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Valná hromada APL

Valné hromady APL se zúčastnila
také Klára Němcová, ředitelka
Státní plavební správy.

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se v Marině Dock konala Valná hromada APL. Zahájil ji předseda Petr Novotný, který připomněl,
že v posledních dvou letech proběhlo mnoho důležitých změn v zákonech a že APL byla významných iniciátorem uvolnění
plavby. O těchto pozitivních změnách a o práci Státní plavební správy mluvila její ředitelka Mgr. Klára Němcová, která také
informovala o dohodě mezi starosty Orlíka a Slap a o úpravě plavby do výtlačného režimu v letních měsících na dvou nejfrekventovanějších úsecích na Slapech. Valné hromady se zúčastnil rovněž ředitel veletržní správy ABF Daniel Bartoš, který
přítomným představil jarní výstavu For Boat, jež se bude konat v souběhu s výstavou For Caravan od 10. do 12. 3. 2017
v Letňanech, i další představy o pořádání lodních výstav v budoucnosti. Tato valná hromada byla volební, takže kromě
úpravy stanov a schválení nové výše členských příspěvků přinesla i nové představenstvo. Byli do něj zvoleni: předseda Petr
Novotný, místopředseda Jan Wolf, Jiří Krupka, Jiří Belinger a Libor Záruba. Nově zvoleným členům představenstva gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. Odstupujícímu představenstvu APL děkuje za dosavadní vykonanou práci.

Zvýšený dozor na našich vodách

Foto Luděk Cidlina

Státní plavební správa zvýšila výkon svého dozoru na vodních cestách České republiky. V loňské plavební sezoně zkontrolovala celkem 1 302 plavidel, přičemž u 328
z nich zjistila porušení právních předpisů. Častokrát se jednalo o nerespektování signálních znaků, výjimečné ale nebylo ani vedení malých plavidel pod vlivem alkoholu.
Celkem vloni došlo k 18 plavebním nehodám, jedna z nich skončila smrtí. Z dozorové
činnosti Státní plavební správy vyplynulo, že tři čtvrtiny účastníků plavebního provozu
právní předpisy upravující vnitrozemskou plavbu dodržuje. „Většina účastníků plavebního provozu se předpisy řídí. Ti ostatní nejčastěji nerespektovali význam plavebního
značení, hlavně porušení zákazu proplutí nebo nerespektování signálních znaků
nařízeného režimu plavby ve výtlačném režimu. Alarmující ovšem bylo vedení malých
plavidel osobou pod vlivem alkoholu, to jsme zjistili v 29 případech, což je o devět
případů více než v roce 2015,“ uvedla ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.
Častým přestupkem byla také plavba bez průkazu způsobilosti k vedení plavidla,
případně absence lodního osvědčení na plavidle, kterým je prokazována technická
způsobilost plavidla. Srovnatelně s předchozími plavebními sezonami byly zjišťovány
závady v evidenčním označení plavidel poznávacími znaky nebo jejich neúplném
vybavení záchrannými prostředky. Státní plavební správa v rámci své pravomoci šetřit
plavební nehody letos zaevidovala 18 plavebních nehod, přičemž na 17 z nich měla
účast malá plavidla. Jedna nehoda, kolize vodního skútru s motorovou pramicí na Orlíku,
měla za následek smrt osmnáctileté dívky. „Zvláště o víkendech a svátcích v období
letních prázdnin se na řadě vodních cest výrazně zvyšuje intenzita plavebního provozu
rekreačních plavidel. Ve spolupráci s policií jsme náš preventivní dozor proto zaměřili
především na nejfrekventovanější vodní nádrže Lipno, Orlík, Slapy, Hracholusky, Nové
Mlýny, Brněnskou a Vranovskou přehradu a Baťův kanál,“ upřesnila Němcová.
Plavební sezona 2016 představovala 183 dnů. Státní plavební správa svou kontrolní činností
na sledovaných vodních cestách ČR pokryla 179 dní, tedy 98%. Zvýšený plavební provoz
probíhal zejména v některých úsecích vodní nádrže Slapy. „V zájmu zajištění bezpečnosti
a plynulosti plavebního provozu právě na Slapech v letošní plavební sezoně zavedeme
výtlačný režim plavby, a to v úseku s intenzivním plavebním provozem od Nové Rabyně
(ř. km 94,00) po Měřín (Hrdlička, ř. km 98,00) a v úseku od silničního mostu (ř. km 100,50)
po Mastník (ř. km 105,00). Dále zde také vymezíme další prostory pro koupající,“ doplnila
Němcová. Jako nezbytné dopravní opatření pro tuto vodní cestu pak Státní plavební správa
považuje také vymezení dvou ploch pro provoz vodních skútrů sloužících ke sportovní
jízdě s akrobatickými prvky. Na vodní nádrži Orlík bude možné v příští plavební sezoně
vymezit další prostory pro koupající. S příslušnými obcemi pak ještě Státní plavební správa
bude jednat o vymezení druhé plochy pro provoz vodních skútrů na této rozsáhlé nádrži.
Státní plavební správa se na Orlík zaměří také ve své preventivní činnosti, kdy bude vůdce
plavidel i koupající upozorňovat na bezpečné chování na vodní ploše.

Aktuální seznam
členů APL
AUTOSTYL

Jaroslav Janko

www.speedoboat.cz

BEL, spol. s r.o.

Pavel Bečvařík

www.bel.cz

Bestadventure s.r.o.

Vladimír Červený

www.flyboard.cz

BG Technik cs a.s.

Jiří Belinger

www.hondastroje.cz

BOATPARK s.r.o.

Pavel Lichtág

www.boatpark.cz

Boatservice

Pavel Klimeš

www.boatservice.cz

CZECH Marine s.r.o.

Jiří Řepa

www.czmarine.cz

Česká lodní doprava - charter s.r.o. Vladimír Toman

www.cld.cz

DAVLE MARINA s.r.o.

www.davlemarina.cz

Petr Boháček

ERIDAN s.r.o.

Petr Štěpánek

www.yachtclubbarrandov.cz

EXCLUSIVE YACHTS, s.r.o.

Igor Krajčovič

www.exclusive-yachts.cz

f. a s. yachting s.r.o.

Libor Záruba

www.fasyachting.cz

GM NAVALE s.r.o.

Gabriela Imramovská www.gmnavale.cz
Císařová

Ing. Miroslav Rusiňák s.r.o.

Miroslav Rusiňák

www.marine4u.cz

Jiří KRUPKA

Jiří Krupka

www.marinadock.cz

Kuboušek Water Sport CZ s.r.o.

Ivan Kuboušek

www.kubousek.eu

LADISLAV VIDRŠPERK

Ladislav Vidršperk

www.lodniobchod.cz

LEVANTER s.r.o.

Radomír Rusek

www.levanter.cz

Level cars & boats s.r.o.

Bohumír Novotný

LODĚ HORÁČEK

Jan Horáček

Loděnice VLTAVA s.r.o.

Petr Kožený

www.lodenicevltava.cz

MARINE s.r.o.

Petr Novotný

www.marine.cz

www.lodehoracek.cz

Modrá loděnice-JACHT KLUB s.r.o. Jiří Spurný

www.modralodenice.cz

NAUTICA SERVIS s.r.o.

Alena Belánová

www.nautica-servis.eu

NAVIGATOUR

Aleš Morávek

www.navigatour.cz

O.A.K. s.r.o.

Jiří Fexa

www.oakbay.cz

PASLER & RATTAY, s.r.o.

Štěpán Rattay

www.boatyard.cz

PROMAT s.r.o.

Pavel Januš

www.promat.cz

PROMOTO

Vladimír Janouš

www.plachetnice.estranky.cz

QUEEN MARINE s.r.o.

Jiří Krupka ml.

www.queenmarine.cz

RAL – VODNÍ SKÚTRY

Roman Ernest

www.vodniskutry.cz

SATRAPA yachting s. r. o.

Jan Satrapa

www.satrapa-yachting.cz

SEAWOLF, s.r.o.

Jan Wolf

www.kaspitanskezkousky.cz

SMARTEO, a.s.

Jan Šejnoha

www.smarteo.cz

SP PRAHA s.r.o.

Petr Běhounek

www.dovolenaslodi.cz

TPS centrum, s.r.o.

Pavel Stejskal

www.tpscentrum.cz

YACHT SERVICE

Oldřich Straka

www.yachtservice.cz

YACHTBOOM s.r.o.

Radek Šíma

www.yachtboom.cz

Yachtcharter Marten s.r.o.

Martin Jurečka

www.yachtmarten.com

Yachtcharter s.r.o.

Jiří Zindulka

www.yachtcharter.cz

YachtNet s.r.o.

Martin Voženílek

www.yachtnet.cz

Yachtservis

Jan Jeníček

www.yachtservis.cz
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