Představujeme
Malostranskou slalomovou dráhu s divokou vodou v Plzni…

připravujeme: Malostranská slalomová dráha s divokou vodou v Plzni

již realizováno: slalomová dráha Roudnice n. L. /

playspot Kalikovský mlýn v Plzni

„Jestliže platí přísloví „co Čech, to muzikant“, pak platí také přísloví „co Čech, to vodák“. Ve
větších městech v ČR už proto existuje terén s divokou vodou, tedy slalomová dráha;
v Brně, Olomouci a druhá v Praze-Troji se připravuje.
V Plzni připravuje slalomovou dráhu předseda spolku „Malostranská slalomová dráha
s divokou vodou v Plzni“ Jakub Helus, který v roce 2014 dokončil a dnes s místními kanoisty
provozuje novou slalomovou dráhu v Roudnici nad Labem. Projednávání bez podpory vedení
města a jeho politiků jsou však mimořádně složitá a zdlouhavá.
Pro získání široké a jednoznačné podpory politiků potřebujeme jako vodáci projevit
početnost a sílu. Proto si tímto dovolujeme požádat všechny oddíly z Plzně a Plzeňského či
Karlovarského kraje o vyslovení podpory projektu Malostranské slalomové dráhy v Plzni
nebo v jejím blízkém okolí. Jedná se o sportoviště s velmi širokým využitím, o obecně
prospěšný a nevýdělečný projekt. Následně budeme žádat politiky prakticky ze všech stran
o zařazení dráhy do volebního programu. Na podzim jsou volby a je tedy nejvyšší čas. Bylo
by neodpustitelné, kdybychom projekt neprosadili teď. Bez dotace z EU, poskytované až do
výše 90% nákladů, je projekt hůře realizovatelný. A evropské dotace budou postupně končit.
Malostranská slalomová dráha má být s délkou cca 300m umístěna na loukách mezi Škoda
sport Parkem a řekou Radbuzou, potřebný spád 2,5m tvoří jez Doudlevce a případnou
chybějící vodu pro dráhu s návrhovým průtokem 12 m3/s bude dočerpávat ve zpětném
chodu vodní elektrárna Doudlevce.
Provozní doba bude podobná, jako ve Vrbném u Českých Budějovic či v Roudnici nad Labem,
tj. od jara do podzimu ve všední dny průměrně 3 hodiny a 6 hodin o víkendu, poplatky
předpokládáme maximálně ve výši 100Kč na celý den, popř. s výhodnějším předplatným.

Doudlevecká slalomová dráha bude mít podobné hydrotechnické a vodácké parametry jako
v Roudnici, tj. parametry pro mezinárodní závody ve slalomu, sjezdu, raftingu, rodeu, SUPech
či pro tréning extrémního kayakingu, bude ovšem přírodního charakteru, vzhledem to budou
spíše středem průtočná jezírka.
Město Plzeň v současnosti zvažuje i jiné lokality pro výstavbu terénu na divoké vodě, které by
nebyly blokovány odborem životního prostředí magistrátu (což je zatím případ Doudlevec;
proti rozhodnutí životního prostředí budeme podávat opravné prostředky). Městu budeme po
vodácké a hydrotechnické stránce v tomto hledání, v podpoře projektu a v jeho následném
projektování maximálně nápomocni tak, aby případně vznikla kvalitní slalomová dráha jinde,
pokud bude projekt v Doudlevcích nadále u odboru životního prostředí neprůchodný.
Za cílem prosadit slalomovou dráhu se nyní s podporou vedení Českého svazu kanoistů,
s podporou předsedy vodáckého oddílu TJ UNION Plzeň Jiřím Mrkosem spojíme se všemi
vodáckými oddíly z okolí a po vyjádření jejich podpory vyrazíme za politiky. Za zmínku stojí, že
předchozí spolupráce s oddílem TJ UNION Plzeň umožnila, aby Jakub Helus realizoval na
podzim 2009 playspot pro rodeo na divoké vodě u Kalikovského mlýna, kde se každoročně
konají závody v rodeu, výcvik mládeže a také kurzy záchranářů.
V době, kdy se staví z veřejných prostředků podobně drahá sportoviště v odvětvích s řádově
menším počtem sportovců, máme velmi dobrou šanci.
V Plzni a okolí jsou tisíce vodáků provozující kanoistiku na divoké vodě, zázemí ve městě či
v kraji pro ně však stále chybí. Jen registrovaných vodáků v kraji je několik tisíc a další se
tomuto stále více oblíbenému sportu věnují individuálně.
Stačí projevit sílu, ke které prosím přispějte svým podpisem, a to buď v žádosti o členství ve
spolku Malostranská slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z.s. (členem spolku může být i
oddíl), nebo prohlášením o podpoře slalomové dráhy v Plzni (není většinou potřeba
projednávat s výborem či na valné hromadě oddílu). Uvítáme vyplnění a zaslání jedné
z přiložených listin (postačí emailem na jeden z kontaktů uvedených níže).
kontakt:

Jiří Mrkos, předseda TJ Union Plzeň, z.s. em. mr.kos@volny.cz, t. 602 948 338
Jakub Helus, předseda spolku, em. helus@renoenergie.cz, t. 608 22 09 22
www.plzensd.cz www.renokayak.cz

Předem děkujeme za Vámi vyjádřenou podporu!
Jiří Mrkos, Jakub Helus
Příloha:
 Prohlášení o podpoře Slalomové dráhy v Plzni, a to Malostranské slalomové dráhy s
divokou vodou v Plzni nebo Umělé slalomové dráhy umístěné jinde v Plzni či jejím
blízkém okolí
 Žádost o členství oddílu či spolku ve spolku Malostranská slalomová dráha s divokou
vodou v Plzni, z.s.

Prohlášení o podpoře Slalomové dráhy v Plzni,
a to
Malostranské slalomové dráhy s divokou vodou v Plzni
nebo
Umělé slalomové dráhy umístěné jinde v Plzni či jejím blízkém okolí

Hlavním účelem prohlášení je vyjádření podpory realizace a provozu Malostranské slalomové dráhy
s divokou vodou v Plzni, umístěné na řece Radbuze u jezu Doudlevce v ř. km 4,1, pravý břeh,
popřípadě Umělé slalomové dráhy umístěné jinde v Plzni či jejím blízkém okolí.

Důvodem je zejména absence terénu s divokou vodou pro provozování kanoistiky na divoké
vodě a přidružených sportů v Plzni, Plzeňském či Karlovarském kraji, což má negativní vliv
zejména na možnosti rozvoje mladých a nadějných závodníků nebo sportovců, provozujících
tento sport individuálně nebo rekreačně, a na sportování mládeže a volnočasové aktivity
mladých vůbec. Zároveň jsme si vědomi, že nyní může být poslední šance tento projekt
zhotovit s použitím dotací z EU.

Název oddílu, spolku: …………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………
Identifikační číslo:

………………………..

Jméno a příjmení zástupce:

……………………………………….

Počet členů:

………………………..

Kontakt:

telefon. ………...……. ,
email: ……………..@.........................

Podpis + razítko (pokud se používá): …………………………………….
Datum:

………………………

Žádost o

členství oddílu či spolku
ve spolku Malostranská slalomová dráha s divokou vodou v Plzni,
z.s.
Účelem (hlavní činností) spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak kanoistiky na
divoké vodě, její organizace, řízení, propagace a další s tím související úkoly, a za tím účelem zejména
všestranná podpora přípravy a následné realizace a provozu Malostranské slalomové dráhy s divokou
vodou v Plzni, umístěné na řece Radbuze u jezu Doudlevce v ř. km 4,1, pravý břeh.
Vyplněním a podepsáním této přihlášky žádám na základě stanov spolku o členství právnické osoby ve
spolku Malostranská slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z.s. (dále jen „Spolek“).
Členství ve Spolku vzniká schválením výkonným výborem a potvrzením této žádosti, o čemž
budete informováni e-mailem.
Svým podpisem zároveň uděluji souhlas se zpracováním a evidencí v této žádosti uvedených údajů vč. Případných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb. Souhlasím s tím, aby
Spolek zpracovával a evidoval případné osobní údaje zde poskytnuté v souvislosti s členstvím právnické osoby (oddílu),
kterou zastupuju a činností ve Spolku.
a)
Dále souhlasím s tím, že Spolek je v nezbytných případech oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje (dotační
žádosti apod.).
b)
Osobní údaje, včetně rodného čísla, je Spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství ve Spolku.
c)
Souhlasím s tím, že zde sdělené osobní údaje budou poskytovány partnerům projektu a budou případně zveřejněny
na webových stránkách spolku.
Prohlašuji, že jako zástupce právnické osoby jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení § 11
zákona č. 101/2000 Sb.

Název oddílu, spolku: …………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………
Identifikační číslo:

………………………..

Jméno a příjmení zástupce:

……………………………………….

Počet členů:

………………………..

Kontakt:

telefon ………...……. ,
email ……………..@.........................

Podpis + razítko (pokud se používá): …………………………………….
Datum:

………………………

Potvrzení o schválení výkonným výborem: podpis předsedy ……………….,….
dne

…………………...

