Zápis z Vltavského semináře 22. 10. 2019
Přítomni: viz příloha 1 - prezenční listina
1) Zpráva o činnosti za uplynulé období.
2) Plány na příští rok: pokračovat v tradičních činnostech, vyústěním bude na podzim čištění Vltavy
a Vltavský seminář.
3) Čištění probíhá za přispění všech partnerů, s pomocí PVL, nově také v jarním termínu.
4) Pokračuje vývoj mobilní aplikace “navigace Vltava”.
5) Hodnocení uplynulé sezony:
a) Byl zaznamenán mírný úbytek lodí.
b) Návštěvnost je rovnoměrněji rozložena na celou sezonu, je významný pokles zejména ve
dříve kriticky zaplněném termínu Cyrilo-Metodějských svátků.
c) Tato skutečnost je patrná také z loňského sčítáníd) Problémem zůstávají plovoucí bary, řešení tohoto problému marně hledáme několik let,
chybí legislativní opora.
e) Obdobný problém jsou černé provozovny (naproti Pískárně) a neregulovaná reklama jak
na březích tak na mostech a lávkách.
f) Zůstává problém alkohol, jak na lodích/raftech, tak v samotných kempech, na mnoha
místech je velké množství reklam na alkohol, stává se tak synonymem pobytu na řece.
g) Novým fenoménem je hlasitá reprodukovaná hudba na plavidlech, zejména raftech.
h) Doprovodným negativním jevem je nevhodné, nezřídka agresivní chování “vodáků” v okolí
řeky ⎼ ve vlacích, ve městech.
i) Český Krumlov - apel na vodáckou veřejnost prostřednictvím vodáckého informačního
systému na vhodný oděv pro pohyb ve městě. Pocitově došlo ke zlepšení situace.
j) Padl dotaz zda je možné zveřejnit data ze sčítání ⎼ data ze všech ročníků proběhlých sčítání
jsou veřejně dostupná na webu www. sdruzeniprovltavu.cz.
6) Informace o aktivitách Jihočeské centrály cestovního ruchu:
a) Realizován projekt Vltava ⎼ řeka plná zážitků.
b) Nápad sčítat počet osob ve spolupráci s mobilními operátory – viz tisková zpráva příloha 2.
7) V médiích proběhla zpráva o plánech na zpoplatnění úseku Vyšší Brod ⎼ Boršov:
a) Představitelé měst o tom nikdy nejednali a jednat nehodlají, nevidí v této variantě žádnou
smysluplnou perspektivu.
b) Požadavek z Vyššího Brodu v žádném případě nezazněl.
c) Takovýto požadavek je nepřijatelný i z pohledu PVL jako správce toku, PVL pro takovýto
poplatek nevidí ani legislativní oporu.
d) Na úseku Lenora ⎼ Nová Pec to nepřineslo z našeho pohledu žádný užitek.
8) Vidíme další pole působnosti v osvětě ⎼ oživení a připomenutí vodáckých zásad a zejména
upozornění na možná nebezpečí, která vodákům jsou samozřejmě známa, nicméně dnešní
návštěvníci považují splutí řeky za naprosto bezpečné:
a) Možnost instruktážních kartiček se základními vodáckými pravidly.
b) Nápad natočit a vhodně prezentovat instruktážní videa.
c) Upozorňovat na možná nebezpečí ⎼ stromy v řečišti, zvýšený vodní stav, kameny apod.
9) Příští seminář uspořádáme opět na podzim 2020.
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