Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 2/2014

Právě vychází nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 2/2014, které obsahuje tyto
články:

- Plavební komora Hluboká nad Vltavou nese jméno Libora Záruby-Pfeffermanna
- Vodní cesta Koźle-Ostrava – priorita dneška
PRŮPLAVY JSOU ZASE V MÓDĚ
- Panamský průplav slaví 100 let, Nikaragua mu plánuje konkurenci
- Egypt vybuduje druhý Suezský průplav
- Polsko-bělorusko-ukrajinská spolupráce na obnově vodní cesty E40
- Polsko plánuje nový kanál na Baltu, aby se vyhnulo Rusku
- Nejvyšší kontrolní úřad kritizoval polskou vládu za stav vodních cest
- Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe a Světová válka
- Prezident Miloš Zeman získal Ropáka roku za vodní koridor Dunaj-Odra-Labe
- Prezident republiky oceněn polskými kapitány za podporu vodních koridorů
- Prezident Miloš Zeman jednal o rozvoji vodních cest
- Hospodářská komora ČR jednala s ministrem dopravy o D-O-L, Bílá kniha Hospodářské
komory ČR
- Setkání Čechů a Poláků k propojení D-O-L
- Nutná spolupráce ČR a SRN v oblasti dopravní infrastruktury
- Národní strojírenský klastr chce, aby vznikla studie o průplavu D-O-L
- D-O-L: slezská vodní cesta
- Architektonická studie Křižovatky tří moří u Přerova a typologie vodního koridoru
Dunaj-Odra-Labe
- Ředitelství vodních cest staví, řeší, připravuje
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- Co nového na Baťově kanálu?
- Plavba s Českým rozhlasem Brno do Kroměříže
- Do Kroměříže opět dopluly lodě z Baťova kanálu. Už podruhé
- Baťův kanál z pohledu lodního turisty
- Nové informační panely lákají turisty k baťovskému přístavu v Otrokovicích
- Ing. Jan Nárovec – vynikající projektant a kamarád odchází – do penze
- Cena Ing. Libora Záruby za rok 2014
- VODNÍ DÍLO ŠTVANICE, aneb vše se vším souvisí
- Zemřel ředitel Státní plavební správy Jarda Kalousek

- Život není takový – je úplně jiný (54)

Časopis si můžete stáhnout zde:
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