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Poděbrady 12. 5. 2014 – Čtyři dny vládly na řece Labi výletní lodě, ale také čluny Policie ČR, 

hasičů nebo speadboardy. Druhý ročník přehlídky lodí nazvaný Lodě na Labi se letos vydařil.  

 

Zatímco loňský ročník se konal pouze v Nymburce, letos se lodě z královského města na Labi 

po dvou dnech přesunuly na víkend proti proudu do města lázeňského, do Poděbrad. 

Veřejnost v celkovém počtu kolem 3.500 návštěvníků měla možnost se seznámit a také 

vyzkoušet lodě na dovolenou společnosti SP Praha, užít si vítr na palubě vodních člunů 

nebo speadboardů. Nechyběly ukázky práce hasičů, říčního oddělení Policie ČR a 

policejních potápěčů a vodních skútrů.  

 

Poprvé vyjela na řeku Labe nová výletní loď Blanice, menší „sestra“ poděbradské výletní a 

restaurační lodě Král Jiří. Blanice bude o prázdninách vozit turisty mezi  Kerskem, Hradišťkem 

o Ostrou- Botanicusem a zpět. Během měsíce června by měla jezdit z Poděbrad na delší 

plavby až do Kolína.  

 

Na „suchu“ byla k vidění prezentace projektu vodního koridoru Dunaj- Odra-Labe a pro 

nejmenší sehrálo milovické AZ Divadlo Čapkovu Vodnickou pohádku. 

 

Ing. Ctirad Pinkas PhD, odborník na vodní cesty obecně prospěšné společnosti Zlatý pruh 

Polabí o.p.s. o akci řekl: „Jedná se o velmi užitečný počin, který efektivním a objektivním 

způsobem šíří mezi veřejností povědomí o významu a nezastupitelnosti vodní dopravy nejen 

v rámci integrovaného dopravního systému, ale také v rozvoji cestovního ruchu a rekreace. 

V případě na akci prezentovaného projektu „Dokončení splavnění řeky Labe“ spočívajícího 

v realizaci vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe mohl návštěvník mimo jiné získat ucelený 

obraz o daném strategickém díle - rodinném stříbře České republiky a všechny odpovědi na 

své otázky kromě jediné: Proč již toto dílo není realizováno, když by unikátně vyřešilo většinu 

dlouhodobých problému bránících v rozkvětu České republiky a štěstí jejich obyvatel?“ 

 

Odpověď na tuto otázku letošní ročník nepřinesl, ale Lodě na Labi se vrátí na řeku zase 

v roce 2015, aby všem ukázaly možnosti, jaké jim řeka Labe nabízí. 

 

 

 
Kontaktní údaje: 
Pavel Hlaváč, pořadatel 

Zlatý pruh Polabí o.p.s. 

tel.: 602 341 361 

hlavac@polabi.com 

www.polabi.com  

 

Společnost Zlatý pruh Polabí je obecně prospěšnou společností, která působí v oblasti podpory cestovního 

ruchu pro tu část středočeského kraje, která je na severovýchod od Prahy a nese označení Polabí. Byla 

založena podnikateli v cestovním ruchu roku 2005 a ve spolupráci se Krajským úřadem Středočeského kraje a 

Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism vytváří marketingovou podporu této destinace, propaguje a 

podporuje vytváření nových jednotlivých cílů a turistických produktů. Na základě konkrétních partnerských 

smluv spolupracuje s turistickými informačními centry a dalšími subjekty cestovního ruchu, ať již s podnikateli 
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nebo zástupci měst a obcí. 
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