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Vyjádření podpory vodní dopravě. 

 

Vážený pane ministře, 

 

     dovolte mi, abych vzhledem k aktuální diskuzi o úpravě labské vodní cesty 

Vám též přiblížil stanovisko lidí, kteří jsou s plavbou svázáni celý život.Voda v 

řece teče a čas utíká, u plavby jsem strávil skoro 50 let.Velké plány a vize ještě z 

let šedesátých vzaly za své . Škoda, dneska by celá republika již dávno 

profitovala na tom, že by skutečně byla vodní křižovatkou.V době největšího 

rozmachu, kdy jsme již byli blízko stavbě kanálu Labe-Odra-Dunaj došlo v roce 

1968 k okupaci a z politických důvodů byl konec těchto plánů. Němci reagovali 

po svém a postavili Elbe-Seiten kanál. Pak přišla další velká šance-sjednocení 

Německa, v té době na východ tekly miliardy do bývalé NDR a mohli jsme 

znovu toto téma otevřít a kdy na jejich straně byla slušná podpora rozvoji 

vnitrozemské plavby.My jsme však budovali revoluci a totálně zpackaná 

privatizace naší firmy přispěla jen k tomu, že největší rejdařství v Evropě 

ČSPLO začalo být devastováno a říční plavba jako taková dehonestována.V té 

době začíná zlatý věk různých ekologických sdružení,  nemám chuť je ani 

jmenovat, která ne jenom říční dopravu,ale i rozvoj infrastruktury na ní 

navazující totálně paralyzovala svými podněty, napadáním a soudními 

spory.Stačí se podívat i na budování dálnice D8 přivaděče do Děčína a 

samozřejmě zlepšení splavnosti Labe, stavba jezů. 

Nedá mi se trochu podívat do historie.Vodní doprava na Labi, jak víme, je 

provozována již několik staletí. Nechci volat po něčem, co je technologicky 

překonané,ale Labská vodní cesta je cestou k moři, která byla a je pro náš stát 

jen tou jedinou. Jen pro zajímavost, již před válkou se  v plaveckých ročenkách 

1927 a dalších letech  dočteme o přepravě zboží po vodě, kdy včetně exportu to 

bylo okolo 3 000 000 tun různého materiálu.A to byla éra parníků a vlečných 

člunů! Od roku 1934 jezdily nákladní rychloparníky s kusovým zbožím z 

Děčína do Hamburku za 4 dny!Pro neznalé v té době nebyly radary,vysílačky 

ani žádné moderní navigační přístroje.V té době, prakticky až do začátku 



sedmdesátých let, bylo Labe jak u nás tak v Německu trvale udržováno. Dnešní 

situace je začarovaný kruh.Všude v Evropě mají rejdaři různá zvýhodnění i 

přesto,že vodní toky a kanály jim dovolují provozovat plavbu za lepších 

podmínek,  než máme my. Jsou to různé přirážky za nízké vodní stavy, daňové 

úlevy atd. Naši rejdaři bojují o přežití, firma ČSPL aby přežila je nucena zbytek 

lodního parku pronajímat zahraničním spedicím v Německu a Holandsku. To 

jen na okraj argumentací,  že u nás žádné lodě nejezdí. Plavecké řemeslo u nás 

mělo velkou tradici a učiliště a lodní průmyslovka velký respekt. Když naše 

firma skončila v konkurzu, tak naši odchovanci nestáli na pracovním úřadě, ale 

byli hned zaměstnáni u společností na západě, většina z nich dodnes řídí 

nákladní i osobní lodě. Je to specifická práce a málo lidí si uvědomuje, že 

vychovat dobrého kapitána, strojníka trvá několik let. To, že v našem regionu 

zkrachovaly i další obory na tuto činnost navazující, je jen průvodním 

jevem.,Pak se člověk v "nestranném  zpravodajství" ČT-1 dovídá, že vlastně by 

potom jen vydělal pan Babiš, protože nejvíce exportu by šlo po lodích z 

Lovosické chemičky a že vlastně stavba jezu by byla jen pro něj a betonovou 

loby.Kam až se v tomhle absurdistánu dostáváme,  je neskutečné. Páni novináři 

zapomněli, že i v době "temna" mělnická loděnice dokázala postavit a prodat na 

západ několik desítek špičkových plavidel v různém provedení, byla dokončena 

kanalizace malého Labe, postavena loděnice v Děčíně, která neměla v Evropě 

konkurenci. Naše zastoupení v Hamburku vzhledem ke své činnosti bylo 

naprosto rovnocenným partnerem , v dobách minulých a ještě dodnes zn. ČSPL 

nezmizela z povědomí obchodních partnerů , úřadů a institucí. Díky totální 

rezignaci České republiky je tato odbočka ve stavu klinické smrti .Co by na to 

řekli ti Češi, kteří v roce 1926 začali toto zázemí budovat a kde na základě 

Versailské smlouvy máme dodnes jako vnitrozemský stát  svoje území a 

privilegia, která ostatní nemají. Využití Labské vodní cesty bez pomoci státu za 

současné tarifní politiky je iluzorní, ale kousek za hranicemi je přeprava zboží 

německými rejdaři do přístavů Riesa a Dražďany faktem. Údržba a obnova 

vodní cesty souvisí i se stavbou jezu v Děčíně, který s provozováním plavby 

souvisí .Již spoustu let trvá diskuze na toto téma,vždy když už se zdá, že nebude 

dalších námitek ,vystoupí opět zelení mužíci a mávají bobrem, škeblemi 

popřípadě motýlem. Říkám si, jak by to asi dopadlo ze stavbou Vltavské 

kaskády, Ústeckého zdymadla, nebo železniční tratě po druhém břehu Labe, 

kdyby se v té době mohli tihle pánové k těmto stavbám vyjadřovat. 

Jejich argumenty dnes je pouze monolog . Jejich představa o životě v tomto 

kraji, i když zde většinou ani nežijí, nemá se skutečnou ochranou životního 



prostředí pramálo společného, člověk jako součást přírody je prezentován jako 

škůdce. Dlouhou dobu jsem strávil i v zahraničí a sledoval, jak některá 

ekologická sdružení bojovala proti stavbě Mohan-Dunaj kanálu, stavbě letiště a 

továrny na výrobu součástí pro Aerobusy v Hamburku atd. Vždy zvítězil zdravý 

rozum a místa, o kterých se zmiňuji, nejsou vůbec postižená,příroda tam funguje  

v lepším stavu než předtím.,Je zajímavé,že tyto výkřiky jsou hlasité hlavně v 

našem regionu, kde tradice lodní dopravy a vše okolo sahá daleko do minulosti. 

To,že se budují na Vltavě  plavební komory a upravuje vodní tok pro rekreační 

plavbu, což velmi kvituji, nikdo veřejně nenapadá.Vždyť i stavbou vodního díla 

v Děčíně je šance i zde pozvednout turistiku a služby pro tuto činnost. Osobní 

doprava v Evropě zažívá nebývalý boom,i k nám najíždí několik zahraničních 

společností s velkokapacitními osobními loděmi a bylo by jen ku prospěchu 

tohoto kraje jim nabídnout využití lepších plavebních podmínek a přístavišť. 

Vodní doprava je skutečně ekologická a měla by být součástí celkové strategie 

dopravy našeho státu, nemá cenu upřednostňovat jednu před druhou ,každá má 

svoje místo a jen vyvážený přístup jak funguje v zemích na západ od našich 

hranic přinese užitek všem.Plánované, nebo již realizované rozšiřování vodního 

koridoru ve Francii, Německu, ale i v Polsku je dokladem snahy těchto zemí 

ještě více využít vodní cestu k přepravě zboží.  

 

     Vážený pane ministře na závěr mi nedá než znovu zopakovat, že Labe je naši 

jedinou pupeční šňůrou k moři a bylo by škoda, aby za nějaký čas díky 

neuváženému přístupu  rádoby ochránců přírody jsme museli za daleko větších 

nákladů budovat něco, co mělo být již dávno hotovo . 

 

Přeji hodně úspěchů ve vaší práci 

S pozdravem 

 

Hošna František 

40713 Ludvíkovice 307 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


