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Nový světový rekord v plavbě na jih
Soukromá jachta WORLD, které
velí kapitán Dag H. Saevik, stanovila nový rekord v plavbě na jih.
28. ledna v 10:41 novozélandského času doplula na souřadnice
78° 43,997´ S a 163° 41,421´ W
v zátoce Velryb v Rossově šelfovém ledovci. Tato přes 43 tun vážící loď vyplula z Hobartu, během
plavby přepravovala 145 hostů
a 272 lidí v posádce. WORLD
nyní podniká 22denní výpravu
do Rossova moře, která zahrnuje také dvanáctidenní pomoc
expedici EYOS Roba McCalluma
v Antarktidě.

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Molo v centru Prahy pro malé lodě
Ředitelství vodních cest dá v příštích měsících desítky milionů korun do úpravy
zánovního mola u nábřeží Edvarda Beneše. Lodní stání postavené teprve v roce
2008 bylo primárně určeno pro parkování velkých lodí, nově i osobní a rekreační
plavbě. Uzpůsobení mola většímu náporu cestujících vyjde na 38 milionů korun.
„Upraví se například přístupové plochy tak, aby byly bezpečné pro veřejnost,
promění se i design mola,“ řekl zástupce šéfa ŘVC Jan Bukovský. Molo budou
moci po úpravách využívat i malá soukromá rekreační plavidla, která tuto možnost
v centru Prahy dosud neměla. Malé lodě se zde budou moci připojit na elektřinu
a strávit zde noc. Molo a uvázané lodě bude nově hlídat kamerový systém. Molo
se částečně lodím otevře už v dubnu se zahájením plavební sezony, hotové pak
bude do konce června. Ředitelství vodních cest vybudovalo téměř půlkilometrové
molo v roce 2008 za necelých 70 milionů korun. Hlavním cílem bylo odlehčit přetíženému lodnímu stání na protilehlém nábřeží Na Františku. Úvaziště při pobytu
v Praze využívají i velké hotelové lodě plující z Německa.

Zasedání EBI
Dne 24. ledna se v Kongresovém centru düsseldorfského veletržního
areálu v době konání veletrhu BOOT 2017 uskutečnilo zasedání výboru
Asociace evropských výrobců lodí – European Boating Industry (EBI).
Představenstvem APL byl na ně delegován Jaroslav Klabouch z ﬁrmy

KWS. „V úvodu členské schůze EBI byla přednesena zpráva za rok
2016 a vyzdvižena aktivita generální sekretářky paní Sandrine Devos při
organizaci a prezentaci asociace. Hlavním tématem byla nová norma EU
pro rekreační plavidla, lodní motory a komponenty (Recreational Craft
Directive All). Účastníci diskutovali o nutnosti aplikovat požadavky nové
direktivy, podělili se o různé zkušenosti a byl rovněž rozebírán dopad této
normy. Text direktivy je přístupný na www.europeanboatingindustry.eu. Byla
vydána příručka k tomuto dokumentu v několika jazycích a také v češtině
(k dispozici na www.aplcz.cz). Jako důkaz sledovanosti webu EBI byl
prezentován počet 5 000 stažení dokumentu o malých plavidlech. Dále
účastníci popisovali zkušenosti z jednotlivých regionů, zejména z Německa, které řeší investice na údržbu kanálů a vodních cest, z Francie, kde
připravují poplatky za likvidaci starých lodí, a z Itálie, kde platí přísná norma
o emisích spalovacích motorů, již je těžké dodržovat a není možné ji kontrolovat v plném rozsahu. Diskutovalo se také o malých motorech a technické
dosažitelnosti požadovaných parametrů omezení emisí a hluku.
Při hodnocení ekonomických výsledků lodního průmyslu v jednotlivých
členských zemích většina regionů, kde je tradiční lodní výroba, hlásí nárůst
produkce. Je vydáván statistický přehled výroby, který je každoročně k dispozici. Vzniká větší počet malých výrobců.“ uvedl Jaroslav Klabouch, který
prezentoval zvyšující se zájem o plavbu a vyšší počet vydaných osvědčení
pro plavidla i vůdce plavidel také v České republice a zmínil dostavbu
nové vltavské vodní cesty s problémy, jež splavnost přináší. Další jednání
výboru EBI proběhne 17. 9. 2017 během výstavy v Cannes.
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