❘ SERVIS
Seriál MS člunů F1H2O
pokračoval v Portugalsku
Harbinu, který se koná 2.–4. září, je dělí pouhé
dva body. Třetí místo v celkovém hodnocení si
upevnil Shaun Torrente, když v Portugalsku dojel
na bronzové příčce.

VÝSLEDKY
1. Philippe Chiappe
2. Sami Seliö
3. Shaun Torrente

CTIC F1 CHINA TEAM
BABA RACING
VICTORY TEAM

Foto F1H2O

Poslední červencový víkend pokračoval v Portugalsku seriál mistrovství světa motorových člunů
F1H2O. Po dvou zklamáních ze zastávek v Dubaji a Evianu se konečně mohl usmívat ﬁnský
jezdec týmu BABA RACING Sami Seliö. Připsal
si totiž první letošní umístění na stupních vítězů.
Lepší než on byl pouze Francouz Philippe Chiappe, jenž se díky vítězství a zisku 20 bodů přiblížil vedoucímu závodníkovi průběžného pořadí
Alexu Carellovi z Itálie. Před závodem v čínském

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Změny v představenstvu
a dozorčí radě APL

zůstat mimo vyznačené kotviště na jednom místě na Vltavě nad Prahou 48 hodin,
na Vltavě pod Prahou a na Labi bez omezení. Dále byl zcela vypuštěn problematický odstavec 6 téhož ustanovení, dle kterého byl vyžadován souhlas správce jezu
na nesledovaných vodních cestách k jeho splouvání.

V červnu došlo v Asociaci lodního průmyslu (APL) ke dvěma změnám. Z představenstva odstoupil Martin Voženílek z ﬁrmy YachtNet a předsedou dozorčí rady
byl zvolen Jaroslav Klabouch, vedoucí divize Marine ve ﬁrmě KWS - Kuboušek
Water Sports. Martin Voženílek písemně zaslal žádost o odstoupení z funkce
člena představenstva APL, představenstvo jeho odstoupení přijalo na své
schůzi 4. 7. 2016. Předseda a členové představenstva děkují panu Voženílkovi
za dosavadní setrvání v této funkci a za veškerou práci, kterou pro APL vykonal,
a zároveň přejí mnoho dalších úspěchů. Jaroslav Klabouch se stal členem
dozorčí rady APL letos v březnu. Jejím předsedou byl zvolen na začátku června.
Členy zůstávají Jiří Kotrč z ﬁrmy READY LINE a Petr Kožený z Loděnice VLTAVA.

SPS vymezila prostory
pro koupání na Slapech
a Orlíku

Foto archiv YACHT

Dne 6. 8. 2016 nabyla účinnosti novela vyhlášky 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. Novela
vyhlášky, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 232/2016 Sb. zasáhla do dvou
jejích ustanovení. Jednak upravila znění § 2 odst. 5 tak, že nyní je umožněno stání
plavidel podléhajících evidenci na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro jejich dlouhodobé stání přímo či nepřímo vyvázaných
ke břehu nebo zakotvených mimo tato vyznačená místa po dobu nejvýše 48 hodin,
jedná-li se o nesledovanou vodní cestu, vodní cestu účelovou, nebo vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice). Zjednodušeně to znamená, že kromě míst, kde stání zakazují Pravidla plavebního provozu,
břehové znaky nebo opatření obecné povahy, mohou evidenci podléhající plavidla
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Kotvení znovu povoleno

Státní plavební správa vydala na počátku července několik správních rozhodnutí
ve smyslu § 29a odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů, na základě kterých bylo správci vodní cesty uloženo vymezit
na vodní nádrži Slapy a Orlík prostory pro koupání. Jedná se o dopravní opatření
plavebního úřadu učiněné ve smyslu § 103 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech
plavebního provozu (pravidla plavebního provozu). S ohledem na to, že v minulosti
nevešla ve všeobecné povědomí občanů skutečnost, že i koupající se osoba je
účastníkem plavebního provozu a zákon o vnitrozemské plavbě jí určité povinnosti
ukládá, se plavební úřad rozhodl svým dopravním opatřením zvýšit bezpečnost
těchto účastníků. Dochází k tomu vymezením prostor, do kterých mají zakázáno
vplutí plavidla se spalovacím motorem prostřednictvím plavebního značení, spočívajícího v umístění břehových zákazových signálních znaků doplněných na hladině
žlutými kuželovými bójemi. Na vodní nádrži Slapy se takto vymezuje osm prostor
a na vodní nádrži Orlík též osm prostor pro koupání. Další takto vymezené prostory
se budou nacházet na Brněnské přehradě a vodní nádrži Vranov. Plavební úřad
tímto opatřením sleduje i další sekundární účinek, a tím je regulace režimu plavby
a rychlosti v úsecích vodní cesty, kde k vymezení prostor pro koupání dochází.
Stanovená nejvyšší povolená rychlost 10 km/hod nebo výtlačný režim plavby pro
plavidla, která nejsou vybavena zařízením k měření rychlosti, totiž v úsecích vodní
cesty s vymezenými prostory pro koupání na vodních nádržích platí 50 m od hranice těchto prostor, nikoliv od břehu.
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