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Poděbrady 11. 5. 2015 – V Nymburce se pod taktovkou Zlatého pruhu Polabí a za podpory 

Středočeského kraje konal 3 ročník akce Lodě na Labi. 

 

Během slavnosti se na řece objevilo mnoho zajímavých plavidel včetně lodě na solární 

pohon. Z Poděbrad do Nymburka zavítala výletní a restaurační loď Král Jiří. Rekord největší 

lodi drží tanker Christoph. Tento „drobeček“ váží 350 tun a Lodě na Labi v  Nymburce 

pozdravil na své plavbě z Chvaletic zpět do svého domovského přístavu v Magdeburku. 

Nejzajímavější pro příchozí byla možnost prožít si pohodovou plavbu, kterou využilo na 2.500 

návštěvníků na obytných motorových lodích společnosti SP Praha nebo se vyřádit na 

rychlých speedboutech od výrobce z Vrchlabí a půjčovny z Osečka. Ty svezli na slalomové 

trati více než 120 odvážlivců a dokonce i dětí. Pro ty byla připravena pohádka o vodníkovi 

AZ divadla z Milovic.  

Neplující veřejnost měla zase možnost v pátek a v sobotu nahlédnout do provozu 

nymburské hydroelektrárny díky společnosti MVE - HYDRO s. r. o., která ji vlastní. Na břehu se 

proháněly RC modely trucků, dospělí i malí na koloběžkách a oko návštěvníka mohlo 

spočinout na krásných modelkách a modelech firmy Jeane Marie, kteří předváděli 

současnou ale i retro plavkovou módu. To vše bylo možné pozorovat z vyhlídkových letů 

vrtulníkem, který v rámci akce pravidelně startovat z nymburského letiště. 

Nejakčnější byla však bezesporu ukázka záchrany topícího se člověka přímo z řeky za 

použití vrtulníku. Tento „kousek“ předvedli vojáci Armády ČR ve spolupráci s Poříčním 

oddělením Policie ČR v Nymburce pro žáky a studenty již ve čtvrtek 7. května dopoledne.  

Celkem se 3. ročníku zúčastnilo na 3700 návštěvníků. 

Zlatý pruh Polabí děkuje svým partnerům a spolupracovníkům a těší se na další již 4. ročník 

této akce. 
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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 

nebo zástupci měst a obcí. 
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