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Plavba na území České republiky zaznamenala mnoho pokusů 
o regulaci a právní předpisy upravující pohyb lodí po našich vodních 
tocích a plochách sahají hluboko do historie. Podíváme se proto, jak se 
u nás plavba postupem času vyvíjela.

HISTORIE PLAVBY 
V ČESKÉ REPUBLICE

Lodě z klubu Tatran Praha BORA a GRAY v roce 1984 
pod Štefánikovým mostem. BORA (vpředu) je ocelová 

loď z roku 1953, která patří Robertu Kreibichovi 
a Milanu Jandejskovi a stále pluje po Vltavě. Na palubě 

sedí Eliška Janáková. GRAY má ještě původní 
kormidelnu, která jí slušela.
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Prvopočátky plavby 
na našem území
První oficiální snahu o  stanovení plynulosti, 
svobody a bezpečnosti při provozování plavby 
na našem území projevil kníže Václav roku 920, 
kdy Vltavu označil za  „svobodnou silnici 
na vodě“. První předpisy regulující pohyb pla-
videl po našich tocích ale vešly v platnost až 
o  více než dvě stě let později roku 1130 
za vlády knížete Soběslava I. a první správní 
orgán v dnešním slova smyslu zvaný „Orgán 
přísežných mlynářů zemských“, který 
na plavbu na našem území dohlížel, byl usta-
noven dokonce až za vlády Karla IV. roku 1340. 
Další rozvoj zaznamenala plavba za vlády Fer-
dinanda I. v 16. století, ale zlomový okamžik 
přichází teprve roku 1770. Právě tehdy byly 
vydány nové plavební předpisy pro Vltavu 
a Labe a byla také ustanovena zvláštní navi-
gační komise a říční policie. 

Provoz na  labsko-vltavské cestě byl ovlivněn 
i skutečností, že Labe protékalo kromě histo-
rických Českých zemí i řadou německých států 
a stalo se tak významnou dopravní i obchodní 
cestou. První Labská plavební akta z roku 1821 
byla podepsána řadou zemí a zabezpečovala 
z  hlediska obchodu svobodnou plavbu až 
k  moři. Právo provozovat plavbu bylo však 
od  té doby závislé na  průkazu způsobilosti, 
a naopak všechny dříve zavedené poplatky vy-
bírané na Labi byly zrušeny a nahrazeny jed-
notnou lodní dávkou. Veškeré právní předpisy 
byly ovšem zaměřeny výhradně na plavbu ob-
chodní a plavba za účely rekreace nebyla nijak 
podchycena.

Plavba v tomto období slavila další úspěch roku 
1863, kdy byla revidována Labská plavební akta. 
Ta řešila například osvědčení, cejchovní řád, 
údržbu vodních stezek a pomoc místních úřadů 
při nehodách lodí nebo lodních posádek. Takto 
zrevidovaná plavební akta platila ve stejné po-
době prakticky až do roku 1918. 

Plavba mezi světovými válkami
Základní předpoklady pro vybudování ucelené 
československé plavby byly vytvořeny na konci 
první světové války přijetím Versailleské mírové 
smlouvy. Právě tato smlouva se totiž ve své třetí 

hlavě zabývá plavbou na Labi a Odře, a dotýká se 
tedy i vodních toků v českých zemích. Nejdůleži-
tější změnou bylo zmezinárodnění vodních toků 
Labe a  Odry a  jejich podřízení mezinárodním 
komisím, možnost registrování námořních lodí 
ve  vnitrozemí a  ustanovení volného pásma 
v Hamburku a Štětíně pro Československo. 

Po vzniku Československa byl z hlediska státní 
správy provoz na vodních cestách řízen jednak 
ministerstvem veřejných prací, které se angažo-
valo zejména v technických záležitostech, a mi-
nisterstvem průmyslu, které bylo rozhodující ❯ ❯ ❯

První závody motorových lodí v roce 1934 – před Císařskou loukou motorový 
hausbót Orlík s kormidelníkem JUDr. Alfrédem Poppem, dlouholetým 
kapitánem ČKVČ v letech 1930–1948

Vysokootáčkový motor König, který jezdil na metylalkohol. Lodní motor/veslo na Vltavě
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po stránce obchodní a finančně tarifní. Minister-
stvu veřejných prací se podařilo prosadit zákon 
č. 474/1919 Sb., který zřizoval oddělení pro 
vodní dopravu a umožnil založení jeho pobo-
ček. Tento zákon zahrnoval veškerou plavební 
agendu, a můžeme ho tedy pokládat de facto 
za  vznik samostatného odvětví státní správy 
v oblasti vnitrozemské plavby. Jednotným orgá-
nem byl tehdejší Československý úřad plavební, 
který se zaměřoval zejména na  nové právní 
předpisy, zlepšování plavebních podmínek 
nebo na statistické shromažďování dat. Právě 
v této době byla vydána řada zákonných i prová-
děcích předpisů z oblasti vnitrozemské plavby, 
které se ale soustředily hlavně na  plavbu ob-
chodní, rekreační plavby se týkaly pouze některé 
předpisy plavebně bezpečnostní, které stanovo-
valy obecné bezpečnostní pokyny pro všechna 
plavidla. Neboť Labe bylo v úseku od moře až 
po Mělník mezinárodním tokem (stejně jako Vl-
tava v úseku od Prahy po Mělník), prudce zde 
začal růst provoz plavidel a úměrně tomu se zvy-
šovala i administrativa. Když ale pomineme zá-
kazy plavby na  několika našich vodních 
plochách, rekreační plavidla měla velkou vol-
nost – neexistovala omezení rychlosti na jednot-
livých tocích a v podstatě jediné, co majitelé lodí 

museli kromě svého plavebního osvědčení po-
vinně splnit, byla registrace plavidla u Českoslo-
venského úřadu plavebního. Obchodní lodě 
měly povinnost kromě celních poplatků získat 
i  potřebnou licenci a  splňovat určité bezpeč-
nostní podmínky. Kapitáni museli samozřejmě 

vlastnit příslušné osvědčení, které vyřizoval Čes-
koslovenský úřad plavební. 

Po první světové válce se rozvoj rekreační plavby 
zaměřil na povodí Vltavy a Sázavy a souvisel s pro-
vozováním trampování. K tomu navíc bytová krize 

Komora v Modřanech před rokem 1985 – vpředu zleva doprava: lodě SLÁVKA, MARY LOU, JUKON, CALYPSO, 
PAVLÍNA, za MARY LOU je ISIS, za ním OBLÁČEK. Do komory vzadu vplouvá AFRICKÁ KRÁLOVNA.

Rekonstrukce přístavního zařízení v Tatranu
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vedla k používání hausbótů na bydlení, kterým 
z  bezpečnostních důvodů kvůli zamrzání řeky 
a velké vodě přidělovala Státní plavební správa 
kotviště v podolském přístavu. Jeden z prvních 
obytných hausbótů si kolem roku 1925 pořídil 
herec Saša Rašilov. V Českém Yacht Klubu neměli 
tyto hausbóty v  lásce, upřednostňovali plachet-

nice a maximálně tolerovali dovezené motorové 
čluny ze zahraničí movitými členy klubu. A tak Saša 
Rašilov ukotvil svůj hausbót pod vodami ČYKu, 
kde bylo cca 50 m volného břehu. Postupně se 
k němu přidali další. Tím byl dán základ kotvení 
motorových a obytných lodí v Praze. V roce 1930 
byl založen Český klub výletních člunů v Praze-Po-

dolí (ČKVČ). Mezi členy bylo mnoho známých hu-
debníků i  dalších herců jako Jan Kalaš s  lodí 
ZVÍKOV, k němuž chodili Kocourkovští učitelé, poz-
ději se stala členkou Hana Vítová a klub navštěvo-
val také Oldřich Nový. V roce 1934 byly uspořádány 
první závody motorových lodí v Praze, a to mezi 
Vyšehradem a Veslařským ostrovem. ❯ ❯ ❯

V drtivé většině se tehdy plulo na malých lodích. Kotviště v pražském Podolí, v pozadí původní nábřežní zeď 
bez stoky „K“ (oficiální název vodáren) 
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Období druhé světové války
Doba začala být pro plavbu na našem území pro-
blematická ještě před začátkem války, neboť už 
v září 1938 došlo k zabírání Sudet Německem. 
Vodní doprava – převážně obchodního charak-
teru – měla po  Labi a  Odře přímé napojení 
do Německa. Již v květnu 1940 přichází vládní 
nařízení č. 197/1940 Sb., o změně názvu Česko-
slovenského úřadu plavebního, a následuje vy-
hláška Plavebního ředitelství č. 22/1941, kterou 
byl vydán Řád plavební policie pro území protek-
torátu. Z hlediska pravidel plavebního provozu 
platily sice stále staré normy pro získání osvěd-
čení či registrace plavidla, ale plavba – zahraniční 
i vnitrozemská – byla obecně velmi nepohodlná 
a nepříjemná, neboť podléhala četným policej-
ním kontrolám, a v tomto období tak rekreační 
plavba prakticky vymizela. 

Plavba v poválečném období
Ihned po osvobození v roce 1945 se vrátil úřadu 
jeho původní název – Československý plavební 
úřad. Plavba v  Praze byla opět povolena 
15.  září  1946. Vzhledem k  tomu, že zde zbylo 
z války spousta kutrů, staly se základem pro stavby 
nových lodí. Objevily se rovněž takzvané invazní 
čluny dlouhé 50 m, široké 10 m, s boky vysokými 
3 m, padací přídí, dvojitým dnem i boky rozděle-
nými na komory s vodotěsnými přepážkami. Dno 
bylo mohutně vyztuženo pro přepravu těžké tech-
niky a tanků. Jeden z těchto člunů pořídil pan Šu-
mavský pro provozování lázní, plovárny a půjčovny 
lodiček. Po jeho smrti koupila člun TJ Tatran Praha, 
které dodnes slouží jako základna klubu. Tělový-
chovná jednota Tatran Praha již dříve užívala in-
vazní člun na podkladě nájemní smlouvy uzavřené 
s paní Josefou Šumavskou (vdovou po panu Šu-
mavském). Teprve na základě kupní smlouvy po-
depsané 23. 12. 1958 se klub stal majitelem tohoto 
člunu. Paní Šumavská na něm vykonávala funkci 
kustoda. Český klub výletních člunů se stal 
10.  ledna 1947 členem Československé jachetní 
asociace, čímž byl dán základ vzniku budoucího 
svazu vodního motorismu. Po únoru 1948 se vodní 
motoristé zapojili do sjednocené tělovýchovy. 

První poválečné závody motorových člunů se ko-
naly 9. června 1951. Lodě byly tehdy rozděleny 
na malé  otevřené č luny a pramič ky s př í vě sný mi 
motory, na čluny se zabudovaný mi motory a na ka-
jutové lodě . Konaly se také společné dálkové 
plavby.  V  roce 1950 vešel v  platnost zákon č. 
152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vni-
trozemní plavby, kterým byla stanovena pravidla 
pro provozování plavby na  našem území. Roku 

Plavební komora Vrané nad Vltavou – vedle fotografa příď OBLÁČKU, vpředu lze rozeznat 
BORU a vlevo vpředu stojí GREY.

Vlevo na vodě plovoucí klubovna zvaná VEJROVNA

Pohled na invazní člun (dnešní klubovna Tatranu Praha) v Podolském přístavu, vpravo 
na zádi ještě s otevřeným prostorem
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1955 také vychází vyhláška č. 59/1955, o způsobi-
losti a evidenci vnitrozemských plavidel, ve které 
byly přesně definovány požadavky a náležitosti pro 
registraci plavidel, tuzemských i zahraničních. Vnit-
rozemská plavba byla v těchto předpisech ome-
zena, na několika vodních plochách zakázána. Malá 
plavidla, která neměla sloužit komerčním účelům, 
dle tohoto zákona nepodléhala evidenci Českoslo-
venského plavebního úřadu. Tatran Praha v 60. le-
tech přispěl k rozšíření vodního lyžování u nás, když 
si někteří přivezli vodní lyže ze zahraničí a hledali 
člun ochotný je tahat a našli právě v tomto klubu.

Zlomový rok 1976
V 60. a 70. letech minulého století se u nás rekreační 
plavba s plavidly poháněnými spalovacím moto-
rem začala rychle rozvíjet a jejich počet rychle rostl. 
Výroba byla díky laminátu jednodušší, a malé čluny 
se tak staly cenově dostupnější. Nejvíce se použí-
valy dvoutaktní motory buď československé pro-
dukce, nebo z  dílen bývalé NDR a  Sovětského 
svazu, větší lodě pak byly nejčastěji vybaveny čtyř-
taktními automobilovými motory. V  polovině 
70. let tehdejší režim rozhodl, že je potřeba udělat 
něco pro zlepšení kvality vody v řekách a nádržích. 
Namísto stavění čistíren bylo nejjednodušší zaká-

zat rekreační plavbu se spalovacími motory, což 
čistotu řek nijak neovlivnilo, ale mělo podporu ši-
roké veřejnosti. Krátce před osudnou vyhláškou 
byly legislativně zavedeny průkazy vůdce ma-
lého plavidla a  pravidelné technické prohlídky 
lodí. To už ale plavbu nezachránilo. 

Extrémní aktivisté dokonce požadovali úplný zákaz 
provozu lodí se spalovacími motory. A tak v čer-
venci 1976 vydalo tehdejší ministerstvo lesního 
a vodního hospodářství vyhlášku č. 82/1976 Sb., 
o úpravě užívání povrchových vod k plavbě moto-
rovými plavidly. Touto vyhláškou se zakázalo nejen ❯ ❯ ❯

Člun pana Havelky se potápí, 8. 5. 1970.

inzerce

POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ PLAVEBNÍ KOMORY HNĚVKOVICE

P ije te na svých lodích a sta te se sou ástí slavnostní  otily, která propluje mezi prvními! 
P ipraven je bohatý doprovodný program nejen pro plavbu a vodní sporty.

Organiza ní pokyny, program a úpravy plavebního provozu zašleme po zaregistrování 
na e-mail: hnevkovice2017@rvccr.cz

Více informací na  

www.rvccr.cz

KDY? Sobota 20. kv tna 2017 KDE? V areálu plavební komory jezu Hn vkovice

Otevírá se 98 km vodní cesty z Orlíka do Českých Budějovic

Více informací na

Večerní uvítání a párty 

v přístavu Hluboká

Plavebni komora Hnevkovice 190x125.indd   1 23.3.2017   10:20:09
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rekreační užívání plavidel se spalovacím motorem 
v I. ochranných pásmech, což by bylo logické, ale 
v pravomocích krajských či okresních národních 
výborů byla možnost rozšířit tento zákaz i na II. a III. 
ochranné pásmo. V případě Podolské vodárny tak 
například III. ochranné pásmo sahalo až na Šumavu 
k  pramenům Vltavy. Vyhláška dále obsahovala 
i výčet nádrží v ochranných pásmech a povrcho-
vých vod, na které se vztahoval absolutní zákaz 
plavby plavidel se spalovacím motorem, a prak-

ticky ze dne na  den byla tedy plavba zakázána 
třeba na Lipně, Orlíku, Slapech, Kamýku, Vraném, 
Rozkoši nebo na Vltavě až k Českým Budějovicím. 
Celkem se zákaz týkal 56 vodních ploch, několika 
úseků řek a více než 150 rybníků. V příloze této vy-
hlášky byly dále uvedeny povrchové vody, kde byla 
plavba plavidel se spalovacími motory zakázána 
o víkendech s možností pro krajské a okresní ná-
rodní výbory rozšířit tato omezení i na pracovní 
dny. Součástí vyhlášky byly samozřejmě i výjimky 
ze zákazu pro plavidla armády, Státní plavební 
správy, správce vodních toků či pro další státní pod-
niky a byla zde i možnost udělit výjimku pro spor-
tovní organizace či zájmové skupiny. Pro povrchové 
vody v  ochranných pásmech však tyto výjimky 
nemohly být uděleny a motorová plavidla také ne-
směla kotvit mimo určená stanoviště a nesměla 
přistávat u břehů užívaných k hromadné rekreaci. 
Pomyslným hřebem do rakve byla povinnost odkli-
zení motorových plavidel z  hladiny v  období 
od 1. listopadu do 31. března. 

Zákaz plošně nezasáhl klasické hausbóty, ty ale 
většinou neprošly zmiňovanými technickými kon-
trolami. Musely kotvit na vyhrazených kotvištích 
a  měly povolení na  plavbu do  zimních kotvišť. 
V případě Prahy, kde bylo v té době provozováno 
hodně motorových lodí, byla hranicí, kam směly 
plout, přehrada Vrané. Plavba byla omezena vy-
hláškou hl. města Prahy o zákazu plavby o víkendu 
(v neděli odpoledne se lodě mohly vracet do svých 
přístavů). Za této situace se rekreační plavba ubí-
rala směrem na sever přes Mělník až na berlínská 
jezera. Protože se jednalo o dlouhé cesty a v pří-
padě severních Čech s  minimálním zázemím 
na břehu, provozovaly se především větší kajutové 
lodě s potřebným zázemím. Vyhláška zakazující 
plavbu v Praze o víkendech se řešila výjimkou pro 

organizované soutěže ČSVM, které byly vyhlášeny 
na každý víkend většinou formou tzv. hvězdicové 
nebo cílové plavby, kdy byl určen jen cíl, ale ne 
trasa, tudíž nešlo kontrolovat, zda loď pluje v rámci 
akce, nebo na soukromou vyjížďku.

Po revoluci
Zákaz plavby platil s výjimkou drobné úpravy v roce 
1992 bezmála 30 let až do července 2002. Traduje 
se, že zákaz padl poté, co údajně připluly dvě lodě 
z  Holandska pod Vranskou přehradu a  když je 
hrázný odmítl proplavit kvůli vyhlášce, volali na am-
basádu, že požadují náhradu za vynaložené pro-
středky na plavbu zmařenou zákazem na evropské 
vodní cestě. Ale to je asi opravdu jen legenda. 

Další změnu přinesl zákon č. 114/1995 Sb., o vnit-
rozemské plavbě, k němuž byla záhy vydána vy-
hláška č. 222/1995 Sb. V této vyhlášce byly však 
pouze definovány vodní cesty účelové, tedy ty, 
které slouží k rekreačním účelům. Jednalo se o ně-
kolik vodních toků ústících do Vltavy a mnoho pře-
hradních nádrží, například Lipno, Nechranice nebo 
Rozkoš. Předchozí regulace a omezení pro plavidla 
se spalovacím motorem tak stále platila. Vyhláška 
z roku 1976 byla zrušena až v roce 2002, kdy vstou-
pil v platnost zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Sou-
časně s tímto zákonem měla být vydána i vyhláška, 
která by podrobně upravovala užívání vod 
k plavbě. Vzhledem k tomu, že ministerstvo do-
pravy ale usilovalo o výrazné uvolnění provozo-
vání rekreační plavby, zatímco ministerstva 
životního prostředí a zemědělství usilovala o co 
největší zachování stávajících omezení. V červnu 
tak byla vydána vyhláška č. 241/2002 Sb., která 
plavbu plavidel se spalovacím motorem podrobně 
upravovala. Na většině povrchových vod, kde ne-
byla plavba motorových plavidel zakázána, tak 

Plavební komora Dolánky, 4. 5. 1971 – 
jolový křižník AVA Ivana Kadlece sloužil 
tehdejší mládeži za základnu při veselých 
plavbách, na fotce je s takeláží, což je 
unikát –většinou plul bez stěžně. Vpravo je 
malý člun TRENÉR, který patřil původně 
Jaroslavu Hlaváčovi, než si pořídil GRAY.

Mezinárodní regularita, Kralupy nad 
Vltavou, 1989. Na snímku čluny Pavla 
Kašpara a Jiřího Chmelaře. 

Loď pod vlajkou Českého klubu výletních 
člunů (dnes Tatran Praha)

Kotviště lodí v Kralupech nad Vltavou
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byla rychlost omezena na  25 km/hod, tedy 
pouze v režimu výtlačné plavby. Vodní lyžování 
bylo možné provozovat jen ve stanovené ho-
diny mimo víkendy a  svátky, vodní skútry 
mohly být v provozu dokonce pouze od 15. září 
do 15. června a pro oba sporty platila jedině 
vyznačená omezená místa, kde mohly být pro-
vozovány. Ve výčtu míst, kde bylo užívání plavi-
del se spalovacím motorem zakázáno, bylo 
v příloze vyhlášky zahrnuto přes 60 vodních 
ploch a 61 vodních úseků. Plavba lodí se spalo-
vacím motorem tak byla fakticky povolena jen 
na Vltavě, Labi a  Moravě a  pomalá výtlačná 
plavba na  Slapech, Orlíku a  Rozkoši. Plavba 
ve  skluzu byla povolena pouze na  jediném 
úseku Labe u německých hranic a na několika 
říčních kilometrech Vltavy. Na jednu stranu tak 
došlo k částečnému uvolnění pravidel pro pla-
vidla se spalovacím motorem, na  druhou 
stranu platila stále řada omezení. Do vyhlášky 
byla navíc zapracována technická omezení 
jako limit pro poměr výkon/výtlak nebo Frou-
deho číslo, která byla těžko pochopitelná a ne-
bylo mnohdy jasné, do jaké kategorie sportovní 
motorové čluny spadají.  

Konečně uvolnění plavby
Poslední velkou změnou, která pro naši 
vnitrozemskou plavbu znamenala význam-
ný úspěch, bylo jednak přijetí zákona 
č. 187/2014 Sb., o vnitrozemské plavbě, s plat-
ností od počátku roku 2015, ale hlavně vyhláška 
č. 46/2015 Sb., která je v platnosti od 15. března 
2015 a  nahrazuje 12 let starou vyhlášku 
č. 241/2002 Sb. Za tu dobu jsme vstoupili do Ev-
ropské unie a logicky tak výrazně stoupl zájem 
o rekreační plavbu u nás i ze strany zahranič-

ních turistů. Po tvrdé práci představitelů zájmo-
vých organizací sdružujících majitele lodí 
a vodních skútrů i jachtaře a zástupců Asociace 
lodního průmyslu se za podpory mezinárodní 
organizace European Boating Industry poda-
řilo plavbu plošně povolit. Takže bez omezení 
se nyní může plout například na Slapech, Orlíku 
a Rozkoši, a to bez rychlostního limitu. Pouze 
místním značením je rychlost na  některých 
místech v sezoně regulována. Například na No-
vých Mlýnech, Lipně, Brněnské přehradě, Má-
chově jezeře, Hracholuskách či rybníku Svět se 
smí plout v režimu výtlačné plavby a s omeze-
ním výkonu motoru do 10 kW. Vodní skútry, 
které do  té doby nesměly jezdit v  podstatě 
nikde, mohou nyní všude, kam mohou i  jiné 
motorové čluny, pokud dodržují pravidla a plují 
odněkud někam. Pro triky musí mít vymezené 
dráhy stejně jako vodní lyžaři. A těchto míst po-
stupně přibývá. Kvůli bezpečnosti vyhláška 
stanovila, že plout se smí minimálně 25 metrů 
od břehu, a vyjmenovala vodní plochy a úseky 
vodních toků, kde je plavba zakázána většinou 
z důvodu využití nádrží pro pitnou vodu, chov 
ryb a podobně. Díky této pozitivní legislativní 
změně se rekreační plavba u  nás konečně 
může rozvíjet stejně jako v ostatních evrop-
ských zemích.

Text Kristina Bánoková, Robert Kreibich 
a Eva Skořepová

Foto archiv Tatranu Praha

Za poskytnutí fotografií děkujeme 
dlouholetému členu Tatranu Vojtěchu 
Kadlecovi (synovi bývalého předsedy OVM 
Ivana Kadlece, majitele lodě AVA). 

V dnešní době se rekreační plavba u nás konečně může rozvíjet stejně jako v ostatních 
evropských zemích. Podél vodních cest vzniká postupně bohatá infrastruktura včetně marin, 
restaurací či čerpacích stanic - Stará Živohošť, Slapská přehrada. 
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