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Majitelé motorových lodí i trenéři jachtařů uvolnění plavby vítají 
 
 
Uvolnění plavby se spalovacími motory dané vyhláškou č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a 
vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a 
podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, vítají jak majitelé rekreačních motorových člunů, kteří 
až dosud měli velmi omezené možnosti, kde se svými na českých vodách loděmi plout, tak trenéři 
jachtingu i dalších vodních sportů. 
 
„Na všech našich velkých vodních nádržích – Nových Mlýnech, Nechranicích i Lipně, které jsou pro 
jachting vhodné, byla až dosud plavba motorových člunů zakázána. Když jsme chtěli jet na závody 
nebo trénink, museli jsme vše naplánovat a s velkým předstihem žádat o výjimku pro konkrétní 
trenérský člun a přesný termín,“ říká Vojtěch Lambl, šéftrenér mládeže z pražského jachtařského 
klubu YC CERE. „Pokud se cokoli změnilo, byli jsme bez člunu a prakticky bez možnosti tréninku před 
důležitými závody. Nemůžete přeci nechat jezdit děti na plachetnicích na vodě samotné. Pokud by se 
plavba uvolnila, měli bychom daleko více možností pro trénink, jachtingu by se mohlo věnovat více 
dětí a jejich příprava by byla kvalitnější,“ vítá změny Vojtěch Lambl.  
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Podobně smýšlí většina trenérů nejen jachtingu, ale také veslování, kanoistiky a dalších vodních 
sportů. O výjimky pro provoz motorových člunů bylo nutné žádat také pro každé pořádané závody, 
při nichž jsou čluny potřeba při stavění tratí a rozhodování na vodě. Proto i pořadatelé závodů změnu 
vítají. 
 
„Až dosud jsme mohli se svými motorovými loděmi plout prakticky jen na Labi, Vltavě a Baťově 
kanálu, všude jinde byla rekreační plavba zakázána. Abychom mohli své lodě užívat a trávit na nich 
dovolené, museli jsme do zahraničí,“ stěžoval si Igor Pavlíček, majitel rodinného motorového člunu, 
který vozí na přívěsu za svým autem a většinu času s ním tráví v zahraničí. „Mám rád českou přírodu,  
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je krásná a z vodní hladiny ještě krásnější. Když se pro motorové čluny otevřely další vodní plochy, 
moc rádi je proplujeme,“ dodává. „Nechápu, proč se pořád mluví v souvislosti s motorovými čluny o 
hluku a emisích.  Většina z nich je tišší než jakýkoli automobil, s nímž ti, co nejvíc křičí, k vodě 
přijíždějí, a moderní motory jsou prakticky bez emisí, naopak díky nim se voda okysličuje a nerostou 
v ní řasy a sinice,“ diví se neustálým nářkům a obavám, které se objevují v médiích. „My s naší lodí 
plujeme z místa na místo, netrháme žádné rychlostní rekordy a nikoho nerušíme a neobtěžujeme, 
občas zakotvíme v klidné zátoce, zastavíme u restaurace na oběd a jsem přesvědčen, že podobně 
tráví svůj čas na vodě většina majitelů motorových člunů. Těch, co se předvádějí a porušují pravidla, 
je jen pár,“ míní Igor Pavlíček. 
 
 
 

 
Majitelé motorových lodí se těší, že se pro ně otevřou další vodní plochy,  
že by mohli dovolenou na lodi trávit i jinde než na Labi a Vltavě nebo v zahraničí. 

 
 
 
Létání na vodních skútrech není povoleno plošně. Plavební správa pro ně, stejně jako například pro 
vodní lyžování, vymezí vybraná místa, kde si jejich majitelé budou užívat rychlé jízdy a akrobatických 
prvků. Samozřejmě všichni majitelé motorových člunů budou muset dodržovat všeobecná pravidla 
provozu, dodržovat omezenou rychlost, nebo například se pohybovat nejméně 25 metrů od plochy 
vymezené pro koupání. 
 
Ve všech evropských státech se na řekách i jezerech setkáváme s plachetnicemi, motorovými čluny, 
vodními skútry, lyžaři, wakeboardisty, surfaři, rybáři, plavci... Pro všechny je na vodě místa dost, a 
když dodržují pravidla, mohou na vodě nebo u vody všichni trávit příjemnou dovolenou bez omezení 
a zákazů. 
  
 


