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KOMISE PRO REKREAČNÍ PLAVBU 

 

Rekreační plavba v pobřežních a vnitrozemských vodách 
Souborné stanovisko 
 
Rekreační plavba provozovaná pro potěšení, sportovní, studijní či výzkumné účely je 
převládajícím druhem plavby jak na pobřežních, tak vnitrozemských vodních cestách. 
 
Termín rekreační znamená volný či dobrovolně strávený čas, který slouží k podpoře zdraví a 
zotavení, ke sportu, turistice či prostě aktivnímu odpočinku, a k tradičním činnostem 
 s ohledem na kulturní identitu. 
 
Rekreační plavba je provozována stovkami milionů lidí po celém světě, přičemž se liší její 
podoba, používaná plavidla a infrastruktura. 
 
Rekreační plavba má: 

Historické vazby 

Kulturní vliv 

Schopnost stimulovat ekonomiku 

Význam pro životní prostředí 

Vzdělávací hodnotu 
 
Výhody rekreační plavby souvisejí, spolu s trvale přinášeným potěšením, s mnoha 
významnými faktory (historický, kulturní, ekonomický, ekologický a vzdělávací). Potlačení 
kteréhokoli z uvedených činitelů následně snižuje přínos samotné rekreační plavby. 
Proto zachování, zhodnocení či rozvoj každého z nich úzce souvisí s budoucností rekreační 
plavby.  
 
Dnes se setkáváme s množstvím rekreačních plavidel různorodých typů a velikostí, počínaje 
malými plavidly bez motorového pohonu (kanoe, kajaky, pramice), přes osobní 
motorizovaná plavidla (vodní skútry), až po větší motorová plavidla a plachetnice (LOA 150m 
i více). 
 
Tato plavidla a jejich uživatelé vyžadují specifický přístup, zvláštní kotviště a úvaziště, a 
podpůrné služby. Tyto požadavky jsou funkční, estetické a ekologické, pokud jsou podpořeny 
nezbytnou infrastrukturou (kvalitní vodní cesty, kotviště, veřejné služby a zařízení, podpůrná 
pozemní zařízení atd.). 
 
Na druhou stranu se tyto požadavky mohou rozcházet s potřebami velkých obchodních a 
rybářských plavidel. Stávající přístavy a kotviště jim nemohou bez úprav vyhovovat, neboť 
jsou určena pro rekreační plavidla. Občas se může účel a potřeby zcela rozcházet. 
 



Největší rozdíl bývá zejména v pozemních podpůrných zařízeních. Úspěch rekreační 
infrastruktury vyžaduje širokou škálu služeb poskytovanou plavidlům, jejich vůdcům a celé 
komunitě, jako např. ubytování, ať už trvalé, komerční či turistické, nevyjímaje loděnice a 
dílny. 
 
Budoucnost rekreační plavby si žádá nejen odpovídající infrastrukturu, ale také nezbytnou 
integraci socioekonomických a ekologických faktorů. 
Pečlivé posouzení potřeb komunity účastníků rekreační plavby i ostatní společnosti 
s ohledem na životní prostředí je naprosto nezbytné pro zajištění udržitelné budoucnosti. 
 
Infrastruktura, která splňuje požadavky rekreantů, široké veřejnosti a životního prostředí je 
nutností pro zajištění udržitelného systému rekreační plavby. Zvážení případných vlivů 
(pozitivních i negativních) rekreační plavby na společnost a životní prostředí je stejně tak 
důležité jako jejich působení na samotné účastníky rekreační plavby. 
 
Rekreační plavba může pomoci revitalizovat městské prostředí, zrovna tak jako přispět 
k rozvoji či ochraně krajiny. 
 
Plánování infrastruktury pro rekreační plavbu a její konkrétní realizace musejí být proto 
pojímány jako významný a ojedinělý obor, který vyžaduje dokonalou znalost principů 
urbanizace, inženýrství, architektury, krajinotvorby, ekonomie, ekologie a managementu. 
Z tohoto pohledu se jeví fundované projektování přístavů základním předpokladem pro 
úspěch. 
 
Komise pro rekreační plavbu (RecCom) byla zřízena za účelem řešení aspektů přímo se 
týkajících sportovní a rekreační plavby, a tím i usnadnění její integrace mezi ostatní druhy 
plavby (obchodní a rybářské). 
Cílem RecCom je pomoci pochopení vztahu mezi rekreační plavbou a ostatními lidskými 
aktivitami v pobřežních a vnitrozemských vodách, zlepšení kvality života, bezpečnosti a též 
minimalizace dopadu činnosti na životní prostředí. 
 
S ohledem na podporu kvality a udržitelnosti infrastruktury rekreační plavby je cílem PIANC 
RecCom umožnit lidem lépe porozumět významu vodní dopravy za účelem ochrany a 
zkvalitnění životního prostředí.  
 
Posláním RecCom je poskytovat fórum pro odborné diskuse, vytvořit co nejlepší praktické 
pokyny pro daný obor, pravidelně je aktualizovat a všemi prostředky tuto oblast propagovat. 
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