
Konec táborů u vody? Změna je ještě možná, ale potřebujeme Vaši spolupráci! 

Vážení pořadatelé táborů „na zelené louce“, 

možná pamatujete na zprávy, které od nás pronikly do médií minulé léto, kdy jsme upozorňovali, že 

jsou některé tábory u řek a potoků zakazovány, resp., že se k jejich pořádání negativně vyjadřují obce 

a povodí a upozorňují na to, že vodní zákon zakazuje tábory konat. Dříve to šlo a najednou to nejde? 

V čem je problém? Ten problém pro tábory představuje vytýčení Aktivních zón záplavových území. 

Viz odkazy na články na Adamu, popřípadě reportáže: 

http://www.adam.cz/clanek-2016070008-mzp-rozhodovani-o-jednotlivych-stanovych-taborech-u-

vody-v-zasade-prislusi-obci.html 

http://www.adam.cz/clanek-2016070017-kdo-povoluje-nebo-zakazuje-tabory-v-cr.html 

Možná i víte, že nám k problému poskytl stanovisko ministr životního prostředí Richard Brabec, kde 

uvádí, že by to bylo za určitých podmínek přeci jen možné: 

http://crdm.cz/download/mailing/20170407/1467644444_sb_162224.pdf 

Výklad je jistě vhodné použít, nicméně v praxi však úředníci odmítají nést odpovědnost, kterou by 

v případě souhlasného stanoviska k táboru, který je vybudovaný právě v aktivní zóně záplavového 

území, museli převzít na sebe. 

Zákon je v tomto neúprosný, a pokud nebude upravený, je šance na návrat do stavu před vytýčením 

aktivní zóny záplavového území mizivá. Odstranění zón je teoreticky možné, ale vůli jsme k tomuto 

u zodpovědných resortů nezaznamenali. 

Na včerejším jednání, které svolala 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (viz 

http://www.adam.cz/clanek-2017040014-budeme-smet-dal-taborit-podel-rek.html) se dohodli 

zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství na úrovni 

náměstků ministrů, že mají vůli hledat takové legislativní řešení, které umožní zachovat pořádání 

táborů na místech, kde se konaly doposud. Jde o to, aby tradice nebyla přerušena a aby organizace 

komunikovaly dále se správci povodí a odbory životního prostředí s cílem eliminovat negativní zásah 

do přírodního prostředí údolní nivy i toku samotného. 

Pro zdůvodnění změny v textaci vodního zákona potřebujeme i vaší spolupráci. 

Pokud chcete pomoci, postupujte podle návodu níže: 

1. Zjistěte, zda váš tábor zasahuje do AZZÚ (Aktivní zóny záplavového území). Náhledová mapa 

je na adrese: http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html Jedná se 

o vrstvu v mapě, která se zobrazí, až po několikerém zvětšení. Jedná se o červeně šrafovanou 

plochu. Viditelnost vrstvy se pod výřezem mapy vypíná a zapíná. Zkontrolujte, zda jí nemáte 

vypnutou. Jedná se o zaškrtávací políčko s popisem: aktivní zóna záplavového území 

pro Q100. 

2. Pokud tábor v zóně nemáte, tak hurá! Může to být tím, že jste dostatečně vysoko od hladiny 

vody a tvar údolí umožňuje rozliv. Nebo na daném toku ještě AZZÚ nebyly stanoveny a pro 

jistotu se optejte starosty nebo na povodí zda se zonace na vašem toku neplánuje. 

3. Pokud v zóně jste, věřte, že máte nebo budete mít problém, pokud si plánujete ještě někdy 

na louce tábořit. Patrně se vás to nedotkne při nějakém víkendovém pobytu, ale 

o prázdninách, kdy údolí procházejí kontroly z povodí nebo obcí, to již může být horší. Je 
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jedno, zda se jedná o louku ve vašem vlastnictví, půjčenou, pronajatou. To nehraje roli. 

Regulace určitých činností vodním zákonem platí pro všechny. 

4. Napište prosím číslo parcely, katastrální území, identifikaci vaší organizace, popřípadě 

organizační jednotky (oddílu, klubu, družiny apod.) 

5. Pokud již máte nesouhlasné stanovisko obce s odvoláním na vodní zákon, naskenujte a 

přiložte. Pokud se zatím obec, povodí či jiný orgán vyjádřil, byť zatím jen ústně, uveďte 

prosím stručný obsah sdělení. Uveďte, jak jste reagovali. (Například, že jste tábor posunuli, 

zrušili, nedbali jste požadavku povodí a tábor jste udělali nebo plánujete udělat apod.) 

Vše toto, prosím, odešlete na sekretariat@crdm.cz a jako předmět uveďte: Podklady vodní zákon 

Vaše odpovědi, prosím, zašlete do pátku 14. 4. Věc spěchá, protože zákon již prošel prvním čtením 

v poslanecké sněmovně, kde prochází technickou novelizací. Je tedy otevřený a existuje šance do něj 

zasáhnout. 

Díky za pomoc, 

Aleš Sedláček, předseda ČRDM 
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