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1. Úvod 

 

Kanál D-O-L představuje plánovaný projekt na propojení řek Dunaje, Labe a Odra a 

vytvoření určité dopravní křižovatky vodních cest na území ČR. Tím by byla naše země 

napojena na Baltské, Černé a Severní moře vodní cestou. Přinejmenším posledních sto let 

se o tomto plánu vážně uvažuje. Zatím ale k jeho realizaci, až na malé úseky, nedošlo. 

Tento projekt je velmi kontroverzní a jeho realizace naráží na řadu úskalí. Dříve stály v 

cestě propojení Dunaje, Labe a Odry především technické a ekonomické problémy. Díky 

značnému rozvoji techniky v oblasti navrhování vnitrozemských vodních cest jsme dnes 

technické problémy schopni řešit, stále ale přetrvávají potíže ekonomické. Dnes jsou však 

jednou z hlavních překážek realizace kanálu D-O-L ekologické požadavky. 

 Tato diplomová práce má za úkol řešit jeden takovýto střet s ochrannou přírody a 

navrhnout trasování kanálu D-O-L v úseku Hranice – Ostrava s minimálním vlivem na 

CHKO Poodří. Stávající územně chráněná trasa totiž do tohoto chráněného území 

významně zasahuje a je potřeba tento střet odstranit. Při návrhu je potřeba také zohlednit 

požadavky zachování dopravních vazeb a vedení nadřazených inženýrských sítí.  

 Řešené území bylo nutné rozšířit, a proto začíná u obce Buk v blízkosti Přerova. 

Jednotlivé trasy budou posouzeny jak na vliv na CHKO Poodří, tak i celkově z hlediska 

platné územně plánovací dokumentace. Jednotlivé návrhy budou posouzeny i z finančního 

hlediska. Výsledkem bude navržení několika variant vedení trasy, které by minimalizovaly 

vliv na CHKO Poodří. 
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2. CHKO Poodří 

 

Území chráněné krajinné oblasti Poodří se nalézá v severovýchodní části Moravské brány 

mezi obcemi Mankovice a Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem Ostravy. Z hlediska 

administrativního členění se území nachází v Moravskoslezském kraji a zasahuje na území 

okresů Nový Jičín a Ostrava. CHKO Poodří byla zřízena vyhláškou MŽP č. 155/1991. 

Plošná výměra činí 81,5 km
2
. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí mezi 212 m n.m. 

(Odra v Polanském lese) a 310 m n.m. (na komunikaci mezi Šenovem u Nového Jičína a 

Bernarticemi nad Odrou).  

Charakter je určován především řekou Odrou, jejími početnými meandry s 

navazujícími systémy mrtvých ramen a tůní, které zde vytvářejí hodnotný mokřadní 

ekosystém. Struktura krajiny se vyznačuje střídáním vodních toků a vodních ploch s 

menšími plochami lesa a s rozsáhlými pozemky využívanými k zemědělství (louky, orná 

půda a rozptýlená zeleň). Celkově byl charakter silně ovlivněn dlouhodobým působením 

člověka. CHKO Poodří je podle Ramsarské úmluvy mokřadem mezinárodního významu, 

který byl v roce 2005 zařazen na Seznam ohrožených mokřadů, evropsky významným 

ptačím územím (IBA) a botanicky významným územím (IPA).[16] 

 

2.1 Maloplošná chráněná území v CHKO Poodří 

 

Na území CHKO Poodří se nachází 10 maloplošných zvláště chráněných území: 

 1 Národní přírodní rezervace: Polanská niva 

 7 přírodních rezervací: Polanský les, Rákosina, Bažantula, Kotvice, Koryta, 

Bartošovický luh a Bařiny 

 2 přírodní památky: Pusté nivy a Meandry staré Odry   

 

2.1.1 Národní přírodní rezervace Polanská niva 

Nachází se v katastrálním území Polanka nad Odrou, celková výměra je 122,30 ha. 

Zahrnuje krajinářsky mimořádně hodnotnou část nivní krajiny s přirozeně meandrujícím 

tokem Odry a odstaveným říčním ramenem, lužní les, aluviální louky a část rybniční 

soustavy. Tyto krajinné složky hostí mnoho zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Nov%C3%BD_Ji%C4%8D%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Ostrava-m%C4%9Bsto
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=20&site=CHKO_poodri_cz&site=CHKO_poodri_cz&id=8192&p=mzchu
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2.1.2 Přírodní rezervace Bařiny  

Nalézá se v katastrálním území Bernartice nad Odrou a Kunín, o výměře 42,20 ha. 

Ochranné pásmo leží v katastrech Bernartice nad Odrou, Kunín a Šenov u Nového Jičína. 

Jeho výměra je 67,05 ha. Posláním rezervace je ochrana území soustředěných přírodních 

hodnot se zastoupením ekosystémů typických pro Pooderský bioregion, jimiž jsou: část 

pravobřežní říční terasy Odry, s četnými prameništi a pod patou svahů lesními porosty. 

Rovinná část území je protkána řadou potůčků, drobných mokřadů s vodními plochami, na 

prosvětlených místech i s rákosinami. 

 

2.1.3 Přírodní rezervace Bartošovický luh 

Nachází se v katastrálním území Bartošovice, Bartošovice-Hukovice, Hladké Životice a 

Pustějov, celková výměra 296,91 ha. Předmětem ochrany je část nivní krajiny zahrnující 

přirozeně meandrující tok Odry, Horní Bartošovický rybník s přilehlými mokřady a 

rákosinami, souvislý pás luk se zvodnělými příkopami a se skupinami rozptýlené 

mimolesní zeleně, zalesněná říční terasa s četnými prameništi a lesními mokřady, 

historický ovocný sad v terase s tradičními odrůdami zdejšího regionu. Jednotlivé 

ekosystémy tvoří dohromady harmonický a funkčně propojený celek se zachovalým 

režimem přirozených povrchových rozlivů Odry a se soustředěným výskytem zvláště 

chráněných druhů živočichů a rostlin. 

 

2.1.4 Přírodní rezervace Bažantula 

Nalézá se v katastrálním území Studénka, celková výměra je 36,52 ha. Důvodem ochrany 

je přírodě blízký, druhově bohatý rybniční ekosystém se vzácnými rostlinnými 

společenstvy a soustředěným výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů. 

  

2.1.5 Přírodní rezervace Koryta  

Katastrální území Bartošovice, celková výměra 12,93 ha. Cílem vyhlášení je ochrana 

vzácných druhů rostlin a živočichů. Terasa řeky Odry je tvořena lužními lesy s dominantní 

olší. 

 

2.1.6 Přírodní rezervace Kotvice  

Nalézá se v katastrálním území Nová Horka, celková výměra je 105,48 ha. Chráněna je 

část rybniční soustavy zahrnující rybník Kotvice a Nový rybník, přilehlý lužní les „Obora“ 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=20&site=CHKO_poodri_cz&site=CHKO_poodri_cz&id=8169&p=mzchu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=20&site=CHKO_poodri_cz&site=CHKO_poodri_cz&id=8159&p=mzchu
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a lesnatá říční terasa s četnými prameništi. Rybníky i obora mají význam především jako 

místo pobytu a hnízdiště velkého počtu druhů vodních ptáků. Rybníky jsou cenné také 

výskytem vzácných druhů vodních rostlin a rozmnožováním obojživelníků.  

 

2.1.7 Přírodní rezervace Rákosina 

Lokalizována v katastrálním území Jistebník, o celkové výměře 16,25 ha. Hlavním 

předmětem ochrany je rákosina s drobnými tůněmi, navazujícími mokřadními loukami a 

drobným lužním porostem. Součásti rákosiny je několik otevřených vodních ploch s 

trvalou mělkou vodní hladinou.  

 

2.1.8 Přírodní rezervace Polanský les 

Nalézá se v katastrálním území Ostrava-Svinov. Celková výměra je 59,17 ha. Předmětem 

ochrany je lužní les se starými říčními koryty a vysychavými tůněmi.  

 

2.1.9 Přírodní památka Meandry Staré Odry  

Nachází se v katastrálním území Jeseník nad Odrou a Mankovice. Celková výměra je 

25,76 ha. Území je dokladem postupné vývoje části koryta Odry uměle odříznutého od 

toku. Břehové porosty jsou druhově i věkově velmi pestré. Navazující louky jsou alespoň 

jednou ročně zaplavovány a tvoří přirozené ochranné pásmo. Cenným typem mokřadního 

biotopu nacházejícího se každoročně v zaplavovaném území jsou periodické a trvalé tůně.  

 

2.1.10 Přírodní památka Pusté nivy  

Lokalizována v katastrálním území Kunín, celková výměra 0,74 ha. Památka byla zřízena 

na ochranu unikátního dochovaného lužního lesa, periodicky zaplavovaných tůní a 

ohrožených druhů živočichů.  

 

2.2 Soustava Natura 2000 

 

CHKO Poodří je také chráněna v rámci soustavy NATURA 2000, tj. ptačí oblast i 

evropsky významná lokalita. Hranice Ptačí oblasti Poodří kopíruje současné hranice 

CHKO Poodří a předmětem ochrany jsou druhy bukač velký, moták pochop, ledňáček říční 

a kopřivka obecná a jejich stanoviště.  

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=20&site=CHKO_poodri_cz&site=CHKO_poodri_cz&id=8156&p=mzchu
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Evropsky významná lokalita Poodří zahrnuje většinu území CHKO Poodří (mimo 

zastavěných částí obcí) a několik výběžků dotýkajících se CHKO. Konkrétně se jedná o 

výběžky s názvy Mokřady Bílovky, Podliští, Spasitel a Suchdolská olšina, které by měly 

CHKO rozšířit o další území, a o lokality Rezávka (přírodní rezervace) a Mankovická Odra 

(zatím bez ochrany), u nichž se předpokládá, že se budou CHKO pouze dotýkat, ale 

nebudou její součástí. K předmětům ochrany zde budou patřit živočišné druhy: svinutec 

tenký, kuňka ohnivá, ohniváček černočárý, modrásek bahenní, piskoř pruhovaný, páchník 

hnědý, čolek velký a velevrub tupý.[16] 

 

Obr. 1 CHKO Poodří 
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2.3 Geomorfologické členění 

 

CHKO Poodří se z geomorfologického hlediska dělí na tři části: Oderská niva, 

Bartošovická pahorkatina a Klimkovická pahorkatina. 

 

2.3.1 Oderská niva 

Jedná se o rovinu o maximální nadmořské výšce 271 m n. m. a minimální nadmořské 

výšce 212 m n. m. Nejvýraznějším morfologickým tvarem je samotné koryto Odry, které si 

i přes místní úpravy zachovalo z velké části charakter přirozeného silně nížinného toku 

střední velikosti s četnými volnými meandry. 

Vzhledem ke staletým úpravám krajiny jsou hojné tvary reliéfu vzniklé lidskou 

činností. Nejčastějším tvarem jsou rybniční hráze. Jsou budovány po celém obvodu 

rybníků a jejich velikost je závislá na poloze hráze a velikosti rybníka. Rybníky zaujímají v 

CHKO cca 700 ha a přibližně na jedné třetině této plochy se hospodaří způsobem šetrným 

k přírodě a vyskytují se zde běžná i vzácnější společenstva vodních rostlin. Časté jsou 

rovněž hráze historických rybníků, dnes již zaniklých. Součástí hospodaření na rybnících 

jsou náhony dříve zásobující vodou také mlýny, pily a valchy. Dále pak množství příkopů 

a kanálů pro převádění vody mezi rybníky.  

V oderské nivě dochází za vyšších vodních stavů k infiltraci z řeky do dobře 

propustných štěrkopísků údolní terasy. Pozvolna dochází k nasycování půdního profilu a 

v místech terénních depresí či snížené mocnosti hlín vystupuje podzemní voda až na 

povrch. Niva je tak obohacována vodou v pásu širokém až několik set metrů od řeky. 

 

2.3.2 Bartošovická pahorkatina 

Zasahuje do území CHKO Poodří pouze svým západním okrajem, tedy částí terasové 

plošiny a terasovým svahem výrazně ohraničujícím okraj nivy po celé její délce. Svah je 

většinou velmi strmý a převyšuje nivu v průměru o 15-20 m. Vznikl akumulační činností 

pravostranných přítoků Odry, sedimentací glaciálních uloženin a sprašových hlín a dále 

následnou boční erozí Odry, která znamenala jeho naříznutí. Terasový svah je pouze v 

nevelkých úsecích přerušen údolími přítoků Odry (Luha, Jičínka, Sedlnička, Lubina a 

Ondřejnice). Svah je také modelován boční a hloubkovou erozí Odry, drobných toků, 

zpětnou erozí na pramenech, sesuvnými pohyby a lidskými aktivitami. 
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2.3.3 Klimkovická pahorkatina 

Vytváří severozápadní okraj nivy a zasahuje do území jen zcela okrajově. Velmi mírný 

terasový svah vesměs přechází pozvolna do roviny údolní nivy. Výrazněji je patrný v 

prostoru jižně od Hladkých Životic a podél rybníka Podhorník mezi Polankou a 

Jistebníkem. 

 

2.4 Hydrologické poměry CHKO Poodří 

 

Území CHKO Poodří je výjimečné především zachovalostí vodního režimu, jehož 

určujícím faktorem je řeka Odra a její přítoky neovlivněné významným způsobem 

člověkem. Odra zde přirozeně vytváří volné meandry, které jsou neustále odstavovány za 

současného vzniku meandrů nových.  

Z hlediska hydrologického, respektive hydrogeologického hlediska se území skládá ze 

dvou celků se vzájemně odlišným režimem podzemních vod: 

1. Oderská niva (dle geologického vymezení údolní terasa)  

2. Hlavní terasa Odry  

 

2.4.1 Oderská niva 

hydrogeologické poměry jsou dány především geologickou stavbou a morfologií terénu, 

vlastní režim je ovšem v průběhu roku výrazně ovlivňován rozložením srážek a teplot, 

které se následně projevují na změnách průtoků v povrchových tocích. Dochází zde k jevu 

typickému pro všechny říční nivy větších rozměrů – za vyšších vodních stavů dochází k 

infiltraci z řeky do dobře propustných štěrkopísků na bázi údolní terasy. Zvyšuje se tak 

napjatost hladiny podzemní vody, výrazně ovlivňovaná nadložními, méně propustnými 

povodňovými hlínami. Pozvolna dochází k nasycování celého půdního profilu a v místech 

terénních depresí či lokálně snížené mocnosti hlín vystupuje podzemní voda až na povrch. 

Dochází tak k obohacování nivy vodou v pásu širokém až několik set metrů od řeky. 

 

2.4.2 Řeka Odra 

Řeka Odra tvoří osu oblasti a protéká jí v délce 57,5 km. Charakter silně meandrujícího 

toku zůstal zachován, přestože zde v minulosti bylo provedeno několik 

vodohospodářských zásahů různého charakteru. Celkový rozsah upravené části toku je 

přibližně 13 km. Součástí vodohospodářských úprav jsou i jezy, balvanité skluzy a stará 
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vodní díla, náhony přivádějící vodu do rybníků a vodních mlýnů. Zásadní význam pro 

mokřadní ekosystémy má zachovalost průtokového režimu, který není ovlivněn žádným 

větším technickým dílem v horní části povodí a vodní stavy proto v průběhu roku výrazně 

kolísají. Několikrát ročně dochází v CHKO k rozsáhlým povrchovým rozlivům. Především 

při jarním tání sněhu, kdy se setkávají vody přiváděné pravostrannými přítoky z Beskyd s 

Odrou a jejími levostrannými přítoky z podhůří Nízkého Jeseníku. Voda se při povodních 

volně rozlévá do krajiny, kde dosahuje při kulminaci výšky průměrně kolem 50 cm. 

Během několika hodin nebo dnů souvislá hladina vody mizí, krátkodobě zůstávají vodou 

zaplněné některé terénní sníženiny, několik týdnů až měsíců vysychají hlubší periodické 

tůně. Každoročně zaplavované území má rozlohu 16–20 km
2
, tj. přibližně pětinu až 

čtvrtinu rozlohy celé CHKO. 

 

 

Obr. 2 Letecký pohled na CHKO Poodří 

 

2.5 Klimatické poměry 

 

 Průměrná roční teplota: 7 - 8,5°C 

 Průměrné roční srážky: 600 - 800 mm 

 Délka vegetační doby: 140 - 160 dnů 
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 Roční průměrná oblačnost: 60 % 

 Průměrné teploty vegetačního období: 14 - 16°C 

 Průměrné srážky vegetačního období: 400 - 500 mm 

 Průměrná celková výška sněhu spadlého za rok: 75 - 100 cm 

 Průměrný úhrnný roční výpar: 450 - 500 mm 

 

3. Vodní doprava a vodní cesty 

 

Vodní doprava je druh dopravy, který je zajišťován plavbou po vodních tocích (zejména 

řekách), umělých i přírodních jezerech, mořích, oceánech i umělých plavebních kanálech a 

průplavech, a to na vodní hladině nebo pod hladinou. Její předností je hospodárnost, daná 

nízkou energetickou náročností. Vzhledem k malým odporům lodí při plavbě dosahuje 

menší spotřeby pohonných hmot a dochází k minimálnímu narušování životního prostředí. 

Výhodou je i možnost přepravovat velké množství nákladu a je nezastupitelná při přepravě 

těžkých nebo nadrozměrných nákladů. Nevýhodou je pak její pomalost, velké investiční 

náklady a poměrně řídká síť vnitrozemských vodních cest. Vodní doprava je provozována 

jako: 

 námořní, 

 příbřežní, 

 vnitrozemská. 

Vnitrozemské vodní cesty tvoří: 

 přirozeně splavné řeky a jezera, 

 řeky splavněné regulačními úpravami, 

 řeky splavněné vzdouvací metodou (kanalizačně), 

 průplavy (umělé vytvořené vodní cesty). 

Vodní doprava je využívána lidmi už od pradávna. Možnost využití vodní dopravy 

byla zřejmě jednou z příčin rozvoje měst a oblastí v údolích velkých řek jak Nil, Eufrat, 

Tigrid a indických a čínských veletoků. Brzdou dalšího rozvoje vodní dopravy, byla 

neznalost překonávání vyšších spádů a průplavy byly do té doby budovány jen v 

rovinatých úsecích. Velký význam pro rozvoj plavby měl poměrně jednoduchý, avšak 

geniální objev plavební komory. V 17. století začala plánovitá výstavba ucelené sítě 

vodních cest zejména v Německu, Francii, Itálii, Anglii a Holandsku. Určitá stagnace 

rozvoje vodních cest nastala v průběhu 19. století a souvisela s výstavbou železnic. V 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plavba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_tok
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1l_%28pr%C5%AFplav%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFplav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hladina
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průběhu 20. století, vlivem sílící ekonomiky a rychle vzrůstajících objemů přepravy prošla 

vodní doprava významným rozvojem.  

Nejvýznamnější úseky stávající sítě vodních vnitrozemských cest se nachází na 

území západní Evropy, zejména v oblasti dolního Porýní, kde se koncentrují sítě 

nizozemských, belgických, severoněmeckých a francouzských průplavů, ve směru západ – 

východ je to průplavní spojení Rýn – Mohan – Dunaj s vazbou na černomořský námořní 

přístav. Intenzita vodní dopravy v jednotlivých úsecích již provozované sítě mezinárodního 

významu je značně rozdílná. Největšího přepravního výkonu je dosahováno na dolním 

Rýnu, kde v úseku německo-nizozemské hranice je přepravováno více než 150 mil. t/rok 

se stále stoupající tendencí. Směrem k východu využití vodních cest znatelně klesá. Dolní 

Labe v prostoru Hamburku vykazuje objem přepravy ve výši cca 10 mil. t/rok, na česko-

německé hranici pak už pouze cca 1 mil. t/rok. Obdobně lze charakterizovat současnou 

situaci na plavebním úseku řeky Odry v Polsku, kde jsou evidovány objemy přepravy 

menší než 1 mil. t/rok. Rozdílná je situace na Dunaji, kde otevřením průplavu Cernavoda – 

Constanta (spojení Dunaj – Černé moře) v roce 1984 a vybudováním spojení Dunaje s 

Mohanem v roce 1992 (zajištění průběžného napojení Dunaje na Rýn a na významné 

severomořské přístavy), došlo k propojení po vodní cestě západní Evropy s Černým 

mořem a námořním přístavem Constanta, který umožňuje přístup velkým námořním lodím. 

Kapacita průplavu Cernavoda – Constanta dosahuje cca 100 mil. t/rok, kapacita průplavu  

Mohan – Dunaj cca 20 mil. t/rok.[9] 

 

3.1 Klasifikace vnitrozemských vodních cest 

 

Klasifikace vnitrozemských vodních cest do kategorií slouží k rozlišení jednotlivých 

vodních cest podle maximálních rozměrů plavidla nebo sestavy plavidel (návrhové 

plavidlo), pro něž jsou na dané vodní cestě podmínky k bezpečnému a plynulému provozu. 

V průběhu 20. století se návrh hlavních kategorií vyvíjel, v roce 1992 přijata jednotná 

Klasifikace evropských vodních cest. Tato klasifikace zavádí rozdělení evropských 

vodních cest do hlavních tříd, označených římskými číslicemi I až VII, definuje minimální 

a cílové parametry plavebních staveb, minimální podjezdnou výšku mostů a doporučený 

ponor pro danou třídu. Platí, že při budoucích rekonstrukcích vodních cest dané kategorie 

by mělo být vždy dosaženo parametrů cílových. Kanál D-O-L je navrhován pro třídu cesty 

Vb. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vnitrozemsk%C3%A1_vodn%C3%AD_cesta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plavidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sestava_plavidel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_cesta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_cesta
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plavebn%C3%AD_stavba&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Podjezdn%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ponor
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Tab. 1 Klasifikace vnitrozemských vodních cest 

Poznámky: 

[1] souprava se 6 čluny 3x2 

[2] souprava se 6 čluny 2x3 

 

3.2 Vodní doprava v ČR 

 

Podíl vodní dopravy v ČR na celkovém přepravním výkonu je v současnosti zanedbatelný. 

Pro větší využití by bylo potřeba splavnit Labe do Pardubic a vybudovat plavební stupeň 

Děčín. Z dlouhodobého hlediska rozvoje vodních cest má i nadále velký význam vodní 

cesta D-O-L. 

 

Druh 

cesty 

Třída 

cesty  

Motorové nákladní lodě a čluny Tlačná  sestava 

Hlavní charakteristika plavidla Hlavní charakteristika 

sestavy 

délka

(m) 

výška 

(m) 

ponor 

(m)  

nosnost 

(t) 

dél

ka 

(m) 

výš

ka 

(m) 

ponor 

(m)  

nosn

ost (t)  

Nejmenší 

výška pod 

mosty (m) 

Místního 

významu  

I 38,5 5,05 1,80 250-400         2,20-4,00 

  II 50-55 6,60 2,50 400-650         4,00-5,00 

  III 67-70 8,20 2,50 650-1000         4,00-5,00 

Meziná-

rodního 

významu  

IV 80-85 9,50 2,50 1000-

1500 

85 9,50 2,50-

2,80 

1250-

1450 

5,25 

nebo7,00  

  Va 95-

110 

11,40 2,50 1500-

2400 

95-

110 

11,4

0 

2,50-

2,80 

1600-

1850 

5,25 nebo 

7,00  

  Vb     2,80   172

-

185 

11,4

0 

2,50-

2,80 

3200-

3700 

7,00 nebo 

9,10 

  VIa         95-

110 

22,8

0 

2,50-

4,50 

3200-

6000 

7,00 nebo 

9,10 

  VIb         185

-

195 

22,8

0 

2,50-

4,50 

6400-

1200

0 

7,00 nebo 

9,10 

  VIc 

[1] 

        270

-

280 

22,8

0 

2,50-

4,50 

9600-

1800

0 

9,10 

 VIc 

[2] 

    195

-

200 

33-

34,2 

2,50-

4,50 

9600-

1800

0 

9,10 

 VII       2,50-

4,50 

1450

0-

2700

0 

9,10 
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Obr. 3 Porovnání výkonů vodní dopravy v EU a ČR (% z celkových přepravních výkonů) 

 

3.2.1 Labská vodní cesta 

Pro ČR má rozhodující význam. Je pomocí sítě průplavů napojena na celou Západní 

Evropu, Odru a tím i Baltské moře a novým průplavem Rýn – Mohan – Dunaj i na Balkán. 

Labe pramení na Jižních svazích Krkonoš Celková délka Labe je 1 171 km (z toho je 374,4 

km na našem území). Celý úsek středního Labe z Chvaletic do Mělníka je splavný pro 

plavidla 1 200t, délky 83m, šířky 11,5 m s ponorem 180cm (220cm). Od Chvaletic přes 

Kolín, Mělník do Střekova je Labe pomocí jezů a plavebních komor kanalizována. 

Regulovaný úsek ze Střekova na hranice je úsek nejobtížnější s nedostatečnou plavební 

hloubkou, s kamenitým řečištěm a nejužší plavební dráhou (potřeba úsek kanalizovat 

naráží na odpor ochránců přírody). 

Z plavebního hlediska lze Labe rozdělit: 

1. úsek – kanalizované Labe z Mělníka do Chvaletic – splavný pro celou plavbu, 

2. úsek – kanalizované Labe z Chvaletic do Vrchlabí – splavný pro sportovní lodě, 

3. úsek – kanalizované Labe z Mělníka do Střekova – splavný pro velkou plavbu, 

4. úsek – regulované Labe ze Střekova po státní hranici – splavný pro velkou plavbu. 
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3.2.2 Vltavská vodní cesta 

Vltava pramení na Šumavě ve výšce 1 172m. Má 2 prameny – Teplá a Studená. Délka 

Vltavy po soutok s Labem je 430 km. Úsek mezi Lipnem a Prahou se nazývá Vltavská 

vodní kaskáda. 

Rozdělení z plavebního hlediska: 

1. úsek – kanalizovaná Vltava z Mělníka km 0,00 do Slap km 91,7. Splavná pro 

velkou plavbu (plavidlo – nosnost do 1 000t,šířky 10,6m; ponor 180cm), 

2. úsek – kanalizovaná Vltava ze Slap 91,7 km do Českých Budějovic 245 km. 

Splavná místně pro velkou plavbu, jinak je tento úsek splavný jen pro malé lodě, 

3. úsek – od Českých Budějovic k pramenu je splavný pro vory. Na přehradách je 

místní a osobní doprava. 

 

3.2.3 Morava 

Splavná od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu 

Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál).  

 

3.2.4 Využitelné vodní cesty 

Využitelné vodní cesty jsou: 

 Labe od Opatovic (km 987,8) po Kunětice (km 973,5), 

 Labe u Přelouče od km 951,2 (nadjezí zdymadla) po km 949,1, 

 Bečva od Přerova po ústí do Moravy, 

 Odra od Polanky po hranici s Polskem, 

 Ostravice pod ústím Lučiny, 

 Berounka od km 37,0 po přístav Radotín, 

 Ohře od km 3,0 po ústí do Labe.[10] 

 

4. Kanál Dunaj – Odra – Labe  

 

Kanál Dunaj – Odra – Labe (D-O-L) nebo také Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe 

Průplav Dunaj – Odra – Labe, Vodní cesta Dunaj – Odra – Labe, je plánovaný projekt 

mezinárodní vodní cesty, který by měl spojit řeky Dunaj, Odru a Labe. Kromě těchto řek 

mají významnou roli v projektu řeky Morava a Bečva. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltavsk%C3%A1_vodn%C3%AD_kask%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltavsk%C3%A1_vodn%C3%AD_kask%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opatovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kun%C4%9Btice
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99elou%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Be%C4%8Dva
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99erov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polanka_nad_Odrou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Dina_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Berounka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstav_Radot%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dunaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Be%C4%8Dva
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Kanál  D-O-L je součástí hlavních vnitrozemských vodních cest mezinárodního 

významu (E), z nichž v souladu s dohodou AGN procházejí územím ČR dvě vodní cesty: 

 E20 – řeka Labe od Severního moře přes Hamburk, Magdeburk, Ústí nad Labem, 

Mělník a Pardubice (spojení Labe – Dunaj) 

 E30 – Świnoujście – Szczecin (Štětín) – řeka Odra od Szczecin přes Wroclaw do 

Koźle (spojení Odra – Dunaj). 

 

 

Obr. 4 Plán sítě vodních cest podle dohody AGN (červeně kanál D-O-L) 

 

Na území ČR se je projekt rozdělen do následujících částí: 

 Oderská větev: Rokytnice (Přerov) – Bohumín – státní hranice (směr Szczecin), 

součást E30, délka větve: 98 km 

 Dunajská větev: Rokytnice (Přerov) – Břeclav, variantně Kúty – státní hranice 

(směr Wien, variantně Bratislava), součást E30, délka větve: 118 km, variantně 

120,0 km 

 Labská větev: Rokytnice – Pardubice – Děčín (směr Hamburg), součást E20, délka 

větve: 154 km. 

Celková délka D-O-L na území ČR: cca 370 km. Poslední generální řešení je z roku 

1993. Základní vedení trasy koridoru je dnes územně ustáleno a dokumentováno 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awinouj%C5%9Bcie
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v Generelu vodních cest ČR. Oproti původnímu generálnímu řešení z roku 1993 byla trasa 

v rámci digitalizace v letech 1999-2003 částečně korigována. V rámci těchto úprav byly 

provedeny úpravy trasy v prostoru Bohumína, Kroměříže a Břeclavska. K Dílčím úpravám 

došlo i v prostoru CHKO Poodří, nepodařilo se ale odstranit všechna problémová místa 

v tomto prostoru. V současné době je koridor z velké částí pro účely dlouhodobé územní 

ochrany stabilizován.[9] 

 

 

Obr. 5 Kanál D-O-L 

 

Variantně je řešen především úsek od česko-slovenské státní hranice k Dunaji: 

 Varianta A: Slovensko-česká – na území ČR koridor veden říčním hraničním 

tokem Moravy. Dále na území SR vede levobřežním kanálem do Bratislavy. 

 Varianta B: Rakousko-slovensko-česká – na území ČR koridor veden shodně s 

variantou A. Na území SR pokračuje levobřežním kanálem k Jakubovu a odtud 

přechází na území Rakouska směrem do Vídně. 

 Varianta C: Rakousko-česká – samostatný plavební kanál vede po pravém břehu 

Moravy po Angern a dále do přístavu Lobau u Vídně. 
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 Varianta D: Modifikovaná varianta A (slovensko-česká) s vyšším využitím 

energetického potenciálu řeky Moravy. 

 

 

Obr. 6 Variantní řešení od česko-slovenské hranice k Dunaji 

 

4.1 Vývoj projektu vodní cesty D-O-L 

 

První pokusy o projekt podobný kanálu D-O-L sahají do období vlády Karla IV. někdy 

kolem roku 1375. V té době byly zahájeny práce na propojení řeky Vltavy s Dunajem, 

především kvůli tranzitu benátského zboží přes české země do Brugg. Kde bylo toto 

propojení vedeno, dnes ale přesně nevíme. Vzhledem k nutnosti překonání Šumavy se ale 

nejspíš nejednalo o klasický plavební kanál.  

 V 17. století se objevují první úvahy o možnosti vzniku vodní cesty propojující 

Dunaj, Odru a Labe. Nejprve se roku 1653 rozhodli moravští stavové o splavnění Moravy 

a následně o propojení řeky Moravy s Odrou. Tento projekt byl výrazně podporován 

císařem Ferdinandem III., ale po jeho smrti a následném ohrožení Moravy vojsky 

Osmanské říše projekt upadl v zapomnění.  

 Na konci 17. století publikoval Lothar Vogemont spis „Pojednání o užitečnosti, 

možnosti a způsobu spojení Dunaje s Odrou, Vislou a Labem plavebním kanálem“ Jedná 

se vlastně o první návrh plavebního kanálu D-O-L. Navíc navrhl  trasu přes Moravskou 

bránu a relativně nízkého mezihoří v oblasti České Třebové, která v hrubých rysech 

odpovídá dnešnímu trasování kanálu. Problém jeho návrhu tkvěl v neznalosti ve fatálním 

omylu jak projekt technicky uskutečnit. Vogemont se totiž domníval, že hladina vody 

v řekách nemá žádný spád a že příčinou proudění vody je přitékající voda z přítoků a 

bystřin, jež vodu „vytěsňuje“.[1] 
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 V 18. století se objevilo několik návrhů na splavnění Moravy a propojení s Odrou. 

Za zmínku stojí projekt plukovníka Norberta Wenzela von Lincka, který navrhl propojit 

řeku Moravu s Odrou přes Bečvu. Další projekt pak vypracoval Jan Rochus Dorfleuther, 

velkoobchodník se dřevem z Hodonína. V roce 1780 vypracoval plány na splavnění řeky 

Moravy až po Olomouc. Dorfleuther získal od císaře povolení a jeho společnost 

přepravovala po řece Moravě od Děvína až po Veselí nad Moravou dřevo, sůl, řemeslné 

výrobky a zemědělské produkty. K transportu po proudu řeky se používalo dřevených 

člunů o nosnosti 30 až 40 tun. Proti proudu toku lodě tahaly koně, přičemž náklad mohl být 

maximálně 10 tun.[7] 

 Devatenácté století přineslo obrovský rozvoj železniční dopravy, ale v této době 

také vzniká první komplexní návrh průplavu Dunaj – Odra. Stalo se tak v roce 1873 a 

vypracovali ho profesor Oelwein a inženýr Pontzen pro Anglo-rakouskou banku. Návrh 

počítal s plavbou lodí o nosnosti až 240 tun. Trasa byla vedena od odbočení z Dunaje u 

Grossenzersdorfu východně od Vídně po levém břehu Moravy a Bečvy k Hranicím. Dále 

pak byla vedena údolím Odra až k Bohumínu. Toto trasování dodržovaly i ostatní projekty 

a to až do vzniku samostatné Československé republiky. Průplav byl schválen roku 1873 

oběma komorami říšské rady a v témže roce získala Anglo-rakouská banka koncesi na jeho 

výstavbu. Rok 1873 ale přinesl krach na vídeňské burze a následně hospodářskou krizi, 

která projekt odsunula. Příležitosti se chopila společnost Severní dráha císaře Ferdinanda, 

která koncesi na výstavbu odkoupila a tím se zbavila případné konkurence.[1] Trasa kanálu 

Dunaj – Odra byla totiž z velké části vedena vedle železniční trati spojující Vídeň 

s Krakovem, kterou provozovala právě Severní dráha císaře Ferdinanda. Zde se poprvé 

ukázal střet mezi železnici a vodní cestou D-O-L, který vlastně trvá dodnes. 

 Projekt dunajsko-oderského průplavu ale nezůstal bez povšimnutí představitelů 

vídeňského ministerstva obchodu, které zřídilo v roce 1893 oddělení pro výstavbu 

průplavů. Toto oddělení vypracovalo projekt vodní cesty Dunaj – Odra i jeho napojení na 

střední Labe, jakož i připojení Visly a Dněstru a zpracovalo i přesné trasování kanálu. 

Návrh počítal s čluny o nosnosti 600 tun, které tehdy na Dunaji, Labi a Odře převládaly. 

Tyto aktivity šly v ruku v ruce se snahami politiků o prosazení tzv. vodocestného zákona 

kolem přelomu století. Část českých politiku požadovala schválení vodocestného zákona 

výměnou za jejich podporu výstavby alpských železnic. Návrh zákona počítal se stavbou: 

 průplavu Dunaj – Odra, 

 napojení průplavu Dunaj – Odra ke střednímu Labi a splavněním Labe od Mělníka 

až k Jaroměři 
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 propojení dunajsko-oderského kanálu s Vislou a následně ke splavněné části 

Dněstru 

 průplavu spojujícího Vltavu s Dunajem a následné splavnění Vltavy od Budějovic 

do Prahy.  

Zákon byl nakonec přijat v červnu 1901 a stanovil i program realizace. Stavět se mělo 

začít od roku 1904 a všechny plánované stavby měly být dokončeny za dvacet let. Podle 

zákona měla správa vybudovaných vodních cest připadnout státu, který měl určovat a 

vybírat poplatky za používání vodních cest. Vzniklo také Ředitelství pro stavbu vodních, 

které zadalo řadu studií týkajících se příčných profilů průplavu, typu plavebních komor, 

mostů, akvaduktů, lodních typů a provedlo řadu měření v terénu. Významným počinem 

pak v rámci projektu Dunaj – Odra bylo vypsání mezinárodní soutěže na návrh 

zdvihadlového stupně u Újezdu (jižně od Přerova) o spádu 36m, která byla vypsána v roce 

1903. Od tohoto vysokého stupně využívající lodní zdvihadlo bylo později upuštěno a 

přednost dostala varianta plavebních komor o menším spádu, přesto měla tato soutěž velký 

vliv na vodocestné stavitelství v Evropě.[1] Tento ambiciózní program však ukončila 1. 

světová válka a následný rozpad Rakouska-Uherska.  

Po vzniku Československa se sice s výstavbou kanálu D-O-L počítalo, ale jeho 

samotná realizace se dostala na vedlejší kolej. Prováděly se jen přípravné práce na projektu 

a většina investičních prostředků se soustředila na splavnění Labe a Vltavy. Nelze také 

nezmínit aktivity zlínského podnikatele Tomáše Bati. Ten se mimo rámec investiční 

činnosti státu se rozhodl vybudovat krátký plavební kanál mezi Otrokovicemi a Rohatcem, 

jenž nese Baťovo jméno. Kanál byl postaven mezi léty 1934 – 1938. Polovinu nákladu nesl 

Baťa a druhou polovinou nakonec přispěl stát. Sloužil hlavně k dopravě lignitu z dolů 

firmy Baťa do závodové teplárny v Otrokovicích. Dokonce se objevily úvahy o 

prodloužení kanálu až k Dunaji, ale k realizaci nedošlo. 

 K realizaci alespoň části projektu kanálu Dunaj – Odra došlo během 2. světové 

války. V roce 1938 byl vypracován nový projekt této vodní cesty a slavnostní výkop byl 

proveden 8. prosince 1939 poblíž Kędrierzynu v dnešním Polsku. Započaté práce ale 

postupovaly pomalu a navíc nebyly vyhotoveny ani konečné plány trasy průplavu. Se 

stavbou kanálu se začalo i na opačné straně u Vídně, kde bylo vyhloubeno koryto v délce 6 

km. Dokončit větší části průplavu se nezdařilo kvůli probíhající válce a projekt byl 

definitivně zastaven v roce 1943. 

 Po skončení 2. světové války a vzniku komunistického bloku se v Československu 

se stavbou kanálu D-O-L příliš nepočítalo. Jediným dokumentem, který bral myšlenku 
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vodní cesty D-O-L v padesátých a šedesátých letech na vědomí byl Státní 

vodohospodářský plán z roku 1953. Teprve v období kolem uvolnění v roce 1968 došlo 

k určitým posunům. Podnik Hydroprojekt Praha zpracoval na základě vládního usnesení č. 

222/1966 a na objednávku Ředitelství vodních toků studii „Průplavní spojení Dunaj – 

Odra – Labe – generální řešení 1968“. Osud tohoto generálního řešení byl poznamenán 

vývojem situace po roce 1968 známým jako normalizace. O tři roky později bylo přijato 

vládní usnesení č. 169/1971, které ukládalo příslušným veřejnoprávním orgánům územně 

chránit trasu budoucího průplavu definovanou generálním řešením, tak aby nekolidovala 

s ostatní investiční činností v zájmovém území a nebyla znemožněna výstavba kanálu. I 

když toto usnesení představovalo významný úspěch, vedlo také k ustrnutí přípravných 

prací a znamenalo odsunutí realizace do budoucnosti.[1] 

Na rozdíl od rozpačitých názorů československých představitelů se od 50. let 20. století o 

kanál D-O-L zajímaly orgány OSN, konkrétně pak její odbor Evropské hospodářské 

komisem (EHK OSN) se sídlem v Ženevě. Tato organizace si v roce 1959 vytkla v oblasti 

vodní dopravy mimo jiné za cíl navrhnout vytvoření jednotné sítě evropských cest. 

Konečné integrace sítě, podle předpokladů EHK OSN, mělo být dosaženo realizaci tří 

základních plavebních spojení

 Rýn – Mohan – Dunaj 

 Dunaj – Odra – Labe 

 Odra – Visla - Dněpr 

Ve věci projektu kanálu Dunaj – Odra - Labe začala nestálá skupina odborníků 

pracovat od roku 1964, výsledky jejich práce byly zveřejněny v roce 1981. Materiál 

uznává společenskou potřebnost a užitečnost kanálu a vyzývá jednotlivé země, na jejichž 

území je kanál trasován, k vyhotovení detailních plánů a návrhů postihujících financování 

projektu a jeho technickou proveditelnost. 

Za další významný počin organizace EHK OSN lze považovat přijetí Evropské 

dohody o hlavních vodních cestách mezinárodního významu (AGN), jež byla sjednána v 

Ženevě v roce 1996. Českou republikou byl dokument ratifikován v roce 1997 v 

Helsinkách a v platnost vstoupil 26. července 1999. Na území České republiky přitom 

dokument situuje dvě hlavní vodní magistrály. Jde o koridor E 20 spojující Hamburk s 

Dunajem přes Labe a Moravu a koridor E 30 vedoucí z polského Štětína přes Odru a 

Moravu k Dunaji.  
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Důraz na zásadní roli propojení pro zlepšení konfigurace evropské sítě vodních cest 

se projevil i v přístupové smlouvě, na jejímž základě vstoupila Česká republika v roce 

2004 do EU. V tomto dokumentu je projekt D-O-L zahrnut do výhledové dopravní sítě 

členských států Evropské unie. 

 

Obr. 7 Mapa, jež je součástí Smlouvy o přistoupení ČR k EU se zakreslenou 

trasou kanálu D-O-L 
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4.2 Současný stav projektu D-O-L 

 

 V současné době s realizací projektu kanálu D-O-L nepočítá, ale trasa průplavu je územně 

chráněná. Výstavbě projektu však nepřejí hlavně změny, které nastaly po roce 1989. 

Především masivní rozvoj automobilové osobní i nákladní přepravy vytváří nové 

požadavky především na dálniční a silniční síť, přičemž finanční prostředky České 

republiky jsou omezené. Navíc přestavba průmyslu po roce 1989 a odklon od těžkého 

průmyslu hraje také v neprospěch projektu D-O-L. Vodní doprava měla sloužit k přepravě 

nákladů pro těžký průmysl především na Ostravsku, kde se vzhledem k velké koncentraci 

podniků těžkého průmyslu a černouhelných dolů počítalo i se splavněním části Ostravice 

pro potřeby podniků Nová huť a Vítkovice. Dále se pak k projektu staví značně odmítavě 

ekologická sdružení, která poukazují především na střety trasy s  cennými přírodními 

lokalitami, které by byly nenávratně poškozeny. Ekologičtí aktivisté také poukazují na 

nutnost spíše než stavět vodní cestu D-O-L, která často vede v blízkosti železničních tratí, 

využívat k přepravě nákladů právě železnici. Z tohoto hlediska dávají přednost stavbě 

koridorových a vysokorychlostních tratí.[8] Projekt je také často prezentován jako 

megalomanský a příliš drahý s nejistou návratností. Ani na politické scéně nepanuje 

přílišná shoda a mezi politiky lze nalézt jak velké zastánce kanálu D-O-L (Miloš Zeman), 

tak i jeho zarputilé odpůrce (Martin Bursík). Vzhledem k poměrně častému střídání vlád 

v ČR se mění i postoj k tomuto projektu.  

 Je sice pravda, že zatím nebyl projekt definitivně zastaven a žádná 

z předcházejících vlád jej úplně nezavrhla. Mimo to bylo přijato několik vládních usnesení 

týkajících se projektu D-O-L, např.: 20. července 2009 váda přijala usnesení č. 929/2009, 

které zachovává územní ochranu trasy, téže problematiky se týkalo i vládní usnesení č. 

368/2010, 19. ledna 2011 vláda schválila prověřování potřebnosti průplavního spojení 

Dunaj - Odra - Labe. vládním usnesením č. 49/2011 a 14. března 2012 vláda vzala na 

vědomí „Zprávu o stavu vnitrozemské vodní dopravy v České republice a možnostech 

jejího rozvoje“ a doporučila zpracovat kompletní analýzu vodní cesty D-O-L.  

Samotnou kapitolu v tomto ohledu představuje územní ochrana stávající trasy 

kanálu. V platné Politice územního rozvoje z roku 2008, schválené vládou 20. července 

2009, není trasa vodního koridoru D-O-L uvedena. Kvůli této skutečnosti bylo přijato již 

výše zmíněné vládní usnesení č. 929/2009, které zachovalo územní ochranu trasy 

především s ohledem na platnou dohodu AGN. V Zásadách územního rozvoje (ZÚR) 

http://d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/16-?download=49%3A
http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/16-?download=50%3A
http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/16-?download=50%3A
http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/16-?download=77%3A
http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/16-?download=119%3A
http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/16-?download=119%3A
http://d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/16-?download=49%3A
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krajů, na jejichž území je trasa vodního koridoru vedena, je toto trasování respektováno a 

územně chráněno. Taktéž dotčené obce ve svých územních plánech se stavbou kanálu D-

O-L počítají. V tomto ohledu je zajímavé, že v Politice územního rozvoje je uvedena i 

trasa vodní cesty Dunaj – Váh – Odra (Vážská vodní cesta), která ovšem není územně 

chráněna ani v ZÚR Moravskoslezského kraje, na jehož území je trasa vedena, ani 

v územních plánech dotčených obcí. Tato situace je s ohledem na současnou situaci 

pochopitelná, protože se už s vodní cestou Dunaj – Váh – Odra v připravované aktualizaci 

Politiky územního rozvoje nepočítá. Tato situace přesto ukazuje na nerozhodnost a 

neochotu přijmout definitivní rozhodnutí ve věci dalšího rozvoje vodní dopravy v ČR a 

výstavby vodní cesty D-O-L.  

Nejednoznačný přístup má k tomuto projektu i Evropská unie. V již zmíněné 

přístupové dohodě ČR k EU je vodní cesta D-O-L zmíněna s tím, že se počítalo s jejím 

zařazením do Transevropské dopravní sítě (TEN-T). K tomu však dodnes nedošlo a 

v platném dokumentu TEN-T není tento projekt uveden, i když je významný přinejmenším 

pro celou střední Evropu. 

 

4.3 Návrhové parametry kanálu D-O-L 

 

Kanál je navrhována na třídu vodní cesty Vb kvůli splnění požadavků dohody AGN. Vodní 

cesta kategorie Vb musí umožňovat proplutí tlačných soustav délky 172-185 m, šířky 11,4 

m, minimálního ponoru 2,5-4,5 m a nosnosti 3 200-6000 tun. Minimální dovolená výška 

pod mosty by pak měla činit 7 nebo 9,1 m. Pro kanál D-O-L se počítá s následujícími 

parametry: 

 Přípustná délka tlačných souprav: 185 m 

 Přípustná délka motorových nákladních lodí: 135 m 

 Přípustná šířka plavidel: 11,4 m  

 Přípustný ponor: 2,8 m (zvýšený na 3,5m)  

 Maximální nosnost souprav: 4 000 t 

 Maximální nosnost motorových nákladních lodí: 2 700 t  

 Délka plavebních komor: 190 m  

 Šířka plavebních komor: 12,5 m  

 Hloubka nad záporníkem: 4,0 (4,5) m 

 Šířka plavební dráhy: 40,0 m  
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 Šířka lichoběžníkového profilu průplavu v hladině: 54,0m  

 Hloubka lichoběžníkového profilu průplavu: 4,0-5,0 m 

 Minimální poloměr oblouků Rmin: 800 m 

 Výjimečně přípustný poloměr oblouků Rmin: 650 m 

 Podjezdná výška mostů: 7,0 m. 

Část těchto požadavků je dána dohodou AGN, další týkající se šířek profilu a poloměru 

oblouků jsou dány vyhláškou Ministerstva dopravy 222/1995 Sb. 

 

4.5 Optimální vedení trasy 

 

Optimální trasa se navrhuje jako nejkratší spojnice výchozí lokality s důležitými centry. 

Přitom musí vést mimo zastavěné a zastavitelné území obcí a průmyslových podniků, musí 

respektovat stávající dopravní trasy a omezit křížení s nimi, taktéž musí být omezeny střety 

s inženýrskými sítěmi nadregionálního významu a je nutné respektovat požadavky na 

ochranu přírody. Trasa plavební dráhy může být vedena rozličným způsobem podle 

charakteristiky vodní cesty. U velkých přirozeně splavných řek je trasa dána korytem řeky, 

u menších hůře splavných řek je potřeba provést regulační úpravy nebo splavnit je 

kanalizační metodou tzn. vybudovat jezy s plavebními komorami. Poslední možností je 

vybudovat plavební průplav.  

 V dnešní době se dává v rámci vodní cesty D-O-L přednost vedení trasy v nově 

vybudovaných průplavních úsecích. Především je tato skutečnost dána požadavky na 

možnost plavby nákladních lodí a tlačných souprav třídy Vb. Většina úseků řek Moravy, 

Bečvy a Odry není pro tuto třídu splavná bez zásadních úprav. Tato situace je zřejmá 

hlavně v CHKO Poodří, kde řeka Odra protéká meandry s oblouky o malých poloměrech, 

takže by vedení trasy v upraveném korytě řeky tyto ekologicky cenná území zničilo, navíc 

by na těchto úsecích byla ohrožena bezpečnost provozu plavby. Trasa průplavu musí proto 

vést mimo tato území. Vedení trasy řekou v rovinatém území také neumožňuje používání 

vyšších plavebních stupňů a vede ke vzniku z provozního hlediska nevhodných krátkých 

zdrží.[1] Přitom je nutné průplav navrhovat tak, aby se vyhnul terénním překážkám a 

nebylo nutné budovat vysoké náspy nebo hluboké zářezy. 

Kvůli přizpůsobení trasy vodní cesty terénu a krajinnému rázu je vhodné se vyhýbat 

dlouhým rovným úsekům, které působí v krajině monotónně a cize. Na dlouhých přímých 

úsecích mohou vznikat velké vlny, nepříznivě zde zejména na prázdná plavidla působí vítr 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=222/1995&PC_8411_l=222/1995&PC_8411_ps=10#10821
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a ani z hlediska manévrovatelnosti plavidel nejsou dlouhé přímé úseky nejvhodnější. 

Zásadně by však přímé úseky měly být v blízkosti plavebních komor, protože usnadňují 

proplouvání a zvyšují bezpečnost manévrování lodních souprav vplouvajících do rejd.[3] 

Při návrhu trasy vodní cesty třídy Vb je nutné dodržet minimální poloměr oblouku 

(Rmin) 800 m, který ještě zajišťuje bezpečný plavební provoz návrhových souprav 

plavidel. Příčný profil vodní cesty je v obloucích nutné rozšířit. Toto rozšíření e se 

vypočítá podle vzorce: 

  
  

  
 

kde  L je délka návrhové lodní soupravy, 

 R je poloměr oblouku. 

Pro představu o rozšíření plavební dráhy v obloucích viz následující tabulka. 

 

Tab. 2 Rozšíření plavební dráhy v obloucích 

Poloměr zakřivení trasy R (m) Rozšíření plavební dráhy e (m) 

2000 8,5 

1500 11,4 

1000 17,0 

800 21,3 

600 28,3 

400 42,5 

  

Rozšíření se provádí na vnitřní straně oblouku s plynulým přechodem břehu do přímé trati. 

Tvar plynulého přechodu musí být proveden buď ze složených kruhových oblouků 

s rostoucím poloměrem nebo z křivek proměnné křivosti. Menší poloměry oblouků lze 

připustit jen výjimečně v odůvodněných případech. V tomto případě je nutné rozšířit 

příčný profil plavební dráhy a omezit rychlost. Někdy však není možné dodržet ani 

poloměr zakřivení trasy, ani potřebné rozšíření plavební dráhy, neboť by došlo 

k nepříznivým zásahům do rázů krajiny nebo ke konfliktům s existující zástavbou. Pak 

přicházejí v úvahu kompromisní řešení, například omezení míjení dlouhých tlačných 

souprav plavebními předpisy.[1] 

 

4.6 Podélný profil  

 

Podélný profil zobrazuje délku, výškové poměry, terén polohu plavebních stupňů a 

plavebních komor. Navrhování polohy a výšky plavebních stupňů na průplavu, a tím i 
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délek jeho jednotlivých zdrží je ovlivňován řadou odporujících si činitelů, Kromě činitelů 

terénních, stavebně-technických a ekonomických ovlivňuje návrh podélného profilu 

především požadavek plynulého provozu. Výška plavebních stupňů na průplavu by měly 

být pokud možno stejné jednak vzhledem ke stejné potřebě provozní vody a také kvůli 

typizaci plavebních komor. Tento požadavek je však v praxi téměř neuskutečnitelný a 

přednostně se musí splnit požadavek optimální délky jednotlivých zdrží průplavu. Pokud 

má některá komora výrazně větší spád, je vhodné ji doplnit o úsporné nádrže. Podélný 

sklon jednotlivých zdrží průplavu se navrhuje zpravidla velmi malý (asi 5 cm na 1 km), 

aby se voda z každé zdrže dala kvůli revizím vypustit.  

Délka vrcholové zdrže má být alespoň taková, aby umožnila zvýšení její hladiny o 

0,5 až 1 metr, tak aby byla schopna zásobovat dodávkou vody nejméně jeden den sousední 

zdrže. Dále nesmí být vrcholová zdrž příliš krátká z plavebních důvodů, a proto by její 

délka měla být aspoň 6 km.[2]  

 

 

Obr. 8 Schéma podélného profilu průplavu 

 

4.7 Optimální příčný profil 

 

Příčný profil se u moderních průplavů navrhuje jako dvojlodní. Výjimečně jako 

jednolodní, především v plavebních tunelech, plavebních mostech a dalších zúžených 

místech. Obvyklý tvar je lichoběžníkový, ve stísněných poměrech bývá navržen 

obdélníkový profil (viz výkresy č. 7 a 8). Šířka plavebního kanálu je u lichoběžníkového 

profilu 52, 5 m u obdélníkového 40 m. Hloubka průplavu D-O-L bude 5 m ve výjimečných 

případech 4 m. Tato plavební hloubka by měla umožnit za předpokladu snížení rychlosti a 

přiměřené regulace provozu bezpečně proplouvat i lodi s ponorem 3,5 m. Minimální 

podjezdná výška je 7 m, což má umožnit přepravu tří vrstev kontejnerů.  

Důležitým parametrem je pak hydraulická charakteristika (součinitel) vodní cesty n. 

Ten se vypočítá podle vzorce: 
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kde F je plocha příčného profilu, 

 f je tzv. plocha hlavního žebra plavidla. 

 

Optimální hodnota tohoto součinitele je 5 až 7. Výjimečně může být menší. [6] Pro 

navržený příčný profil kanálu D-O-L podle výkresů 7 a 8 jsou dosahovány hodnoty 

hydraulického součinitele n 6,27 (pro ponor 2,8 m) a 5,01 (pro zvýšený ponor 3,5 m) jak 

pro lichoběžníkový, tak i obdélníkový profil. 

 Opevnění a těsnění dna a břehů průplavu se většinou neprovádí betonem, pokud se 

nejedná o obdélníkový profil, kde jsou břehy vytvořeny železobetonovými stěnami. U 

lichoběžníkového profilu se k těsnění dna a břehů používá asfalt nebo různé těsnící fólie. 

Jako opevnění břehů se používá kamenných pohozů z různě velkých kamenů, které chrání 

břeh v prvních letech. Kameny jsou doplněny vegetačním opevněním tvořené porosty 

rákosu, orobince, chrastice nebo je využito kořenového systémů olší a vrb. Přírodní 

opevnění časem proroste kameny a ty se ve vegetaci ztrácí.  

 

 

Obr. 9 Ukázka těsnění a opevnění dna a břehu 

 

Vegetace je účinným vlnolamem a díky ní vodní cesta lépe zapadne do krajiny. 

Vítaným doprovodem pobřežní linie je samozřejmě vysoká zeleň, která vedle zpevňovací 

funkce vytváří i účinné větrolamy a snižující negativní účinky bočního větru především na 

prázdná plavidla. Příznivé zkušenosti z budování průplavu Mohan – Dunaj jsou se 
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zřizováním mělkých pobřežních zón. Ty jsou od průplavu odděleny nízkými hrázkami 

občas přerušovanými malými průlivy. Šířka takového průplavu je podstatně větší, ale 

citlivě zapadá do krajiny a poskytuje místo k životu mnoha živočichům. V tomto ohledu je 

často zmiňováno vedení vodní cesty Mohan – Dunaj v údolí řeky Altmühl.[1] 

 

 

Obr. 10 Příklad mělkých pobřežních zón na průplavu Mohan – Dunaj v údolí řeky Altmühl. 

 

4.8 Objekty na vodní cestě 

 

4.8.1 Plavební komora 

Účelem plavebních komor je umožnit lodím překonat spád na vodní cestě. Plavební 

komory jsou nejčastěji používaná plavební zařízení, která umožňují přechod lodí ze zdrže 

s vyšší nebo nižší hladinou do druhé zdrže s jinou hladinou. Ve své podstatě se jedná o 

nádrž, v půdorysu nejčastěji obdélníkového tvaru uzavřenou na obou koncích pohyblivými 

uzávěry (vraty). Tato nádrž je propojena s horní a dolní zdrží vhodně zvoleným plnícím a 

prázdnícím systémem. Rozlišujeme dva základní plnící (prázdnící) systémy. První 

představuje přímé plnění (prázdnění) komory, kde vrata plní současně dvě funkce – tvoří 

pohyblivý uzávěr plavební komory a zároveň tvoří uzávěr plnícího nebo prázdnícího 

systému. U druhého systému mají vrata pouze funkci uzávěru vlastní komory a plnící nebo 
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prázdnící systém využívá systém obtoků (krátké, dlouhé) se speciálními uzávěry. Délka 

plnění (prázdnění) komor je závislá na výšce spádů. Při malých rozdílech hladin (do 10 m) 

je tato doba 3-5 minut, při vyšších rozdílech hladin může být až 15 minut. Délka plnění a 

prázdnění závisí také na systému plnění komor a případného užití úsporných nádrží. [4] 

Rozměry komor pro plavební třídu Vb jsou následující: délka 190 m, šířka 12,5, hloubka 

nad záporníkem 4 (4,5) m. 

Nejčastěji se navrhují jednostupňové plavební komory, ve kterých se překonává 

celý spád najednou. Jejich nevýhodou je velká spotřeba proplouvací vody, což je třeba řešit 

na průplavech, kam musí být voda dodávána. Úspory proplouvací vody lze dosáhnout 

používáním plavebních komor s úspornými nádržemi (nejčastěji třemi), díky čemuž lze 

ušetřit až 60 % vody, za cenu delšího plnění a prázdnění plavebních komor. Úsporné 

nádrže se navrhují od spádu vyššího než 10 – 15 m. Hraniční výška překonávaného spádu 

pro plavební komory na plavebních kanálech je 25 m. Větší spád (30 – 40 m) je sice možné 

překonat a takové to komory existují. Vyskytují se ale nejčastěji na větších řekách, kde 

plnění a prázdnění neovlivňuje nepříznivě hladiny v sousedních zdržích. V úzkých 

průplavech by však plnění a prázdnění takových komor, pokud by mělo být dostatečné 

rychlé, vyvolávalo periodické „povodňové vlny“.[1] Pro překonávání větších spádů je 

vhodné využít vícestupňové plavební komory nebo lodní zdvihadla.  
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Obr. 11 Plavební komora s úspornými nádržemi Hohenwarthe nedaleko Magdeburgu 

překonávající spád 19 m  

 

Nedílnou součástí plavebních komor jsou vymezené manipulační prostory u obou 

ohlaví – rejdy. Ty mají za úkol zajistit bezpečné a plynulé vplouvání lodí (lodních souprav) 

z volné plavební dráhy do plavební komory a naopak, umožnit zastavení a vyvázání 

plavidel v místě vyčkávací polohy v případě, že není komora k proplouvání připravena 

nebo je komorou proplouvána jiná loď. Osy obou rejd se navrhují rovnoběžně s osou 

komory. K čekání plavidel před komorou slouží dalby, k nimž se lodě vyvazují. Pro 

usnadnění vplouvání do komory jsou součástí rejd vhodně upravená svodidla. Dalšími 

součástmi plavební komory jsou uvazovací zařízení, osvětlení, signalizace, provizorní 

hrazení, žebříky, dynamická ochrana vrat a velín, z kterého je řízen provoz v plavební 

komoře.  
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Obr. 12 Popis plavební komory 

 

4.8.2 Lodní zdvihadla 

V případě nutnosti překonávání větších spádů. Jejich velkou výhodou oproti plavebním 

komorám je minimální spotřeba vody, jsou ale technicky i investičně velmi náročná. Lodní 

zdvihadla jsou ve své podstatě velké žlaby, do kterých zajede loď a výškově je tento žlab 

po uzavření výškově přepravován. 

Podle způsobu přepravy žlabu se dělí zdvihadla na svislá a šikmá. Svislé lodní 

zdvihadlo tvoří vodorovný ocelový žlab naplněný vodou v čelech uzavřený vraty, zařízení 

na vyvážení, zvedání, spouštění tohoto žlabu vertikálním směrem, a konstrukce na vedení 

žlabu ve svislém směru a jeho aretaci. Podle způsobu se zdvihu se děli na zdvihadla 

pístová, plováková a vývažná.[5]  
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Obr. 13 Svislé lodní zdvihadlo Strépy-Thieu (rozdíl hladin 73 m) 

 

Šikmá lodní zdvihadla jsou jakousi „lodní železnicí“. Rozdíl hladin překonávají 

pomocí kolového podvozku pohybujícího se na kolejích. Na podvozku je uložen žlab 

s vodou a lodí. Tento žlab je vyvážen spojením s druhým žlabem nebo protizávažím.  

 

 

Obr. 14 Šikmé lodní zdvihadlo v Ronquiéres (rozdíl hladin 67,7 m). 
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V dřívějších návrzích kanálu D-O-L se počítalo s užitím lodních zdvihadel. 

Současný návrh dává přednost používání pouze plavebních komor, i když i dnes se 

v některých návrzích, především na labské větvi, o možnosti použít lodních zdvihadel 

k překonávání velkých spádů uvažuje. 

 

4.8.3 Plavební most (akvadukt) 

Plavební mosty převádějí přes průplav přes větší toky křižující trasu průplavu nebo přes 

široká a hluboká údolí, v niž jsou vedeny silnice a železnice nebo kde protéká řeka. 

Plavební most je vlastně žlab naplněný vodou, uložený na mostních pilířích nebo na nosné 

mostní konstrukci. Konstrukce žlabu může být z oceli nebo železobetonu, často 

předpjatého. Mostní pilíře jsou zpravidla betonové. Na méně důležitých průplavech se 

budují jednolodní plavební mosty, na významnějších cestách pak dvojlodní. Pro jednolodní 

mosty má být součinitel n = 2, u dvoulodních n = 3-3,5. Přechod z obdélníkového příčného 

průřezu žlabu plavebního mostu do lichoběžníkového má být plynulý, opatřený svodidly 

v mírném sklonu. Po obou stranách žlabu se umisťují chodníky pro obsluhu a údržbu. 

V případě kanálu D-O-L budou navržené plavební mosty dvoulodní, umožňující 

obousměrnou plavbu. Šířka jeho plavební dráhy bude 40 m, hloubka 4 m a na obou 

stranách budou chodníky o šířce 3 m (celková šířka 46 m, blíže viz výkres č. 9). 

Hydraulický součinitel n bude dosahovat hodnoty 4, což splňuje požadavek na dvoulodní 

plavební most. 
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Obr. 15 Plavební most u Magdeburgu (délka 918 m) 

 

4.8.4 Průplavní tunel 

Plavební tunely se nejčastěji navrhují na vrcholové zdrží (aby se snížila její nadmořská 

úroveň), dále v místech, kde vodní cesta má překonat poměrně úzkou vyvýšeninu nebo 

horský hřbet, které brání přímému, nejkratšímu vedení trasy plavební dráhy, anebo pod 

zastavěným územím. Obvykle se navrhuje jednolodní příčný profil z ekonomických 

důvodů. Výjimečně lze navrhnout i dvoulodní plavební tunely, ty jsou však z technického 

a ekonomického hlediska velmi náročné. Hydraulický součinitel n by u jednolodních 

tunelů měl dosahovat hodnoty 2, u dvoulodních 3-3,5. Aby se snížily náklady, které rostou 

se šířkou tunelu, navrhuje se užitná šířka co nejmenší. Aby příliš nevzrůstal odpor při 

plavbě lodí tunelem, navrhuje se v tunelech větší hloubka než v průplavu. Nezbytnou 

součástí výbavy je osvětlení, ventilace (hlavně u dlouhých tunelů) a lávka. Na obou 

stranách tunelů se úseky průplavu plynule rozšiřují a vytvářejí se rejdy podobné těm u 

plavebních komor.[2] Tunel navržený pro kanál D-O-L bude mít šířku 16,5 m, plavební 

hloubku 5,5 m a umožní proplouvat lodím o výšce 7 m, při výšce klenby 16,7 m. 

Hydraulický součinitel n bude mít hodnotu 2,01. 
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Obr. 16 Vjezd do plavebního tunelu Ruyalcourt 

 

4.8.5 Shybky a propustky 

hybka se používá pro provedení menších toků pod průplavem tehdy, jestliže jejich výšková 

poloha vzhledem k průplavu neumožňuje převést jejich vodu do zdrže průplavu, případně 

propustkem pod jeho dnem s prouděním o volné hladině. Shybka je vlastně potrubí, 

v němž voda proudí pod tlakem, prochází napříč koryta průplavu pod jeho dnem a spojuje 

přívodní a odpadové koryto toku, v němž voda proudí s volnou hladinou. 

 

 

Obr. 17 Shybka pod průplavem 

 Propustek pod průplavem budujeme tam, kde těleso průplavu je ve vysokém náspu, 

takže i jeho dno je nad původním terénem a křižující tok může pod ním podcházet s volnou 

hladinou. I propustek je vlastně potrubí, ale voda v nich vždy proudí s volnou hladinou. 
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4.9 Zásobování průplavu vodou 

 

Pro plavební kanál je potřeba dodat tolik vody, aby všech zdržích byla zajištěna 

požadovaná plavební hloubka. První úskalí představuje naplňování samotného kanálu 

v době uvedení do provozu. Vzhledem k tomu, že se předpokládá jeho postupné uvádění 

do provozu po úsecích, je možné odebrat určité množství vody z řek v době vyšších 

průtoků. Přitom ale nesmí být negativně ovlivněn průtokový režim v dotčených řekách. 

Částečně by se navíc kanál naplnil „sám“ podzemní vodou a dešťovými srážkami.  

Plavební kanál, přesto že je oddělen od řek, má určitou potřebu vody, což je 

množství vody, která se z průplavu neztrácí. Jedná se především o vodu proplouvací, což je 

množství vody potřebné k naplnění nebo vyprázdnění plavební komory, která přechází 

z jedné zdrže do druhé. Dále pak určité množství vody uniká z jedné zdrže do druhé 

netěsností uzávěrů. Nevelké množství vody se ale z kanálů ztrácí, především průsaky a 

výparem z hladiny.  

Během provozu musí být pro plavební kanál zajištěno nezávislé zásobování vodou. 

Toho lze dosáhnout gravitačním zásobováním z přilehlé vodoteče, jezera nebo nádrže. 

Tento způsob je provozně nejvýhodnější, zvláště když je voda přiváděna gravitačně do 

vrcholové zdrže. Především na labské větvi kanálu D-O-L se počítá s několika nádržemi, 

které by sloužily k těmto účelům (přehrada na Divoké Orlici u Pastvin, přehrada na 

Bystřičce).  

Další možnost představuje přečerpávání vody. Může se zdát, že je tento způsob 

ekonomický nevýhodný, ale je tomu naopak. Jako příklad může posloužit přečerpávací 

elektrárna Dlouhé Stráně, která v době špiček ve spotřebě elektrické energie vyrábí 

elektřinu upouštěním vody přes turbínu z horní nádrže do spodní. V době, kdy je zase 

spotřeba elektrické energie v síti nízká, je čerpána voda ze spodní nádrže do horní. Díky 

tomuto se přečerpávací elektrárna podílí na zajištění stability elektrizační soustavy. Tohoto 

principu se dá úspěšně využít i při přečerpávání vody v průplavu D-O-L. Bude sice potřeba 

vybudovat přečerpávací stanice, ale díky tomuto způsobu zásobování vodou je možné 

posílit stabilitu elektrické přenosové soustavy. Se zásobováním vodou přednostně 

přečerpáváním se dnes počítá i na kanále D-O-L. 

Vodní cesta může také sloužit jako protipovodňové opatření. Za normálních 

okolností hladina průplavními zdržemi neproudí, zanedbáme-li mírné proudění způsobené 

napouštěním a vypouštěním plavebních komor nebo přečerpáváním. Pokud se převede 
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během povodní část vody z řeky do plavebního kanálu, hladina se zvýší a nebude už 

vodorovná, ale zaujme tvar, který se nazývá křivkou snížení. Zdrží začne proudit průtok 

tím větší, čím větší zvýšení hladiny na horním konci zdrže připustíme. Provedené výpočty 

dokazují, že za vhodných podmínek by bylo možné při dané velikosti profilu převést až 

500 m
3
/s, aniž by došlo k nadměrnému namáhání břehů. Při méně vhodných podmínkách 

by bylo možné profilem kanálu převést 100 a více kubických metrů za sekundu.[1] Tomu, 

aby bylo možné takto vodu během povodní odvést, by se musely vhodně zvolit vrata 

plavebních komor. V případě kombinace se suchými nádržemi (poldry) lze tento účinek 

ještě zvýšit. Toto je třeba zmínit, vzhledem k plánovaným poldrům na řece Bečvě u Hranic 

a Teplic. Těmito opatřeními se sice povodním nedá úplně zabránit, lze tak ale snížit 

kulminaci povodňových vln. 

 

5. Popis jednotlivých variant 

 

Návrh trasování kanálu D-O-L v úseku Hranice – Ostrava je v této studii řešen ve třech 

variantách. Vzhledem k návrhům bylo nutné řešené území rozšířit až k obci Buk u Přerova. 

Konec řešeného území pak představuje železniční most přes řeku Odru. Odtud je průplav 

veden přes Ostravu v korytě řeky Odry, s výjimkou úseku v oblasti městské části Ostrava-

Přívoz. První a druhá varianta počítá s využitím alternativní trasy, kterou preferuje inženýr 

Josef Podzimek. Tato trasa se před obcí Buk u Přerova odděluje od oficiální varianty, 

využívá částečně koryto řeky Bečvy, Hranice obchází z jihu, za Hustopečemi nad Bečvou 

se odpojuje od řeky Bečvy a směřuje na sever k Jeseníku nad Odrou.[1] Tato alternativní 

varianta ale od Jeseníku nad Odrou pokračuje v trase oficiální varianty a zasahuje do 

CHKO Poodří, tudíž je jí nutné upravit, aby byly sníženy dopady na Poodří. Třetí varianta 

využívá oficiální varianty a od Bernartic nad Odrou je pak navržena trasa vedená z větší 

části mimo CHKO Poodří. 

 K návrhu byly použity mapové podklady poskytnuté Magistrátem města Ostravy, 

dále bylo čerpáno ze ZÚR Moravskoslezského kraje, ZÚR Olomouckého kraje, územních 

plánů města Ostravy, Hranic, Nového Jičína, Bernartic nad Odrou, Kunína a Mošnova a 

generálního řešení průplavu D-O-L z roku 1993. 
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5.1 Oficiální varianta 

 

Ještě předtím než bude věnována pozornost jednotlivým variantám návrhu, je potřeba 

popsat stávající územně hájenou trasu průplavy D-O-L mezi obcí Buk a Ostravou. Trasa 

začíná v km 179, 000 u obce Vinary na plavební výšce 225 m n. m. V km 179,816 se 

nachází plavební komora Buk, která překonává spád 25 m. Dále pokračuje trasa v plavební 

výšce 250 m n. m. dvěma oblouky o poloměru 800 m a jedním o 1000 m a po severní 

straně sleduje železniční trať a u Veselíčka se křižuje s dálnicí D1. U obce Trnávka v km 

187,476 je lokalizována plavební komora o spádu 25 m. Zde také začíná vrcholová zdrž na 

plavební výšce 275 m n. m. V blízkosti obce Jizernice v km 192,916-194,176 je umístěn 

jednolodní plavební tunel o délce 1260 m. Trasa poté obloukem o poloměru 1500 m 

obchází obec Milerov a dále směřuje k obci Klokočí. Hranice pak trasa průplavu obchází 

ze severu a za Hranicemi se stáčí východním směrem, kříží při tom železniční trať a silnici 

II. třídy č. 647. U kopce Stráže se pak stáčí obloukem o poloměru 800 m severním směrem 

a v km 205,311-206,611 pak následuje jednolodní tunel Bělotín o délce 1300 m. U něj je 

navržen přístav Hranice. Odtud se trasa stáčí kolem obce Kunčice na východ, prochází 

údolím říčky Luha, kopíruje při tom trasu silnice I třídy č. 48 a železniční trať. Za obcí 

Polom se trasa stáčí severním směrem, křižuje silnici I. třídy č. 48 a podél železniční trati 

prochází dále údolím říčky Luha. Na konci obce za obcí Polovousí se trasa směřuje na 

východ, u Jeseníku nad Odrou vstupuje do CHKO Poodří a zde obchází obloukem o 

poloměru 800 m a dalším protisměrným obloukem přírodní rezervaci. Následuje plavební 

komora Bernartice v km 221,740, kde končí vrcholová zdrž a plavební komora překonává 

spád 25 m. Plavební výška je poté 250 m n. m. Následuje křížení s řekou Odrou, kterou je 

nutné upravit ve dvou úsecích o délce 300 m a 150 m. Následně trasa směřuje ke kopci 

Cihelňák, kde prochází přírodní rezervací, prochází okrajem obce Kunín, směřuje 

obloukem k Bartošovickému kopci a zasahuje přitom do dvou přírodních rezervací. Příčné 

údolí u Bartošovic překlene vodní cesta dvoulodní plavebním mostem v km 231,500-

231,650 o délce 150 m. Dále je trasa vedena údolím u Sedlnice (opouští zde území CHKO) 

a směřuje k Albrechtičkám (vytipovaná lokalita pro případný přístav Ostrava-jih). Dále 

obchází severní stranou letiště Mošnov (mimo ochranná pásma) a následuje plavební 

komora Petřvald v km 239,910 překonávající spád 23 m na další plavební výšku 223 m n. 

m. Ve vzdálenosti 2,5 km od této plavební komory vstupuje trasa kanálu do pravého okraje 

CHKO Poodří a tomu je zde přizpůsobena trasa, především výškově. Rozdíl hladin 227 m 
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n. m. a 209,5 m n. m. (výška v Odře) proto překonávají dva plavební stupně, i když by je 

bylo možné nahradit jedním s větším spádem. První plavební stupeň se nachází u Proskvic 

v km 247,488, ten překonává spád 8,5 m, přičemž hladina v další plavební zdrži je 218,5 

m. Druhý plavební stupeň je pak situován u Vyškovic v km 252, 470. Překonává spád 9 m 

a dosahuje plavební hladiny řeky Odry (209,5 m n. m.). Zdrže na těchto dvou plavebních 

stupních budou sice kratší, ale hladina průplavu tím lépe vyhovuje okolnímu terénu. Kanál 

je zaústěn do řeky Odry v místě křížení s železničním mostem v km 250,590. 

 

5.2 První navržená varianta  

 

První navržená varianta počítá s využitím a modifikací vedení trasy průplavu preferovanou 

inženýrem Josefem Podzimkem. [1]. Tato trasa se před obcí Buk v km 179,500 odděluje 

od oficiální varianty a hned za  tímto odbočení se kříží s železniční trati a stavěnou dálnicí 

D1. Z jihu obchází Osek nad Bečvou, kde se míjí s plánovaným poldrem Osek. Dále je 

trasa vedena korytem řeky Bečvy u Lipníku nad Bečvou. V km 191, 800 se nachází 

plavební komora Lipník, která překonává spád 20,5 m. Odtud je plavební výška 245,5 m n. 

m. Následně je trasa vedena podél silnice R47 a kříží se s plánovaným poldrem, jehož 

plochu bude nutné pro potřebu vedení kanálu D-O-L upravit tak, jim neprocházel skrz. 

Před Hranicemi se trasa napojuje na koryto řeky Bečvy. Vedení pak od Hranic až po 

Teplice nad Bečvou pokračuje korytem řeky. V tomto úseku se ale vyskytují oblouky o 

poloměru 650 m, takže bude muset být provoz veden jen jednosměrně. Od Teplic nad 

Bečvou se trasa stáčí na východ. V km 207. 450 se nachází plavební komora Černotín. Ta 

překonávaný spád 18,5 m a nová plavební hladina se nachází ve výšce 264 m n. m. Dále 

trasa prochází mezi železniční trati a poldrem Teplice. Následně směřuje k Hustopečím 

nad Bečvou, kde se stáčí obloukem o poloměru 800 m na sever, křižuje při tom železniční 

trať a silnici I. třídy č. 35. V km 216, 310 se nachází plavební komora Poruba, která 

překonává spád 11 m a dosahuje nové  plavební výšky 275 m n. m. Průplav je dále veden 

korytem Lhoteckého potoka, kříží se se silnicí I. třídy č. 48 a u Strojické Lhoty je 

situována plavební komora překonávající spád 20 m. Tímto je dosaženo vrcholové zdrže 

v plavební výšce 295 m n. m. Od Strojické Lhoty se trasa stáčí obloukem o poloměru 1000 

m směrem k východu, prochází napříč krátkým údolím Vlčnovského a Hůreckého potoka, 

přičemž obchází obec Hůrka. U Bernartic nad Odrou je situován v km 225,518-226,238 

jednolodní plavební tunel o délce 720 m. Dále trasa pokračuje údolím Bernartického 
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potoka obloukem o poloměru 3500 m a v km 227,536 se nachází plavební komora Nový 

Jičín se spádem 20 m. Zde končí vrcholová zdrž, která má necelých 6 km a s určitou 

tolerancí tak splňuje požadavek na délku vrcholové zdrže. Odtud je trasa průplavu vedena 

na plavební výšce 275 m n. m. Dále trasa pokračuje obloukem o poloměru 800 m a dalším 

protisměrným o témže poloměru, přičemž kříží železniční trať a silniční most. Následně 

trasa přechází přes Šenov u Nového Jičína plavebním mostem o délce 275 m v km 

229,310-229,585. Následuje oblouk o poloměru 800 m, trasa se stáčí na severozápad, kříží 

se plánovaný obchvat Kunína a Šenova u Nového Jičína a následně je trasa vedena ke 

kopci Čarodějky, kde se stáčí obloukem o poloměru 800 m na východ a míjí Hukovice. 

Dále se trasa pokračuje obloukem o poloměru 800 m k Bartošovicím, které obchází 

z jihovýchodu obloukem o poloměru 800 m, přičemž prochází napříč údolíčkem 

Bartošovického potoka. Odtud směřuje trasa na sever podél Bartošovic a v km 240,013 se 

nachází plavební komora Barošovice překonávající spád 25 m. Nová plavební výška je 250 

m n. m. Za plavební komorou následuje krátký přímý úsek a oblouk o poloměru 800 m, 

kterým se tato trasa napojuje na oficiální variantu směrem na Ostravu. 

 

5.3 Druhá navržená varianta 

 

Využívá stejně jako první varianta vedení trasy částečně řekou Bečvou na jih od Hranic. 

Rozdíl je od plavební komory Poruba v km 216,310 překonávající spád 25 m, kde je 

dosaženo plavební hladiny 275 m n. m. V této variantě je to výška vrcholové zdrže, která 

plavební komorou Poruba začíná. Odtud trasa směřuje údolím Lhoteckého potoka a říčky 

Rybnik směrem k Jeseníku nad Odrou. Zde se napojuje na oficiální variantu a vstupuje do 

CHKO Poodří. Obchází obloukem o poloměru 800 m a dalším protisměrným obloukem o 

téže hodnotě přírodní rezervaci. V Bernarticích nad Odrou se od oficiální trasy odpojuje 

(ještě před plánovanou plavební komorou) a dalším obloukem o poloměru 800 m obchází 

Bernartice nad Odrou. Následuje oblouk o poloměru 2500 m a další protisměrný o 

poloměru 1000 m a trasa směřuje východním směrem k Šenovu u Nového Jičína. Při 

průchodem CHKO je zasažena pouze čtvrtá zóna ochrany CHKO. Následně se trasa kříží 

s železniční tratí, opouští území CHKO Poodří a následně trasa přechází přes Šenov u 

Nového Jičína plavebním mostem o délce 275 m v km 231,380-231,655. Dále se trasa 

obloukem o poloměru 800 m stáčí na severozápad, kříží se při tom s plánovaným 

obchvatem Kunína a Šenova u Nového Jičína a následně je trasa vedena ke kopci 
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Čarodějky, kde se stáčí obloukem o poloměru 800 m na východ a míjí Hukovice. Dále se 

trasa stáčí obloukem o poloměru 800 m k Bartošovicím, které obchází z jihovýchodu 

obloukem o poloměru 800 m, přičemž prochází napříč údolíčko Bartošovického potoka. 

Odtud směřuje trasa na sever podél Bartošovic a v km 242,070 se nachází plavební komora 

Barošovice překonávající spád 25 m. Nová plavební výška je 250 m n. m. Za plavební 

komorou následuje krátký přímý úsek a oblouk o poloměru 800 m, kterým se tato trasa 

napojuje na oficiální variantu směrem na Ostravu. 

 

5.4 Třetí navržená varianta 

 

Poslední navržená varianta vychází z varianty oficiální. Sleduje její trasu až do Bernartic 

nad Odrou, kde před plavební komorou Bernartice obloukem o poloměru 800 m obchází 

obec Bernartice nad Odrou. Následuje oblouk o poloměru 2500 m a další protisměrný o 

poloměru 1000 m a trasa směřuje východním směrem k Šenovu u Nového Jičína. Trasa 

zde zasahuje pouze do čtvrté zóny ochrany CHKO. Poté se trasa kříží s železniční tratí, 

opouští CHKO Poodří a následně přechází přes Šenov u Nového Jičína plavebním mostem 

o délce 275 m v km 224,916-225,191. Dále se trasa obloukem o poloměru 800 m stáčí na 

severozápad, kříží plánovaný obchvat Kunína a Šenova u Nového Jičína a následně je trasa 

vedena ke kopci Čarodějky, kde se stáčí obloukem o poloměru 800 m na východ, míjí 

Hukovice. Dále se trasa stáčí obloukem o poloměru 800 m k Bartošovicím, které obchází 

z jihovýchodu obloukem o poloměru 800 m, přičemž prochází napříč údolíčko 

Bartošovického potoka. Odtud směřuje trasa na sever podél Bartošovic a v km 235,670 se 

nachází plavební komora Barošovice překonávající spád 25 m. Nová plavební výška je 250 

m n. m. Za plavební komorou následuje krátký přímý úsek a oblouk o poloměru 800 m, 

kterým se tato trasa napojuje na oficiální variantu směrem na Ostravu. 

 

5.5 Průchod kanálu D-O-L  Šenovem u Nového Jičína 

  

Jako nejproblematičtější se na všech třech navržených trasách jeví průchod Šenovem u 

Nového Jičína (blíže viz výkres č. 6). Na navrhovaných trasách je toto úzké „hrdlo“ asi 

jediným možným místem kudy vést trasu průplavu, aby se minimalizoval vliv na zastavěná 

území i životní prostředí. Samotné „hrdlo“ v Šenově u Nového Jičína vzniklo jako 

důsledek vedení dvou vedení VVN a VTL plynovodu a v tomto koridoru je navržen i 



41 

 

plánovaný vodovodní přivaděč. Navržený plavební most zasahuje do ochranných pásem 

obou těchto vedení, které jsou u vedení VVN 20 m a u VTL plynovodu 12 m. Toto ovšem 

neznamená, že by zde stavba byla nerealizovatelná, vyžádá si ale řešení se správci 

dotčených sítí. Bude určitě potřeba zvednout výšku stožárů velmi vysokého napětí tak, aby 

byla dodržena podjezdná výška 7 m. Bude také nutné vyřešit křížení kanálu D-O-L 

s navrženým ochvatem Kunína a Šenova u Nového Jičína, pravděpodobně krátkým 

plavebním mostem. Kvůli realizaci plavebního mostu bude potřeba zbourat jeden rodinný 

dům.  

 

5.6 Ekonomická náročnost variant 

 

Ceny stavebních objektů na kanále byly většinou získány ze zahraničních zdrojů [11; 12, 

13; 14] a z Ředitelství vodních cest [15]. Náklady na realizaci 1 km vodního kanálu byly 

v roce 2004 odhadnuty přibližně na 13, 53 mil. € (po přepočtení 365 310 000 Kč).[9] Tato 

cena zahrnuje ale všechny objekty na vodní cestě a byla snížena o ceny plavebních komor, 

plaveních mostů a tunelů. Právě plavební tunely a mosty patří k nejdražším stavbám na 

trase průplavu. Zatímco plavební mosty se na vodních cestách objevují poměrně často, tak 

plavební tunely, vzhledem ke své vysoké ceně a náročnosti jsou spíše výjimkou. 
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Tab. 3 Oficiální varianta 

Oficiální varianta 

Položky 
Měrná 

jednotka 
Počet jednotek 

Jednotková 

cena (Kč) 
Cena (Kč) 

kanál s mosty a 

propustky 
km 71,47 275 000 000 19 654 250 000 

plavební tunely m 2560 5 270 000 13 491 200 000 

plavební mosty m 150 2 500 000 3 750 000 000 

plavební komory 20-

25 m spádu 
ks 4 1 350 000 000 5 400 000 000 

plavební komory 5-10 

m spádu 
ks 2 600 000 000 1 200 000 000 

Celkem: 34 180 450 000  

 

Tab. 4 První navržená varianta 

První navržená varianta 

Položky 
Měrná 

jednotka 
Počet jednotek 

Jednotková 

cena (Kč) 
Cena (Kč) 

kanál s mosty a 

propustky 
km 78,93 275 000 000 21 705 750 000 

plavební tunely m 720 5 270 000 3 794 400 000 

plavební mosty m 275 2 500 000 687 500 000 

plavební komory 20-

25 m spádu 
ks 5 1 350 000 000 6 750 000 000 

plavební komory 10-

20 m spádu 
ks 2 940 000 000 1 880 000 000 

plavební komory 5-10 

m spádu 
ks 2 600 000 000 1 200 000 000 

Celkem: 27 170 650 000  
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Tab. 5 Druhá navržená varianta 

Druhá navržená varianta 

Položky 
Měrná 

jednotka 
Počet jednotek 

Jednotková 

cena (Kč) 
Cena (Kč) 

kanál s mosty a 

propustky 
km 81 275 000 000 22 275 000 000 

plavební mosty m 275 2 500 000 687 500 000 

plavební komory 20-

25 m spádu 
ks 3 1 350 000 000 4 050 000 000 

plavební komory 10-

20 m spádu 
ks 2 940 000 000 1 880 000 000 

plavební komory 5-10 

m spádu 
ks 2 600 000 000 1 200 000 000 

Celkem: 23 675 500 000  

 

Tab. 6 Třetí navržená varianta 

Třetí navržená varianta 

Položky 
Měrná 

jednotka 
Počet jednotek 

Jednotková 

cena (Kč) 
Cena (Kč) 

kanál s mosty a 

propustky 
km 74,59 275 000 000 20 512 250 000 

plavební tunely m 2560 5 270 000 13 491 200 000 

plavební mosty m 275 2 500 000 687 500 000 

plavební komory 20-

25 m spádu 
ks 4 1 350 000 000 5 400 000 000 

plavební komory 5-10 

m spádu 
ks 2 600 000 000 1 200 000 000 

Celkem: 35 350 950 000  

 

Jako cenově nejvýhodnější se jeví druhá varianta, jako nejdražší naopak třetí varianta. 

 

5.7 Zhodnocení variant 

 

Pokud by měly být varianty hodnoceny z čistě ekonomického hlediska, nejlépe by dopadla 

druhá varianta, která je ale nejdelší. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem této diplomové 

práce bylo navrhnout řešení nejvhodnější z hlediska ochrany CHKO Poodří, jeví se jako 

nejvhodnější první varianta. Ta má ale také několik nedostatků. Především je k jejímu 

vedení použita trasa kanálu preferovaná inženýrem Podzimkem, jejíž vedení není chráněno 

v žádné územně plánovací dokumentaci, tudíž zde budou vznikat konflikty s křížením 

železnic a komunikací. Dále má nejvíce plavebních komor a jeden krátký tunel, což bude 



44 

 

prodlužovat dobu plavby. Pokud budeme chtít vzít variantu, která se nejméně liší od 

stávajícího návrhu, je nejvhodnější třetí varianta. Ta počítá s využitím co největší délky 

územně chráněné trasy a minimalizuje zásahy do CHKO Poodří, byť jim prochází v méně 

chráněných územích (4. zóna). Tato varianta je ale ze všech nejdražší. 

 

Tab. 7 Zhodnocení variant 

 
Oficiální 

varianta 
První varianta 

Druhá 

varianta 
Třetí varianta 

Délka (km) 71,47 78,93 81 74,59 

Počet 

plavebních 

komor (ks) 

6 9 7 6 

Plavební 

tunely (ks a 

délka) 

2 (1260 m a 

1300 m) 
1 (720 m) 0 

2 (1260 m a 

1300 m) 

Plavební mosty 

(ks a délka)  
1 (150 m) 1 (275 m) 1 (275 m) 1 (275 m) 

Cena (mld. Kč) 34,181 27,171 23,676 35,350  
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6 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout alternativní trasování kanálu D-O-L v úseku 

Hranice – Ostrava s minimálním vlivem na CHKO Poodří. Vzhledem k navrženým 

variantám bylo toto území rozšířeno až k obci Buk u Přerova. Výsledkem jsou pak tři 

varianty vedení trasy kanálu D-O-L. Tato studie chce také poukázat na otázku dalšího 

směřování vodní dopravy v ČR. 

 První varianta je z hlediska minimalizace vlivu na CHKO Poodří nejvhodnější, 

protože většina trasy se tomuto území vyhýbá. Její nevýhodou je pak posunutí vrcholové 

zdrže na plavební výšku 295 m n. m., což je doprovázeno nutností vybudovat dvě další 

plavební komory. Tato trasa také využívá alternativní vedení trasy od obce Buk jižně 

kolem Hranic s částečným využitím řeky Bečvy. Tato trasa není územně chráněná, a proto 

je na ní více problematických křížení s železničními tratěmi a silnicemi. 

 Druhá varianta využívá taktéž vedení trasy jižně kolem Hranic s částečným 

využitím řeky Bečvy, ale od Jeseníku nad Odrou zasahuje do CHKO Poodří. Navržené 

trasování sice minimalizuje vliv na CHKO trasováním ve čtvrtých zónách, ale tato trasa je 

ze všech sledovaných nejdelší. Její velkou výhodou je ale nízká cena, především díky 

absenci plavebního tunelu. 

 Třetí a poslední varianta využívá v co největší míře územně chráněnou trasu kanálu 

D-O-L a v úseku Bernartice nad Odrou až Nová Horka je vedena v trase příznivé k CHKO 

Poodří, vyhýbá se přírodním rezervacím a zasahuje jen do čtvrté zóny ochrany. Její 

nevýhodou je ale nejvyšší cena ze všech navržených variant. Přesto nelze tuto variantu 

zatracovat, především z důvodu nejvyššího využití stávající chráněné trasy kanálu D-O-L.  
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