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Vážený pane Doktore, 

velmi nepříjemně mě překvapil Váš zápis z jednání na SPS  dne 12.3.2013.  Mrzí 
mě, že píšete o ČSVM jako o nesmyslně argumentujícím.  

 
Český svaz vodního motorismu byl ten, kdo vyvolal diskuzi na téma zvýšení 

bezpečnosti trénující mládeže na Vltavě, přestože problémy s motorovými čluny jsou 
zejména na vaší straně a to především z neznalosti Řádu plavební bezpečnosti vašich 
členů.  Z našich úst zazněla řada návrhů na kompromisní řešení, avšak vy se odmítáte 
přiklonit k jakémukoliv ústupku nebo návrhu.  Jediná vaše myšlenka je zcela zastavit 
provoz motorových plavidel v době, kdy vy trénujete, což se zdá naopak zcela nesmyslné 
nám. Můžeme tedy žádat zastavení vašich tréninků až bude trénovat naše mládež? Byli 
jsme překvapeni, že z Vaší strany nedošlo k pochopení, proč ke konfliktům dochází. Zcela 
mě pak zaráží fakt, že jak Vy tak i pan Kejval neznáte základní pravidla plavebního 
provozu, Řádu plavební bezpečnosti, vyhlášek a zákonů. Vzhledem k tomu, jak dlouhou 
dobu se oba „pohybujete“ na řece je to skutečně zarážející. Není pak divu, že tato 
neznalost je i u „obyčejných“ závodníků a trenérů. Na toto jednání jsme šli s cílem domluvit 
resp. vyjasnit obecně závazná pravidla pro všechny účastníky plavebního provozu a tím, 
tak před začínající sezónou předejít možným nejasnostem při pohybu na řece. Bohužel 
jednání mohou být úspěšná pouze tehdy, pokud obě strany mají stejný cíl.  

Je nám jasné, že celá tato situace velmi stíží ne-li znemožní přijetí ČSVM do ČOV, 
o což jsme před časem požádali, i když jako zakládající členové mezinárodní organizace 
U.I.M. uznávané MOV, na to máme právo. Bezpečnost na řece je pro nás však důležitější, 
ač se Vám to možná takto nejeví. Naše děti trénují ve vestách, v helmách, trenéři mají 
vybavené lodě dle vyhlášky a to i přesto, že oproti bohatě dotovaným olympijským 
sportům se staráme o děti s minimem peněz. Jsme pyšní na fakt, že se nám i přes 
odmítnutí udělení záštity paní Chudomelové z Magistrátu hl.m. Prahy, podařilo loni 
uspořádat v Praze Mistrovství světa dětí Formula Future s účastí 11 zemí. Stále nás 
ovšem udivuje, že jediná úřednice rozhodne o tom, který sport je nebo není kontroverzní a 
sama rozhodne o neudělení záštity (o finanční účast jsme nežádali).  Myslíme si, že šlo 
především o děti, o náplň jejich volného času, a její postoj byl více než neprofesionální a 
nebyl v souladu s projektem „Praha sportovní“.  

 
Snažíme se vychovávat mládež stejně jako netechnické sporty a to by pro nás 

všechny mělo být to hlavní.  
 

Tento dopis směřuji pouze Vám a v kopii panu Petru Břízovi. Nechci dále přilévat olej do 
ohně, našim cílem je se dohodnout a vzájemné třenice konečně pohřbít. Na Vaše 
vyjádření jsem však musel reagovat. 
 
S pozdravem 
 
Jiří Pěknice 
Předseda ČSVM 


