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1 Úvod
Dopravní opatření pro plavební sezónu 2021 vycházela zejména ze zkušeností z rušné

sezóny 2020, neboť situace v brzkém předjaří, ale i na jaře tohoto roku byla velmi podobná
situaci, která byla známá z roku 2020. Platila zásadní protiepidemická opatření, včetně omezené
možnosti cestování do ciziny. Bylo proto zcela na místě očekávat opětovnou velkou návštěvnost
na oblíbených vodních nádržích a kanálech v České republice.

Jedním z hlavních úkolů plavebního úřadu je zajištění bezpečného plavebního provozu
na vodních cestách České republiky. Jedním z nástrojů, kterým může úřad tuto bezpečnost
pozitivně ovlivňovat, jsou právě dopravní opatření, která zohlední nejen intenzitu plavebního
provozu v letních měsících na té které části vodní cesty, geomorfologii vodní cesty, složení
účastníků plavebního provozu, ale i množství zařízení a staveb na jejích březích.

Vždy je velmi obtížné vyvážit různorodé zájmy všech účastníků plavebního provozu, kte-
rými nejsou jen vůdci motorových plavidel, ale i vůdci plavidel bez vlastního strojního pohonu
(paddleboardů, pramic, kajaků, kanoí a dalších), zároveň ale také koupající, osoby na lehátku,
rybáři, osoby na zakotvených hausbótech. A pravdou je, že své zájmy mají i osoby, které jsou
vlastníky různých objektů na březích oblíbených vodních cest.

Zájmy účastníků plavebního provozu jsou samozřejmě různorodé, ale výsledkem přijatých
opatření musí být jednoznačné posílení bezpečnosti všech účastníků provozu s tím, že určitým
kritériem k vyváženosti je jejich různá zranitelnost. Dlouhodobě se proto náš úřad snaží ochránit
zejména koupající se, pro které jsou již tradičně po celém území republiky vymezovány bezpečné
prostory pro koupání (v této sezóně to bylo 40 takových prostorů).

Dalším zásadním opatřením, které je na některých frekventovaných úsecích vodních nádrží
přijímáno, je nařízení tzv. výtlačného režimu plavby plavebním značením. Právě toto opatření
je nutné velmi podrobně analyzovat, diskutovat a projednat s co nejširším zastoupením do-
tčených subjektů, jednak z okruhu plavecké veřejnosti, státních organizací spravujících vodní
cesty, ostatních dozorových orgánů, ale i z okruhu zájmových spolků zabývajících se rekreací.
V souhrnu je to tedy celá řada různorodých opatření včetně důsledného výkonu státního dozoru
k jejich vynucení, která jsou před každou plavební sezónou podrobně diskutována.

Výkon státního dozoru je klíčovou činností dozorových orgánů, proto spolupráce s Policií
České republiky je již po dlouhé roky jednou s priorit Státní plavební správy.

Již po několik sezón se plavební úřad soustředí i na preventivní a osvětovou činnost, neboť
věříme, že dobré příklady stále přitahují. Pro letošní plavební sezónu byla připravena úspěšná
kampaň na sociálních sítích s výmluvným názvem:

„Na vodě nejsi nikdy sám“.

Mgr. Klára Němcová
ředitelka Státní plavební správy
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2 Výkon státního dozoru na vodních cestách
2.1 Státní plavební správa

Státní plavební správa (dále jen „SPS“) vykonává dozor nad provozem na vodních cestách
v souladu s ustanovením § 42 zákona o vnitrozemské plavbě. Kontrolní a dozorová činnost je SPS
vykonávána prostřednictvím třech územních poboček, a to se sídlem v Praze, Děčíne a Přerově.
Agendy, které tvoří kontrolní a dozorovou činnost, jsou stanoveny zákonem o vnitrozemské
plavbě, zákonem o vodách a jejich prováděcími předpisy zahrnujícími zejména:

• dozor na plavební provoz,

• dozor na vodní cesty,

• dozor na odbornou způsobilost vůdců a členů posádek,

• dozor na lodě, malá plavidla, plovoucí zařízení, plovoucí tělesa a plovoucí stroje,

• správu systému Říčních informačních služeb (dále jen „RIS“) a provoz střediska RIS.

Výše uvedený výčet agend je pouze rámcový, podrobně jsou specifikovány v citovaných
zákonech a prováděcích předpisech. Působnost SPS je vykonávána prostřednictvím centrálních
útvarů ředitelství SPS se sídlem v Praze. Tyto útvary zajišťují vnitřní chod celého správního
úřadu. Výkonnou činnost (provádění dozoru, kontroly technické způsobilosti, ověřování znalostí
a schopností žadatelů o vydání průkazu způsobilosti, vydávání průkazů osob a dokladu plavidel)
zajišťují především pobočky úřadu v Praze, Přerově a Děčíně. Jednotlivé útvary ředitelství SPS
v Praze zajišťují především odbornou metodiku pro výkonné složky a vnitřní kontrolu. Dále
pak zajišťují záležitosti finanční, hospodářské a personální.

Dalšími dozorovými orgány v oblasti vnitrozemské plavby jsou Policie ČR, Městská a
obecní policie. SPS intenzivně spolupracuje s policií jak v rámci dozorové činnosti, tak v oblasti
osvěty, např. organizací společných kontrolních akcí nebo osvětových činností na vodní cestě.

2.2 Policie ČR
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, novela zákona o vnitrozemské plavbě a

zákon o vodách dává Policii ČR konkrétní dozorové pravomoci, a to zvláště v případě přestupků,
projednat je v tzv. příkazním řízení na místě. V případě závažnějších přestupků zákon o vni-
trozemské plavbě ani zákon o vodách konkrétní pravomoci Policii ČR již nesvěřují, nicméně
Policie ČR může na základě zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších pře-
pisů, požadovat vysvětlení a ověření totožnosti v případech, kdy je důvodné se domnívat, že
byl spáchán přestupek. Zjištěné poznatky o spáchaných přestupcích Policie ČR oznamuje SPS,
která následně přestupková či správní řízení zahajuje, vede a rozhoduje v nich.

2.3 Městská a obecní policie
Zákon o vnitrozemské plavbě nesvěřuje strážníkům obecní a městské policie žádné zvláštní

úkoly ani pravomoci. Jejich činnost na vodních cestách tak vychází především ze samotného
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, kdy strážníci mohou
požadovat vysvětlení a ověření totožnosti v případech, kdy se domnívají, že byl spáchán přestu-
pek. Na základě zjištěných poznatků o spáchaných přestupcích zahajuje a provádí přestupková
řízení SPS.
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3 Vyhodnocení plavební sezóny 2021
3.1 Činnost úřadu v době pandemie SARS-Cov-2

Pokračující pandemie onemocnění SARS-Cov-2 si vyžádala i v roce 2021 vyhlášení nouzo-
vého stavu ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o některých změnách zákonů,
a to na dobu od dne 27. února do 28. března 2021. Avšak i po skončení nouzového stavu přetr-
vávala zásadní protiepidemická opatření spočívající v omezení volného pohybu osob a omezené
možnosti cestování do zahraničí.

SPS musela tedy při přípravě na plavební sezónu s těmito skutečnostmi počítat a vnímat,
že plavební sezóna a její průběh se může významně lišit od období známého před rokem 2019.

Bylo opět nutné počítat s tím, že byť ta nejpřísnější opatření již v letních měsících budou
zřejmě polevovat, zpřísněná opatření pro cestování do zahraničí (zejména pravidel v jednotlivých
zemích), určitá míra „strachu“ z cestování (z možnosti nákazy onemocnění SARS-Cov-2 v za-
hraničí) nebo doporučení Ministerstva zahraničních věcí necestovat do určitých zemí, ovlivní,
resp. zvýší počet občanů, kteří budou trávit dovolenou v České republice, a to stále oblíbenějším
způsobem, tedy na lodi.

Shrnuto, SPS tedy oprávněně očekávala, že nejoblíbenější části vodních cest a vodní nádrže
zaznamenají zvýšenou intenzitu plavebního provozu a ostatní rekreace. Mezi ně patří zejména
oblast horní Vltavy, vodní dílo Slapy a Orlík, Morava a Baťův kanál. Dále vodní nádrže Nové
mlýny I a III, Máchovo jezero, vodní dílo Dalešice, vodní nádrž Těrlicko, apod.

3.2 Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vydanými mimořádnými opatření Minister-

stva zdravotnictví, SPS v období od počátku roku byla nucena zrušit termíny zkoušek způsobi-
losti a výkon státní správy omezila jenom na neodkladné záležitosti spojené s agendou týkající
se plavidel a provozování vnitrozemské vodní dopravy. Zachováno bylo konání profesní zkoušky
způsobilosti, která souvisí s výkonem povolání u jednotlivých členů posádek.

Zkoušky způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel byly obnoveny 6. dubna 2021.
Celkem došlo ke zrušení 22 termínů zkoušek. Všem uchazečům přihlášeným na zrušené termíny
bylo umožněno absolvovat zkoušku v novém termínu podle jejich časových možností, a to již
do konce měsíce června 2021. SPS měla na paměti, že největší možnost využití nově nabytých
průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla připadá na období letních prázdnin
a k tomuto termínu tedy směřovalo její úsilí o nahrazení zrušených termínů zkoušek. Zvýšením
počtu původně plánovaných termínů (např. pobočka Praha přidala 13 termínů) a zvýšením
jejich kapacity při současném dodržování protiepidemických opatření zajistila SPS uspokojení
počtu žadatelů, kteří neměli možnost absolvovat zkoušky v předešlém období poznamenaném
omezením v souvislosti s pandemií SARS-Cov-2.

3.3 Technické prohlídky malých plavidel
SPS v roce 2021 nepřerušila činnost komise pro schvalování technické způsobilosti plavidel

jiných než malých a provádění technických prohlídek malých plavidel.

Rok 2021 byl již třetím rokem (od února 2019), kdy jsou technické prohlídky rekreačních
plavidel vykonávány s použitím on-line objednávkového systému. Od počátku pandemické situ-
ace jsou prohlídky vykonávány výhradně v lokalitách a termínech předem rezervovaných tímto
způsobem. Ačkoli k zavedení této praxe vedlo původně hygienické hledisko (Informace Státní
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plavební správy č. 20/2020, o provádění technických prohlídek malých plavidel v podmínkách
krizové situace - hromadné nákazy osob coronavirem SARS-Cov-2), po vyhodnocení účinnosti
tohoto postupu se systém povinných rezervací změnil ve výrazně efektivní nástroj pro plánování
a výkon technických prohlídek na SPS.

I díky tomuto systému tak bylo ve sledovaném období plavební sezóny 2021 vykonáno
celkem 2 500 technických prohlídek, a to ve většině v lokalitách mimo sídla poboček Státní
plavební správy. Tím je v této oblasti činnosti dosaženo vysoce proklientského přístupu úřadu.
V období měsíců duben až září bylo SPS nabídnuto veřejnosti 143 termínů/oblastí na většině
využívaných vodních cest, přičemž je třeba uvést, že jednotlivé oblasti zahrnují několik desítek
konkrétních lokalit, kde se prohlídky provádějí. Na konkrétní místo, kde bude prohlídka plavidla
provedena, navede žadatele propojení objednávkového systému s geoportálem SPS (žadatel
uvidí na mapě přesné místo, kam se má s plavidlem dostavit k technické prohlídce, navíc
obdrží i GPS souřadnice k přesné orientaci). Krom toho je možno rezervovat si termín prohlídky
minimálně ve dvou dnech v týdnu také v sídle pobočky. Oznámení termínu a místa technické
prohlídky připomene žadateli SMS správa, kterou žadatel obdrží 2 – 3 dny před samotnou
prohlídkou.

3.4 Doba platnosti dokladů z hlediska politiky EU
I v roce 2021 vyvolala epidemická situace nutnost posunu platnosti některých druhů

plavebních dokladů na mezinárodní a unijní úrovni.

A tak v návaznosti na opatření z minulého roku byla platnost osvědčení o zvláštních
znalostech ADN a osvědčení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž
platnost by uplynula mezi 1. březnem 2020 a 1. zářím 2021, prodloužena automaticky až do
30. září 2021.

Oblast platnosti osvědčení „velkých“ plavidel a lhůt pro absolvování lékařské prohlídky
u osob a způsobilostí, které jsou na tuto prohlídku vázány, byla v návaznosti na loňské nařízení
EU 2020/698 řešena novým nařízením EU 2021/267. Pokud tedy lhůta pro lékařskou prohlídku
uplynula v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, byla prodloužena o 10 měsíců a s tím
související průkazy způsobilosti zůstaly nadále v platnosti.

Platnost osvědčení plavidel, jež by jinak skončila či měla skončit mezi 1. zářím 2020 a
30. červnem 2021, se pak považovala za prodlouženou o dobu 10 měsíců.

3.5 Dopravní opatření
Způsob jakým může SPS v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,

upravovat režim plavby na určitém úseku vodní cesty je přijetí dopravního opatření. Jelikož se
tento způsob úpravy režimu plavebního provozu osvědčil již v různých částech republiky, resp.
na různých úsecích vodních cest nebo vodních ploch, přistoupila SPS v intenzivně využívaných
oblastech ke stejnému řešení i v této plavební sezóně. Dopravní opatření vydala pro následující
úseky vodních cest.

Opětovně bylo realizováno dopravní opatření v centrální Praze. Od 1. 4. 2021 došlo k ob-
novení plavebního značení, kterým se zavedla plavba pouze ve výtlačném režimu, a to ve dvou
úsecích v centrální části Prahy: od plavební komory Praha-Štvanice (ř. km 50,83) proti proudu
k železničnímu mostu na Výtoni (ř. km 55,35) včetně zdrže Staroměstského jezu, a dále od Cí-
sařské louky (ř. km 56,55 pod stadionem vodních sportu) po Barrandovský most (ř. km 58,55).
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Další dopravní opatření na Vltavě se tý-
kalo úpravy plavebního provozu ve vztahu k pad-
dleboardům, jejichž provoz byl zakázán v úseku
od plavební komory Praha-Štvanice (ř. km 50,83)
proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni
(ř. km 55,35). Hlavním důvodem tohoto omezení
je bezpečnost vůdců tohoto typu plavidel, tj. ome-
zení rizikových situací, které hrozí při potkávání a
křížení směrů s velkými plavidly, kterých je v cen-
trální části Prahy velké množství.

Každoročně je nejen plaveckou veřejností
velmi citlivě vnímána situace týkající plavebního
provozu na vodním díle Slapy. Na základě zkuše-
ností s úpravou plavebního provozu z minulých let
(sledování statistik od roku 2016), uspořádala SPS
dne 27. dubna 2021 on-line kulatý stůl, jehož cílem
bylo projednání, a to nejen s plaveckou veřejností, ale i se zástupci dozorových orgánů a zájmo-
vých spolků, úpravy režimu plavebního provozu na tomto vodním díle v nadcházejících letních
měsících. Ke kulatému stolu byly pozvány a účast přijaly sportovní kluby, asociace prodejců
lodí, svazy a spolky vodních motoristů, vodní záchranná služba, provozovatelé přístavů, pří-
stavišť a vývazišť a v neposlední řadě také zástupci municipalit kolem vodního díla Slapy a
zástupci policie. Výsledkem jednání byl obecný souhlas s plánovaným dopravním opatřením
pro rok 2021. Toto dopravní opatření spočívalo v umístění plavebního značení nařizujícího
plavbu pouze ve výtlačném režimu, tedy plavbu takovou rychlostí, při které vztlak plavidla
tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla
je zanedbatelný, a to v úseku od hráze vodního díla Slapy (ř. km 91,80) po ř. km 118,05. Do-
hodnuto bylo, že opatření bude platit v období od 1. července do 31. srpna 2021, tj. v období
letních prázdnin a dovolených.

Následně byla zveřejněna Informace SPS o dopravním opatření na úřední desce úřadu
a sdílena přes sociální síť (Twitter ředitelky SPS @NemcovaSPS) a mobilní aplikaci LAVDIS
mobile.

Důvodem přijetí tohoto dopravního opatření na vodním díle Slapy byla již po několik let
trvající vysoká intenzita plavebního provozu v letních měsících, a také skutečnost, že celková
kapacita stání malých plavidel podléhajících evidenci na nádrži Slapy je 2 764, z toho 91 %, tedy
2 508 plavidel, trvale stojí v úseku dotčeném dopravním opatřením, především v jednotlivých
vývazištích a dále ve čtyřech přístavech. Pro srovnání ve zbývajícím úseku nádrže od říčního
km 118,00 až km 134,73 (plavební komora Kamýk) stojí ve vývazištích pouze 256 evidovaných
plavidel.

Přestože je nádrž Orlík o třetinu delší než nádrž Slapy, celková kapacita stání malých
plavidel podléhajících evidenci je o polovinu nižší (pouze 1 401 plavidel). Na jeden říční km
výrazně širší nádrže Orlík připadá průměrně 25 kotvících plavidel, zatímco na nádrži Slapy je
to 64 plavidel, tedy 2,5 krát více, v úseku dotčeném uvedeným opatřením kotví na jednom
říčním kilometru dokonce 96 plavidel. K tomuto počtu plavidel je potřeba připočítat i velké
množství jiných rekreačních činností, koupání, paddleboardy, kánoe, kajaky, rybolov a také
trénující sportovní veslice.
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Dalším cílem tohoto dopravního opatření byla ochrana těch nejzranitelnějších účastníků
plavebního provozu, kterými jsou koupající se, plavci a osoby na plavidlech bez vlastního stroj-
ního pohonu. Právě pandemická situace již v roce 2020 ukázala, že omezené možnosti cestovat
se projevují na vodní nádrži Slapy, která je hlavním rekreačním místem pro občany Prahy a
Středočeského kraje, zvýšeným počtem těchto rekreantů.

Na vodním díle Slapy došlo k zachování plavebního značení, kterým se v úseku
ř. km 114,40-115,35 (v blízkosti kempu Cholín) přikazuje plout při pravém břehu toku. Toto
opatření zůstalo v platnosti, protože slouží zejména při protiproudní plavbě k navedení plavidel
do průjezdního pole mostu za zatáčkou. Naopak však došlo ke zrušení stejného typu značení
v úseku ř. km 105,11-106,20 (v blízkosti osady Kobylníky). V tomto úseku již nebyl důvod
k zachování příkazu plout u pravého břehu toku, protože se nacházel v úseku výtlačného re-
žimu, čímž pominul důvod k jeho zachování z hlediska odstranění nebo snížení vlivu škodlivého
vlnobití.

Od roku 2015 do konce roku 2020 narostl v České republice počet evidovaných malých
plavidel o více než čtyři a půl tisíce (4 571), což je ve srovnání s koncem roku 2014 o více než
30 %. Z tohoto nárůstu počtu evidovaných plavidel připadá na pobočku Praha, do jejíž územní
působnosti náleží vodní dílo Slapy, více než tři tisíce (3 094), tedy dvě třetiny nově evidovaných
plavidel.

Dopravní opatření bylo představeno veřejnosti i prostřednictvím tiskové správy Minister-
stva dopravy jak na začátku plavební sezóny, a to 28. dubna 2021, tak první den jeho platnosti
(1. července 2021).

Pro větší informovanost o přijatém dopravním opatření a ke zvýšení bezpečnosti všech
uživatelů vodní cesty SPS vydala i v roce 2021 schematickou mapu vodního díla Slapy - úseku
od hráze (ř. km 91,80) po ř. km 122,5 s vyznačením celého úseku výše uvedeného dopravního
opatření (úseku plavby jenom ve výtlaku) a vymezenými vodními plochami pro koupání (15 vy-
mezených ploch) a vymezenými vodními plochami pro provozování vodního lyžování a vodních
skútrů(2 vymezené vodní plochy: 1 plocha pro vodní lyžování, 1 plocha pro vodní skútry a
jetsurfy).
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3.6 Vyhodnocením dopravního opatření Slapy 2021
Dopravní opatření na vodním díle Slapy spočívající v umístění plavebního značení nařizu-

jícího výtlačný režim plavby přineslo „zklidnění“ plavebního provozu ve srovnání s rokem 2020,
ve kterém výtlačný režim platil pouze na dvou kratších úsecích od Nové Rabyně (ř. km 93,70)
po Měřín-Hrdlička (ř. km 97,85) a od silničního mostu (ř. km 100,51) po ústí Mastníku
(ř. km 105,00) po dobu 3 měsíců. Je nutné však konstatovat, že vlivem poměrně deštivého
počasí v letním období (Pozn. dle statistik ČHMÚ v ČR v měsíci červenci byly pouze 4 dny
beze srážek; v srpnu byly výrazné srážky v prvním a posledním týdnu) došlo i k částečnému
snížení počtu plavidel, zejména bez vlastního strojního pohonu (paddleboardy, gumové čluny
s vesly, kánoe apod.).

Plavební provoz na vodním díle Slapy je však nadále nejintenzivnější na našem území, a
tak počet oznámených plavebních nehod stagnoval na stejném počtu jako v roce 2020. Po oba
dva roky šetřila SPS 4 plavební nehody, z toho jednu se zraněním, ostatní nehody byly spojeny
jenom se škodami na plavidlech. V obou případech se nehoda se zraněním stala v úseku, na
kterém nebyl zaveden výtlačný režim plavby.

Zřejmě druhotným důsledkem dopravního opatření na vodní nádrži Slapy je i zjištění, že
část plavidel (zejména těch, která jsou konstruována pro rychlejší plavbu) se z vodního díla
Slapy přesunula na vodní dílo Orlík. I tak je ale možné konstatovat, že na vodním díle Orlík
nedošlo k viditelnému zvýšení intenzity plavebního provozu, s čímž samozřejmě také souvisí již
zmiňované chladné a deštivé počasí v červenci a srpnu.

Z dozorové činnosti vyplynulo, že zavedené opatření většina vůdců plavidel respektovala,
přestože byl úsek s výtlačným režimem výrazně delší než v předchozích letech. Obecně je možné
konstatovat, že počet přestupků spočívajících v nerespektování signálního značení, kam patří
i plavba mimo výtlačný režim, oproti roku 2020 mírně poklesl. Pozitivní vliv na tento důsledek
dopravního opatření měl zejména víkendový dozor SPS a průběžný intenzivní dozor Poříčního
oddělení Slapy PČR, které provádělo dozorovou činnost o víkendech dvěma plavidly, ke kterým
se přidávalo jako třetí i plavidlo SPS.

3.7 Vodní cesty a jejich využití pro plavbu
Významnou investiční akcí v oblasti dopravní infrastruktury na vodní cestě v roce 2021

byla rekonstrukce plavebního kanálu Vraňany – Hořín, která zmodernizovala provoz na tomto
úseku vodní cesty. I v tomto roce si modernizace vyžádala omezení nebo zastavení plavebního
provozu, a to v únoru, několik dnů v březnu a v květnu. U této investiční akce se jednalo o cel-
kovou rekonstrukci kanálu a modernizaci mostů. Tj. byla ukončena modernizace velké plavební
komory Hořín i přestavba dalších celkem sedmi mostů, které nyní umožní proplutí plavidel s až
7 m vysokým pevným bodem nad hladinou přes plavební kanál. Unikátem je zdvižný kamenný
mostní oblouk na plavební komoře Hořín zachovávající jedinečnou architekturu památkově chrá-
něného zdymadla. Další dva silniční mosty a jeden železniční most přes kanál jsou také zdvižné,
dálkově ovládané z 9 km vzdáleného velínu na zdymadle Hořín. Každý most potřebuje na zdvih
o 3 metry přibližně 2 minuty.

Těmito stavebními úpravami se tak další část vltavské vodní cesty stala plnohodnotnou
vodní cestou IV. třídy mezinárodní klasifikace. V úseku vltavské vodní cesty tak Říční infor-
mační služby získaly další využití – služby sledování polohy a pohybu plavidel (AIS) a záznam
plánů plaveb pro zajištění požadavku na zdvih mostů pro velká plavidla.
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Již dlouhodobě se těší velké oblibě vltavská vodní cesta, zejména oblast horní Vltavy,
a i tento rok bylo možné prakticky celou plavební sezónu plout z vodní nádrže Orlík proti proudu
přes plavební komoru Kořensko a vodní nádrž Hněvkovice až do Českých Budějovic. Vzrůstající
trend zájmu o rekreaci na této části vodní cesty se projevil na statistikách. V letošním roce
bylo na vltavské kaskádě proplaveno 11 953 plavidel.

Také statistika osob proplavených přes vltavskou kaskádu měla rostoucí charakter. V prů-
běhu plavební sezóny vzrostl počet proplavených osob. Do 30. září bylo vltavskou kaskádou
proplaveno 49 326 osob, což bylo o 1 638 osob více než v roce 2020.

Tablulka č. 1: Počet plavidel proplavených na vltavské kaskádě

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 142 1 904 1 099 2 039 1 971 3 277 6 137 9 792 9 418 11 933 11 9531

Postupně se mění charakter labské vodní cesty, která se již několik let otevírá rekreační
plavbě. Vybudování přístavišť a vývazišť na Labi a jejich další rozvoj, je reakcí na vzrůstající
poptávku budovat tuto vodní cestu i pro malá a rekreační plavidla. Proto je zajímavá i statistika
proplavení malých plavidel. Na plavebních komorách dolního Labe aktuálně představují malá
plavidla a osobní lodě více než 2/3 všech proplavených plavidel, zatímco před pěti lety to bylo
okolo 35%.

Tabulka č. 2: Počet malých plavidel a osobních lodí proplavených na vybraných plavebních
komorách dolního Labe
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 738 1 089 1 367 1 507 1 788 1 776 1 791 1 787 1 904 2 5432

3.8 Uzavřené vodní plochy pro bezpečné koupání a pohyb plavců
Již několik plavebních sezón jsou na vodních plochách v plavební sezóně vymezovány

prostory pro koupající se osoby. V těchto plochách je zakázán nejen pohyb, ale také vyvazování
plavidel, čímž je bezpečnost plavců chráněna v maximální možné míře.

V rámci dozorové činnosti se pracovníci SPS a PČR zaměřují na dodržování pravidel
v těchto vymezených plochách. Dozoroví pracovníci se soustředili i na koupající se a plavce,
kteří často kříží plavební dráhu plavidel a vytváří tak velmi nebezpečné situace. I zde byla
důležitá kampaň zaměřená na plavce, kteří byli nabádáni, aby nosili koupací čepice výrazné
barvy nebo na sebe upozorňovali plovákem či balónem oranžové barvy. Byly rozdávány letáky
vyzývající k dodržování základních zásad bezpečného koupání. Na koupající se, plavce, ale
i na další účastníky plavebního provozu, byla zaměřena preventivní kampaň PČR „Bezpečně
u vody“, která se uskutečnila v červenci 2021 na Slapech. Nebyla to jediná akce v rámci této
kampaně. Ty proběhly po celém území republiky. Jejich cílem bylo zvýšení bezpečnosti na
vodních tocích a vodních plochách na území České republiky.

1Údaj k 30. 9. 2021 Zdroj: Povodí Vltavy, státní podnik
2Údaj k 30. 9. 2021, plavební komory Dolní Beřkovice a Střekov; Zdroj: Povodí Labe, státní podnik
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V sezóně 2021 byly opět aktivně užívány k rekreaci plochy pro bezpečné koupání na níže
uvedených vodních plochách:

• Vodní dílo Slapy - 15 ploch pro koupání

• Vodní dílo Orlík - 9 ploch pro koupání

• Brněnská přehrada - 5 ploch pro koupání

• Vodní dílo Vranov - 2 plochy pro koupání

• Vodní dílo Dalešice - 2 plochy pro koupání

• Vodní dílo Těrlicko - 3 plochy pro koupání

• Vodní dílo Žermanice - 4 plochy pro koupání

3.9 Vymezené vodní plochy pro sportovní a akrobatickou plavbu
Od roku 2015 umožňuje zákon o vnitrozemské plavbě plavebnímu úřadu z moci úřední

vymezit opatřením obecné povahy část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází
k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění
jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, nebo provozování vodního lyžování a
obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.

Tato právní úprava byla vytvořena především s cílem dosáhnout kompromisu mezi vůdci
vodních skútrů, jetsurfů či motorových člunů a ostatními účastníky plavebního provozu. S ohle-
dem na to, že výše jmenovaná plavidla jsou často určena a následně i užívána k figurální a
sportovní plavbě, při které není možné dodržovat platná pravidla plavebního provozu, jsou SPS
vymezovány vodní plochy, které se umísťují mimo dosah plavců a jsou ohraničené bójemi proti
vplouvání jiných plavidel.

V takto vymezených plochách je rovněž jednoznačně stanovena provozní doba a také
maximální počet současně se pohybujících plavidel. Mimo vymezené plochy je vůdce plavidla
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(skútru, motorového člunu, jachty) povinen dodržovat pravidla plavebního provozu. Při jejich
dodržování je provoz těchto plavidel bezpečný.

V plavební sezóně 2021 bylo pro širokou veřejnost v ČR v provozu 21 takto vymezených
prostor pro plutí malých plavidel k sportovnímu vyžití. V zásadě se jedná o stejné plochy, které
byly vymezeny i v roce 2020. Dále bylo v ČR vymezeno 26 prostor pro provozování vodního
lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.

Na vodních cestách nejen České republiky se již po několik let zvyšuje oblíbenost plavby
na jetsurfu. Vzhledem k tomu, že plavbu na jetsurfu nelze provozovat v tzv. průběžném režimu,
tedy za dodržení pravidel plavebního provozu, vznikla potřeba vymezit pro tento druh plavidla
vodní plochy určené k jejich pohybu. V plavební sezóně 2021 jich bylo v provozu celkem 16 (3
na Vltavě, 6 na Labi, 2 na Předměřicích, 1 na Těrlicku, 1 na Matyldě, 1 na Dalešicích, 1 na
Moravě a 1 na Nechranicích).

Seznam, lokalita a doba, pro kterou byly vymezeny vodní plochy dle § 30a zákona o vni-
trozemské plavbě zobrazují Tabulky č. 3 a 4.
Tabulka č. 3: Prostory pro plutí malých plavidel k sportovnímu vyžití

Kraj Lokalita ř. km Platnost

Středočeský Vltava / pouze flyboarding 72,60 – 72,71 15.08.2021

Středočeský Vltava / pouze vodní skútry 76,20 – 76,60 30.09.2022

Středočeský Vltava, VD Slapy / pouze vodní skútry
nebo jetsurfy

95,60 – 95,85 01.10.2025

Středočeský Vltava, VD Orlík / pouze vodní skútry 153,30 – 153,70 30.06.2023

Jihočeský Vltava, VD Orlík/ pouze vodní skútry
nebo jetsurfy

183,72 – 184,02 30.05.2024

Jihočeský Vltava, VD Hněvkovice / pouze vodní
skútry nebo jetsurfy

213,200 – 213,700 18.07.2024

Jihočeský Vltava, VD Hněvkovice / pouze flybo-
ardingu

213,700 – 213,780 18.07.2024

Královéhradecký Vodní plocha Předměřice nad Labem /
bez specifikace

západní část 30.09.2021

Královéhradecký Vodní plocha Předměřice nad Labem /
pouze jetsurfy

nejjižnější část 30.09.2022

Středočeský Labe, Kostelec nad Labem / pouze
vodní skútry

857,90 – 858,20 30.10.2025

Ústecký Labe, Roudnice nad Labem / bez spe-
cifikace

810,42 – 811,04 30.10.2021

Ústecký Labe, Nučničky / bez specifikace 800,45 – 801,05 15.10.2021
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Kraj Lokalita ř. km Platnost

Ústecký Labe, Třeboutice / bez specifikace 796,20 – 797,20 15.10.2021

Ústecký Labe, Malé Žernoseky / pouze do 15
kW

782,15 – 782,30 31.12.2022

Ústecký Labe, Brná nad Labem / bez specifi-
kace

771,49 – 772,49 15.10.2022

Ústecký Labe, Děčín-Rozbělesy / pouze do 12
kW

742,06 – 742,15 31.12.2025

Ústecký Nechranice / pouze plavidla s elektro-
motorem

U Lomazického výběžku 30.09.2021

Ústecký Matylda, Most / pouze vodní skútry
nebo jetsurfy, v nejzápadnější části
pouze jetsurfy

západní část 30.09.2024

Moravskoslezský přehradní nádrž Těrlicko / pouze vodní
skútry nebo jetsurfy

cca 1,25 km od hráze 08.08.2024

Vysočina VD Dalešice / pouze vodní skútry nebo
jetsurfy

Popůvská zátoka 17.06.2023

Zlínský Morava, Kroměříž / pouze jetsurfy 184,40 – 185,50 15.02.2022

Tabulka č. 4: Prostory pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku
za plavidlem

Kraj Lokalita ř. km Platnost

Jihočeský Vltava, VD Orlík 182,72 – 183,72 06.06.2022

Jihočeský Vltava, VD Hněvkovice 215,00 – 216,10 30.05.2024

Jihomoravský rybník Oleksovice 02.08.2022

Liberecký Ploučnice, VD Stráž pod Ralskem západní část 31.10.2021

Moravskoslezský přehradní nádrž Těrlicko cca 1,25 km od hráze 08.08.2024

Pardubický písník Mělice u Přelouče lokalita západ 15.06.2022

Pardubický písník Mělice u Přelouče lokalita východ 15.06.2022

Plzeňský Hracholusky cca 2 000 m od hráze 15.03.2021

Středočeský Křenecké jezero 16.06.2022
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Kraj Lokalita ř. km Platnost

Středočeský Vltava, VD Vrané 71,90 – 72,55 12.04.2022

Středočeský Vltava, VD Vrané 74,25 – 75,06 01.06.2022

Středočeský Vltava, VD Slapy 95,00 – 95,40 08.06.2023

Středočeský Vltava, VD Orlík 147,10 – 147,70 19.04.2022

Středočeský Vltava, VD Orlík 152,40 – 153,00 28.08.2025

Středočeský Vltava, VD Orlík 155,50 – 156,40 31.03.2022

Ústecký Labe, Třeboutice 796,20 – 797,20 15.10.2021

Ústecký Labe, Roudnice nad Labem 810,42 – 811,04 30.10.2021

Ústecký Labe, Brná nad Labem 771,49 – 772,49 15.10.2022

Ústecký Matylda, Most západní část 30.09.2021

Ústecký Barbora, Hrob severní část 30.09.2021

Vysočina Silniční rybník Kostelec u Jihlavy 16.06.2022

Vysočina VD Dalešice Popůvská zátoka 30.09.2020

Zlínský Morava, Bělov 167,60 – 168,80 09.08.2020

Zlínský Morava, Kroměříž 184,40 – 185,50 15.02.2022
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3.10 Evidence průkazů způsobilosti a rejstřík malých plavidel
Mimořádná opatření proti šíření onemocnění SARS-Cov-2 v roce 2021 se projevila i v evi-

denci dokladů osob a dokladů plavidel vedené na SPS. V jarních měsících došlo k přerušení
zkoušek vlivem omezení pohybu v důsledku další vlny pandemie. Následně se však zájem rychle
obnovil a termíny zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel se začaly naplňo-
vat. Z důvodu velkého zájmu se SPS rozhodla letní termíny zkoušek doplnit. Přetlak žadatelů
o termíny zkoušek se rychle vrátil do stavu podobného období před první vlnou pandemie, tedy
do let před rokem 2020.

Jinak je však možné konstatovat, že zájem občanů o rekreační plavbu má nadále vzestupný
trend.

Tabulka č. 5: Počet vydaných průkazů způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel novým
držitelům (nově získaná oprávnění)
Rok k 30. 9. Počet vydaných průkazů (nově získaná oprávnění)

2014 2 308

2015 1 935

2016 2 604

2017 2 664

2018 2 847

2019 2 728

2020 2 166

2021 2 558

Strmější nárůst počtu evidovaných plavidel po roce 2014 již zřejmě ustal. Trh se nasytil a
v tomto roce sehrála bezpochyby významnou roli „koronakrize“ – omezení cestování za účelem
rekreace a volnočasových aktivit obecně, odklad nákupu nákladnějších movitých věcí, tedy
i plavidel.

Tabulka č. 6: Nárůst počtu malých plavidel a vodních skútrů evidovaných v rejstříku malých
plavidel
Rok k 30.9. Celkem nově evidovaných malých plavidel Z toho vodní skútry

2014 519 83

2015 562 114

2016 730 164

2017 739 131

2018 781 171

2019 738 139

2020 633 130

2021 640 96
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Trend, který naznačuje tabulka počtu nově evidovaných malých plavidel a vodních skútrů
nevykazuje žádné velké výkyvy, naopak ukazuje, že po vodních sportech a rekreaci na vodě je
nadále vysoká poptávka. „Mírný pokles“ evidence těchto druhů plavidel, resp. nákupů tohoto
zboží, je možno připisovat pandemické době v roce 2020 a 2021 a změně priorit v případě
nákupů a investic.

3.11 Spolupráce s Policií ČR

SPS klade na spolupráci s PČR veliký důraz. A to nejen v oblasti dozorové činnosti, ale
i v oblasti prevence a osvětové činnosti. Obě organizace si uvědomují důležitost a „přednost“
prevence a osvěty před represí. Represe by měla nastoupit až v případě, kdy není možné jiným
způsobem napravit chování účastníka plavebního provozu. I v tomto roce na základě rozkazu
policejního prezidenta probíhalo na sledovaných vodních cestách v období od 1. 6. do 30. 9. 2021
už třetím rokem bezpečnostní opatření „BEZPEČNĚ U VODY“ se zaměřením na odhalování
protiprávního jednání v souvislosti s řízením a provozem plavidel, ochranou veřejného pořádku
osob a majetku v okolí vodních cest a vodních nádrží, kterého nedílnou součástí je i osvěta
rekreantů o bezpečnosti u vody i na vodě. Také tento rok realizace tohoto opatření probíhala
v úzké spolupráci se SPS. Z celkového počtu 124 akcí PČR na vodě, bylo 88 realizováno formou
společných hlídek se SPS. PČR bylo zkontrolováno 757 plavidel, 241 přístavišť, 72 půjčoven
plavidel. Kontrolami bylo zjištěno 112 přestupků a 6 trestných činů. Nejčastějšími přestupky
zaznamenanými PČR byly:

• nerespektování plavebního značení, a

• vůdce nemá u sebe při plavbě průkaz k vedení plavidla.

Tyto akce byly PČR a SPS prezentovány prostřednictvím sociálních sítí a ostatních medií.
I v rámci této akce nebo její medializace PČR apelovala na zodpovědnost všech účastníků
plavebního provozu a rekreantů u vody. Součástí prevence, mimo dialogu s kontrolovanými
osobami, bylo i rozdávání letáků se zásadami bezpečného chování u vody.

3.12 Analýza kontrol a zjištěných protiprávních jednání
Oblast dozoru na plavební provoz byla vzhledem k trvajícím problémům spojeným s šíře-

ním onemocnění SARS-Cov-2 analogická jako v předchozím roce. Jak ukazuje podrobný přehled
kontrol vykonaných za jednotlivé měsíce plavební sezóny v tabulce a grafu níže, jejich počet byl
obdobný jako v roce 2020.

Tabulka č. 6: Přehled kontrol v plavební sezóně
duben květen červen červenec srpen září celkem

2019 41 167 306 276 364 121 1 275

2020 14 76 239 316 278 54 977

2021 30 55 196 351 188 83 903
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Graf č. 1: Počet zkontrolovaných plavidel
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Nižší počet zkontrolovaných plavidel byl stejně jako v předchozím roce způsoben nejen si-
tuací spojenou s pandemií SARS-Cov-2, ale také vyšším počtem deštivých dní, během kterých je
intenzita plavebního provozu zejména rekreačních plavidel, která jsou v posledních letech hlavní
složkou vnitrozemské plavby a na něž jsou kontroly z důvodu častějšího výskytu protiprávního
jednání zaměřeny především, výrazně nižší.

Největší množství kontrol bylo jako obvykle soustředěno do období letních měsíců, kdy
bylo v období od června do srpna zkontrolováno 735 z celkových 903 plavidel, tj. 81 % z celko-
vého počtu v průběhu plavební sezóny. V tomto období prudce stoupá nejen intenzita plavebního
provozu, ale také ostatních rekreačních činností na vodních tocích a plochách, mezi které patří
koupání, rybaření apod. Dozor na vodních cestách ČR probíhá v průběhu plavební sezóny až
na výjimky každý víkend a pokud to umožňují personální kapacity SPS, také ve vybraných
všedních dnech.

Intenzita plavebního provozu a výskyt ostatních rekreačních činností jsou brány v potaz
rovněž při plánování dozorové činnosti SPS. V letošním roce byla dozorová činnost plánována
také s ohledem na zásadní dopravní opatření na vodní nádrži Slapy, kde byl nově zaveden příkaz
plavby pouze ve výtlačném režimu v úseku od přehradní hráze (ř. km 91,80) až po ř. km 118,50
v období od 1. července do 31. srpna 2021. Přehled vodních cest, na kterých probíhal výkon
dozorové činnosti nejčastěji, znázorňuje následující graf.
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Graf č. 2: Počet zkontrolovaných plavidel na vodních cestách ČR
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Stejně jako v předchozích letech byla také v roce 2021 neodmyslitelnou součástí dozorové
činnosti SPS spolupráce s Policií České republiky, ať již v podobě smíšených hlídek či projednání
zjištěných přestupků ve výhradní kompetenci SPS na základě oznámení PČR (podrobněji viz
kapitola 3.11 Spolupráce s Policií ČR).

V průběhu plavební sezóny 2021 bylo protiprávní jednání zjištěno u celkem 204 z 903
zkontrolovaných plavidel. Celkem se přestupci dopustili 213 přestupků, což odpovídá 23 %
provedených kontrol. Počet zjištění odpovídá dlouhodobému průměru, kdy relativní počet zjiš-
těných přestupků kolísá mezi 23 % a 26 %.

Také skutkové podstaty nejčastěji zjištěných přestupků se shodují s dlouhodobými sta-
tistickými výstupy. Na předních příčkách zjištěných protiprávních jednání se obdobně jako
v předchozích letech umístilo nerespektování plavebního značení, a to zejména příkazu plavby
pouze ve výtlačném režimu, tj. rychlostí, kdy vliv hydrodynamického vztlaku je zanedbatelný
a na plavidlo působí pouze hydrostatické síly, dále technicky nezpůsobilé plavidlo, což v praxi
nejčastěji znamená, že kontrolované plavidlo není vybaveno platným osvědčením a nedostatky
na poznávacích znacích plavidla.
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Podrobný přehled nejčastěji zjištěných přestupků znázorňuje následující graf.

Graf č. 3: Nejčastěji zjištěné přestupky v plavebním provozu
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Přestože se mezi nejčastěji zjištěnými přestupky vyskytuje běžně také vůdce plavidla pod
vlivem alkoholu, v posledních dvou letech klesl jejich absolutní počet. Zatímco od roku 2015
až na výjimku v roce 2018 neklesl počet podnapilých vůdců plavidel pod 20 za plavební sezónu,
v roce 2020 jich SPS evidovala 16 a v roce 2021 pouze 12. V naprosté většině případů se
přitom množství alkoholu v dechu pohybuje do nebo kolem 0,50 ‰. Ve srovnání s předchozími
lety stoupl počet vůdců plavidel pod vlivem alkoholu v působnosti pobočky Praha, podrobný
přehled znázorňuje následující graf.

Graf č. 4: Alkohol v dechu zjištěný v působnosti jednotlivých poboček
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Znepokojivým faktem v letošní sezóně je několik případů, ve kterých vůdce plavidla jevící
známky požití alkoholu, odmítl podrobit se dechové zkoušce i lékařskému vyšetření na přítom-
nost alkoholu v krvi. SPS v této souvislosti upozorňuje, že odmítnutím dechové zkoušky či
lékařského vyšetření se vůdce plavidla dopouští přestupku podle § 43 odst. 3 písm. c) bodu
2. zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, s postihem v podobě sankce až do výše
100 000 Kč, a možnému zákazu činnosti.

3.13 Vývoj plavební nehodovosti v plavební sezóně 2021
V průběhu plavební sezóny 2021 došlo celkem k 24 plavebním nehodám. Ve srovnání

s loňským rokem se jedná o pokles, který ovšem stále překračuje dlouhodobý průměr. V průběhu
let 2000 až 2019 kolísal počet nehod převážně mezi 10 a 20 ročně, k mírnému překročení došlo
pouze v letech 2003 – 2005, nejnižší počet plavebních nehod evidovala SPS v letech 2010 – 2014,
kdy jejich počet nepřesáhl 10 ročně.

Graf č. 5: Vývoj plavební nehodovosti od roku 2000 do 30. 9. 2021
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Na vnitrozemských vodních cestách dochází dlouhodobě převážně k malým plavebním
nehodám, jejichž následkem je pouze materiální škoda, případně lehké zranění zúčastněných
osob. V roce 2021 eviduje SPS celkem tři plavební nehody, jejichž následkem bylo ve dvou
případech těžké zranění a v jednom případě úmrtí účastníka plavební nehody. Příčinou úmrtí
bylo jednání vůdkyně malého plavidla bez vlastního strojního pohonu, která přecenila své síly
při proplouvání jezu, následkem čehož došlo k utonutí. Těžká zranění byla způsobena v jednom
případě výbuchem a následným požárem plavidla, jehož příčinou byla nepředvídatelná technická
závada na plavidle, v druhém případě nárazem plavidla do skály, jehož příčina je v šetření SPS
za spolupráce PČR. V obou případech se jednalo o malá plavidla s vlastním strojním pohonem.
Vývoj plavební nehodovosti podle následků zobrazuje následující graf.
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Graf č. 6: Vývoj plavební nehodovosti za rok podle následků
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SPS dlouhodobě eviduje nárůst zájmu o rekreační plavbu spojený s příznivou ekonomic-
kou situací a naopak pokles nákladní plavby. Tento trend je patrný také při pohledu na graf
znázorňující vývoj plavební nehodovosti podle účasti plavidel. V plavební sezóně 2021 se malá
plavidla podílela na 23 z 24 plavebních nehod (a z celkových 25 nehod v roce 2021)

Graf č. 7: Vývoj plavební nehodovosti za rok podle účasti plavidel
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Ve srovnání s předchozím rokem výrazně poklesl počet nehod na Moravě včetně Baťova
kanálu. Zatímco v loňském roce se jednalo o vodní cestu s nejvyšším počtem evidovaných
plavebních nehod, v roce 2021 zde došlo pouze ke dvěma plavebním nehodám. Vzhledem k tomu,
že se jedná o vodní cestu s nejčastějším provozem plavidel půjčoven, eviduje SPS také výrazně
nižší počet nehod těchto plavidel. V průběhu plavební sezóny 2021 se plavidla půjčoven, k jejichž
vedení není potřeba vlastnit průkaz způsobilosti, účastnila celkem čtyř plavebních nehod, což je
poloviční počet oproti sezóně loňské. Nejvyšší počet plavebních nehod eviduje SPS v letošním
roce na vodní nádrži Slapy a na Labi. Na každé z těchto vodních cest došlo celkem ke čtyřem
plavebním nehodám. Ke třem plavebním nehodám došlo na vodní nádrži Vranov, a dále po
dvou na Vltavě v Praze a na Hořínském kanále, z toho k jedné v obvodu plavební komory
Hořín.
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3.14 Prevence bezpečnosti na vodní cestě v roce 2021
Rok 2021 byl z pohledu aktivit v oblasti preventivní činnosti SPS výjimečný. Na základě

pravomoci, která je dána zákonem o vnitrozemské plavbě § 40 odst. 3 písm. d): „provádění
prevence bezpečnosti plavebního provozu“, a v souvislosti s předpokladem zvýšené intenzity
domácího cestovního ruchu ve vztahu k mimořádným pandemickým opatřením, SPS připravila
edukační kampaň s názvem „Na vodě nejsi nikdy sám“ prezentovanou zejména na sociálních
sítích prostřednictvím odkazu http://sportnavode.cz.

Kampaň obsahuje čtyři krátké TV spoty, kterých ústředním mottem je dodržování pravi-
del plavebního provozu všemi jeho účastníky, ale také jejich vzájemná ohleduplnost a tolerance.

Ve snaze podpořit a více propagovat právě tyto hodnoty, kterými jsou dodržování pravidel
a ohleduplné chování všech účastníků plavebního provozu, byly natočeny spoty představující
moderní a oblíbené sporty na vodě: provoz vodních skútrů, jetsurfů, wakeboardů a vodní lyžo-
vání a také stále oblíbenějších paddleboardů, kterých na vodě přibývá, a to nejenom v České
republice.

Základní myšlenka kampaně vychází z obecné zákonné povinnosti „zachovávat přiměřenou
opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu,
lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a nezpůsobit nehodu v plavebním
provozu nebo překážku na vodní cestě“.

Každou uvedenou sportovní činnost představila významná sportovní osobnost:

• Lukáš Dražil, reprezentant České republiky v jízdě na vodním skútru,

• Eliška Charousová, vicemistryně Evropy v jízdě na jetsurfu,

• Čestmír Procházka, reprezentant České republiky ve wakeboardingu,

• David Raab, prezident České federace Stand Up Paddle.

Tyto osobnosti jsou pro diváka průvodci, kteří představí základní pravidla chování na
vodě u každé z těchto sportovních činností. A jak zazní na konci každého spotu, ohleduplnost
je na vodě to podstatné, protože: „Na vodě nikdy nejsi sám“.

Celá kampaň byla zahájena dne 11. května 2021 tiskovou konferencí pod záštitou pana
ministra dopravy Ing. Karla Havlíčka za přítomnosti televizních i tiskových medií. Na Face-
Booku byl zřízen profil SPS sloužící jenom k propagaci kampaně „Na vodě nejsi nikdy sám“ a
na YouTube přes odkaz http://sportnavode.cz.

Stěžejní část kampaně na sociálních sítích proběhla v období května a června 2021. Ze
statistických marketingových čísel je možné říct, že tento způsob kampaně byl velice úspěšný,
jednak počtem oslovených sledovatelů, jejich skladbou, z čehož bylo možné vydedukovat, že
kampaní byl zasažen velký okruh plavecké veřejnosti, resp. účastníků plavebního provozu. Bylo
jasně vidět, že kampaň oslovila nejenom mladé lidi, ale i střední věkovou kategorii, která hod-
notila TV spoty zejména na FaceBooku.

Pár čísel ke kampani na sociálních sítích:

• FaceBook 637 sledovatelů,

• YouTube 158 sledovatelů,
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• Počet zhlédnutí celkem 214 248,

• Počet zobrazení TV spotů celkem 953 595krát,

• Počet interakcí celkem 392 654,

• YouTube nejvíce zobrazovaný TV spot – paddleboard

• FaceBook nejvíce zobrazovaný TV spot – jetsurf.

V období června a července 2021 využila SPS ke kampani mimo jiné i 100 reklamních
ploch v pražském metru a ve vlacích Českých drah. Jak v metru (trasa B), tak ve vozech
vlaků Českých drah (trasa vlaků do Jižních Čech) SPS využila právě trasy, které směřují na
nejoblíbenější a zároveň nejvytíženější část vltavské vodní cesty. Plakát upozorňoval na kampaň
prostřednictvím web odkazu nebo QR kódu na sociální sítě.

Další část kampaně probíhala pomocí 10sek upoutávky na TV spoty, které byly pro-
mítány v autobusech společnosti Student Agency na všech linkách v rámci České republiky
v měsících červen až srpen. O kampani, o pravidlech a ohleduplnosti na vodních cestách, in-
formoval i krátký článek v měsíčníku Žlutý, který je k dispozici na autobusových a vlakových
linkách RegioJet a na pobočkách této agentury.
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Kampaň pokračovala i v elektronických a tištěných mediích. Článek „Nová kampaň Státní
plavební správy za vyšší bezpečnost na vodě“ s odkazem na TV spoty na sociálních sítích
nebo na webu byl publikován v odborném časopisu Yacht č. 7 – 8/2021. Odkazy na TV spoty
s krátkým popisem byly uveřejněny ve speciálu MF DNES pro Prahu a Středočeský kraj, které
si koupilo 30 000 čtenářů. V období července a srpna byla kampaň prezentována prostřednictvím
nativní reklamy.

Statistiky k nativní reklamě:

• Počet zobrazení TV spotů celkem 600 093krát,

• Počet zhlédnutí celkem 868.

Dále byly TV spoty sdíleny na webech nebo sociálních sítích státních orgánů, organizací,
asociací, spolků, prodejců a výrobců plavidel. Například: Ministerstvo dopravy, podniky povodí,
Vodní záchranná služba ČČK, Asociace lodního průmyslu (APL), Česká Federace Stand Up
Paddle (ČFSUP), Lions team (FB), Hardracing, Marine s.r.o., Snowboardel.cz.

Jednoznačně lze zhodnotit kampaň „Na vodě nejsi nikdy sám“ příznivě, protože splnila
všechny cíle, které si SPS stanovila:

• oslovení, co nejširšího okruhu osob, možné účastníky plavebního provozu,

• zacílení na konkrétní věkové skupiny (rekreace a sport na vodě),
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• jednoduchá edukace (představení základních pravidel plavby na vodní cestě),

• zdůraznění ohleduplnosti a tolerance na vodní cestě (to jsou základní vlastnosti chování
se na vodě).

Reporty (statistiky) uvedené výše jasně hovoří o tom, že kampaň oslovila velkou část
plavecké veřejnosti a samozřejmě nejvíce byla kampaň sdílena prostřednictvím sociálních sítí,
která oslovila zejména mladé lidi ve věkové kategorii 18 – 24 let až 41 %. Z počtu zhlédnutí
na sociálních sítích i on-line reklamě je zřetelné, že nejvíce zaujal TV spot o paddleboardu
a na druhém místě v počtu zhlédnutí byl TV spot o jetsurfu. I z tohoto je vidět oblíbenost
těchto dvou sportů na vodních cestách České republiky. Obě tyto činnosti na vodě jsou dnešním
trendem, který je oblíbený i na ostatních vodních cestách Evropy a v případě jetsurfu se jedná
o trend, který určuje Česká republika.

Mapy jsou důležitou pomůckou ke správné navigaci a pochopení plavebního značení na
vodní cestě, proto SPS pro plavební sezónu 2021 opět připravila a v rámci dozorové činnosti na
příslušných vodních cestách rozdávala vůdcům plavidel schematické mapy vodního díla Slapy,
Orlík a Dalešice. Plavební mapy zobrazují důležité plavební značení dopravních opatření přija-
tých SPS ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě. I na mapách SPS prostřednictvím QR kódu
a webovou adresou http://sportnavode.cz připomněla kampaň „Na vodě nejsi nikdy sám“.

Kampaň byla sdílena i přes Twitter ředitelky SPS @NemcovaSPS. Mimo jiné prostřednic-
tvím Twitteru byla veřejnost v průběhu plavební sezóny seznamována s aktuálními informacemi
o vodní cestě, o dopravních opatřeních nebo mimořádných událostech. Plavecká veřejnost a re-
kreanti na vodě i u vody byli vybízeni k vzájemné ohleduplnosti a rozumnému chování.
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4 Závěr
Prožili jsme další plavební sezónu, jejíž průběh a zejména příprava plavebního úřadu na ní

byla ovlivněna stále přetrvávající pandemií nemoci SARS-Cov.2. Zkušenosti z roku 2020 však
nepochybně umožnily efektivněji zvládat její dopad na služby, které SPS poskytuje občanům.
Ukázalo se, že zejména práce věnovaná elektronizaci procesů s důrazem na možnosti elektronické
komunikace občanů s úřadem je velmi dobrá investice.

I když největší omezení v poskytování služeb během trvání nejpřísnějších protipandemic-
kých opatření zaznamenala oblast vydávání průkazů způsobilosti pro vůdce malých rekreačních
plavidel (po několik měsíců bylo zcela zakázáno konání zkoušek), díky dobré organizaci průběhu
zkoušky a velkému pochopení zaměstnanců úřadu proto, že největší zájem o získání průkazu
k vedení plavidla je vždy v měsících bezprostředně předcházejících letním prázdninám, se poda-
řilo do konce měsíce června uspokojit všechny uchazeče, kterým byl termín zkoušky zrušen, ale
samozřejmě i uchazeče nové. Omezení v oblasti dokladů plavidel a technických prohlídek byla
minimální. Díky on-line objednávkovému systému se podařilo provést během období plavební
sezóny 2500 technických prohlídek, většinou mimo sídla poboček SPS.

V oblasti dozoru nad bezpečností plavebního provozu byl na základě zkušeností z roku
2020 očekáván velký zájem o prožití dovolené na vodních cestách naší republiky. Hlavní sna-
hou úřadu bylo tedy v dostatečném předstihu připravit všechna dopravní opatření „šitá na
míru“ jednotlivým vodním nádržím, úsekům vodních toků a plavebním kanálům tak, aby byla
co nejvíce zajištěna právě bezpečnost všech účastníků plavebního provozu. Není to jednodu-
chá záležitost, různorodost jednotlivých účastníků a různorodost jejich zájmů vyžaduje citlivé
vyvažování všech dopadů přijímaných opatření a otevřenou diskusi v co nejširší platformě. Vě-
říme, že i díky léta budované transparentní komunikaci úřadu s partnery v oblasti vnitrozemské
plavby se daří kompromis najít. Zároveň se však také ukazuje, že některé oblíbené úseky vodních
nádrží se dostávají na hranici své využitelnosti díky stále se plnící kapacitě. Bude nutné právě
s ohledem na snahu udržet plavební provoz bezpečným, ale také s ohledem na ochranu životního
prostředí otázku intenzity využití některých vodních nádrží podrobit hlubším analýzám.

Ze statistik vyplývá, že nehodovost v této plavební sezóně oproti roku 2020 mírně po-
klesla, ač stále překračuje dlouhodobý průměr. Relativní počet zjištěných přestupků se drží
na dlouhodobém průměru. Právě statistiky poměrně dobře dokládají, že klíčovým pro udržení
bezpečného plavebního provozu je výkon státního dozoru konaného SPS ve spolupráci s Policií
ČR a obecními policiemi.

Jsme přesvědčeni, že velký zájem a kladné přijetí nových edukačních spotů na sociál-
ních sítích představených v rámci kampaně „Na vodě nejsi nikdy sám“, potvrdil, že zabývat
se prevencí a osvětou v oblasti plavebního provozu je cestou správným směrem. Vyhodnocení
kampaně jasně ukazuje, že široká plavecká veřejnost má zájem o téma bezpečnosti a pravi-
del plavebního provozu. A pokud jsou poutavě a neotřele ukázána, je zájem napříč věkovými
kategoriemi.

Zájem o vnitrozemskou plavbu, o nejstarší způsob dopravy na světě, je v její rekreační
podobě již po několik let v České republice mimořádný. Zlepšující se dopravní infrastruktura ko-
lem vodních cest, splavňování nových úseků, velká a různorodá nabídka k životnímu prostředí
vstřícných plavidel na trhu, velký počet půjčoven plavidel, to vše láká další a další občany
podlehnout kouzlu „plavení se“ krásnou přírodou. Věříme, že kombinací vhodných dopravních
opatření, rozvoje využití inteligentních technologií, důsledného výkonu státního dozoru s důra-
zem nejen na represi, ale zejména na prevenci, na ohleduplnost a toleranci mezi jednotlivými
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účastníky, udrží plavební provoz v České republice i nadále bezpečným. Samozřejmě nebudeme-
li zapomínat, že

Na vodě nejsi nikdy sám!
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Seznam médií a článků s tematikou plavby

Odkaz na TV spoty: http://sportnavode.cz

28. dubna 2021
Tisková zpráva MD ČR: Na Slapech v létě výrazně zpomalí lodě, Státní plavební správa

reaguje na velký nárůst rekreace

11. května 2021
Tisková zpráva MD ČR: Na vodě nejsi nikdy sám

11. května 2021
ČT 24 - Zprávy: Na vodě nejsi nikdy sám

11. května 2021
YouTube: Na vodě nejsi nikdy sám - tisková konference

11. května 2021
ČT 24 - Události v Regionech: Letošní plavební sezona 2021

11. května 2021
Prima CNN - Hlavní zprávy: Plavební sezona 2021 - nová bezpečnostní pravidla

15. května 2021
Česká televize - Z Metropole: Plavební sezona zahájena

18. května 2021
Česká televize - Studio ČT 24: Na Vltavě stoupá počet rekreačních lodí

7. června 2021
Seznam.cz: Otevření přístaviště Veselí nad Moravou

23. června 2021
Český rozhlas Dvojka - Káva o čtvrté: Bezpečnost na vodě

1. července 2021
Tisková zpráva MD ČR: Plavební sezóna je v plném proudu, na Slapech musí lodě plout

pomalu

2. července 2021
Česká televize - Události v regionech: Kontroly dodržování snížené rychlosti na přehradách

3. července 2021
Česká televize - Události v regionech: Kontroly na přehradách
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https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/dvojka/25/2021-06-23
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3. července 2021
TV Nova - Televizní noviny: Kontroly na přehradách

7. července 2021
Instagram: SPS kontroluje dodržování snížené rychlosti lodí

24. července 2021
ČT 24: Hlídky Státní plavební správy vyrazí mezi čluny - chyby na vodě mohou mít fatální

dopady

27. července 2021
TV Nova - Snídaně s Novou

červenec – srpen 2021
časopis Yacht: článek Nová kampaň SPS za vyšší bezpečnost na vodě

https://www.yacht.cz/clanky/

červenec – srpen 2021
časopis Yacht: článek Všechny informace o plavbě na jednom místě – Aplikace LAVDIS

mobile
https://www.yacht.cz/clanky/

červenec – srpen 2021
časopis Žlutý: sdělení ke kampani Na vodě nejsi nikdy sám

srpen 2021
Speciál MF DNES pro Prahu a Středočeský kraj: článek o kampani s odkazy na TV spoty

2. srpna 2021
kralovedvorsko.cz: Jen jedna posádka měla vše v pořádku, na Rozkoš dorazila kontrola

3. srpna 2021
časopis Racek magazín státního podniku Povodí Vltavy č. 2/2021: Rozhovor s ředitelkou

Státní plavební správy Mgr. Klárou Němcovou
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https://www.regiojet.cz/opencms/export/shared/zluty/cs/2021/ZLUTY-07a08-21__web-dvoustrany.pdf
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