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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 do spolkového rejstříku. 

Již 4 roky se úspěšně AVTS prosazuje v různých vodoprávních řízeních nebo v řízeních o ochraně 
přírody a krajiny, kdy využívá změny vodního zákona č. 254/2001 Sb. v §15 (prostupnost vodních 
staveb) i v §36 (minimální průtoky pod jezy), kterou sama iniciovala. AVTS i v roce 2022 naplňuje 
hlavní činnost spolku, kterou je rozvoj vodácké turistiky a sportu na území České republiky, 
ochrana přírody a krajiny a ochrana, rozvoj památek a kulturních hodnot krajinného rázu.

Vodáctví i nadále zůstává zapsáno ve třech krajích na Seznamech nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury.

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 2022č č ů
• osoba starší 18 let: 14 +3

• firma nebo právnická osoba: 27 +2

• svaz nebo oddíl: 8 +2

z toho

• řádný člen: 34 +4

• přidružený člen: 15 +3

Pozn: index vyjadřuje změnu od roku 2021

innost spolku v roce 2022Č

Ú ast v ízeníchč ř
Větší část našich aktivit směřuje do účasti v různých řízení a to jak vodoprávních, územních, tak i 
povolení k nakládání s vodami nebo v rámci ochrany přírody a krajiny (posuzování vlivů na životní 
prostředí, povolování výjimek dle §56 pro zvláště chráněné živočichy, zásahy do významného 
krajinného prvku). Téměř každý týden přijde několik oznámení o zahajovaných řízení, z nichž 
obvykle jednomu či dvěma musíme věnovat pozornost. Celkově se jedná o desítky řízení, kterých 
jsme účastni, např.:

• MVE Vojkovice na Ohři – stavba příčné překážky v novém profilu řeky pod Dubinou s 
derivační elektrárnou, která odvede vodu z toku v délce 300 m a způsobí 300 m vzdutí. 
Zúčastnili jsme se územního řízení, kde jsme požadovali zastavení řízení až do doby, než 
bude vyřešena výjimka z ochrany zvláště chráněných živočichů. Řízení bylo nakonec 
přerušeno a investor musí zajistit několik nových stanovisek. V okolích obcích panuje proti 
této stavbě velká nevole a to včetně
obav ze zhoršení odtokových poměrů
při průchodu povodní. 

• MVE Dubina - stavba nového 4 m
vysokého jezu spojená s
odbagrováním toku v délce 310 m a do
hloubky přes 1,7 m na řece Ohři.
Investor si zajistil nová stanoviska,
která jsme v odvolání v roce 2021
napadli. Vodoprávní řízení je prozatím
přerušeno, než bude vyřešena výjimka
z ochrany zvláště chráněných
živočichů, což jsme požadovali. Dále
na ústním jednání v lednu nám bylo
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V Dubině má být vybudován 4 m vysoký a 
nebezpečný jez spojený s bagrováním toku



sděleno, že propust dlouhá přes 40 m nebude přístupná podél celé tratě, ale jen pohledem od 
nástupních a výstupních schodů umístěných nad a pod propustí. Celý prostor bude oplocen, 
aby nikdo nespadl z velké výšky. Toto jsme rozporovali s tím, že je to velmi nebezpečné 
řešení a navrhli pochozí plošinu podél propusti. Investor nejprve striktně odmítl naše 
požadavky, že nic měnit nebude, ale oslovili jsme Povodí Ohře, které naše požadavky 
uznalo, a snad dojde k nápravě. Dále jsme upozornili obec Kyselka na negativní dopady 
stavby na okolní domy a to díky až 10 000 jízd nákladních aut – prašnost, hlučnost, dopady 
na statiku domů u silnice, které budou odvážet říční sedimenty a další tisíce jízd budou 
nutné ke stavbě jezu. Obec Kyselka to neřeší a dopady na občany obce jí nevadí. 

• MVE Úpice - stále běží řízení o přestavbě jezu v Úpici, který má být opraven a koruna jezu 
navýšena o 0,5m. Původní nevyhovující biologické hodnocení, které má zmapovat možné 
ovlivnění chráněných živočichů stavbou a navrhnout podmínky pro minimalizaci dopadů, 
bylo přepracováno novou autorizovanou osobou (AO). Jenže, jak jsme zjistili, nová AO 
použila dle nás nevyhovující data z původního průzkumu a navázala na ně. Tím vznikl sice 
nový posudek, který je ale v podstatě jen rešerší minulé verze a má tak vážné vady včetně 
závěru posudku.

• Přestavby jezů na Svitavě v Brně - účastníme se řízení spojených s přestavbou několika jezů
v Brně na Svitavě, které mají být klapkové s rybími přechody. Snažíme se prosadit, aby rybí 
přechody byly průjezdné i vodákům. 

• Vyjadřování k přestavbách jezů Solivárna, Mrskoš, Karlštejn, Chřenovice, Dolany, Lenešice 
a mnoha jiným.

• Dali jsme několik podnětů na autorizované osoby k ministerstvu životního prostředí, které je
autorizuje, za nekvalitně zpracované posudky a též několik podnětů k ČIŽP.

Splutí Bílého Labe
Bílé Labe, které protéká Krkonošským národním parkem, bylo ještě do nedávna zakázáno splouvat. 
Sice je správa parku k vodákům velmi přívětivá, na rozdíl o jiných, a zpřístupnila většinu svých 
toků pro neorganizovaná splutí, ale u Bílého Labe se tak nestalo. Panovala zde obava, aby vodáci 
neporušovali zákaz vjezdu a nesnažili se dostat auty na nástupní místo. AVTS ale podala žádost o 
výjimku z návštěvního řádu s tím, že jsou vodáci ochotni si své lodě na místo donést. Správa parku 
výjimku schválila za určitých podmínek, kdy je nutné být např. členem AVTS a  předem se 
registrovat. Více o splutí toku je na speciální stránce. Jedná se tak o významný posun v důvěře mezi
AVTS a orgány ochrany přírody.

Metan v jezových zdr íchž
Na základě výzkumu pracovníků UPOL, který jsme objevili, upozorňujeme ve svých stanoviscích 
na hromadění a uvolňování metanu v jezových zdržích. Je až 150x vyšší, než z tekoucí řeky. MVE 
tak nejsou zcela bezemisní, protože díky jezům produkují množství skleníkových plynů, které by 
přitom měly snižovat, protože se nespálí tolik uhlí při výrobě elektrické energie. 
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https://www.raft.cz/Clanek-Jezove-zdrze-produkuji-az-150x-vice-metanu-nez-tekouci-reka.aspx?ID_clanku=2373
https://avts.cz/labe.aspx
https://www.raft.cz/Clanek-Staci-jeden-posudek-a-chraneni-zivocichove-neexistuji.aspx?ID_clanku=2367


Propagace a bezpe nostč
AVTS pravidelně publikuje souhrn a detaily jednotlivých řízení na raft.cz, nase-voda, ekolist.cz, 
mrk.cz a také ve vodáckém časopise Pádler. Spolupracujeme intenzivně s AOPK i ČRS v oblasti 
ochrany přírody a krajiny, usilujeme o vytvoření standardu bezpečné propusti pomocí normy či 
jiného závazného dokumentu a zároveň iniciujeme výzkum v oblasti jedné společné rybo-vodácké 
propusti. Společně s rybáři jsme navštívili náměstka ministerstva životního prostředí, kde jsme 
jednali o problémech na řekách a
legislativních změnách.

Dary a Sbírky 
Sbírka Zachraňte vodáctví v ČR na
portálu darujme.cz pokračovala i v roce
2022. Díky publikování detailů z různých
řízení se vodáci více zapojovali do
darování financí na provoz AVTS. 

Získali jsme i dary od některých půjčoven
(Bisport, Půjčovna Metuje), které zavedly
systém odvodu 10 Kč z každé půjčené
lodě. Tímto způsobem přispívají i
rekreační vodáci, které bychom jen velmi
složitě oslovovali.
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Hospoda ení v roce 2022ř
Údaje v tisících Kč

A. Příjmy Hlavní Celkem
Prodej zboží
Prodej výrobků a služeb
Příjmy z veřejných sbírek 113 113
Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky 253 253
Přijaté členské příspěvky 130 130
Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů
Ostatní 20 20
Průběžné položky
Kursové rozdíly
Příjmy celkem 516 516

B. Výdaje
Hlavní Celkem

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Materiál
Zboží
Služby 414 414
Mzdy
Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
Ostatní osobní výdaje 31 31
Ostatní 28 28
Průběžné položky
Kursové rozdíly
Výdaje celkem 473 473
Rozdíl příjmů a výdajů 43 43

A. Majetek Ke dni minulého Ke dni běžného
účetního období účetního období

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Finanční majetek
Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
Peněžní prostředky na bankovních účtech 347 390
Zásoby
Pohledávky
Úvěry a zápůjčky poskytnuté
Ostatní majetek
Majetek celkem 347 390
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Stav k 
rozvahovému

Stav k 
rozvahovému

B. Závazky dni minulého dni běžného
účetního období účetního období

Závazky
Úvěry a zápůjčky přijaté
Závazky celkem
Rozdíl majetku a závazků 347 390

Záv remě
AVTS již standardním způsobem postupuje v mnoha různých řízení, kdy hájí zájmy vodáků a 
přírody, a získala si dostatečný respekt jak u státních podniků tak i v rámci ochrany přírody. V nich 
často odhaluje zkreslené posudky od autorizovaných osob, na které pak podává podněty k jejich 
autorizačním autoritám. Účastní se též zasedání různých komisí souvisejících se stavbami na 
řekách. S AVTS jsou již konzultovány přípravy nových vodních staveb v rámci projektů, do kterých
pak implementujeme požadavky na sportovní propusti a přenášení příčných překážek. AVTS se též 
snaží rozšiřovat možnosti na splouvání toků v chráněných oblastech, ale též podniká kroky, které 
vedou ke stavbám nových tréninkových míst.
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