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TISKOVA ZPRÁVA

Povodí Vltavy se ohrazuje proti výrokům zástupce Asociace lodního průmyslu
Praha, 17. dubna 2015 – Státní podnik Povodí Vltavy se důrazně ohrazuje proti tvrzením zástupce
Asociace lodního průmyslu Jiřího Bellingera, zveřejněným v článku z 16. 4. 2015 na serveru
www.ceska-justice.cz. V něm tvrdí, že ustanovení zákazu kotvení plavidel podléhajících evidenci mimo
vyznačená kotviště od západu do východu slunce, bylo do předmětné vyhlášky zařazeno na žádost
ředitele závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy Zdeňka Zídka. To je zcela nepravdivé
tvrzení, jak dokládá následující prohlášení. Vyzýváme proto Asociaci lodního průmyslu, aby uvedla svá
nepravdivá tvrzení do souladu se skutečností.
V rámci připomínek k návrhu vyhlášky č. 46/2015 Sb., státní podnik Povodí Vltavy uplatnil, zcela
prokazatelným způsobem, připomínku v tomto znění: „ Dále je nezbytné vložit do návrhu této vyhlášky i
následující ustanovení: Malá plavidla podléhající evidenci mohou stát mimo přístavy, přístaviště, kotviště
nebo vývaziště, pokud je plavidlo pod trvalým dohledem, nejvýše však 24 hodin vcelku“. Naše připomínka
však nebyla bohužel akceptována, a není tedy pravda, že text, který je uveden ve vyhlášce, pochází z
dílny našeho podniku. Státním podnikem Povodí Vltavy navrhované znění je stejné jako bylo v předchozí
právní úpravě (platné do 15. 4. 2015), nikomu dosud problémy nepůsobilo a nepůsobí a je v zájmu
bezpečnosti plavby.
Státní podnik Povodí Vltavy nerozporoval povolení plavby motorových plavidel s výkonem do 10 kW na
vodní nádrži Lipno, ale nedoporučil povolení této plavby na vodní nádrži Hracholusky s ohledem na to,
že jde o relativně malou nádrž, jejíž jedna třetina je velmi úzká. Navíc se zde v turistické sezoně vyskytuje
značné množství plavců a malých bezmotorových plavidel.
„Přístup státního podniku Povodí Vltavy k plavbě jako takové je obecně vstřícný tam, kde to podmínky
dovolují. To potvrzuje i náš přístup k diskusi nad novým zněním možnosti kotvení na bójkách uvedeným
ve vyhlášce Ministerstva dopravy, kdy jsme navrhli na jednání se zástupci Ministerstva dopravy a Státní
plavební správy dne 2. 4. 2015 operativně vyznačit místa pro kotvení plavidel na bojce na vodních
nádržích Lipno, Orlík a Slapy“, doplňuje v této souvislosti generální ředitel Petr Kubala. „Tímto způsobem
se snažíme vytvořit pro uživatele malých plavidel podléhajících evidenci maximálně vhodné podmínky pro
kotvení na bójkách v intencích nové vyhlášky č. 46/2015 Sb.“, dodává Petr Kubala.
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Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 23 000 km vodních toků v
hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 470 km významných
vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 700 km neurčených drobných vodních
toků. Dále má právo hospodařit se 111 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, 20
plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.

