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     Moc vody v Labi neuteklo a je rok 2018 za námi, přinesl každému někdy 

radost, někdy starost. Někteří z našich řad odešli do plaveckého nebe a i v mojí 

mysli tak defilují i  ti, kteří mne tohle řemeslo učili znát nebo s kterými jsem 

trávil léta na lodích a již nejsou mezi námi. Dovolte mi tedy vzpomenout těch, o 

kterých se shora zmiňuji. Byli to pánové Kochman, Mudra, Matějka, Michalec, 

Obermajer, Fárka, Dluhoš, Rejhonc, Černý, Smetana, Jakůbek, Vojíř, Švarz, 

Skalický, Herčík a Struha.  Určitě by nikdo z nich nevěřil tomu, kam se ČSPLO po 

tolika letech dostalo. Většina z nich byli velcí patrioti a plavba byla velkou 

součástí jejich života. Dnes je pohled na provozování lodní dopravy na okraji 

zájmu a především díky vládám tohoto státu. Pád do propasti nastal již 

zpackanou privatizací a nelze opomenout činnost ministerstva dopravy a 

životního prostředí, kde jim zdatně sekundují zelení aktivisté. Vzpomínám na 

rok 1967, kdy se již konkrétně hovořilo o stavbě kanálu, pak přišel rok 1968 a 

vše vzalo za své. Pak svitla šance našim vstupem do Evropské Unie, kdy dohoda 

o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe byla součástí přístupových protokolů 

České republiky k EU v roce 2004. Toto bylo obsaženo i v rozhodnutí rady EU 

č.661/2010/EU o hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě 

tzv.TEN-T. Bohužel při projednávání soustavy dopravních sítí (TEN-T)  v letech 

2011 - 13 požádalo tehdejší ministerstvo dopravy za hojného přispění 

ministerstva životního prostředí o vyškrtnutí České republiky z tohoto projektu. 

Toto bylo dokonce v rozporu s tehdy platným vládním usnesením. Kdo byl 

tehdy u vládního kormidla, si jistě pamatujete. Z této doby pak pochází i 

likvidace plánů na vybudování dvou jezů a nárůst negativního hodnocení lodní 

dopravy. Dalším krokem pak bylo zrušení odboru vodní dopravy na ministerstvu 

a přenesení této gesce pod železnici. Tečkou pak schválení tzv. Natury, tj., 

praktické likvidace činnosti do úprav vodní cesty státní hranice - Střekov. Zelení 

šílenci se radují, na svoji stranu získávají i mladé lidi, kteří jsou, schopni 

demonstrovat s hesly zbořme přehrady, nechceme z Labe další stoky atd. Tady 

je vidět jasná pasivita vlády a ministerstva. A tak jestli se dnes stala majitelem 

ČSPL německá firma, je to jen důsledek této politiky a "podpory "kdysi 

největšího rejdaře u nás. Možná, že je to snad alespoň záchrana značky a 

udržení našeho lidského potenciálu pro tohle specifické povolání. Dnes je 



aktuální téma voda! Vládní usnesení o boji proti suchu atd. To, že již od školy 

víme, že naše země je střechou střední Evropy, si naši předkové uvědomovali 

daleko víc a zodpovědněji. Vzpomeňme, kolik se postavilo přehrad, zdrží, kolik 

potoků fungovalo jako zdroj vody pro malé elektrárny, kolik bylo rybníků a 

různých mokřadů. Tehdejší stavitelé měli štěstí, že nemuseli bojovat o schválení 

projektů s lidmi, kteří se pasují za ochránce všeho žití. Všimněte si, že v poslední 

době ekologisté  hovoří jen o betonové loby, ale opatrně přešlapují, jak vodu v 

naší zemi udržet, protože i taková řešení jako stavba jednoho nebo obou jezů již 

plní i tento účel. Vždyť 28% vody ze srážek na našem území odteče bez užitku 

pryč. Dobře o tom informuje společnost "Vodnář" Petra Víta. Dnes se tento 

problém netýká jen našeho státu a je na místě o tom hovořit otevřeně a bez 

předsudků. Únavné řeči "odborníků", jak máme přizpůsobit lodě řece a další 

rady, jak provozovat plavbu, už snad ani nikoho nezajímají. Chtěl bych tímto 

apelovat na nás, na naši šífáckou rodinu, aby pokud to jde, osvětlovali mladé 

generaci co je plavba a proč je potřeba udržet jediné spojení s mořem i v 

budoucnu. Snad to může být i malé dík pánům jmenovaným na začátku.  

     Přeji všem v novém roce pevné zdraví a odhodlání nepolevit v prezentaci 

našeho řemesla a naší značky ČSPL. Zdraví F. Hošna. 


