
Vážení kolegové a přátelé plavby 

     Minulý týden jsem se zúčastnil přednášky na ML- "Nike" - tzv. plovoucí 

galerii, která dorazila do Děčína. Tématem bylo představení modelu plavebního 

jezu,plánovaného pro lokalitu Děčín a vyjádření přítomných zainteresovaných 

pracovníků,  kteří mají s tímto projektem nějaké spojení. Bohužel nesplnilo to 

očekávání moje a ani ostatních přítomných plavců. Všichni v čele přednášející 

se vyjádřili, že není v jejich kompetenci hodnotit tuto vodní stavbu jako 

potřebnou nebo nepotřebnou, ale chtějí  v diskuzi s  účastníky přednášky 

posoudit architektonické a urbanistické provedení projektu ,které 

demonstroval přiložený model. Bohužel až na jednoho z přítomných 

přednášejících  v pozadí jejich vystoupení, které z počátku ani nemělo 

odbornou fázi ,  jako nit plynulo neustálé zdůrazňovaní potřeby ochrany přírody 

a známé teorie odpůrců dnes již jakékoli stavby pro nákladní lodní dopravu. 

Když bych to nazval lidově tak hlavně se držet při zdi. Nevím jak já laik co se 

týče takového druhu stavby se mohu odborně vyjadřovat a posoudit jeho 

architekturu nebo urbanistické řešení. Dvacet let již trvá neplodná diskuze na 

všech úrovních o splavnění Labe, dodnes jen projekty a oponentura stály kolem 

80 milionu korun. Všichni , kteří  plavbu známe,  tak víme, co to znamená ,když 

došlo ke změně projektů místo dvou jezů na jeden a čí to byla práce. I tato 

prezentace na mne udělala dojem, že jde zase o úlitbu zeleným nebo o jakési 

obrušování hran, aby už konečně nějaké řešení vzniklo. Dnes je jasné,že nejlepší 

řešení , které bude splňovat podmínky  ekologických znalců se nazývá: "žádné 

řešení". Již jednou jsem se zmiňoval v minulém příspěvku o budování vodních 

staveb na Vltavě pro turistické využití. Znovu opakuji,že proti tomu nic nemám, 

ale jak to, že v těchto místech žádné protesty a   komplikace ze strany těchto 

zelených bojovníků se schvalováním  staveb nebyl problém. Vzhledem k 

současné situaci, kdy ani v odborné veřejnosti a vládě nejsou shodná 

stanoviska, tak opravdu hrozí nákladní, ale potažmo i osobní dopravě na Labi 

zánik. Stačí se podívat jak funguje ministerstvo dopravy ve vztahu k českým 

rejdařům. Za loňský rok sucha vymohl ministr zemědělství pro farmáře a 

pěstitele 1,4 miliardy korun dotací. Čeští rejdaři již 5 let žádají o pouhých 300 

milionů korun, ze kterých nedostali dodnes ani halíř. Dnes nám hrozí evropská 

komise sankcemi za to, že vláda nepodlehla tlaku a odmítla vznik natury 

Hřensko-Děčín a lokality Přelouč. Komu to nic neříká tak zde byla právě urputná 

snaha zelených organizací  prosadit trvalou stavební uzávěru a tím znemožnit 



jakékoli úpravy vodního toku pro zlepšení plavby. Stanovisko,  které komise EU 

zaujala není jejich výmysl, je to pouze reakce na několikaleté stížnosti a 

pseudovýmysly o poškozování fauny předkládané právě ze strany českých 

"ochránců přírody" (bobři,žáby,čolci,motýli atd.). Naše země měla ohromné 

štěstí, že v době od jejího vzniku až do počátku 80 let tito ekoteroristé nemohli 

svůj vliv uplatnit, jinak jsme neměli ani koňku do Vídně, Baťův kanál, železnici 

po obou stranách Labe, žádnou vltavskou kaskádu, jaderné elektrárny atd. 

Škoda,že současné sdělovací prostředky a media nejsou schopna objektivně a 

hlavně ve prospěch naší republiky předkládat laické veřejnosti pravdivě 

skutečnosti jak v sousedních státech probíhá modernizace a budování vodních 

cest. Nepotřebuji tady jmenovat tradiční země, ale stačí se podívat co za krátký 

čas dokázali například poláci. Když se vrátím k začátku svého příspěvku musím 

říct, že jsem tu diskuzi do konce nevydejchal a po mém trochu emotivním 

příspěvku jsem odešel. Nemám zájem na mlácení prázdné slámy a ani nechci 

být tichým účastníkem něčeho, kde jak to vypadá, jsou již karty rozdané. Přes to 

přezevšechno  bych chtěl vás požádat přijďte na besedu s ministrem dopravy 

panem Ťokem  na Střelák 4 dubna , která má být o splavnění Labe. Doufám že 

tam bude alespoň prostor k vyjádření  názoru lidí, kteří to myslí s plavbou a 

přírodou dobře. 

     Hodně zdraví a pohody vám všem přeje F.Hošna. 

 


