
OD:            O S O B N Ě  NA  P O DAT E L N U

CíSAřSká LOUkA PrO všEChNy z.S., 

U Malvazinky 2670/30, 

150 00  Praha 5 - Smíchov 

PrO:

Povodí vltavy, státní podnik

holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov                 v Praze dne: 20.2. 2019

vážení,

 

my, níže uvedení vlastníci lodí, plovoucích zařízení, zástupci firem a spolků, kteří aktivně využíváme pražské ochranné přístavy tímto 

vyzýváme Povodí vltavy a.s. , aby nám v co nejkratší lhůtě poskytlo odpovídající záruky, že pražské ochranné přístavy budou i nadále 

sloužit svému původnímu účelu a že Povodí vltavy udělá vše proto, aby byla ochráněna práva jejich uživatelů. 

Následující body konkrétně specifikují témata, která musí být vyřešena, aby byla opět nastolena oboustranná důvěra, která za posled-

ní roky zaznamenala silné trhliny. Důvodem k nedůvěře jsou výpovědi smluv, které se udály v posledních letech. Například sportov-

ním klubům, které mají své místo ve Smíchovském přístavu od 60. let 20. století, nebo soudní výpověď botelu vodník, který nemůže 

opustit přístav, aniž by byl zničen. Stavby v aktivních záplavových pásmech, které nesměly být nikdy schváleny. Devastace jediného 

lodního výtahu který ze zákona vlastníci lodí potřebují. revitalizace Smíchovského přístavu za státní prostředky, která je prováděna 

vlastníkem přilehlých břehů v jeho prospěch, či povodňová stěna v holešovickém přístavu, kterou nikdo nepoužívá a která slouží 

jediné věci, tedy jako základy soukromého developerského projektu. Tyto a mnoho dalších důvodů nás přimělo k sepsání níže uve-

dených bodů, které nastiňují kroky, které od povodí vltavy očekáváme.  

 

 

1. Povodí vltavy definuje funkci veřejného přístavu a ozřejmí svou pozici správce vody a správce kotevních prvků.

 

2. Povodí vltavy vysvětlí vztah mezi ním a společností České přístavy a ozřejmí kompetence, které z tohoto vztahu vyplývají.

 

3. Povodí vltavy se zasadí o jednotný cenový předpis určující podmínky přístupu k vodě.

 

4. Povodí vltavy odmítne snahu zastavět přístavy developerskými projekty a jasně určí záplavová území, kde se komerční výstavba 

zapovídá. 

 

5. Povodí vltavy prověří nové stavby a rekonstrukce provedené v holešovickém a Smíchovském přístavu, nezákonné stavby zveřejní 

a provede nezbytné kroky k nápravě zákona. 

 

6. Povodí vltavy prověří,  kdo je zodpovědný za schválení nezákonných staveb, které byly postaveny v aktivním zátopovém pásmu a 

učiní nezbytné kroky, aby se podobné „prohřešky“ nemohly opakovat. 



 

7. Povodí vltavy vyzve České přístavy a.s. aby plnohodnotně zprovoznily lodní výtah do té doby, než bude vybudován jiný. 

 

8. Povodí vltavy se postaví za uživatele přístavu a pomůže jim domoci se jejich práv. 

 

9. Povodí vltavy zastaví jakoukoliv další výstavbu v přístavech do té doby, než se prověří její zákonnost. 

 

10. Povodí vltavy prověří vlastnictví protipovodňové stěny v holešovicích a navrhne co s ní.

 

11. Povodí vltavy deklaruje, že se aktivně zapojí do hledání řešení, které opět povede k získání obdobného kontrolního mechanizmu, 

jakým byla „zlatá“ akcie držená Státní plavební správou ve společnosti České přístavy a.s.. 

Pevně věříme, že výše uvedené body budou zodpovězeny s ohledem na většinový zájem těch, kteří využívají vodu po právu v souladu 

se zákonem. A které musí Povodí vltavy ze své pozice chránit. věříme, že uvedená podezření z porušení zákona budou řádně prošet-

řena, přičemž jsme připravení poskytnout maximální součinnost.

Odpověď prosím pošlete do 15.3.2019 na adresu: Císařská louka pro všechny z.s., 

U Malvazinky 2670/30, Smíchov, 150 00 Praha a elektronicky na: spolek@cisarskaloukaprovsechny.cz 

S pozdravem

Císařská louka pro všechny z.s. , Jan Skalický – předseda 

Český svaz vodního motorismu z.s., Jiří Pěknice, předseda 

Tělovýchovná jednota Blaník Praha z.s., Lukáš Sadílek, předseda

klub vodních motoristů Smíchov z.s. David Wimmer, předseda

Waterman Praha a.s. Tomáš heller, člen představenstva

Dock12 s.r.o. Jakub Fabel – jednatel  


