodácké 
veřejnosti jsme poskytovali právní servis, za jakých podmínek lze na vodě fungovat a jak je možné 
řešit půjčování lodí mimo provozovny. I přes relativní uvolňování opatření nebyly ministerstvem 
zdravotnictví doporučovány putovní tábory. Po jednáních se nám podařilo zvrátit negativní 
stanovisko a putovní tábory tak mohly proběhnout. Bez naší aktivity by vyvrcholení činnosti oddílů 
v podobě táborů nebylo možné.

Propagace a bezpe nostč
AVTS publikovala několik tiskových zpráv,
organizovala natáčení reportáží do hlavních
zpráv, poskytovala informační a odborný
servis pro rádia, TV i tisk. Rok 2020 byl ve
znamení zvýšených průtoků v řekách a s tím
souvisely i vodácké nehody včetně smrtelných
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obětí. AVTS poskytovala informace o
bezpečné plavbě v době zvýšených průtoků
a předcházení nebezpečným situacím,
analyzovala příčiny nehod a prováděla
ukázky záchrany záchrannými prostředky
na jezech. Medializovala také krádeže
záchranných podkov na jezech. Reportáže
byly uveřejněny i v hlavních zprávách
všech významných TV. Byla také navázána
spolupráce s jediným vodáckým časopisem
v ČR a dohodnut rozsah pravidelných
článků o činnosti AVTS, které budou
neotřelou formou přibližovat dění AVTS.
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Přímý vstup do CNN Prima News z nebezpečného jezu



Kulturní d ditstvíě
Pro ochranu vodáckých zájmů jsme podali žádosti o zápis do krajských seznamů nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury a zaslali je na kraje Praha, Středočeský a Královehradecký. Vytvoření 
žádosti nebylo jednoduché, bylo nutné zpracovat velké množství dat z historie a doložit naše 
oprávnění na zápis. Následně jsme museli žádosti upravit dle námitek vyplývajících z odborných 
posudků. V roce 2020 se zdařil zápis do krajského seznamu v Praze, ostatní kraje díky pandemii a 
změně krajských zastupitelů (podzimní volby) zatím o žádostech nerozhodly. AVTS však usiluje o 
zápis do národního seznamu a k tomu postačuje uspět alespoň v jednom krajském seznamu. Začali 
jsme tedy činit potřebné kroky a znovu jsme zpracovali žádost, která je bohužel jinak koncipována, 
než krajské. Podání učiníme v lednu 2021.

Sbírka Zachra te vodáctví v Rň Č
Byla založena sbírka na portálu darujme.cz,
která má za cíl získat finanční prostředky na
provoz AVTS. Výbor tímto způsobem hledá
další příjmy, kterými by zabezpečil svůj
chod a mohl se tak zúčastňovat různých
řízení, vypracovávat právně složitá
vyjádření ke stavbám a tím poskytovat
servis všem vodákům. Do konce roku se
podařilo vybrat na 16 000 Kč.
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Hospoda ení v roce 2020ř
Údaje v tisících Kč
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A. Příjmy Hlavní Hospodářská Celkem
01 Prodej zboží
02 Prodej výrobků a služeb
03 Příjmy z veřejných sbírek
04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky 18 18
05 Přijaté členské příspěvky 320 320
06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů
07 Ostatní 40 40
08 Průběžné položky
09 Kursové rozdíly
10 Příjmy celkem 378 378

Činnost

B. Výdaje
Hlavní Hospodářská Celkem

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
02 Materiál
03 Zboží
04 Služby 247 247
05 Mzdy
06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
07 Ostatní osobní výdaje 28 28
08 Ostatní 41 41
09 Průběžné položky
10 Kursové rozdíly
11 Výdaje celkem 316 316
99 Rozdíl příjmů a výdajů 62 62

Označení
položky

A. Majetek

01 Dlouhodobý nehmotný majetek
02 Dlouhodobý hmotný majetek
03 Finanční majetek
04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
05 Peněžní prostředky na bankovních účtech 204 266
06 Zásoby
07 Pohledávky 2 204
08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté
09 Ostatní majetek
10 Majetek celkem 206 470

Stav k rozvahovém u Stav k rozvahovém u

B. Závazky

01 Závazky 45
02 Úvěry a zápůjčky přijaté
03 Závazky celkem 45
99 Rozdíl majetku a závazků 161 470

dni m inulého
účetního období

dni běžného
účetního období

Označení
položky

dni m inulého
účetního období

dni běžného
účetního období



Záv remě
Máme za sebou velmi bouřlivý rok, který narušila různá opatření vlády s cílem zabránit šíření 
corona viru. Na druhou stranu se jednalo o velmi bohatý rok na vodu, kdy byla sjízdná většina 
obvykle nesjízdných úseků. Jsme rádi, že jsme jako Výbor  mohli pomoci svým členům překlenout 
vodáckou sezónu a zároveň děkujeme všem, kteří podpořili AVTS svým členstvím nebo darem. V 
tomto roce jsme dokázali, že naše práce má smysl a že umíme aktivně hájit vodácké zájmy. Změnou
legislativy jsme posunuli vodáctví do zcela jiného rozměru. O něco podobného se snaží mnoho 
jiných, finančně silných, profesních sdružení několik let, nám se to podařilo během relativně krátké 
doby s minimem zdrojů. Děkujeme také všem, kteří s námi nezištně spolupracovali a pomáhali nám
dosáhnout tak velkých cílů, obzvláště Tomáši Renčínovi a Vladimíru Hejtmánkovi.
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