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VÝSLEDKY
RS Feva celkově (23 lodí)
1. Ondřej Baštář a Petr Pelnář TJ Lokomotiva Plzeň
2. Dan Viščor a Nela Viščorová TJ Lodní sporty Brno
3. Lucie Košatová a Matěj Iljuchin Český Yacht Klub 
 a Orthodocks Yacht Club
RS Feva dívky  (7 lodí)
1. Adéla Pešková a Kristýna Křenková TJ Lodní sporty Brno
2. Monika Křenková a Hana Trubačíková TJ Lodní sporty Brno
3. Adriana Šiknerová a Viktorie Benovičová YC CERE
RS 500  (14 lodí)
1. Eva Matoušková a Michaela Mertlová YC Neratovice/YC Regent
2. Jakub Dobrý a Tereza Dobrá Lokomotiva Plzeň
3. Patrik Škvařil a Jan Buchta TJ Lodní sporty Brno
RS Vareo  (5 lodí)
1. Pavel Otevřel TJ Lodní sporty Brno
2. Zbyněk Vaculka TJ Lodní sporty Brno
3. Radim Hartl TJ Lodní sporty Brno

VÝSLEDKY
25. 5. První vítr Skalice
8. 6. Za 5 minut 12 Skalice
22. 6. Slunovrat Měřín
20. 7. 12hodinovka Atlantida
27. 7. Vánoční regata Atlantida
3. 8. Modrá stuha Slap  Měřín
17. 8. Slapseidon Modrá loděnice
31. 8. Truc regata Modrá loděnice
7. 9. Regata Laguna Modrá loděnice
14. 9. Poslední vítr Skalice

Mistrovství Evropy, které bylo pro třídu Finn druhým kvalifi kačním závo-

dem, proběhlo od 13. do 18. května v Athénách. Ondřej Teplý na své 

„domácí“ vodě, kde dlouhodobě trénuje, nezajel vůbec špatný závod. 

Celkově skončil v kompletní světové konkurenci (84 závodníků) na 17. 

místě jako jedenáctý Evropan. Jenže vysněná kvalifi kace na olympiá-

du visela výše. Jelo se o pouhá čtyři místa, která vybojovaly Brazílie, 

Norsko, USA a Řecko. Domácí závodník Ioannis Mitakis skončil celkově 

dvanáctý o 21 bodů před Ondrou. Závod vyhrál Brit Giles Scott, druhý 

byl Andy Maloney z Nového Zélandu a třetí Maďar Zsombor Berecz. 

Ondrovi se nevydařil hlavně začátek regaty, kdy po slibném 12. místě 

v první rozjížďce přidal dva dojezdy přes třicet a předčasný start. Zby-

tek závodu zajížděl solidní výsledky v první dvacítce, dvakrát se vešel 

i do top ten. Jachtař roku 2018 a juniorský mistr světa Ondřej Teplý 

(24) z Jachtklubu Brno bude mít ještě jednu, i když velmi malou šanci 

se do Tokia kvalifi kovat. Pro Evropu totiž zbývá pouze jedno poslední 

místo, o které budou zbývající země – a je jich hodně – bojovat příští rok 

na jaře, pravděpodobně na světovém poháru v Janově. 

V Brně se o víkendu 11.–12. 5. jel závod Českého poháru lodních tříd RS Feva, 

RS 500 a RS Vareo, pořádaný TJ Lodní sporty Brno. Startovalo 14 lodí RS 500, 

23 lodí RS Feva a 5 lodí RS Vareo. 

Na mistrovství Evropy 
těsně za desítkou 

Kalendář Slapského poháru 2019 

Kiss My RS 
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O víkendu 11.–12. 5. Firebally a Cadeti zá-

vodili na Rozkoši. V sobotu se sice neodjelo 

nic, zato neděle byla pořádně větrná. A tak 

zdaleka ne všichni tvrdé podmínky zvládli. 

Ve třídě Fireball si s nimi nejlépe poradila 

posádka Jiří Parůžek (Jachtklub Toušeň) 

a Jakub Košvica (LS Brno), která za sebou 

nechala celé závodní pole 27 posádek. 

Ve třídě Cadet vyhráli Tereza Holubová (ČYK) 

a Anna Winklerová (Jachtklub Toušeň). Byl to 

velmi náročný závod. 

Letos začala série Supercup prvním závodem v Česku na Nových 

Mlýnech v termínu od 11. do 12. května. Na závod dorazili závodníci 

i z jiných končin, než bývá obvyklé. Mimo Čechů, Slováků a Maďarů 

přijeli také zástupci z Německa, Moldavska a Lotyšska. Důvodem bylo 

nadcházející Mistrovství Evropy, takže toho někteří využili k poznávání 

terénu. Celkově se přihlásilo 43 raceboardů, 29 mladých ve třídě Bic 

Techno, šest ve třídě RS:X a dalších šest jelo na formuli. V sobotu se 

síla a směr větru měnily z hodiny na hodinu, takže se podařilo odjet jen 

jednu celou rozjížďku za větru okolo 5–6 m/s. V neděli se zamračilo, 

ochladilo a předpověď slibovala silnější vítr. Na začátku byl však vítr 

spíše slabší okolo 3–5 m/s. V těchto podmínkách se odjely první dvě 

rozjížďky (ve druhé začal vítr mírně zesilovat). Po přestávce se jely další 

dvě ve skluzových podmínkách. Na řadu přišly také rozjížďky pro formu-

le, kde je od letoška možné jezdit také na foilech. Ve třídě Raceboard 

vyhrál slovenský závodník Patrik Pollak před Karlem Lavickým a Pe-

trem Kučerou. Ve třídě Bic Techno 293 zvítězil David Drda, druhá byla 

Maďarka Anna Morvai a třetí Kristýna Piňosová. Ve třídě RS:X skončila 

za dvěma Maďary třetí Kateřina Švíková a formuli opanoval Jakub Zima 

před Martinem Sladkým a Markem Raškou. 

68 Optimistů a 10 lodí třídy 420 se v sobotu 4. 5. posta-

vilo na start Českého poháru na Rozkoši. Zima a v neděli 

i silný vítr řádně prověřily připravenost našich nejmenších 

závodníků. V sobotu se odjely čtyři rozjížďky v jižním větru 

o síle 3–6 m/s. V neděli se pořádně ochladilo, severní vítr 

přidal na síle (6–8 m/s), a tak byly tři rozjížďky pro děti 

těžkou zkouškou, zvlášť pro ty nejmenší. Děti ze SPS, které 

mají za sebou již několik soustředění a závodů na moři, si 

s podmínkami poradily hravě a předvedly mnoho zajímavých 

soubojů. Zvítězil Adam Jaroš (MYK) před Lukášem Krausem 

(JK Česká Lípa) a Vojtěchem Tlapákem (SK Štětí). Na čtvrtém 

místě byla první dívka – Kristýna Flosmanová (TJ Jiskra Tře-

boň). Ani pro mladé závodníky třídy 420, kteří se v posledních 

dvou letech rekrutovali z řad Optimistů a Cadetů, to nebylo 

jednoduché. Zvítězila posádka Lukáš Wehrenberg (YC Klad-

no) – Tobiáš Kraus (JK Česká Lípa), druhé byly sestry Zuzana 

a Eliška Vychovy (YC Neratovice) a třetí Aneta Páleníčková 

(YC CERE) a Klára Postránecká (YC Neratovice).

Fireballistická 
Rozkoš 

Czech Supercup 2019 

Povedená 
Jarní premiéra 
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O víkendu 11.–12. 5. se v Praze konal druhý díl seriálu České 

jachtařské ligy. Na start této klubové soutěže se postavilo 11 týmů. 

Posádky se během závodu střídají na šesti lodích Melges 24. 

„Sobotu jsme strávili zahálením v klubu, vítr se na vodě ani nehnul. 

Odpoledne přišla slušná bouřka, která v Praze vyplavila spoustu 

sklepů, padající strom ve Žlutých lázních vážně zranil fotografku, 

která dorazila na závody dračích lodí. Na neděli jsme čekali pěknou 

předpověď – severní vítr, který je téměř jediným stabilním větrem 

na Vltavě. Od rána foukalo poměrně svižně, zpočátku jsme se museli 

s Melgesem trochu skamarádit, manévry i jízda na kurzu byly hodně 

náročné, spíš jsme bojovali sami se sebou, než závodili. V dalších 

rozjížďkách se nám střídavě dařilo a posádka okusila, jaké to je, 

jet několikrát na jedničce, dvojce, nebo jak Melges letí s genakrem 

ve skluzu. Osobně jsem měl radost z toho, že se mi dařilo i v po-

měrně silném větru a ve skluzu házet halzy bez toho, že bychom 

šli do vody,“ popsal své prožitky Tomáš Karas, kormidelník týmu 

z Jachtklubu Brno, který bral bronzovou medaili. Zcela suverénně 

zvítězil tým RODOP s kormidelníkem Tomášem Musilem, druhý byl 

konzistentně jezdící Petr Fiala se Spolanou Neratovice.

Témeř sto závodníků ve čtyřech lodních 

třídách se i letos zúčastnilo jednoho z největ-

ších tuzemských závodů – Pálavské regaty. 

První květnový víkend tak prostor YC Dyje 

na Nových Mlýnech ovládli Laseristi ve dvou 

třídách Standard a Radial, Finnaři i závodníci 

na lodní třídě Evropa, a to nejen z Česka, 

ale i ze Slovenska, Rakouska a několik jich 

dorazilo až z Itálie. Každý, kdo tuto regatu již 

zažil, ví, že může očekávat výborně zorgani-

zované závody, program pro sportovce i lidi, 

kteří se chtějí spíš bavit na břehu, a dobré 

povětrnostní podmínky. I letošní ročník se 

povedl po všech stránkách, jedině fotografi e 

lákající na slunné a teplé počasí se ukázaly 

být trochu zavádějící, jelikož nedělní poryvy 

přes 10 m/s přinesly ochlazení na přibližně 

5 °C. Celkově se ale podařilo odjet všech 

naplánovaných devět rozjížděk – první den 

čtyři ve větru kolem 6 m/s, druhý den navzdory celodenní-

mu bezvětří dvě podvečerní a v mrazivou a větrnou neděli 

zbylé tři. Na svoje si přišli vyznavači všech druhů počasí, 

vyhráli tak v podstatě nejuniverzálnější závodníci. 

HEBE SAILING TEAM se v rámci přípravy na mistrovství světa ORC 

2019, které se pojede v červnu v Šibeniku, zúčastnil 45. ročníku 

závodu Regata Due Golfi . Tato regata se skládá z jednoho offshore 

závodu – Memoriálu Burgato – a ze třídenních inshore závodů. Závody 

pořádá Yacht club Lignano. První offshore závod na 31,5 míle se star-

toval nedaleko pláže Lignano a zúčastnilo se ho 22 plachetnic v pěti 

třídách. Na palubě HEBE byla již téměř stabilní sestava: skipper Martin 

Trčka, majitel Zdeněk Jakoubek, Zdeněk Sünderhauf, David Kovařík, 

Petr Solař, Vojta Šindelář, Milan Tomek a Jiří Halouzka. „V závodě jsme 

postupně jeli stoupačku na kosatku č. 1, code zero, jib top. Po obrátce 

na první bóji jsme použili spinakr č. 2 a nakonec stoupačka do cíle 

s kosatkou č. 2, kde jsme dojížděli v sílícím větru kolem 16 uzlů. Na-

konec z toho bylo třetí místo celkově a první v naší třídě 3. Dojeli jsme 

6 vteřin před loňskými mistry Evropy v ORC lodí KATARINA II – byl to 

boj až do konce,“ popsal průběh závodu Zdeněk Sünderhauf.

Jachtařská liga v Praze 

Pálavská regata 

Vítězný Memoriál Burgato 

VÝSLEDKY
Třída Finn (26 lodí)
1. Jiří Hýža Jachtklub Brno
2. Václav Cintl JK Česká Lípa
3. Ladislav Hyrš JK Ostrava Poruba
Třída Laser Standard (23 lodí)
1. Viktor Teplý  Jachtklub Brno
2. Jakub Halouzka MYK
3. Štěpán Novotný JK Cheb
Třída Laser Radial (23 lodí)
1. Andrew Lawson JK Staré Splavy
2. Martina Bezděková Jachtsport Brno
3. Zdeněk Chlup  Jachtklub Brno
Třída Evropa (23 lodí)
1. Štěpán Sivý Slavoj Hluboká
2. Marek Směšný JK Prostějov
3. Pavel Bobek Baník Ostrava
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INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
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Druhý květnový víkend se uskutečnilo mistrovství Itálie a zároveň první závod 

série Challenge Cupu ve třídě 2.4mR.  Závod se jel v severoitalském letovis-

ku Jesolo kousek od Benátek. Luxusní jachtklub Porto Turistico di Jesolo se 

nachází v západní části města při břehu řeky cca 1 km od ústí do moře. „Orga-

nizace na břehu byla skvělá, zvláště co se týká gastronomie, též místa u mol 

byl dostatek. Horší to bylo s výjezdem a příjezdem do přístavu. Údajně podle 

nějakého nařízení se v Itálii nesmí na řekách plout pod plachtami. Před závo-

dem jsme se museli navázat a byli jsme taženi motorovými čluny ven na moře. 

Směrem ven se to dalo zvládnout. Avšak při návratu jsme se museli před ústím 

řeky opět navázat na motoráky. V příboji, kdy vítr od moře vytvářel poměrně vy-

soké vlny, to nebylo nic příjemného, ba naopak docházelo ke kontaktům lodí, 

nemluvě o dlouhém čekání na člun. První den se jelo ještě v poměrně slušném 

počasí, ve větru cca 5–8 m/s, s delšími vlnami do 1 m. Odjely se dvě rozjížď-

ky, všichni jsme čekali, že se pojede ještě 

další vzhledem k předpovědi na druhý den. 

Nestalo se tak. Večer se spustil silný déšť, 

vítr a prudce se ochladilo. Z toho důvodu byl 

závod v neděli v poledne ukončen a další 

rozjížďky se už nejely,“ popsal průběh závodu 

jediný český účastník Alexander Sadílek. 

Ve dnech 3.–5. května se konal na jezeře Großer Mü ggelsee 

22. ročník populárního závodu lodní třídy 2.4mR Berlin Cup. 

Zúčastnilo se jej 22 závodníků pod vlajkami Německa, České re-

publiky, Belgie a Rakouska. Flotilu zdobila účast německé legendy 

a dvojnásobného olympijského medailisty Ulli Libora a lodního 

konstruktéra a závodníka světového formátu v námořním jachtingu 

Karla Dehlera. Pomyslnou třešničkou na dortu byl paralympijský  

vítěz a osminásobný  mistr světa Heiko Kröger. Českou fl otilu repre-

zentovali Daniel Bína a Petr Čermák. „Pátek připravil stabilní seve-

rozápadní vítr o síle 16 uzlů s nárazy atakujícími 20uzlovou hranici. 

V průběhu dne slábl a na závěr se stočil na severový chod. Sobota 

stále držela gradientní severozápad o síle 10 uzlů s 15uzlový mi 

poryvy. V neděli nás čekala lehká bríza o síle 8 uzlů a stočila se 

od severu,“ popsal podmínky Daniel Bína. Heiko Kröger všem uká-

zal, komu patří jachtařský  trůn. Daniel Bína skončil stříbrný, bronz 

bral Karl Dehler. Petr Čermák obsadil 10. místo.

Tuto dnes již tradiční akci si užívali lidé v Nym-

burku od 8. do 12. května. Pořádá ji společnost 

Pruh Polabí, která je jedním z iniciátorů renesance 

vodního turismu. Lodě na Labi mají už svůj věhlas, 

a to nejen v Nymburce. Letos šlo už o sedmý 

ročník této hojně navštěvované akce. „Před sedmi 

lety jsme se rozhodli, že se pokusíme nějakým 

způsobem zpropagovat Labe, vodní cesty a turis-

mus, takže návštěvníci mají možnost se proplout, 

rychlými čluny, kajutovými a výletními loděmi,“ 

uvedl Pavel Hlaváč, hlavní organizátor akce. „My 

jsme se vypravili na tuto akci, abychom si sami 

zažili, jaké to je, když přijede turista a má možnost 

dostat se na loď a projet se po Labi. Já jsem za to 

ráda, líbí se mi to moc a myslím si, že jde o odvětví 

turistiky, kde máme veliký potenciál a je potřeba se 

mu věnovat,“ řekla Jaroslava Pokorná Jermanová, 

hejtmanka Středočeského kraje. „Jeďte se podívat 

třeba do Polska, Německa nebo do Francie. 

Všude vidíte, kde je řeka, tak tam to žije," upozornil 

Pavel Hlaváč. Středočeský kraj usiluje o to, aby 

na Vltavě i na Labi vzniklo asi deset nových 

přístavišť. „Já už o to bojuji zhruba 15 let a za 15 let 

se neudělalo vůbec nic," vysvětluje Pavel Hlaváč. 

„Středočeský kraj to sice plánuje, nicméně jediný, 

kdo může stavět na vodě, je Státní plavební správa 

nebo Ředitelství vodních cest, samozřejmě jsme 

nápomocní, děláme pro to maximum. Teď se nám 

povedlo rozhýbat spolek Středočeské vodní cesty, 

takže si od toho slibujeme, že se to teď rozeběhne 

a výsledky budou ve velice krátké době vidět," řekl 

Martin Draxler, radní Středočeského kraje. V po-

slední době Středočeský kraj navázal spolupráci 

s Ústeckým i Jihočeským krajem. V obou přípa-

dech řeší podepsaná memoranda, kromě jiného 

i úzkou spolupráci při výstavbě infrastruktury 

na Labi i na Vltavě. 

Mistrovství Itálie 
ve třídě 2.4mR 

Berlin Cup 

Nymburk hostil Lodě na Labi 

VÝSLEDKY
1. Antonio Squizzato  ITA
2. Elena Polo ITA
3. Stefano Maurizio ..... ITA
5. Alexander Sadílek  CZE
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Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) 

dokončila klíčový materiál, který se má stát pro 

všechny zainteresované subjekty návodem 

postupu a směru rozvoje Vltavy jako jednoho 

turistického produktu od pramene na šumavské 

Kvildě až po labský soutok u Mělníka. Hlavním, 

společným a sjednocujícím cílem nové „vltavské 

bible“ je zvýšení návštěvnosti, rozvoj turistické 

infrastruktury a udržitelnost cestovního ruchu, 

po celém jejím 430 kilometrů dlouhém toku. 

„Vltavská vodní cesta je produkt mezinárodního 

významu, který posiluje mezikrajskou spolupráci, 

spojuje subjekty cestovního ruchu a místní oby-

vatele, generuje nové podnikatelské příležitosti 

a pro turisty a návštěvníky nabízí vysoce kvalitní 

služby s atraktivním okolím ke strávení dovolené. 

Vodní cesta se stane novým letním rezortem 

po celé její délce a bude místem, ve kterém si 

zdejší obyvatelé i turisté umí život užít ve vzájem-

ném souladu, společně interagují a sdílejí zážit-

ky,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek. Snaha 

prezentovat a rozvíjet Vltavu jako jeden ucelený 

atraktivní turistický cíl od Šumavy až po Mělník 

byla inspirací k vytvoření společného nadregio-

nálního projektu Jihočeského a Středočeského 

kraje „Vltava, řeka plná zážitků“. Jeho iniciáto-

rem a garantem je JCCR, jejím partnerem pak 

Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR). 

Projekt se ovšem netýká pouze vlastní řeky jako 

vodní cesty, ale i jejího okolí, cyklotras, památek 

a dalších atraktivit. „Vltava je národní řekou, která 

každoročně spojuje mnoho lidí s podobným zá-

jmem. Nejpopulárnější je její splouvání na lodích, 

ale oblíbené jsou i pěší výlety podél břehu nebo 

sledování toku vody ze sedla jízdního kola,“ 

poznamenal Polášek. Marketingová strategie 

Vltavská vodní cesta 2022 počítá do roku 2022 

se zdvojnásobením počtu proplavených lodí. Ze 

stávajících asi 57 000 na 115 000. Dalším z cílů 

strategie je rovnoměrné vytížení vodní cesty 

v průběhu sezony. „První etapa projektu ukazuje, 

u jakých prvků začít, jak by měl vývoj této 

činnosti pokračovat, jaké efekty se projeví rychle 

a na kterých bude nutné pracovat dlouhodoběji. 

Jen společná práce s jasným cílem bude mít ten 

správný efekt na udržitelnost cestovního ruchu 

v této lokalitě. Řeka Vltava má obrovský potenci-

ál přitáhnout mnoho návštěvníků nejen na vodu 

samotnou, ale i do jejího širšího okolí. Naším 

cílem je co nejvíce ovlivnit, aby návštěvníci byli 

ve správnou dobu na správném místě,“ dodal 

Polášek. Před dokončením je audit mapující 

stávající služby, které jsou podél Vltavy nabízeny, 

infrastrukturu, řešení odpadů a řadu dalších 

věcí. Projekt počítá s těsnou kooperací krajů se 

státními, regionálními a komunálními institucemi, 

podnikatelským sektorem, turistickými oblastmi 

a dalšími partnery.

Sjezdy na spouštění lodí, přístaviště, kotviště 

a plně vybavené mariny se zázemím pro vypou-

štění odpadu, tankování i další servis a lodní 

komory tam, kde je to potřeba. Jaký je dnes stav 

v této oblasti? Více než žalostný. Výborně o tom 

vypovídá statistika, kterou zveřejnil pan Podzimek 

ve Vodních cestách a která ukazuje, kolik se 

toho okolo vody postavilo od poloviny 19. století 

do dneška. Za posledních 30 let jsou to jen zlom-

ky předchozích investic.

V současnosti je asi největší problém, že „voda“ má 

dva pány a ani pro jednoho to není ani hlavní vedlejší 

zájem, ale leží zcela na okraji jejich úkolů. U mini-

sterstva dopravy jde hlavně o dálnice a železnice, 

u ministerstva zemědělství zase o zemědělství. Voda 

je k němu potřeba, aby proběhly dotace, že jí bylo 

moc nebo málo. Že by ale někoho na MZ zajímalo, 

zda lze pohodlně spustit loď na vodu nebo kde kotvit, 

kde doplnit palivo, je jen těžko představitelné, takže 

je pochopitelné, že je současný stav takový, jaký je.

Ministerstvo dopravy připravilo Koncepci vodní 

dopravy, která konečně systematicky defi nuje 

konkrétní opatření, jak situaci vodní dopravy zlepšit. 

V roce 2017 vzala vláda ČR tuto Koncepci na vědo-

mí. Těžko říct, co si pod tím představit.

Už v roce 1998 ministerstvo dopravy pro realizaci 

rozvoje vodních cest i správu a rozvoj státních pří-

stavů zřídilo organizační složku Ředitelství vodních 

cest, které za tu dobu postavilo řadu důležitých 

staveb za 7 miliard Kč. Podle informací z ŘVC se 

řada dalších akcí připravuje.

Místo toho, aby se realizovala transformace 

ŘVC na státní příspěvkovou organizaci podle 

novely zákona o vnitrozemské plavbě ze 

září 2017 a tato organizace nejen intenzivně 

budovala potřebné stavby na vodních cestách, 

ale i provozovala nutné veřejné služby pod-

nikatelům v přístavech a navazující logistice, 

rozhodli ministři zemědělství a dopravy dne 

5. prosince 2018, že veškerá investiční činnost 

bude převedena z rezortu dopravy do rezortu 

zemědělství a budování nových vodních cest, 

přístavů, služeb a další veřejné infrastruktury 

pro provozování vodní dopravy se převede mezi 

čtyři různé státní podniky Povodí.

Povodí dnes nestíhá vyřizovat běžnou agendu 

a známe případy, kdy se žadatelé o místa kotvení 

nedočkají ani běžného vyjádření řadu měsíců 

až let. Povodí ani nemá zákonem v kompetenci 

zlepšování podmínek pro vodní dopravu, služby 

přístavů a podporu podnikatelů k vyššímu 

využívání vodních cest k dopravě. Financování 

a kompetence za rozvoj dopravní infrastruktury 

přitom zůstane v rezortu dopravy, avšak vlastní 

realizace v jiném rezortu – zemědělství.

Je evidentní, že decentralizací přípravy a reali-

zace staveb a rozdělením mezi různé podniky se 

podstatně zkomplikuje jejich koordinované řešení 

a dojde k dalšímu prodlení v budování vodních 

cest. Jen v dalších letech se mají vybudovat 

po dvou plavebních komorách na Labi, Vltavě 

i na Baťově kanále. Proč se bude rozpouštět vy-

budovaný specializovaný tým odborníků na ŘVC, 

který postavil čtyři zdymadla, přístavy, přístaviště 

a další stavby pro vodní dopravu, který by přitom 

měl intenzivně pracovat jako jeden muž na těchto 

plánovaných vodních komorách? 

Také by řada majitelů lodí i fi rem ocenila, kdyby 

bylo v Praze, ale i na dalších vodách, kde kotvit 

a kdyby měli všichni stejně dostupné veřejné 

služby. Ať ŘVC buduje a provozuje nové zázemí 

pro bezpečné tankování lodí, odběr odpadů, 

inovativní přístavy, zavádění alternativních 

paliv a další podporu uživatelům vodních cest, 

aniž by se tyto služby rozdrobily mezi různé 

organizace, kde je plavba v žebříčku priorit až 

na zadních pozicích. Místo organizačních změn 

by bylo užitečnější, kdyby ministři dopravy 

a zemědělství odsouhlasili pokračování připra-

vených projektů v časech a termínech, kterých 

se máme šanci dožít. 

 Text Daniel Guryča

Strategie rozvoje Vltavské vodní cesty 

Lodě potřebují zázemí 
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