
 

 

1 

 
Vážení členové APL, 
 
připravili jsme pro Vás první letošní Zpravodaj. Přináší informace z aktuálního dění za 
poslední půlrok, kdy Asociace lodního průmyslu pracuje pod nově zvoleným 
představenstvem. Dozvíte se, jak proběhla výstava FOR BOAT, která nahradila LODĚ NA 
VODĚ, a také co je nového v oblasti legislativy. Nechybí informace o otevření Vltavské 
vodní cesty, ani co se odehrává na mezinárodním poli v organizacích EBI a ICOMIA. Na 
závěr je zde i aktuální seznam členů APL. 
 
Mnoho úspěchů v letošní sezoně přeje  
 
představenstvo APL 
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1. Valná hromada APL 
  
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 

Valné hromady APL se zúčastnila 
také Klára Němcová, ředitelka 
Státní plavební správy 
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Slapech. Valné hromady se zúčastnil také ředitel veletržní správy ABF Daniel Bartoš, který 
přítomným představil jarní výstavu FOR BOAT, která se konala v souběhu s výstavou 
FOR CARAVAN od 10. do 12. 3. 2017 v Letňanech, i další představy o přádání 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 
- členové Jiří Krupka, Jiří Belinger a Libor Záruba  
Odstupujícímu představenstvu APL děkuje za dosavadní vykonanou práci. 
 
2. Mediálním partnerem APL časopis YACHT 
 
V únoru byla schválena smlouva o propagaci APL s časopisem YACHT. 
 
 
3.  Výstava FOR BOAT  
 
APL přenechala pořádání výstavy LODĚ NA VODĚ firmě ABF, a ta se rozhodla výstavu 
přesunout do haly. A tak bylo po deseti letech obnoveno spojení lodí s obytnými 
automobily a přívěsy. Výstavy FOR BOAT a FOR CARAVAN v Letňanech proběhly 
společně od 10. do 12. března. Čtyři haly, které vytvořily na ploše 18 300 m2 důstojné 
prostředí, byly plné zajímavých 
exponátů včetně spousty 
novinek. Za tři dny zhlédlo 
expozice 129 firem téměř 25 000 
návštěvníků. Ve dvou halách 
(zbylé dvě patřily karavanům) 
byly vystaveny motorové i 
nafukovací čluny, vodní skútry  
i plachetnice. Exponátů bylo na 
české poměry hodně, i díky tomu, 
že APL pořádání této výstavy 
podpořila, zúčastnila se většina 
prodejců lodí, kteří na českém 
trhu působí.  

Předseda APL Petr Novotný a ředitel veletržní správy 
ABF Daniel Bartoš  
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A jaké byly ohlasy vystavovatelů̊?  
 
„Připravili jsme velký stánek, máme vůbec největší expozici na výstavě. Rozdělili jsme ji na 
šest sekcí podle značek, které vyrábíme a zastupujeme. Stálo nás to hodně úsilí a peněz. 
Obávali jsme se, zda to nebudou vyhozené peníze, ale vidím, že ne. Vrací se nám to 
v objednávkách a obrovském zájmu. Máme mnohem větší počet zájemců o zboží než 
v minulých letech. Domnívám se, že trh jde nahoru, což je třeba podpořit i lepší nabídkou,“ 
uvedl na závěr výstavy majitel firmy MARINE Petr Novotný. „Skupina BRP zde má vůbec 
největší expozici v Evropě, dokonce větší než v Düsseldorfu. Vodní skútry Sea-Doo  
a motory Evinrude totiž nejsou jen u nás na stánku Marine, ale skútry vystavují  
i společnosti RAL – vodní skútry a lodě, Exclusive Yachts a Marina Dock.“  
 
Jiří Belinger ze společnosti Honda Marine uvedl: „Ve srovnání s výstavou LODĚ NA 
VODĚ je zde kulturní prostředí, zázemí a daleko větší návštěvnost i díky výstavě FOR 
CARAVAN. Část karavanistů a těch, kteří se zabývají kempováním, jsou i naši zákazníci, 
kteří se zajímají jak o nafukovací čluny, tak motory Honda.“ 
 
„Jsme spokojeni se zákazníky i s tím, jak výstava vypadá,“ říká Jiří Krupka z firmy 
Marina Dock. „Návštěvnost je skutečně velká, i když se nedá říct, že by to byli opravdoví 
zájemci o lodě, ale projdou se a něco je zaujme, třeba premiéra motorového člunu Four 
Winns H190 na našem stánku.  
 
Libor Záruba z firmy F.A.S. Yachting říká: „Líbí se mi, že byla výstava třídenní, jen by 
měla skončit v neděli už v 17 hodin. V podstatě nemám žádné výhrady. Chtěl bych být 
příští rok na stejném místě, protože předpokládám, že se výstava zase rozroste. Zde 
v Letňanech je kulturní prostředí, myslím, že i seminář o plavbě v Kongresovém sále byl 
na úrovni. Jiří Belinger udělal spoustu práce, sezval vysoce postavené lidi, kteří k sobě 
možná tak přátelští jindy nejsou, ale povedlo se mu je dostat sem na konferenci.“ 
 
Spokojen byl také Pavel Klimeš z firmy Boatservice. „Na stánku máme kromě člunů 
Stingray i českou premiéru italské značky motorových lodí Eolo. Návštěvníkům, kterých 
bylo opravdu hodně, se líbí.“ 
 
„Jsme relativně spokojeni, přišlo dost lidí a do krytých hal na rozdíl od vltavského nábřeží 
neprší, což je fajn. Velmi negativní je to, že se termín kříží s výstavou v Bratislavě, které 
se také účastníme,“ míní Vladimír Toman z firmy ČLD. 
 
Majitel firmy Exclusive Yachts Igor Krajčovič se omlouval: „Bohužel nám nepřijely dvě 
nové velké motorové jachty Prestige, a tak zde máme alespoň dva čluny Jeanneau Cap 
Camarat, které budou od letošní sezony k pronájmu v Sukošanu. S výstavou jsme 
spokojeni, byla tady velká návštěvnost a těšíme se na příští rok.“ 
 
Tomáš Linhart z firmy Lodní servis Linhart uvedl: „Pěkná výstava. Po dlouhé době byla 
trochu na úrovni. Je malá, ale odpovídá českému trhu. Ať už rozložením sil 
plachetnice/motoráky, nebo velikostí.“  
 
Vladimír Navrátil z firmy Avar Yacht si postěžoval: „Nejsou zde odpadkové koše, 
stojíme mezi karavany a ukopli nám zrcátko u auta. Do toho by se v žádném případě 
neměly rozdávat vstupenky zákazníkům zdarma. Je z toho pouť. Když si budou vstupenky 
kupovat, tak zde nebude milion lidí, ale jen skuteční zákazníci.“ 
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Michal Schön z firmy Schön-boot naopak chválil: „Skvělé. Perfektní organizace, dobrá 
atmosféra, velká plocha, spousta lodí. Neprodali jsme nic. O to tady nejde. S tím jsme sem 
nešli. Chtěli jsme si to hlavně užít.“ 
 
Dne 4. 4. 2017 proběhlo setkání ohledně vyhodnocení výstavy FOR BOAT 2017, za APL 
se zúčastnili Jiří Belinger a Petr Novotný. Výstava byla vyhodnocena jako úspěšná, ohlasy 
jsou kladné. Příští ročník se předpokládá předběžně v podobném termínu a schématu ve 
spojení s karavany. Ze strany APL byl vznesen požadavek na lepší technické zázemí, širší 
vrata, levnější a kvalitnější techniku na skládání lodí. To vše bylo přislíbeno. 
 
4. Tisková a odborná konference Rekreační plavba v ČR 
 
AMSP ČR společně s Asociací lodního průmyslu (APL) 
pořádaly v pátek 10. března v rámci veletrhu FOR BOAT 
v PVA Expo Praha Letňany tiskovou a odbornou konferenci 
Rekreační plavba v České republice. „Jaké jsou faktické 
dopady změny podmínek pro rekreační plavbu poté, co 
vstoupila v platnost vyhláška č. 46? Prospívá to obcím? 
Rozvíjí se kolem vodních toků podnikání? Kterých živností 
se změny dotkly nejvíce? Jaká je nejčastější kritika? Ohrozilo 
to bezpečnost rekreantů? Přilákaly změny více turistů 
a zákazníků? Jaké jsou zkušenosti říční policie, starostů a podnikatelů? Jaké budou další 
kroky příslušných resortů a krajů? Jaké jsou trendy v Evropě?“ Diskutovat na tato témata 
přišli přední odborníci i zástupci legislativy – Udo Kleinitz, generální sekretář ICOMIA, 
Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, Petr Novotný, předseda APL, Klára Němcová, 
ředitelka SPS, Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy, Marián 
Šebesta, generální ředitel státního podniku Povodí Labe, Jan Bukovský, zástupce ředitele 
ŘVC ČR, Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce vodního 
hospodářství, Jan Skalický, místopředseda asociace D-O-L, Vojtěch Dabrowski, vedoucí 
oddělení vnitrozemské plavby MDČR, Jiří Belinger, člen představenstva APL a AMSP ČR, 
nebo Vojtěch Bártek, ředitel Baťova kanálu. 
 
České vodní toky a nádrže ožívají a spolu s nimi i okolní obce. 
V roce 2015 vstoupila v platnost vyhláška, která uvolnila 
plavbu plavidel se spalovacími motory na několika vodních 
nádržích a vodních tocích, čímž se zvýšil podnikatelský 
a turistický ruch v jejich okolí. První bilance hovoří o tom, že 
se nenaplnily černé scénáře a že se zásadně nezvýšila 
nehodovost, a to přesto, že došlo na hlavních tocích k nárůstu 
provozu o třetinu. Tolik diskutovaná změna přitom 
v minulém roce umožnila plavbu motorových člunů na většině našich vod, čímž se 
v ČR stalo splavných rekordních 900 km řek v kategorii 1. a 2. třídy. Současně byla 
od poloviny dubna roku 2015 rozšířena plavba o devět údolních nádrží, včetně přehrady 
Lipno. První statistiky z minulého roku uvádějí, že hustota rekreačního plavebního 
provozu vzrostla o více než 30 %. Mimořádný zájem o plavbu dokládají údaje ze Státní 
plavební správy, která hlásí, že za rok 2016 bylo vydáno 3 356 nových průkazů k vedení 
malých a rekreačních plavidel. Do provozu se rovněž přihlásilo cca 800 nových plavidel, 
v tuzemsku je nyní registrováno již 16 411 malých plavidel. V průběhu sezony bylo SPS 
zkontrolováno 1 302 plavidel a zjištěno 328 přestupků.  
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Klára Němcová, ředitelka SPS, dodává: „Plavební sezona roku 2016 se 
vyznačuje nárůstem plavebního provozu zejména na oblíbených vodních 
nádržích, jako jsou Slapy, Orlík, Dalešice nebo Žermanice. 
Frekventovanou vodní cestou je i území hlavního města Prahy, tradičně 
oblíbený Baťův kanál a další. Tento nárůst intenzity plavebního provozu 
klade zvýšené nároky na výkon státního dozoru, který na vodních cestách 
provádí Státní plavební správa a Policie ČR.“ 
 
Dlouhodobě je velmi pozitivně hodnocena rekreační plavba na Baťově kanálu, kde 
došlo za poslední rok k navýšení počtu vypůjčených lodí o 10 %. Cyklostezky přivítaly loni 
rekordních 500 000 turistů. To má zásadní vliv na malé provozovny v okolí řek, kde kromě 
půjčoven lodí vznikla řada restaurací, penzionů, prodejen nebo servisů pro cyklisty. 
Největší rozvoj rekreační plavby je očekáván ve Středočeském kraji, který má nyní 
vybudováno více než 300 km splavných řek 1. třídy. Střední Čechy se stávají klíčovou 
turistickou destinací rekreační plavby, která na sebe začíná vázat mimořádný obchodní 
a turistický ruch v přilehlých obcích. Průměrná doba jednoho turisty strávená plavením je 
v tuto chvíli 3 dny.  
 
Jiří Belinger, člen představenstva APL, dále uvádí: „APL úzce spolupracuje 
s mezinárodními asociacemi EBI a ICOMIA a dlouhodobě se snaží přenést pozitivní 
výsledky pro rozvoj turistického ruchu kolem vodních cest i do ČR. Nejedná se jen 
o samotné řeky a jezera, ale i o široké okolí do vzdálenosti 20 km na obě strany. Tak jako 
v okolních zemích, i v ČR mají lidé na turistických lodích kola a podnikají poznávací výlety 
do širokého okolí. Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí v Evropě a z toho 
důvodu je tento druh turistiky velmi perspektivní, a to zejména pro rozvoj měst a obcí, jejich 
zaměstnanost a také pro rozvoj agroturistiky.“ 
 
5. Na Brněnské přehradě se může plout  
 
Po několika letech došlo k průlomu a plavba 
na Brněnské přehradě je povolena tak, jak je 
ve vyhlášce č. 46/2015, to je po celé přehradě, 
s malým motorem do 10 kW a ve výtlaku. Pro 
vysvětlenou – rekreační plavba s malými čluny 
zde byla zakázána od komunistické normalizace 
od roku 1976 až do roku 2015, kdy Ministerstvo 
dopravy připravilo zmiňovanou vyhlášku 46. Ale 
přestože zákonem o vodách a touto vyhláškou 
byla přehrada zařazena do seznamu, kde se dá plout s malým motorem, se tak nestalo. 
Zastupitelé města Brna udělali svoji městskou vyhlášku, kde tuto rekreační plavbu znovu 
zakázali. Ministerstvo dopravy a Státní plavební správa na to podaly stížnost, která se 
po dlouhém sporu nakonec dostala přes Ministerstvo vnitra až k Ústavnímu soudu. A ten 
nyní rozhodl. Proti tomuto rozhodnutí se nedá odvolat. „Jsme rádi, že se alespoň částečně 
otevře další vodní plocha. A věřím, že se totéž povede i na Vranově, kde se stále bojuje. 
APL podporuje rozumné otevření vodních ploch pro rekreační plavbu všemi silami,“ uvedl 
předseda APL Petr Novotný.  
Odkaz na rozhodnutí Ústavního soudu: http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-
obecne-zavaznou-vyhlasku-statutarniho-mesta-brna-o-regulaci-plavby-pla/ 
 



 

 

6 

6. Státní plavební správa zvýšila dozor 
 
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, 
což jsme zjistili v 29 případech, což je o devět případů 
více než v roce 2015,“ uvedla ředitelka Státní plavební 
správy Klára Němcová. 
 
Státní plavební správa 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. 
 
Další statistické údaje přinesl YACHT 5/2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 

7. Výměna průkazů VMP  
 
Nezapomeňte si vyměnit starý průkaz Vůdce malého plavidla za nový! Průkazy VMP, 
které byly vydány do 31. 12. 1995, je nutné vyměnit do konce roku 2017! Pokud tak 
neučiníte, platnost vašeho průkazu zanikne a pro získání nového bude nutné znovu složit 

zkoušku! Omezené průkazy VMP (kategorie M do 
20 kW a do 100 kW výkonu motoru a kategorie S 
plochy plachet do 20m2 a 80 m2) budou vyměněny za 
nové průkazy bez omezení. Plavební úřad k tomu 
přistoupil z důvodu, že rozdíl mezi těmi, kdo omezení 
měli a kteří měli průkaz bez omezení, byl pouze 

v absolvování praktické zkoušky a za dobu, kdy byli držiteli průkazu, nepochybně praktické 
dovednosti získali. 
 
V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2015, pozbydou platnost všechny 
průkazy způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, které Státní plavební správa vydala 
do 31. 12. 2014. Výměna bude probíhat postupně v časovém rozmezí několika let,  
a to od začátku roku 2015 do konce roku 2020 s tím, že 
nejdříve je stanovena povinnost vyměnit průkazy způsobilosti 
nejstarší a postupně bude docházet k výměnám průkazů 
novějších. Podrobnosti o jednotlivých časových obdobích 
výměny a další informace týkající se výměny jednotlivých druhů 
průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel naleznete na 
internetových stránkách Státní plavební správy:  
http://plavebniurad.cz/dok-os/vymena-prukazu-zpusobilosti, 
nebo na jednotlivých pobočkách úřadu. 
 
Rozhovor s ředitelkou Státní plavební správy Klárou Němcovou, 
týkající se průkazů VMP, vyšel v YACHTU 4/2017. 
 
8. Dopravní opatření pro plavbu v sezoně 2017  
 
Od 14. 4. došlo k obnovení výtlačného 
režimu plavby na území hlavního 
města Prahy od plavební komory 
Štvanice (ř. km 50,83) proti proudu po 
železniční most na Výtoni (ř. km 55,35) 
včetně zdrže Staroměstského jezu 
a dále úseku od Císařské louky (ř. km 
56,55 pod stadionem vodních sportů) 
po Barrandovský most (ř. km 58,55). 
Na letní měsíce došlo k zavedení 
výtlačného režimu plavby na vodní 
nádrži Slapy v úseku od Nové Rabyně 
(ř. km 94,00) po Měřín (Hrdlička – ř. km 
98,00) a v úseku od silničního mostu 
na ř. km 100,50 po Mastník (ř. km 
105,00).  A dále zavedení výtlačného režimu plavby na vodní ploše Velké Žernoseky 
včetně přilehlého spojovacího kanálu s Labem (v tomto úseku byla dosud pouze omezená 
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rychlost plavby). Byly obnoveny vymezené prostory pro koupání, kam nesmí vyplouvat 
plavidla, v rozsahu jako v loňském roce na nádržích Slapy, Orlík, Brněnská přehrada 
a Vranov. K novému vymezení prostorů pro koupání došlo na nádržích Těrlicko, 
Žermanice a Dalešice. 
 
9. Odemykání Baťova kanálu  
 
Předseda APL Petr Novotný a člen představenstva Jiří Belinger se v neděli 30. 4. 
zúčastnili slavnostního odemykání Baťova kanálu. Přestože velká voda a silný proud 
nedovolily lodím vyplout, na akci se ukázalo velké množství lidí. Slavilo se v několika 
přístavech, sezona je nyní již v plném proudu. 
Více na http://www.batuvkanal.cz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
10. Otevření komory Hněvkovice  
 
Dne 20. 5. 2017 byla slavnostně otevřena poslední plavební komora Hněvkovice II na 
Vltavě na cestě do Českých Budějovic. Za účasti předsedy, členů představenstva i mnoha 
dalších členů APL proběhla plavba rekreačních lodí z Orlíka až do Hluboké nad Vltavou. 
Některé lodě i výletní parníky pluly naopak z českých Budějovic do Týna nad Vltavou. 
Splavnění této části Vltavy je dalším velkým krokem k popularizaci rekreační plavby 
v České republice. 
 
Podrobnou reportáž  
ze slavnostního otevření  
najdete v YACHTU 6/2017. 
 
 
Podrobnosti o splavnění  
Vltavské vodní cesty přináší  
také časopis 
Vodní cesty a plavba 1/2017. 
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11. Zasedání EBI 
 
Dne 24. ledna se v Kongresovém centru düsseldorfského 
veletržního areálu v době konání veletrhu BOOT 2017 konalo 
zasedání výboru Asociace evropských výrobců lodí – 
European Boating Industry (EBI). Představenstvem APL byl 
delegován na ně Jaroslav Klabouch z firmy KWS:  
 
V úvodu členské schůze EBI byla přednesena zpráva za rok 
2016. Vyzdvižena byla 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 
http://www.europeanboatingindustry.eu/. Byla vydána příručka k tomuto dokumentu  
v několika jazycích a také v češtině (k dispozici na webu APL v sekci pro členy – zde). 
Webová prezentace je důležitý komunikační prostředek a vizitka EBI. Jako důkaz 
sledovanosti byl prezentován počet 5 000 stažení dokumentu o malých plavidlech  
z internetových stránek. 
 
Dále účastníci popisovali zkušenosti z jednotlivých regionů.  
Německo: Do budoucna neudrží údržbu kanálů a vodních cest, nutné velké investice  
a po skončení komerčního využívání je to z dlouhodobého hlediska možný problém, 
budou nutné vyšší dotace. Rovněž turistika potřebuje investice z veřejných rozpočtů. 
Francie: Poplatky za likvidaci lodě (ekologická daň za rozebrání) problémy s majiteli 
nepoužívaných lodí.  
Itálie: Přísná norma o emisích spalovacích motorů, je těžké dodržovat, není možno 
kontrolovat v plném rozsahu. Byl připraven návod, jak provádět kontroly. Nové argumenty 
pro podporu rekreace na vodních plochách, které prokazatelně přináší oživení regionů  
i finanční prospěch, přitom neškodí životnímu prostředí. 
 
Dále proběhla diskuze o malých motorech a technické dosažitelnosti požadovaných 
parametrů omezení emisí a hluku. EBI bude zjišťovat, jestli se provádí kontroly a měření, 
zároveň je nutné mít k dispozici oprávněné kontrolní orgány. 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. Diskutován byl nevyrovnaný 
rozpočet EBI a rovněž informace o snížení ročního členského příspěvku pro APL, rozpočet 
byl přijat. 
 
Omluvil jsem kolegu Oldřicha Straku, poděkoval za slevu z členského příspěvku na další 
rok, prezentoval zvyšující se zájem o plavbu a vyšší počet vydaných osvědčení pro 
plavidla i vůdce plavidel v České Republice a zmínil dostavbu nové vltavské vodní cesty  
s problémy, které přináší splavnost. Přislíbil jsem, že za APL dodá zprávu o jednotlivých 
bodech a situaci v ČR pan Straka. Při debatě o nových námětech byl prezentován záměr 
uspořádat konferenci s několika hlavními oblastmi, například o rekreační lodní dopravě, 
charteru, jachtingu, předpisech… Termín takové konference byl navržen na prosinec 
2017. Pro další jednání výboru byl navržen termín 17. 9. 2017 v Cannes. 
Jaroslav Klabouch 
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12. Udo Kleinitz, generálním sekretář ICOMIA v Praze 
 
Mezinárodní organizace ICOMIA sdružuje 34 
asociací lodních firem jednotlivých zemí 
z celého světa (to je přibližně 80 % 
světového lodního trhu). Její generální 
sekretář Udo Kleinitz se přijel podívat na 
pražskou výstavu FOR BOAT. Zúčastnil se 
úvodní konference a pak jsme mu položili 
několik otázek.  
 
Jak hodnotíte výstavu a český trh? 
V Praze jsem teprve podruhé, poprvé jsem 
zde byl v roce 2009 na jednání s českými 
úřady, když jsme pomáhali APL prosadit 
pravidla pro plavbu vodních skútrů, aby byla 
v souladu s Evropskou unií. Výstava vypadá 
dobře, zdá se, že i zde se ekonomická 
situace zlepšila a lodní trh jde i tady opět 
nahoru. Máte krásnou přírodu a spoustu 
vodních ploch, kde je možné si lodě užívat a 
podle toho, co zaznělo na konferenci, se zdá, 
že i úřady rozvoj plavby podporují. Je zde 
určitě veliký potenciál a je vidět, že Češi mají 
vodu a lodě rádi. 
 
Má ICOMIA relevantní statistické údaje týkající vývoje na trhu lodí? 
Ano, dostáváme data od všech členských asociací a také přímo od nadnárodních výrobců. 
Nejpřesnější data dostáváme například od všech výrobců přívěsných motorů. Každý rok 
vydáváme ročenku se všemi těmito údaji, která je pro členy k dispozici. A vývoj? Lodnímu 
trhu v USA se daří velmi dobře, což má pozitivní vliv na evropské i australské výrobce lodí, 
kteří vyvážejí do USA. Vznikají nové atraktivní produkty a zdravá konkurence. Také 
v Evropě se výrobcům lodí zejména ve Francii, Itálii, Británii a v Německu opět daří dobře, 
prodeje znovu rostou. Například Beneteau Group udává více než 10% nárůst celkové 
produkce oproti minulému roku, což je skvělé. Obecně platí, že se prodává více malých 
motorových člunů zejména těch s přívěsnými motory, zatímco velké motorové jachty 
stagnují a plachetnice nadále klesají. Napětí vyvolané krizí ve světě už opadlo, lidé už 
zase utrácejí své peníze i za zábavu. K lodím se dostávají snáze i mladí lidé. Naopak ti 
starší už přicházejí na to, že není potřeba loď vlastnit, že je to spíše starost, že je daleko 
výhodnější si loď pronajmout. A proto charterové společnosti a půjčovny lodí zažívají stále 
velký boom. 
 
Jak vidíte možnosti využití řek a kanálů pro rekreační plavbu? Může ICOMIA nějak 
pomoci, aby i v ČR byly vodní cesty atraktivní podobně jako je tomu jinde v Evropě? 
Ano, můžeme pomoci. Pořádáme různá fóra, kde se setkávají zástupci různých zemí 
s podobnými problémy, kde si vyměňují své zkušenosti a poznatky. A samozřejmě 
můžeme pomoci také při jednání s vládami a úřady jednotlivých zemí. Iniciativa musí přijít 
z České republiky, její zástupci musí přijít s jasným plánem, čeho chtějí dosáhnout, a my 
se jim pokusíme pomoci, nabídneme možnosti, pošleme experty a podobně. 
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13. Aktuální seznam členů APL 
 
Aleš Morávek Aleš Morávek www.navigatour.cz 
BEL, spol. s r.o. Pavel Bečvařík www.bel.cz 
Best adventure 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 
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. Petr Boháček www.davlemarina.cz 
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 Císařová     www.gmnavale.cz 
Ing. Miroslav RUSIŇÁK s.r.o. Miroslav Rusiňák www.marine4u.cz 
Jan Horáček Jan Horáček www.lodehoracek.cz 
Jan Jeníček Jan Jeníček www.yachtservis.cz 
Jaroslav Janko Jaroslav Janko www.speedoboat.cz 
Jiří Krupka Jiří Krupka   
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   
Loděnice Vltava s.r.o. Petr Kožený www.lodenicevltava.cz 
MARINE s.r.o. Petr Novotný www.marine.cz 
Modrá loděnice-JACHT KLUB s.r.o. Jiří Spurný www.modralodenice.cz 
Nautica Servis s.r.o. Alena Belánová www.nautica-servis.eu 
O.A.K. s.r.o. Jiří Fexa www.oakbay.cz 
OLDŘICH STRAKA Oldřich Straka www.yachtservice.cz 
PASLER & RATTAY, s.r.o. Štěpán Rattay www.boatyard.cz 
Pavel Klimeš Pavel Klimeš www.boatservice.cz 
PROMAT s.r.o. Pavel Januš www.promat.cz 
Queen Marine s.r.o. Jiří Krupka ml. www.queenmarine.cz 
Roman Ernest Roman Ernest www.vodniskutry@email.cz 
SATRAPA yachting s. r. o. Jan Satrapa www.satrapa-yachting.cz 
SeaWolf, s.r.o. Jan Wolf www.kaspitanskezkousky.cz 
SMARTEO Consulting 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 
Vladimír Janouš - PROMOTO Vladimír Janouš www.plachetnice.estranky.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 
 


