
Asociace vodní turistiky a sportu

Vodáci mohou řeky splouvat jen s malými omezeními

Vláda ČR na svém jednání dne 23. dubna 2020 přijala v rámci usnesení č.452  několik zmírňujících 
opatření v souvislosti se  šířením koronaviru, které se týkají pohybu na veřejných sportovištích, v 
přírodě nebo a na jiných veřejně přístupných místech. Z pohledu vodáckého sportu dochází ke 
změně pouze v tom, že už se mohou splouvat řeky ve skupinách s počtem do 10 osob, místo 
dosavadních maximálně 2 osob. Pokud přijmeme to, že venkovní sportoviště je i řeka, na což ale 
může být odlišný právní výklad, pak by mělo pro vodáky platit toto:

– jízda v kajaku  (C1, K1) bez omezení.
– jízda v kánoi C2 i s cizí osobou, pokud jsou od sebe 2 m. Toho lze docílit na běžných 

turistických kánoích, protože vzdálenost mezi sedačkami je přes 2 m.
– jízda na raftu stále jen pro členy jedné domácnosti. Na raftu nelze splnit podmínku, že cizí 

osoby budou od sebe vzdáleny minimálně 2 m.
– na lodi se splouvá zásadně BEZ roušky (na což platí výjimka), protože rouška by mohla 

znamenat vážné riziko v případě převržení.
– počet osob v rámci skupiny lodí nesmí přesáhnout 10, např. maximálně 5 kánoí v jedné 

skupině.
– umělé slalomové kanály jsou již delší dobu v provozu.

Na březích je pak nutné roušky nasadit, dodržovat 2 m odstupy a zbytečně se neshlukovat. Od 
pondělí 27. dubna navíc mohou otevřít obchody s velikostí do 2500 metrů čtverečních při dodržení 
dalších pravidel, což se týká téměř všech vodáckých prodejen nebo půjčoven. Vodácký sport tak 
může začít fungovat relativně s malými omezeními a z hlediska bezpečnosti je rozšíření na více lodí
ve skupině určitě přínosem. Pokud by se samostatně plující loď dostala do potíží, neměl by jí kdo 
pomoci. Proto je s ohledem na bezpečnostní pravidla doporučena  jízda minimálně 3 lodí, aby 
mohlo dojít k rychlé a efektivní pomoci ostatních v případě nehody.
Pohyb v přírodě je i doporučován z hlediska posílení imunity, a tak mohou vodáci plánovat svá 
splutí během následujících měsíců nebo letní dovolené.

Vodácké akce se hromadně ruší

Bohužel všechny jarní vodácké akce musely být zrušeny z důvodu koncentrace velkého počtu osob.
Nekonaly se tak akce, které mají téměř  50letou tradici, jako je např. 15 km po Divoké Orlici - 
Memoriál Václava Břízy. Vodáci se musí spoléhat na to, že snad na podzim se akce opět obnoví a 
bude možnost splouvat nebo konat turistické závody na atraktivních úsecích, jako je např. 
Hamerský či Vavřinecký potok.
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