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ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ LODNÍ DOPRAVY NA LABI 
1.5.2008 LITOMĚŘICE – LODNÍ NÁMĚSTÍ 

 

 
 
 
 
 
 

Dne 1.5.2008 se uskutečnila historická první plavba lodi pravidelné lodní dopravy po 
Labi po šedesáti letech na trase Litoměřice Roudnice nad Labem, Litoměřice – Ústí nad 
Labem. Slavnostní zahájení se konalo na Lodním náměstí v Litoměřicích od 9:00 hodin. 
Počasí bylo uplakané a ne příliš povzbudivé – vypadalo to, že bude každou chvilku pršet. 
K zahájení došlo na palubě lodi Porta Bohemica kotvené u přístavní hráze, kde se konala od 
9:00 tisková konference pro akreditované novináře s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím 
Šulcem, ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, ministrem pro evropské záležitosti a 
místopředsedou vlády Alexandrem Vondrou, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje Radkem 
Vonkou zastupiteli města Litoměřice starostou Ladislavem Chlupáčem a místostarostou 
Jaroslavem Tvrdíkem. Pozván byl i ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, ten však na zahájení 
nedorazil. Na slavnost byli pozváni také zástupci organizací a starostové obcí na Labi, 
zástupci vinařství a privátních společností cestovního ruchu a další zástupci veřejného života, 
jako například zástupce Okresní hospodářské komory pan Josef Garabáš, zástupce 
Czechtourist pan Kratochvíl, starosta města Lovosice pan Jan Kulhánek, místostarosta města 
Lovosice pan Vladimír John, zástupce Lovochemie pan výrobní ředitel Vodička a další. 
Zástupcem ČTK byl Aleš Pelikán z Lovosic. Obec Litochovice nad Labem a Prackovice nad 
Labem zastupovali Mgr. Andrea Svobodová Křešová, kronikářka obce, soudní překladatelka 
AJ, jež pořídila písemný záznam o akci, a Vladimír Svoboda, správce obecních webových 
stránek a zároveň autor fotodokumentace této akce. 
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Z reproduktorů mezitím bavila přítomné další hosty, kteří si během tiskové konference 
nepřístupné veřejnosti mohli prohlédnout výstavku historických fotografií lodní dopravy na 
Labi v přilehlém stanu, hudba Kapitána Kida. V tomto stanu bylo také připraveno malé 
pohoštění – kuličky z kynutého těsta obalované v moučkovém cukru, tvarohové a makové 
koláčky, káva a čaj. Krom toho zaujalo přítomné hosty i vystoupení mažoretek z Domu dětí a 
mládeže Rozmarýn v Litoměřicích.  
 

 
 

Poté se po skončení tiskové konference osobnosti našeho veřejného života přesunuly 
na vytvořené pódium a přibližně v 9:30 začalo slavnostní zahájení s proslovy a slavnostním 
vysvěcením lodi emeritním biskupem monsignorem Josefem Kouklem. 
 

Slavnostní proslovy zahájil místostarosta Jaroslav Tvrdík, který celou akci inicioval. 
Ve svém proslovu shrnul proces opětovného obnovení pravidelné lodní dopravy na Labi od 
myšlenky až po samotnou realizaci projektu, ke které hlavní měrou přispělo město Litoměřice 
a Sdružení obcí na Labi. Vznikla tak Labská paroplavební společnost, která je obnovou dávné 
tradice, kdy na Labi pluly parníky. Jedná se příspěvek k obnově a rozvoji turistiky, 
cykloturistiky a vinařství na Labi, které zažívají renesanci. Pro loď byl zvolen příznačný 
název PORTA BOHEMICA. Prozatím bude loď stavět v šesti přístavech a přístavních 
molech, a to v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, Lovosicích, Píšťanech, Velkých 
Žernosekách a Ústí nad Labem – Vaňov. Plánovány jsou i další zastávky na trase v místech, 
kde prozatím nejsou vystavěna přístavní mola. Pravidelné plavby této lodi budou zahájeny 
dne 8.5.2008. Počítá se i s možností pronájmu lodi a její plavby pro soukromé účely (jako 
jsou svatby, firemní či soukromé večírky), ale i příležitostné zábavní plavby s ohňostrojem, 
plavby při západu slunce a podobné atraktivní výlety. Plánuje se časem trasu protáhnout až do 
Drážďan. Na palubě se budou podávat místní vína a speciality. Místostarosta Tvrdík na závěr 
svého proslovu poděkoval všem spolupracovníkům, kteří se na realizaci tohoto projektu 
podíleli. 
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Druhým řečníkem byl starosta města Litoměřice, pan Ladislav Chlupáč, který 

připomenul, že se znovu vydáváme po cestě, kterou vyšlapali naši předkové. Myšlenka 
obnovy lodní dopravy již žila několik let, před dvěma lety byla zprovozněna první loď Ariel. 
Zdůraznil a poděkoval za perfektní spolupráci s Povodím Labe, jenž na slavnosti zastupoval 
pan ing. Jindřich Zídek. Poděkování patřilo i panu Julákovi, majiteli lodi, který s panem 
Svobodou tuto loď technicky připravili pro pravidelnou přepravu cestujících. Poděkoval také 
panu Jaroslavu Tvrdíkovi za vypracování a realizaci celého projektu.   

 
Třetí řečníkem byl místopředseda vlády a ministr zahraničí pro evropské záležitosti 

pan Alexandr Vondra. Ten se omluvil, že pro dnešní den odložil kravatu. Zmínil skutečnost, 
že lodní doprava nemůže konkurovat jiným druhům dopravy, ale může konkurovat  v oblasti 
cestovního ruchu a výletnictví v tomto krásném kraji. Každé začátky jsou těžké a je třeba tuto 
trasu dostat do evropských médií. 
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 Čtvrtým řečníkem slavnostního zahájení byl hejtman Ústeckého kraje, ing. Jiří Šulc. 
Ten ve svém proslovu zdůraznil, že pro něho je tato oblast nejkrásnější částí republiky, 
Litoměřicko je skutečná Zahrada Čech. Zahájení pravidelné lodní dopravy přispívá spolu 
s akcí Vinařské Litoměřice ke vzkříšení dávných tradic a vinařství na Labi. K tomuto 
krásnému panoramatu lodní doprava neodmyslitelně patří. Turisty budou lákat hotýlky, 
služby, kulinářské speciality. Hejtman zmínil, že sám má jako vodák, co sjel všechny české 
řeky, velice blízko. Je proto třeba vypravovat o tomto kraji a možnosti výletu na lodi všem 
známým a příbuzným a věříme, že bude tato doprava vzkvétat. Sluníčko i ve chvíli proslovu 
vyšlo, takže doufejme, že se sluníčko bude na lodní dopravu vždy usmívat. A prosíme pana 
monsignora Koukla, aby se „tam nahoře“ přimluvil za dobrou vodu.  
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 Pátým řečníkem byl emeritní biskup monsignor Josef Koukl, který se dostavil za 
účelem slavnostního vysvěcení této plavby. Doprovázel jej vikář kapituly sv. Štěpána 
P.D.Mgr. Martin Davídek, který býval sekretářem odvolaného biskupa monsignora Pavla 
Posáda (ten byl odvolán v únoru z rozhodnutí Vatikánu jako světící biskup v Českých 
Budějovicích). Mimochodem pan biskup monsignor Pavel Posád byl i třikrát na návštěvě 
v Litochovicích v domě č.p. 48 (Mgr Andrea Svobodová Křešová – soudní překladatelka 
jazyk anglický), kam se dostavil pro vypracovaný soudně ověřený překlad lékařské zprávy do 
angličtiny, kterou posléze vezl tenkrát ještě papeži Janu Pavlu II. do Vatikánu, aby mohl být 
na jejím základu po zdravotní neschopnosti opět uveden do funkce biskupa. To bylo v roce 
2005. Tato akce se zdařila a biskup Pavel byl v roce 2006 opět uveden do funkce biskupa 
litoměřického biskupství. Pan emeritní biskup Koukl zmínil, že voda je nevypočitatelný živel, 
Budeme prosit o boží požehnání pro loď, aby v klidu a pořádku brázdila řeku Labe. Jak 
napsal Matouš Levy v době před 2000 lety: prosíme Ježíše Krista, pane, doveď nás k cíli, 
chraň nás před každým nebezpečím, stůj při nás v bouřích tohoto světa. 

 
  
Na fotografii emeritní biskup Koukl vlevo, hovoří vikář kapituly sv.Štěpána Martin Davídek.  
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Pak přistoupil biskup k lodi se svěcenou vodou  a lodi požehnal: „Požehnej tuto loď, 

pane, aby ti, co se na ní budou plavit, přišli na konci svého života tam, kde žiješ a kraluješ ty.“  
 

 
 
 
 Poté byli pozvání starostové měst Lovosice, Litoměřice, Roudnice n.L., náměstek 
primátora města Ústí nad Labem a hejtman ke slavnostnímu přípitku u lodi a hejtman Šulc 
pokřtil loď šampaňským.     
 
 Začalo vykukovat sluníčko. Hosté byli pozváni na palubu lodi. Loď vyplula asi v půl 
jedenácté směr Roudnice nad Labem. Během plavby měli příležitost seznámit se a popovídat 
si o věcech veřejných i obyčejných soukromých zážitcích. 
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Během plavby bylo v podpalubí přichystáno občerstvení formou švédského stolu se 
všemi nejrozmanitějšími dobrotami teplé, studené, sladké i slané kuchyně, včetně 
rozmanitých nápojů a vín. Na palubě vládla dobrá nálada a během cesty se účastníci dozvěděli 
spoustu zajímavého.  
 

 
 

Účastníkem plavby byl i štáb České televize – pan redaktor Jan Stuchlík a jeho 
kameraman, kteří během cesty točili reportáž a rozhovor s hejtmanem a dalšími členy 
posádky..  
O dobrou náladu se během celé cesty staral pan heligonkář Pavel Vlk z Ústí nad Labem (v 
kostkované vestě a čepici)..  
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Seznámili jsme se s manželkou majitele lodi paní Julákovou. Vyprávěla o tom, jak 
tuto loď, na které jsme se plavili, provozovali s manželem dva roky na trase Děčín – Hřensko, 
ale kvůli nedostatku vody po velkou část roku museli vloni toto podnikání ukončit a přejít na 
tuto trasu Litoměřice – Roudnice, Litoměřice – Ústí nad Labem. Loď bude kotvit 
v Litoměřicích.  

 

 
 
 
Vikář Davídek nám zase během cesty vyprávěl o kostelích a kapličkách, které jsme 

míjeli v jednotlivých obcích na obou březích Labe. Míjeli jsme kostel sv.Vojtěcha 
v Počáplech  – tudy Vojtěch cestoval z Libice do Magdeburgu v patnácti letech roku 972 a po 
9 letech studií se tudy zase vracel po Labi zpět jako promovaný student. Zastavil se 
v Litoměřicích a jednu noc zde přespal. Dále to byly kostel sv.Matouše a panny Marie 
v Kopistech, kaple sv.Anny v Nučníčkách, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Nučnici. Dále 
jsme se dozvěděli, že Izidor Sevilský se stal nově patronem internetu. Je znám jako biskup 
s knihou a perem nebo také jezdec na koni. Zemřel roku 636. Pan Zídka ještě doplnil, že svatý 
Vojtěch je patronem plavců a vikář Davídek se přiznal, že dnešní plavbu zasvětil svatému 
Vojtěchovi. 

 
Během plavby jsme pak při průjezdu zdymadly v Českých Kopistech dostali 

přednášku od pana ředitele Povodí Labe Zídka o funkci a historii vodních děl na Vltavě a 
Labi. Říkal, že s budováním zdymadel a děl se na českých řekách začalo ještě za Rakouska-
Uherska, konkrétně v Tróji, kdy císař posvětil a a zahájil funkci prvního vodního díla. Od té 
doby se postupovalo s výstavbou dále až na řeku Labe. Dále sdělil, že 65% území České 
republiky spadá do oblasti sucha. V návaznosti na to pohovořil ministr Gandalovič o 
problematice přehrady Heřminovy v návaznosti na ekologické a sociální problémy, které 
v nedávné době s obyvateli této oblasti řešil.  

 
Do Roudnice nad Labem jsme dopluli asi v půl jedné. Na břehu stály průvody 

mávajících lidí. Loď v přístavu přivítala žesťová jazzová kapela a vystoupení mažoretek. 
Následovalo vylodění tří nejdůležitějších lidí (Gandalovič, Šulc, Vondra) na břeh a jejich 
proslovy včetně úvodního slova pana starosty města k obyvatelům města Roudnice. 
Připraveno bylo i pohoštění a přípitek v přistaveném přístřešku. 
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Závěrečná fotografie s hejtmanem a panem Stuchlíkem z ČT sice nevyšla, ale celá 
plavba se vydařila naprosto dokonale.  
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Cestu zpět do Litoměřic jsme absolvovali v menším počtu, jelikož jak štáb ČT, tak 
nejvyšší představitelé státu se rozjeli do svých domovů či za dalšími svými povinnostmi. 
Zpáteční cestu jsme strávili s farním vikářem kapituly sv. Štěpána a tiskovým mluvčím 
litoměřické diecéze panem R.D.Mgr. Martinem Davídkem v rozhovorech o duchovních i 
světských záležitostech. Vyměnili jsme si telefonní čísla a přijali jsme pozvání k návštěvě 
biskupské rezidence v Litoměřicích.  

 

 
 
V závěru plavby jsme v Litoměřicích poděkovali jménem obcí Litochovice a 

Prackovice za pozvání a pochválili jsme jej za práci, kterou celé akci obětoval.   
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Loď Porta Bohemica připlula do Litoměřice okolo půl čtvrté. V 16 hodin ji čekala 

plavba opačným směrem na trase Litoměřice – Ústí nad Labem. V plánu byla i veselice na 
jezeře v Píšťanech, kde se v přístavu Marina chystal slavnostní noční ohňostroj. Pravidelné 
plavby lodi jsou plánovány od 8.5.2008, kdy bude vytvořen i pevný jízdní řád po obou 
zmíněných trasách. Obec Litochovice čeká ještě práce na získání prostředků a vybudování 
přístavního mola, což by mohlo do obce přinést oživení cestovního ruchu. Podmínkou však je 
perfektní fungování restauračních popřípadě i ubytovacích zařízení, aby měla obec co 
příchozím výletníkům nabídnout. Děkujeme tímto starostovi a sekretariátu obce za důvěru a 
příležitost zúčastnit se této zajímavé a historické akce. 

 
       Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
       Kronikářka obce Litochovice 

       
Vladimír Svoboda  
Správce obecního webu 

 
 

 
 


