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Summary:  

The aim of this thesis is describing the Labe waterway in terms of its history as 

well as the current freight, including both positive and negative impacts on the adjacent 

countryside with its ecosystems. The text also deals with possibilities and perspectives of 

further development of this waterway regarding environmental, economic and public 

impacts.  

Keywords: The Labe waterway, freight, impacts on the landscape, impacts on ecosystems, 

development possibilities 

 

Anotace: 

Tématem bakalářské práce je celková charakteristika labské vodní cesty  

z hlediska historie i současnosti lodní dopravy na řece Labi, včetně hodnocení pozitivních  

i negativních vlivů na okolní krajinu a dotčené ekosystémy. V závěru se práce zabývá 

možnostmi a perspektivami dalšího využití a případného rozvoje zmíněné říční vodní cesty 

z pohledu environmentálního, ekonomického i společenského. 

Klíčová slova: Labská vodní cesta, lodní doprava, vliv na krajinu, vliv na ekosystémy, 

možnosti rozvoje 
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1 ÚVOD 

Labe je jednou z nejdůležitějších splavných řek střední Evropy. Již v pravěku bylo 

důležitou obchodní cestou, spojující toto území se Severním mořem a potažmo Baltem.  

S rozvojem průmyslu a růstem osídlení získalo Labe výsadní postavení v tuzemské lodní 

dopravě a jako naše jediná mezinárodní vodní cesta umožňuje přepravu objemných  

a mimořádně těžkých nákladů.  

Práce se nejprve zabývá popisem toku Labe od pramene až po státní hranici se 

SRN s důrazem na charakter toku v jednotlivých úsecích. Navazující text detailně popisuje 

historii této vodní cesty, její stávající využití i ekosystémy, které jsou s řekou 

bezprostředně svázány. 

Vlastním cílem práce je poukázat na klady i zápory dalšího rozvoje této součásti 

české dopravní infrastruktury s výhledem na možné budoucí propojení s Dunajem a Odrou. 

Současný stav labské vodní cesty ovlivňuje celá řada faktorů – od čistě přírodních 

(nepříznivý průběh spádové křivky, nízký stav hladiny po významnou část roku) přes 

ekologické či etické otázky až po střety zájmů, týkající se dnes upřednostňovaných forem 

vnitrostátní i mezinárodní přepravy.  
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2 VODNÍ CESTY ČR A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Vodní cesty zaujímají významné místo v mezinárodním a mezikontinentálním 

obchodě. Vnitrozemské vodní cesty jsou vodní díla na říčních tocích, případně na jezerech, 

která slouží nejen k vodní dopravě, ale mají velký význam i v mnoha dalších oblastech 

jako je například vodní hospodářství, energetika, průmysl, zemědělství, sport a rekreace. 

Při jejich zřizování a provozování je rovněž přihlíženo k jejich úloze v ochraně proti 

povodním. [1] [17] 

2.1 Obecná charakteristika vodních cest 

Podle svého charakteru jsou vodní cesty rozděleny do dvou základních skupin a to 

na přirozené nebo upravené říční toky, případně umělé kanály. Umělé kanály slouží  

k propojení jednotlivých říčních cest nebo se využívají k napojení vodních toků do jezer  

a moří. Vodní cesty mají legislativně zakotvený statut pro plavbu národní a mezinárodní. 

Národní statut vodní cesty znamená, že plavba je provozována uvnitř dané země. Statutem 

mezinárodní vodní cesty je označena taková plavební trasa, která propojuje vodní cesty 

více států. [1] 

2.1.1 Přirozené vodní cesty 

Mezi přirozené vodní cesty jsou zahrnovány především veletoky a spodní nížinné 

části velkých řek, pro něž jsou typické příznivé hydrologické podmínky. Tím se rozumí 

vyšší průtok s malými výkyvy v průběhu roku a vysoké vodní stavy, tj. dostatečná plavební 

hloubka a poměrně dobře ustálená koryta. Na světě existuje pouze málo řek, které jsou 

přirozeně splavné od svého ústí do moře až daleko do vnitrozemí. Patří mezi ně Amazonka 

(viz obr. 1), La Plata či Mississippi. Ve většině případů jsou ostatní řeky splavné jen  

v určitých úsecích, ve kterých je třeba technickými zásahy překonávat zřetelné překážky, 

nebo jako v případě velkých sibiřských řek se plavba může realizovat pouze v letních 

měsících (po většinu roku jsou toky zamrzlé nebo plné ledových ker) [1]. 
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Obrázek 1: Tok řeky Amazonky [24] 

2.1.2 Toky splavněné regulačními úpravami 

Potřebné a vhodné regulační úpravy vodních toků jsou prováděny především  

v těch případech, když vodní cesty nevykazují správné parametry pro plavbu, nebo se 

na nich vyskytují různé překážky, plavbu znemožňující. Tyto zmíněné úpravy se ve větší 

míře provádějí na dolním a středním úseku vodní cesty, kde bývají vyrovnané průtoky 

a menší sklony břehů podél toku. Touto metodou je možno dosáhnout rovnovážného 

podélného sklonu břehů tam, kde v průběhu roku nedochází k prohloubení koryta řeky, 

např. jarními povodněmi [1]. 

Při regulačním splavňování vodní cesty je třeba zabezpečit minimální plavební 

hloubku, která musí být větší o 30 cm, než činí ponor plavidel. Dále je nutno zajistit 

vhodnou plavební šířku vodní cesty a musí být umožněn volný pohyb ledu celým 

splavňovacím úsekem právě tak, jako nesmí při průtoku velkých vod dojít k deformaci 

samotné vodní cesty [1]. 

Hlavními metodami úprav říčních toků jsou osvědčené staré postupy – kamenné 

záhozy, které zužují koryt a tím zvyšují hladinu; v odborné terminologii jde o příčné  

a podélné výhony. V odůvodněných případech se provádějí tzv. prohrábky dna nebo jeho 

dláždění. 

2.1.3 Toky splavněné kanalizační metodou či budováním plavebních stupňů 

Principem kanalizační metody je vytvoření souvislé kaskády vzdouvacích staveb, 

jako jsou například jezy, přehrady nebo zdymadla. Tato metoda, která slouží k vyrovnání 

spádové křivky, je využívána tam, kde se vyskytují nevyrovnané průtoky. Je rovněž 

využívána tehdy, pokud není možno plavební podmínky realizovat za pomoci regulačních 

úprav. Také tento způsob je aplikován na labsko-vltavské vodní cestě. Značnou nevýhodou 
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realizace takových staveb je daleko vyšší objem potřebných investic, nežli v případě pouhé 

regulační úpravy, přičemž jejich budování i provozování značně zasahuje do přirozeného 

toku a životního prostředí v povodí. Naopak jejich zřetelnou výhodou je trvalé zabezpečení 

plavební hloubky na vodní cestě, zpomalení rychlosti proudu a bezpečnější provoz říčních 

plavidel. Jen zřídka se však můžeme setkat s jednoúčelovou aplikací této metody – stavba 

často zahrnuje také vodní elektrárnu [1]. 

2.1.4 Průplavy 

Na rozdíl od přírodních průlivů se jako průplavy označují uměle vytvořené vodní 

cesty, které leží mimo stávající koryta řek. Průplavy jsou budovány za účelem propojení 

splavných toků v integrovanou síť vodních cest, jako například Korintský průplav, který je 

vyobrazen na obr. 2. Rozlišují se tři druhy průplavů - předně jde o spojovací průplavy, 

které slouží k propojení splavných toků. Dalším typem jsou průplavové odbočky; ty jsou 

využívány k přivedení vodní dopravy do průmyslových center a ke zdrojům surovin. 

Posledním druhem průplavů jsou průplavy lineární, sloužící k překonání nepříznivých 

úseků na splavném toku. 

V porovnání s přirozenými vodními toky mají průplavy stálou hloubku vody  

v jednotlivých zdržích, rychlost v nich proudící vody je téměř nulová, jejich profil je stálý 

a beze změn, přičemž vykazují stejné podmínky pro plavbu v obou směrech. Mezi jejich 

nevýhody je nutno zařadit nutnost stálého a rovnoměrného zásobování průplavů 

obrovským objemem vody, jakož i nebezpečí zamrzání vodní hladiny z důvodů již výše 

zmíněné téměř nulové rychlosti průtoku vody [1]. 

 

Obrázek 2: Korintský průplav z mostu v nejvyšším místě šíje [46] 
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2.2 Vodní cesty na území České republiky 

Vodní cesty jsou v ČR limitovány především celkovou délkou splavných úseků 

řek, tzv. plavebních cest, která činí celkem 355 km. Ve srovnání s délkou silniční sítě, 

která má přibližně 50 tisíc km, nebo železniční sítě, která měří přibližně 10 tisíc km, 

zaujímají vodní cesty pouze okrajovou pozici v rámci dopravního systému naší republiky. 

Říční síť v ČR (viz obr. 3) je poměrně hustá, přičemž vykazuje délku přibližně  

770 m·km-2. Díky různým úpravám se ale délka vodních toků stále a dlouhodobě zkracuje. 

Jako příklad lze uvést Labe, jehož délka již byla k ústí do Severního moře umenšena o více 

než 300 km oproti původnímu přírodnímu stavu [12]. 

 

Obrázek 3: Hlavní vodní toky ČR [35] 

V následujícím textu je podána stručná charakteristika všech splavných řek 

na území naší republiky, to znamená Vltavy, Berounky, Moravy a Odry, přičemž zásadní 

pozornost je věnována nejdůležitější vodní cestě – řece Labi. 

2.2.1 Splavné úseky vodních cest 

Vltava má dvě pramenné větve, přičemž za hlavní větev je považována tzv. Teplá 

Vltava, která pramení na východní straně Černé hory na Šumavě v nadmořské výšce  

1 172 m n. m. Na začátku svého toku je nazývána jménem Černý potok, přičemž název 

Teplá Vltava přebírá pod obcí Borová Lada při vyústění Vydřího potoka [47]. 
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Druhá pramenná větev (tzv. Studená Vltava), která pramení v Bavorsku pod 

německým jménem Altwasser nebo Kalte Moldau, překračuje české hranice u obce 

Haidmühle. Od soutoku Teplé a Studené Vltavy se řeka jmenuje pouze Vltava. Poblíž obce 

Chlum v Mrtvém luhu spád řeky výrazně klesá a tím se v ploché krajině vytvářejí rozsáhlé 

mokřady s mnoha meandry, kterým se souhrnně říká Vltavský luh [47]. 

Vltava je jednou z řek, které jsou velmi vodnaté. Je považována také za jednu  

z nejhezčích řek v České republice. Nachází se na ní jedna z největších vodních nádrží, 

Lipno I. Část toku Vltavy vytékající z této přehrady patří mezi nejnáročnější vodácké 

úseky na našich řekách a proto nese i charakteristický název – Čertovy proudy. Za tímto 

úsekem se proud řeky uklidní ve vyrovnávací nádrži Lipno II [63]. 

Od Vyššího Brodu se řeka stáčí k severu, protéká Rožmberkem nad Vltavou  

a historickým jádrem Českého Krumlova. Poté meandruje na okraji Blanského lesa a přes 

České Budějovice vtéká do Budějovické pánve. Od Hluboké nad Vltavou pak začíná  

tzv. Vltavská kaskáda, což je název řady vodních nádrží, mezi něž patří vodní nádrž 

Hněvkovice, Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy, Vrané. Od vodní nádrže Vrané nad Vltavou 

řeka protéká Prahou a Kralupy nad Vltavou, přičemž svůj tok končí u Mělníka, kde se 

vlévá do Labe [63]. 

Nejvýznamnějším vodním tokem na Moravě je stejnojmenná Morava, která 

pramení v oblasti Kralického Sněžníku, přesněji pod vrcholem Klepý v nadmořské výšce  

1 380 m n. m. Pramen leží v katastru osady Velká Morava, přináležející k obci Dolní 

Morava. Zajímavé je, že pramen leží ještě na historickém území Čech, ale již po několika 

kilometrech řeka protéká historickým územím vlastní Moravy a nakonec se vlévá do 

Dunaje na území Slovenské republiky pod Děvínem [13]. 

Horský masiv Kralického Sněžníku (a hlavně jeden z jeho významných vrcholů 

Klepý) bývá také nazýván Trojmořský vrch, neboť se zde stýkají tři úmoří. Z tohoto 

důvodu se Kralickému Sněžníku říká i střecha Evropy. Jeho východní svahy jsou 

odvodňovány do řeky Moravy, a proto patří díky Dunaji do úmoří Černého moře. 

Na jižním svahu pramení Lipkovský potok, který odvádí vodu do Tiché Orlice. Ta pak 

přechází v Orlici a ústí do Labe, které pokračuje k Severnímu moři. Ze západního  

a severního úpatí je voda odváděna potoky do Kladské Nisy, která vtéká do Odry, ústící 

do moře Baltského [13]. 
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Celková délka řeky Moravy je 354 km, z toho 284,5 km leží na území České 

republiky. Plocha povodí činí 26 658 km2, v ČR cca 20 692 km2. Část vody z řeky Moravy 

je odváděna do Baťova kanálu. Oblast povodí Moravy zasahuje v České republice celkem 

do pěti krajů a to do kraje Olomouckého, v němž zabírá plochu kolem 42,3 %, do kraje 

Zlínského pak přibližně 38,5 %, do kraje Jihomoravského okolo 10,3 %, do kraje 

Pardubického asi 7,3 % a do kraje Moravskoslezského více než 1,6% [13]. 

Řeka Berounka vzniká spojením čtyř řek a to Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. 

Jméno Berounka tok získává teprve od soutoku Mže a Radbuzy. Protéká Plzeňskou 

kotlinou, odkud dále pokračuje do přírodního parku Horní Berounka. Na území Českého 

krasu řeka vytváří ve vápencích Karlštejnské vrchoviny kaňon se skalními stěnami. 

Po dosažení Lahovic na jihu Prahy se řeka vlévá do Vltavy. Tato řeka se vyznačuje silně 

kolísavými vodními stavy, přesto je Berounka téměř po celý rok splavná [48]. 

Tok procházel v minulosti několika proměnami. Původně Berounka protékala přes 

dnešní Lipenec, který je městskou částí Prahy. Mezi 12. – 14. století ležel její tok  

v Horních a Dolních Černošcích v okrese Praha – západ. Poté si řeka našla jinou vlastní 

cestu okolo Radotína, odkud meandrovala směrem ke Zbraslavi. Hlavní tok Berounky 

získal dnešní podobu až v roce 1829 [48]. 

Řeka Odra pramení v Oderských vrších ve vojenském prostoru, který se úředně 

nazývá Vojenský újezd Libavá. Pramen se nachází v nadmořské výšce 632 m n. m. 

Na území České republiky je tok dlouhý 132 km, což je pouze šestina její celkové délky.  

V nadmořské výšce 190 m n. m. pak řeka odtéká pod Bohumínem do Polska [55]. 

V ČR se Odra člení na dva morfologicky odlišné úseky: U pramene má charakter 

peřejnaté horské bystřiny, která protéká zalesněným údolím. Poté se řeka dostane 

do oblasti Moravské brány, kde přejímá charakter toku v rovinatém, širokém úvalu. 

Postupně se podélný sklon břehů výrazně zužuje a Odra se mění se v typickou nížinou 

řeku. Protéká městem Ostrava, kde výrazně mohutní, což je zapříčiněno dvěma přítoky, 

jimiž jsou řeky Opava a Ostravice. Typické je pro Odru to, že si z větší části zachovala 

svůj přirozený charakter, neboť na ní nebyly vybudovány žádné větší přehradní nádrže 

[55]. 
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2.2.2 Labe 

Z vodopisného hlediska lze samotný tok této řeky na našem území rozdělit na tři 

hlavní úseky a to na Horní Labe, Střední Labe a Dolní Labe. 

Labe pramení v Krkonoších v nadmořské výšce 1 386 m (některé zdroje uvádějí 

nadmořskou výšku 1 387 m) na místě zvaném Labská louka. Tato část toku od pramene 

po soutok Labe s Orlicí v Hradci Králové má převážně bystřinný a podhorský charakter  

a nazývá se Horní Labe [8]. 

Labe (viz obr. 4) je páteřním tokem celé české říční sítě (viz příloha 1).  

V Čechách je jeho tok dlouhý 358,3 km; než se však dostane do Severního moře, urazí 

celkem 1 154 km. Z celkové výměry našeho státu, což je 144 055 km2, zaujímá povodí 

Labe 49 933 km2. Řeka opouští ČR v Hřensku, v místě nejníže položeného bodu našeho 

státu s nadmořskou výškou pouze 115 m n. m. [7]. 

 

Obrázek 4: Mapa toku Labe [41] 

Sníh, tající na horách v jarních měsících, má za následek dosažení největšího 

ročního průtoku v korytě Labe. V letním období hladina řeky rapidně klesá, přičemž náhlé 

a prudké dešťové srážky mohou způsobit neočekávaný vzestup hladiny [16]. Průměrný 

průtok vody v Hřensku u česko-saské hranice dosahuje zhruba 300 m3·s-1, zatímco  

v nedaleké vodoměrné stanici Neu Darchau v Německu průtok dosahuje v průměru až  

700 m3·s-1 [10] [11]. 
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Jako kuriozitu, pozorovatelnou u této řeky lze uvést, že v místě soutoku s Vltavou 

má Labe menší průtok i kratší délku. Obecně platí, že řeka s menším průtokem a délkou 

toku je považována za přítok, a proto by se mělo Labe vlévat do Vltavy. V daném případě 

je tomu právě naopak. Jedním z vysvětlení by mohlo být to, že pramen studeného Labe leží 

ve vyšší nadmořské výšce, nežli pramen Vltavy [11] [12]. 

Na řece Labi se nacházejí tři vodní nádrže. Nedaleko Špindlerova Mlýna je 

vybudována Labská přehrada (dříve Krausovy boudy), která je využívána jako ochrana 

před velkými vodami, k regulaci průtoku a samozřejmě také k rekreaci. Jako další v pořadí 

následuje vodní nádrž Les Království u Dvora Králové, která se využívá  

k hydroenergetickým účelům a rovněž jako ochrana před povodněmi. Jako poslední se 

na toku Labe nachází nádrž Střekov v Ústí nad Labem, která slouží k výrobě elektřiny  

a úpravě spádové křivky [54]. 

V úseku Dolního Labe od Mělníka řeka dále protéká rovinatou polabskou 

krajinou až k Lovosicím, kde vstupuje Českou branou (Porta Bohemica) do úzkého  

a hlubokého údolí Českého středohoří a pokračuje Česko-saským Švýcarskem až 

do německých nížin. Samotné České středohoří patří však z hlediska hustoty vodních toků  

k typu krajiny s podprůměrně vyvinutou sítí vodotečí [9]. 

Úsek Dolního Labe je v klasifikaci vnitrozemských vodních cest řazen 

do kategorie mezinárodního významu. Dolní Labe o délce 110,6 km je v části mezi 

Mělníkem a Lovosicemi je regulováno pěti nízkými pohyblivými jezy doplněnými 

plavebními komorami. Od Lovosic k Ústí nad Labem zabezpečuje splavnost toku Labe 

vysoké zdymadlo Střekov. Odtud je až do SRN splavnost závislá především na hodnotách 

vodního stavu [9]. 

Charakteristika toku Labe z hlediska geologie a geomorfologie 

Pramenná oblast Labe a jeho horní i střední tok patří po geologické stránce 

do Lugika v severní části Českého masivu. Horní tok řeky je výrazně ovlivněn geologií 

a z ní plynoucí geomorfologií terénu: masiv Krkonoš se stal trvale souší již na konci 

permokarbonu; horský charakter mu však vtiskl až rychlý výstup v pleistocénu, spojený  

s hlubokou erozí. V důsledku tzv. saxonské tektogeneze byly vyzdviženy mohutné bloky 

variských granitoidů a okolních metamorfitů obalové série. Opakovaná zalednění vytvářela 
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typická údolí ve tvaru písmene U, jejichž dna byla v interglaciálech dále prohlubována 

prudkými vodními toky [4] [15]. 

Krkonoše tak dnes mají charakter členité hornatiny (díky zastoupení alpinského 

vegetačního stupně v nejvyšších polohách jsou považovány dokonce za velehornatinu). 

Ačkoli je oblast bohatá na srážky, voda se v ní paradoxně dlouho neudrží - členitý terén 

bez větších akumulačních ploch to neumožňuje. Vodoteče jsou relativně krátké, prudké,  

s tendencí se při jarním tání nebo po déletrvajících deštích rozvodnit. V důsledku 

intenzivního mrazového zvětrávání vznikaly na některých úsecích horských potoků i četné 

kaskády a vysoké vodopády, což je dáno především příznivě orientovaným puklinovým 

systémem v žulách (ani Labe není výjimkou - Labský vodopád, vysoký 30 m, dnes patří 

mezi významné turistické atrakce) [15] [18]. 

Na své cestě do podhůří a později ke státní hranici přibírá Labe množství přítoků: 

z těch důležitějších je třeba jako první zmínit pravostrannou Pančavu, která se pyšní 

nejvyšším vodopádem v ČR (148 metrů); z levé strany pak následují Bílé a Malé Labe. 

Horní tok přechází ve střední mezi Vrchlabím a Hostinným. Koryto se rozšiřuje na  10 - 20 

metrů, je kamenité, místy s příčnými prahy. Pod Hostinným se řeka zklidňuje, opouští 

horský terén a u Dvora Králové se již přibližuje definici toku dolního kde, vytváří nivu, 

v níž začíná meandrovat. V Jaroměři se z levé strany vlévají těsně po sobě Úpa  

a Metuje; typickým dolním tokem se pak Labe stává pod Hradcem Králové, v němž se 

(opět z levé strany) vlévá Orlice. V Pardubicích řeka přibírá Chrudimku, mění směr a teče 

přímo k západu; poté se u Kolína, obrací k Severozápadu a přibližně sleduje osu křídové 

tabule. Ve skutečnosti se její tok řídí blokovou stavbou podloží, v níž se více, či méně 

výrazně uplatňují zlomové systémy labského lineamentu (Severozápad – Jihovýchod) 

a zlomy ve směru Severovýchod až Jihozápad. U Poděbrad se zprava vlévá Cidlina 

a posléze za Lysou n. L. Jizera [15]. 

Před Neratovicemi přestává Labe meandrovat a strmost spádové křivky se 

zvyšuje. Od soutoku s Vltavou pokračuje téměř rovně širokým a mělkým úvalem až  

k Roudnici nad Labem, kde prudce mění orientaci k Jihozápadu, aby se poté vrátilo 

do původního směru. V této pasáži lze charakter toku definovat jako střední - za nižšího 

stavu vody je dobře patrné kamenité dno a tvoří se peřeje. Směrem k České bráně strmost 

spádové křivky dále roste [15]. 
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Pod soutokem s Ohří v Litoměřicích vstupuje Labe u Velkých Žernosek 

do saxothuringika nejprve rulovým kaňonem s výrazně strmými stěnami, za nímž 

ve vulkanitech Českého středohoří následuje hluboké údolí tvaru V, tedy jev, typický pro 

horní toky řek. Labe zde opět sleduje oslabené zóny mezi menšími vulkanickými bloky 

Českého středohoří, do něhož se v pleistocénu postupně zařezávalo antecedencí. Na další 

přítoky je ovšem Středohoří velmi chudé - jde většinou o bezvýznamné vodoteče, z nichž 

jen několik má stálý charakter (výjimkami jsou levostranná Bílina v Ústí nad Labem  

a v Děčíně pravostranná Ploučnice). Antecedence formovala i labské údolí mezi Děčínem  

a Pirnou v Německu, pouze stěny kaňonu jsou opět strmější, typické pro hloubkovou erozi  

v pískovcovém masivu. Posledním přítokem Labe na našem území je v Hřensku 

pravostranná Kamenice Poté se spádová křivka Labe pomalu vyrovnává; u Míšně krajina 

přechází do roviny a řeka převážně meandruje severozápadním směrem až ke svému ústí  

u Bremerhavenu [14] [15]. 
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3 VODNÍ DOPRAVA NA LABI – HISTORIE A SOUČASNOST 

Vodní doprava měla největší význam zejména v dobách, kdy ještě nebyla 

rozvinutá doprava silniční a železniční. Vodní dopravou, se rozumí plavba pro vodních 

cestách, které jsou vodními toky. Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě ze dne  

25. května 1995, v platném a účinném znění, specifikuje základní pojmy týkající se vodní 

dopravy v ČR a upravuje práva a povinnosti jednotlivých subjektů vodní dopravy [20]. 

3.1 Historie vodní dopravy 

V minulosti řeky bývaly prvními komunikacemi, které umožňovaly cestu 

do nepřístupného vnitrozemí. Člověk svá sídliště zakládal převážně podél toků, které mu 

poskytovaly obživu a ochranu, ale také možnost dopravy. Díky říční dopravě se tedy 

kolem řek šířilo osídlení a také obchod. Velice významné postavení měla u nás řeka Labe, 

protože spojovala Čechy přes Německo se Severním mořem [2]. 

V době bronzové byla zakládána četná opevnění na ochranu labského obchodu.  

Z této doby bylo nalezeno několik kamenných mlýnských žernovů, které byly vytesávány 

z kamene a později sloužily jako výrobní prostředek při zajišťování obživy zdejších 

obyvatel. Při archeologických výzkumech byly objeveny i materiální důkazy z doby 

železné, které poukazují na rozvoj plavby a souvisejícího lidského osídlení na březích řeky 

[2]. 

Za dob prvních Slovanů byla nejvíce dopravovanou komoditou sůl, která se 

bohužel na našem území nevyskytovala v dostatečně potřebném množství, a proto se 

po Labi dopravovala ze Saska, z okolí nynějšího Lűneburku a Halle nad Sálou. Z těchto 

míst se nerost vozil na prámech a malých lodích proti proudu do Čech. Historická zpráva, 

datovaná do období kolem roku 950, hovoří o tom, že císař Ota I. dal pro dopravu soli 

do Čech vystavět tzv. pevné lodě [2]. 

Nejvýznamnějším přístavem labských solných lodí i lodí s jinými náklady se 

postupně staly Litoměřice. Od počátku 13. století začínají postupně získávat vlastní 

přístavní a obchodní privilegia také další nově založená města u Labe, především města 

Mělník, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem a Děčín [2]. 
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Labská vodní cesta byla vždy nazývána Regali Principis, tj. silnice královská, 

která patřila panovníkovi. Za používání řeky v 10. století musela být placena cla, která 

směřovala do panovníkovy pokladny. Postupem času se zavedla další cla, jako např. cla 

městská, clo ochranné a další poplatky vybírané církevní správou i majiteli šlechtických 

panství. Tato složitá celní a berní situace začala plavbu finančně dosti zatěžovat. Po Labi 

se ale i tak vyváželo do Saska především velké množství obilí, sladu, vína, kůží, ale také 

slepic a vepřů. Naopak do Čech se kromě soli přiváželo koření, mořské ryby, zbraně apod. 

[2]. 

Řeka Labe byla také až do konce 19. století využívána k přepravě palivového  

a stavebního dříví. Byl to téměř jediný způsob dopravy dřeva na delší vzdálenosti, protože 

po souši za tehdejšího stavu cest byl jiný způsob dopravy téměř nemožný. Plavené dřevo 

bylo stavebníky více žádané a to pro svoji pevnost v tlaku i tahu a odolnost proti škůdcům. 

Na dolní Labe přicházelo stavební dřevo svázané ve vorech ze středního Labe, Ohře  

a Vltavy (především ze Šumavy). Největší rozkvět voroplavby na Labi nastal koncem  

19. století v souvislosti s potřebou dopravit dřevo z šumavských lesů, postižených 

kůrovcovou kalamitou, ke dřevozpracujícím firmám v Německu [2]. 

Historicky se dochovalo velmi málo dokladů o typech plavidel v jednotlivých 

obdobích. Jisté je, že do 18. století se říční plavidla příliš neměnila. Z dostupných podkladů 

se lze dozvědět, že se jednalo převážně o lodě s plochým dnem délky od 5,5 m do 9 m  

a šířky od 1,6 m do 2,3 m. Od 16. století se po Labi plavily lodě s pravoúhlým nebo 

lichoběžníkovým průřezem, s plochým dnem a s minimálním ponorem. Vzorem pro tento 

typ plavidel byla solní loď, používaná na dopravu soli na rakouské řece Travná. Tento druh 

lodi se začal vyrábět z příkazu císaře Ferdinanda I. Habsburského v Českých Budějovicích 

pod dohledem rakouských lodních mistrů [2]. 

Nejpříznivější situace pro plavbu nastala po roce 1764. V této době byla zřízena 

navigační komise, která na lodní dopravu v Čechách dohlížela. V roce 1777 vydala 

císařovna Marie Terezie český navigační zákon, který obsahoval plavební předpisy, 

kterými se musela řídit i říční policie [2]. 

Jedním z důležitých kroků k obchodování po Labi byl rok 1821, kdy byl podepsán 

tzv. Labský plavební akt všemi státy, jejichž územím řeka protéká. Touto smlouvou se 

uzákonila volná plavba po Labi jak na území tehdejších německých států, tak i v Čechách. 



                                      Tomáš Tureček: Labská vodní cesta 

2016   14 

Význam tohoto labského plavebního aktu spočíval zejména ve zrušení veškerých 

plavebních cechů a společenstev. K provozování plavby stačilo pouze vlastnictví průkazu 

způsobilosti. Dále byla zrušena všechna dosavadní cla a bylo zavedeno jednotné labské 

clo, které se skládalo ze dvou částí. Jednalo se o poplatek z nákladu a rekognoskační dávky 

z plavidla [2]. 

V 19. století byl typickou českou lodí tzv. naháč, otevřený člun, který měl nosnost 

okolo 100 tun s ponorem 50-90 cm. Dalším typem lodí, pohybujících se po řece Labi, byl 

tzv. kamenáč s nosností okolo 50 tun, vyrobený z prken, utěsněných mechem. Tyto 

přepravní jednoúčelové lodi byly stavěny pro přepravu ovoce a zeleniny do Německa, kde 

byly poté vyřazeny z provozu, rozebrány a prodány na dřevním trhu v Berlíně jako 

palivové a stavební dřevo [3]. 

V roce 1841 byl na vodu vypuštěn první český parník Bohemia (viz obr. 5), který 

plul po trase Drážďany a Obřístvím na středním Labi nad Mělníkem. O deset let později 

byla sice zbudován\a železniční trať, která spojovala Podmokly (později  

i Drážďany) a Prahu, ale cestování po řece bylo stále velmi oblíbené, přičemž kapacita lodí 

nestačila poptávce. Z toho důvodu byl v roce 1846 uveden do provozu druhý parník 

Germania. Přeprava osob po Labi byla tak oblíbená, že za příznivého vodního stavu se 

plavba provozovala pět dnů v týdnu [3]. 

 

Obrázek 5: Parník Bohemia z 26. května 1841 [45] 

V roce 1844 byla vydána adicionální (tzn. dodatečná) plavební akta. Jednalo se  

o smlouvu mezi pobřežními státy polabskými, které se rozhodly upravit Labe pro 

mezinárodní plavbu. V této smlouvě byl stanovena hloubka vody potřebná k plavbě a došlo 

ke zrušení plavebního poplatku. Došlo však na zvýšení cla z lodního nákladu (labské clo). 

Dále smlouva zaváděla také plavebně-policejní řád včetně celních soudů, které dohlížely 
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na technické záležitosti plavby. Díky těmto opatřením se stala labská vodní cesta velmi 

pevně organizovanou [3]. 

Průmyslový rozmach v lodním stavitelství na Labi nastal v první polovině  

19. století, kdy existovala značná poptávka po přepravě velkoobjemových nákladů, jako 

například uhlí těženého v Podkrušnohoří. To byl počáteční impuls pro výstavbu lodí  

s větším ponorem a nosností. Dobové statistiky uvádějí, že v roce 1822 se po Labi 

přepravovalo 22 tisíc tun uhlí a v letech 1890 až 1900 kolem 1,5 miliónů tun uhlí ročně. 

Proto se výstavba lodí zaměřila na zvýšení nosnosti lodí, které unesly 400 až 700 tun [3]. 

Plavba po Labi zažila svůj zlatý věk od konce 70. let 19. století do nástupu  

20. století. V této době podle statistik splavilo po Labi z Mělníka ke státní hranici  

623 tisíc tun zboží, z toho vorová doprava činila 126 tisíc tun. V roce 1900 bylo takovýmto 

způsobem transportováno již 2 842 tisíc tun zboží, z čehož 395 tisíc tun činilo dříví, vázané 

do vorů [3]. 

3.2 Současná Labská vodní doprava 

Na dopravní mapě světa je možné pozorovat velkou převahu vodní dopravy oproti 

druhům ostatním. Tato skutečnost vyplývá zejména z větší rozlohy vodních ploch  

v porovnání se souší na naší planetě. Z tohoto důvodu je mezi kontinenty, Evropu 

nevyjímaje, zboží přepravováno ve velké míře právě lodní dopravou. Do vnitrozemí České 

republiky lze zboží ekologicky dopravit díky přímému překladu z námořních lodí  

v přímořských přístavech na říční plavidla. Pro ČR je vodní doprava strategicky velmi 

významná a jedinou vodní dopravní cestou k námořním přístavům je v ČR pouze Labe. 

Po Labi se přepravují především sypké stavební hmoty, uhlí, ropa a jiné zboží. Labe je také 

využíváno ke kontejnerové přepravě zboží [25]. 

Česká republika také vlastní jeden přímořský přístav, a to na území Svobodného 

města Hamburk, který se nazývá německy Saalehafen, což znamená Sálský přístav, který 

je vidět na obr. 6. Přístav se pyšní rozlohou 21 000 m2 a k jeho teritoriu patří ještě přilehlý 

Vltavský přístav nazývaný německy Moldauhafen o výměře 3 000 m2. Tyto přístavy byly 

v roce 1929 na základě Versailleské smlouvy propůjčeny na 99 let tehdejšímu 

Československu. Ve stejném roce byl zakoupen pozemek o ploše 8 000 m2, který se 

nazývá Peutský přístav (v německém jazyce Peutehafen). Česká republika od roku 1993 
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má ve své správě všechny přístavní plochy a budovy v areálu přístavu. Bohužel Sálský 

přístav byl dlouhou dobu nevyužíván a to se výrazně podepsalo na jeho celkovém stavu. 

Ministerstvo dopravy do budoucna plánuje Saalehafen znovu oživit a umožnit tak 

pokračování provozu českého přístavu v plném lodním nasazení [28]. 

 

Obrázek 6: Přístav Saalehafen [57] 

Do současné doby bylo investováno několik desítek miliard korun 

do vodohospodářských a plavebních objektů, které vzdouvací metodou upravují vodní 

dopravní cesty pro potřeby lodního provozu. Jako součást zlepšení podmínek plavby slouží 

také instalace koutových odrážečů na pilířích mostů v plavební dráze, což kapitánům 

umožňuje jízdu v noci a za zhoršené viditelnosti podle radaru. Tyto investice zaručují vyšší 

efektivnost naší vodní dopravy – v ČR je díky rozvoji plavebních cest zaregistrováno  

339 nákladních lodí a remorkérů s nákladovou kapacitou 148 tisíc tun zboží (viz  

obr. 7). Dále je registrováno 90 osobních lodí, které mají kapacitu 8,5 tisíce osob. Díky 

rozvoji plavebních cest vzniklo několik významných loděnic, například loděnice v Děčíně, 

Ústí nad Labem, Mělníku a Chvaleticích. Také v Lovosicích byla vybudována nová 

loděnice, která vznikla kvůli zvýšené poptávce po nových lodích v EU [25]. 

V loděnici Lovosice sídlí firma Barkmet, a. s., která se specializuje na stavby lodí 

různých typů, velikostí a účelů, jako např. chemických tankerů, nákladních lodí, 

kontejnerových lodí, vlečných remorkérů, trajektů, pontonů, hausbótů, jachet, plovoucích 

domů a dokonce říčních ledoborců. Společnost Barkmet je členem nebo spolupracuje  

s řadou významných mezinárodních institucí, jako např. s Česko-německou obchodní  

a průmyslovou komorou, Ruskou akademií věd atd. [42]. 

http://img.mf.cz/893/989/3-1024px_Hamburg_Saalehafen.jpg
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Obrázek 7: Nákladní loď na řece Labi [63] 

Dopravní provoz na Labi má podobně jako doprava na silnicích zákonem 

stanovená pravidla, která určují používání plavidel a provozu na plavební cestě. Na tato 

pravidla dohlíží Státní plavební správa (SPS), která je správním úřadem, vykonávajícím 

státní dozor při provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách ve věcech 

stanovených zákonem č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, v platném a účinném znění 

[21]. Ředitelství vodních cest ČR (ŘVCČR) je organizační složkou státu, zřízenou 

Ministerstvem dopravy ČR. Hlavní činností ředitelství je zabezpečit realizaci staveb  

a modernizaci dopravně významných vodních cest i dalších staveb nutných pro provoz 

na těchto vodních cestách. Informace o vodních stavbách, splavnosti řek, statistikách vodní 

dopravy a plavebních mapách ČR se dají vyhledat v informačním systému LAVDIS 

(Labsko – vltavský informační systém) [43] [56]. 

Vodní dopravní cesty není nutné nákladně budovat, jako je tomu v případě 

silničních komunikací a železničních drah. Údržba vodní cesty je také výrazně jednodušší, 

nežli u ostatních dopravních cest. Výstavba vodních děl a provozování vodních dopravních 

cest se ale často dostávají do rozporu s ochranou přírody a to z důvodu možných rizik 

narušení říčního ekosystému. Například na Labi se tento spor týká především těch vodních 

děl, která slouží k energetickým a vodohospodářským potřebám. V českém hospodářství 

zaujímá řeka Labe významné místo, protože vodní doprava má výrazné výhody oproti 

jiným typům dopravy. Mezi výhody říční dopravy jednoznačně patří ekologické aspekty 

(nepatrná rizika znečištění životního prostředí) a nízká energetická náročnost. Největší 

výhodou je schopnost přepravy zboží s velkými rozměry a hmotností [64]. 

3.2.1 Průmyslová plavba 

V průmyslové dopravě se přeprava zboží především týká velkých kusových 

nákladů. Při přepravě velkých, těžkých a dlouhých kusů je lodní doprava jediná, která 

https://www.google.co.nz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizmpjhqszLAhUySJoKHVsnA6AQjRwIBw&url=http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/unijni-auditori-vycetli-cr-nehospodarne-utraceni-za-vodni-dopravu/1225557&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNEZI45yQ9_5mgZD77qa4k0Q3SeJAg&ust=1458462362643116
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zaručí přepravu zboží na velké vzdálenosti bez závažných omezení. Díky nízkým 

nákladům na lodní dopravu je také možné snížit koncové ceny přepravovaného zboží [65]. 

Lodní doprava je rovněž tradičně využívána k přepravě sypkých hmot. Mezi 

přepravované sypké hmoty patří především štěrkopísek, kámen, zemědělské produkty 

(obilí), rudy a uhlí. Pro zpracovatele surovin je tento způsob přepravy nejvýhodnější. Lodi 

dodržují přesný plavební řád pro dodání zboží, což je možné hlavně díky modernímu 

vybavení plavidel a odborně vzdělaným posádkám, které pracují v nepřetržitém směnném 

provozu [65]. 

Velmi významnou se v poslední době stává lodní přeprava odpadů. Tento způsob 

transportu průmyslového a domovního odpadu je využíván městy, která leží v povodí 

vodní cesty Labe. Tím je dosahováno žádoucího snižování průjezdu nákladních vozů 

odpadářských firem v obydlených oblastech [65]. 

Další přepravovanou komoditou jsou kapalné náklady. Mezi tyto komodity patří 

oleje, tekuté chemikálie nebo kapalný zemní plyn. Z hlediska objemu a ceny je tato 

přeprava opět nejefektivnější. Při přepravě kapalného zemního plynu může tomuto druhu 

transportu konkurovat pouze doprava potrubní, jejíž výnosnost je však podmíněna vysokou 

počáteční investicí a dlouhou dobou amortizace [65]. 

3.2.2 Rekreační plavba 

Rekreační využívání řeky Labe je v současné době jediným typem plavby, který 

nestagnuje. Rekreační plavba přináší hospodářský rozvoj přilehlým oblastem, neboť se 

neodehrává jen ve sféře obchodu a logistických služeb, ale týká se i navazujících vodních 

aktivit. Jde zejména o turistické dálkové plavby a jachting, pro něž lze především v úseku 

dolního Labe nalézt ideální podmínky [58]. 

Jednou ze zvláštní skupin rekreačního využívání Labe je osobní vodní doprava, 

která ale není dopravou v tom pravém slova smyslu, protože se jedná spíše o rekreační 

službu. Tato služba se dělí na dvě rekreační nabídky: Do nabídky první spadá 

několikahodinová vyhlídková vyjížďka po Labi na trase Hřensko – Děčín a Ústí 

nad Labem – Litoměřice. Na trase Hřensko – Děčín (viz příloha 2) mohou návštěvníci 

vidět krásy národního parku České Švýcarsko a hluboký kaňon z pískovcových skal. Trasa 

Ústí nad Labem – Litoměřice (viz příloha 3) nabízí romantický výlet skoro sto let starou 
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lodí Porta Bohemica (viz obr. 8). Z lodní paluby se návštěvníci mohou podívat 

na majestátní horu Říp a na celé panorama Českého středohoří. Na trase se nacházejí také 

příkré stráně vinic při labských březích. Loď Porta Bohemica je považována za největší 

českou „gastronomickou“ osobní loď s kapacitou 300 osob. Do druhé nabídky spadá 

celodenní plavba po Labi, která rekreanty zaveze z České republiky až do Německa, 

například do Drážďan anebo do saských lázní Rathen [40] [58]. 

 

Obrázek 8: Rekreační loď Porta Bohemica [63] 

3.2.3 Přístavy na Labi 

Přístavy jsou určeny pro vykládku a nakládku zboží nebo v případě přepravy osob 

pro nástup a výstup cestujících. Jejich účelem je také umožnit bezpečné kotvení  

a manipulaci s plavidly. Mohou mít funkci skladových prostor, lodních dílen  

a v neposlední řadě mají funkci jako čerpací stanice pohonných hmot [1] [39]. 

Kontejnerový terminál Pardubice 

Kontejnerový terminál Pardubice (viz obr. 9) se nachází v Černé za Bory  

v areálu Logistik Parku ve směru na Prahu. Terminál je specializován především 

na kontejnerovou překládku a skladovaní. Zároveň disponuje kompletními celními 

službami jako například celním skladem a k tomu potřebnými celními dokumenty. 

Terminál má nepřetržitý provoz a proto je schopen vydávat a přebírat kontejnery nebo 

dokonce celé plně naložené vlaky v jakoukoliv hodinu a den. Je napojen na železniční 

a silniční komunikace. Objekt disponuje celním skladem o ploše 4 600 m2, kde může být 

uloženo přibližně 100 kontejnerů. Dále je zde plocha určená ke skladování prázdných 

kontejnerů, která činí 4 200 m2 s možností uskladnění až 500 kontejnerů. V investičních 

plánech je již zahrnuto vybudování moderního terminálu, který se bude nacházet 

v současném areálu. Tento nový terminál bude disponovat dlouhou vykládací kolejí, takže 
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bude možné vykládat celý vlak najednou. Konečná plocha pro skladování by poté měla 

dosáhnout 14 000 m2 [60]. 

 

Obrázek 9: Lodní terminál Pardubice [60] 

Přístav Chvaletice 

Přístav Chvaletice (viz obr. 10) sloužil v historii jako překladiště pro  

tzv. energetické uhlí, které bylo dováženo jako palivo pro chvaletickou elektrárnu. Ve své 

době bylo splavnění Labe až do Chvaletic velkolepým stavebním dílem, které si vyžádalo 

velké investice. V době plného provozu bylo přepravováno až 5 miliónů tun uhlí ročně.  

K dopravě tak velkého objemu přepravovaného uhlí bylo využíváno v průměru 15 lodí 

denně [37]. 

Dnes je uhlí do chvaletické elektrárny dováženo po železnici. Tím ale přístav 

nijak nestrádá, protože zde bylo vytvořeno zázemí pro opravy tlačných remorkérů a je také 

využíván pro stavbu nových říčně – námořních lodí [37]. 

 

Obrázek 10: Přístav Chvaletice [33] 

Přístav Kolín 

Přístav Kolín (viz obr. 11) se nachází na levém břehu řeky Labe. Patří mezi menší 

zařízení tohoto typu. Výhodou přístavu je napojení na železniční a silniční síť. Slouží  

k překládce sypkých substrátů a kusového zboží, které je zde překládáno ve dvou lodních 

https://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlxJ-09JLMAhWE5xoKHZ6xB3sQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Port_Chvaletice.jpg&psig=AFQjCNEcPQcmi4VYIENaDe3sVGRR6NUFUw&ust=1460887560834945
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polohách (vlak – loď – nákladní vůz). Díky zpevněným plochám se může skladovat  

i drobný materiál a zboží. Nakládání kusového zboží probíhá pomocí jednoho jeřábu  

s nosností 80 tun. V areálu přístavu je možnost pronájmu skladových prostor [27]. 

 

Obrázek 11: Přístav Kolín [41] 

Ochranný přístav Nymburk 

Přístav vznikl v letech 1940 – 1941, kdy byl vybudován jako plánované 

překladiště mezi vodní a železniční dopravou. Překladiště nebylo bohužel nikdy 

realizováno v plném rozsahu. Roku 2005 bylo obnoveno jako ochranný přístav  

(viz obr. 12), který slouží jako ochrana plavidel před velkou vodou a zajišťuje bezpečné 

vyvazování plavidel. Pro zajištění bezpečnosti je po obvodu přístavního bazénu 

vybudováno několik vysoko položených vyvazovacích prvků. Mezi tyto prvky patří hlavně 

vázací kruhy, které jsou umístěny na hrázi mezi řekou Labe a přístavem. Díky rozmístění 

vázacích kruhů po obvodu bazénu je v tomto přístavu využívána k vyvazování plavidel 

celá vodní plocha, čímž je možno kotvícím plavidlům poskytnout vyšší stupeň ochrany 

[44]. 

 

Obrázek 12: Nymburský ochranný přístav s lodí Tarpon 37N [59] 

http://www.vltavaslodi.cz/cs/photo-serve/?path=/4370/www/img/photos/20150916185417_ZEURiO.jpg
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Přístav Mělník 

Přístav Mělník (viz obr. 13) se nachází na pravém břehu řeky Labe. Přímo  

u přístavu se nachází vjezd do přístavních bazénů. V objektu jsou skladové prostory, 

komunikace, železniční vlečka a jeřábová dráha. Toto vybavení a velké manipulační 

prostory jsou vhodné pro jakékoli druhy zboží a slouží také k překládce nadměrných kusů. 

Mezi zboží, které je zde nakládáno nebo překládáno, patří volně ložené substráty, stavební 

materiál, železo, chemické výrobky a mnohé další [51]. 

Přístav má celoroční, časově neomezenou provozní dobu. Plní i funkci ochranou 

pro obchodní a osobní lodě, přičemž jeho vhodné situování umožňuje rovněž kotvení 

plavidel. Stejně jako přístav Ústí nad Labem slouží i tento přístav jako křižovatka mezi 

různými druhy dopravy. V neposlední řadě disponuje přístav lodními dílnami pro opravu 

techniky, provozními budovami se sociálním zařízením a skladovacími prostory pro 

kontejnery. Při běžném provozu činí kapacita přístavu 17 ploch pro kotvení  

41 plavidel. V době velkých vod je kapacita navýšena až na 87 plavidel. Každá  

z ukotvených lodí má možnost odebírat vodu a elektřinu nebo si dotankovat palivo [51]. 

 

Obrázek 13: Přístav Mělník [52] 

Přístav Lovosice 

Říční přístav Lovosice (viz obr. 14) se nachází na levém břehu řeky Labe. Jedná 

se o menší přístav, který je ale velmi vytížený. O jeho menší kapacitě svědčí  

i velikost manipulační plochy s šířkou pouhých 7 m. Nakládání plavidel se uskutečňuje 

dopravníkovým překládacím zařízením ze sila. Je zde možnost nakládky plavidel se 

sypkým i kusovým zbožím. Z důvodů malé manipulační plochy zde dostává vždy přednost 

plavidlo pro překlad zboží. Menší osobní lodě mohou v přístavu rovněž kotvit a je pro ně 

zajištěna elektrická energie, zásobování pitnou vodou a možnost odevzdání separovaných 
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druhů odpadů. Přístav je dnes vázán pouze na silniční komunikaci; železniční napojení 

na lovosické nádraží bylo zcela nesmyslně zrušeno [50]. 

 

Obrázek 14: Přístav Lovosice [50] 

Přístav Ústí nad Labem 

Obrovskou výhodou tohoto přístavu je velmi dobrá návaznost na stávající 

tuzemskou a přeshraniční silniční a železniční síť. Tento přístav (obr. 15) umožnuje díky 

řece Labi, která ústí do Severního moře, přepravovat zboží do ostatních evropských států 

a to nejen do Německa, ale také do Holandska, Belgie či Francie. Přístav je také vybaven 

rozsáhlými krytými sklady, které umožnují doplnění zboží a jeho následný transport. 

Mimo kryté sklady je také vybaven moderní manipulační technikou i celním  

a spedičním odbavením, které z přístavu dělají logistické centrum, zajišťující pro 

zákazníky služby všeho druhu [53]. 

Součástí přístavu je kontejnerové překladiště, které se rozkládá na ploše  

14 000 m2 s přímým napojením na silniční, železniční a vodní dopravní síť. Překladiště 

slouží pro překlad a skladování nejrůznějších druhů kontejnerů. Pro kontejnery je v něm 

zajištěna také dílna pro úpravy a údržbu [53]. 

 

Obrázek 15: Přístav Ústí nad Labem [53] 
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Přístav Děčín Rozbělesy 

Přístav Děčín - Rozbělesy leží na levém břehu řeky Labe v průmyslové zóně 

města Děčína. V minulosti plnil výhradně ochrannou funkci pro kotvení lodí a umožňoval 

ve svých prostorách provozování opravárenských činnosti. Poté, co byly vybudovány 

vysoké vodní vyvazovací pevné dalby (piloty sloužící k vyvazování plavidel a v některých 

případech sloužící k jejich navigaci) a vázací kruhy, vytvořily se příznivé podmínky pro 

bezpečné vyvazování lodí za vysokých vodních stavů. Nově má tak přístav Děčín – 

Rozbělesy (viz obr. 16) k dispozici moderní překladní hranu pro dvě lodní plochy, 

umožňující překlad sypkých substrátů, zemědělských produktů a nadrozměrných a těžkých 

kusů s hmotností do 200 tun. Pro přístav je velmi důležité, aby mimo ochrannou funkci 

mohl plnohodnotně sloužit i jako překladiště zboží. Překládka zboží je velmi významná 

hlavně pro přilehlou průmyslovou zónu a výrobní závody, pro jejichž potřeby se suroviny 

nebo výrobky stěhují ze silniční komunikace na lodě nebo naopak [49]. 

 

Obrázek 16: Přístav Děčín – Rozbělesy [49] 
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4 VLIV LABSKÉ VODNÍ CESTY NA KRAJINU 

Hydrologické povodí Labe zahrnuje 97,7 % plochy Čech, jejichž složitý 

geomorfologický vývoj tato řeka velmi významně ovlivnila, a to jak po stránce charakteru 

stavby, tak i režimu. Na řece Labi lze vidět vliv reliéfu na okolní přírodu. Tento vliv je 

patrný i v podélném směru toku Labe, kde se vlivem různých expozic podmíněných 

záhyby této řeky střídají submontánní bučiny s porosty suchých acidofilních doubrav 

(Luzulo albidae-Quercetum petraeae). Řeka Labe se v Labských pískovcích zařezává až 

na úroveň krystalinického podloží, které podmiňuje výskyt květnatých bučin s kostřavou 

lesní (Festuca altissima), která je vyobrazena na obr. 17 a acidofilních bučin [5]. 

 

Obrázek 17: Kostřava lesní (Festuca altissima) [32] 

4.1 Pozitivní vlivy lodní dopravy 

V současné době jsou předpisy pro konstrukci plavidel a jejich příslušné kontroly 

tak přísné, že při lodní dopravě je vyloučen jakýkoliv únik ropných nebo jiných látek, které 

by mohly způsobit kontaminaci vody v řekách. Jedním z negativních aspektů ochrany této 

důležité složky životního prostředí je nekázeň lodních posádek, proti které se bojuje velmi 

obtížně. Nebezpečí ekologické havárie je však i tak mnohokrát nižší, než u jiných druhů 

dopravy a to proto, že počet a závažnost havárií lodí vztažených na přepravované množství 

nákladu (zboží) je rovněž výrazně nižší než u jiných typů dopravy. Znečištění povrchových 

vod vlivem vodní dopravy je proto jen ojedinělé [67]. 

Ve světě je vodní doprava vnímána jako jeden z nejekologičtějších způsobů. 

Klady a výhody vodní dopravy se nejvíce uplatňují v oblasti mezistátní přepravy, 

především na dlouhých trasách a v kombinaci s námořní dopravou. V následující  

tabulce 1 jsou uvedeny měrné externality základních oborů nákladní dopravy v ČR v roce 

2015 [67].  

https://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjso5DA_u3LAhWHshQKHT8lC-8QjRwIBw&url=http://botany.cz/cs/festuca-altissima/&bvm=bv.118443451,d.bGs&psig=AFQjCNGAhKgKT9yJVo5DygOtajCaG0D7Mw&ust=1459618951740163
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Tabulka 1: Měrné externality základních oborů nákladní dopravy v ČR v roce 2015 

Druh externality elektrické železnice motorové železnice silniční vodní 

 Kč·t-1·km-1 

Běžné emise 0,002 0,019 0,216 0,013 

Nehody 0,001 0,004 0,071 0,000 

Přízemní ozón 0,000 0,004 0,026 0,004 

Hluk 0,031 0,030 0,114 0,000 

Globální oteplení 0,020 0,028 0,079 0,037 

Vlivem otylosti 0,000 0,000 0,009 0,000 

Kongesce původci 0,000 0,000 0,012 0,000 

Vliv solení silnic 0,000 0,000 0,017 0,000 

Vliv zabíjení zvířat 0,005 0,000 0,002 0,000 

CELKEM 0,055 0,085 0,546 0,054 

 

Největším pozitivem vodní dopravy je snížení objemu zboží, přepravovaného 

kamiony po naší silniční síti, která je v současné době na hranici kolapsu. 

Nezanedbatelným faktorem je i minimální hluková zátěž, prakticky nulová prašnost  

a téměř minimální vliv na říční ekosystém. Jde o levný a velmi efektivní způsob přepravy 

objemných a těžkých nákladů. Ve srovnání z železniční dopravou lze průměrný říční člun 

považovat za plně naložený vlak o hmotnosti 1 000 tun. Ačkoliv se zdá železniční doprava 

být rychlejší, není tomu tak. Nákladní soupravy nejedou plynule, často delší dobu stojí na 

tratích nebo v nádražích a do cílového bodu tak dorazí zhruba stejně rychle, jako plynule 

jedoucí nákladní čluny [67]. 

4.2 Negativní vlivy lodní dopravy 

V následujícím textu je podána charakteristika závažných negativních vlivů lodní 

dopravy na složky životního prostředí. 
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Činnost lodního šroubu 

Negativní dopady činností lodního šroubu jsou způsobeny samotnou prací 

hnacího agregátu lodí při jejich plavbě na vodní ploše. Využitím lodních šroubů dochází  

k poškozování složek ekosystémů a přirozených společenstev rostlin a živočichů, 

především devastací mělkého mořského i říčního dna, právě tak jako erozí břehů. Přímým 

kontaktem lodních šroubů s vodními živočichy dochází ke zraněním a vážným poškozením 

těl těchto tvorů, přičemž hrozí jejich uhynutí. Lodní šrouby ničí rovněž porosty vodních 

rostlin, které jsou důležitým zdrojem potravy pro mnohé druhy vodních živočichů či slouží 

jako jejich životní stanoviště. Při provozu lodních šroubů vznikají také hlukové vjemy, 

které mohou mít negativní stresové vlivy na živé organismy ve vodním prostředí [30]. 

Regulace a kanalizování řek 

Při tomto způsobu úpravy říčního koryta dochází k nevratným účinkům na životní 

prostředí řeky a jejího okolí. Důsledkem těchto úprav je zrychlení toku v korytě řeky, při 

kterém dochází ke ztrátě stability dna. Negativně ohroženy jsou také různé další složky 

životního prostředí, zejména biotopy s výskytem živých organismů. Po úpravě režimu toku 

se řeka již nikdy nevrátí do přirozeného stavu. Podobným případem negativního vlivu 

na životní prostředí spojeného s vnitrozemskou vodní dopravou je kanalizování řek, což je 

úprava, která odstraňuje nedokonalosti splavnosti stavebními zásahy [6]. 

Při takovýchto technických úpravách na řekách by měla být ochrana přírody 

(životního prostředí) velmi přísně posuzována. Každá stavba na řece má nevratné negativní 

účinky na společenství rostlin, živočichů a dalších živých organismů. To mívá za následek 

změnu přírodních podmínek a stávajících biotopů, které ztrácejí stabilitu [6]. 

Realizace a provozování stavebních vodní děl bývají častou příčinou omezování  

a ničení rybí populace. Například mají za následek ubývání úhořů říčních (Anguilla 

anguilla), který je zobrazen na obr. 18. Relevantní data ze statistiky Českého rybářského 

svazu potvrzují, že v roce 1990 bylo uloveno téměř 40 tisíc kusů úhoře říčního (Anguilla 

anguilla), zatímco v roce 2014 jich rybáři ulovili jen 14 tisíc kusů. Tento rapidní pokles je 

dáván za vinu výše zmíněným technickým úpravám na řekách, jež vytvářejí překážku při 

migraci úhořů do moře v době tření. Podle šetření Výzkumného ústavu 

vodohospodářského v Praze, který monitoruje táhnoucí úhoře, odhaduje se, že migrační 
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úspěšnost těchto ryb je v Labi pouhých 16 %. To ale nesplňuje požadavky Evropské 

komise, která požaduje, aby migrační úspěšnost dosahovala alespoň 60 %. S touto 

problematikou se potýká také losos obecný (Salmo salar), který rovněž migruje do moře 

za účelem tření [38]. 

 

Obrázek 18: Úhoř říční (Anguilla anguilla) [61] 

Zvýšení lodní dopravy 

Při zvýšeném pohybu lodí dochází k vyššímu zákalu vody vířením 

sedimentovaných částic, což má vliv na světelné podmínky v toku a tím i negativní vliv 

na rozvoj makrofyt. Dále může docházet k samočinnému poškozování porostů vodních 

rostlin [5]. 

Průjezd lodi se projevuje v hydraulických poměrech litorálu po dobu 2 – 4 minut. 

Nejdříve hladina řeky klesne okolo 6–12 cm, což záleží na hmotnosti proplouvajícího 

plavidla a následně se zvedá vlna dosahující výšky okolo 30–50 cm. To má za následek 

negativní vlnění, které ničí porost nejenom v litorální pásmu, ale i křehkou příbřežní 

vegetaci [5]. Hrozí rovněž větší eroze nezpevněných částí břehu. 

Zvýšením průjezdů lodí se stejně jako pravidelnou technickou údržbou toku 

(prohrábkou) zvyšuje riziko narušení biotopů vzácných živočichů, např. bobra evropského 

(Castor fiber) – obr. 19, chráněných druhů vodních ptáků a dalších živočichů [5]. 

 

Obrázek 19: Bobr evropský (Castor fiber) [26] 

https://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://fishmag.cz/atlas-ryb/uhor-ricni/&psig=AFQjCNGPZUMloiLN1L5KLhDTGdUYZjLqTA&ust=1460230213941160
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Prohrábky 

Vlivem již výše zmíněných prohrábek (viz obr. 20) dna dochází k poklesu hladiny 

vody v řece a hladiny podzemní vody v přiléhajících podzemních zvodních, jejíž význam 

pro stav řeky je nejpodstatnější v době sucha a nízkých hodnot průtoků vody. Dochází také 

k narušení mělkého litorálu, který je biologicky nejaktivnější zónou řeky. Kromě snížení 

hladiny vody v toku také dochází ke zkrácení omočeného obvodu právě v litorální zóně. 

Pokles hladiny podzemní vody negativně ovlivňuje například tůně na březích Labe, kterým 

hrozí vyschnutí a následný rozvoj jiného typu vegetace [5]. 

 

Vzdutí plavebních stupňů 

Při vzdutí na plavebních stupních hrozí naopak nebezpečí likvidace tůní 

na březích Labe jejich zatopením. Ve vzdutí plavebních stupňů může totiž dojít 

k nežádoucímu vzrůstu porostů makrofyt (rákosovité trávy). Dalším závažným problémem 

je také zanášení dna ve zdrži. Vlivem zvýšené sedimentace bahna – zvláště v litorální zóně 

nebo vlivem víření sedimentů lodní dopravou – mohou nastat nepříznivé změny 

ekologických podmínek. Jemná frakce sedimentů zhorší podmínky pro kořenění makrofyt 

na dně zdrže. Na tomto místě je ovšem třeba dodat, že zmíněné tůně jsou toliko pozůstatky 

dřívějších technických opatření, tzv. výhonů (viz obr. 21), tedy kamenných hrází, jejichž 

smyslem bylo zúžit koryto a tím zvýšit hladinu v řece. V žádném případě se proto nejedná 

o přirozené ekosystémy [5]. 

 

Obrázek 20: Prohrábka dna na dolním Labi [29] 

Obrázek 21: Systém výhonů v korytě Labe u Boletic (Google Earth) 

 

ZZ 

 



                                      Tomáš Tureček: Labská vodní cesta 

2016   30 

5 PERSPEKTIVY DALŠÍHO ROZVOJE 

Z krátkodobého pohledu spočívají perspektivy labské vodní cesty ve výrazném 

zlepšení plavebních podmínek, v současné době doslova katastrofálních. Z hlediska 

perspektivy dlouhodobé je pak zřejmě nejzajímavějším projektem kanál Dunaj – Odra – 

Labe. Mezi hlavní překážky na cestě ke zlepšení stávající situace dnes patří politická 

atmosféra, otázka financování projektu, ekologická stránka věci a především stav samotné 

labské vodní cesty. Tyto základní otázky jsou navíc, jak z následujícího textu vyplyne, 

úzce propojeny [5]. 

5.1 Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe 

Není účelem této práce řešit problematiku kanálu Dunaj – Odra – Labe do detailu, 

přesto považuji za nutné se o projektu a jeho zvláštní historii stručně zmínit. Strategické 

propojení evropských vodních cest může významně urychlit a zjednodušit přepravu 

těžkých, respektive objemných nákladů. Také ekologický dopad na okolní krajinu by byl 

nesrovnatelně menší, nežli v případě dnes upřednostňované silniční dopravy. Projektu 

svědčí i přírodní podmínky – severojižní větev díla měla a má být vedena moravskými 

úvaly s minimálním převýšením, zatímco labská větev, překonávající hlavní evropské 

rozvodí u České Třebové, by zde mohla být vedena plavebním tunelem o délce 7 600 m  

a v nadmořské výšce pouze 350 m. Celkově by se tedy jednalo o sofistikovaný systém 

plavebních komor, kanálů a tunelů hned v několika možných variantách. Potud teorie,  

v praxi je ovšem realizace této strategické stavby hudbou budoucnosti [34]. 

Politické prostředí vždy mělo a má na podobné plány zásadní vliv. Zřejmě první 

reálnou myšlenku o propojení Dunaje s Labem hodlal uskutečnit císař Karel IV. již v roce 

1375. Představoval si vodní dílo, využívající na své trase tok Vltavy. Podle Dubraviovy 

kroniky byla stavba dokonce zahájena, ale nebyla nikdy dokončena. Podobnými 

myšlenkami se v různých dobách zabývali vládci a šlechta i na Moravě, vždy ovšem 

zůstalo jen u obecných plánů a prohlášení [34]. 

Teprve ve druhé polovině 19. století získaly plány na propojení velkých 

evropských řek pevné obrysy: stavba průplavu Dunaj – Odra byla schválena roku 1873  

v obou komorách vídeňského parlamentu. Téhož roku získala Anglo – rakouská banka 

koncesi na realizaci tohoto vodního díla. Hospodářská krize však výstavbu odsunula  
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a koncesi ve finále získala Severní dráha císaře Františka Ferdinanda, která ovšem  

s výstavbou nepočítala, protože jejím hlavním cílem bylo zlikvidovat nebezpečnou 

konkurenci. V roce 1893 ustavilo vídeňské ministerstvo obchodu samostatné oddělení pro 

studium a výstavbu průplavů, které brzy předložilo nový projekt průplavu Dunaj – Odra; 

navrhlo také jeho propojení se středním Labem s návazností na Vislu a Dněstr. Počátkem 

20. století vyústily tyto snahy v politické úsilí o prosazení tzv. vodocestného zákona. 

Následně, 16. března 1900, přišla Obchodní a živnostenská komora v Praze s požadavkem 

na vybudování průplavu Dunaj – Odra – Labe. Vodocestný zákon byl podepsán 11. června 

1901 a výstavba průplavu v něm byla přímo zakotvena. Zákon rovněž stanovil zahájení 

stavby na rok 1904 a lhůtu k dokončení na 20 let. V období do konce 1. světové války však 

bylo realizováno jen několik menších vodních děl [34]. 

Se vznikem Československé republiky přešla problematika jejich budování 

do kompetence Ministerstva veřejných prací a v Praze vzniklo Ředitelství pro stavbu 

vodních cest, které nahradilo bývalou expozituru ředitelství vídeňského. Představa 

o technickém řešení vodní cesty Dunaj – Odra – Labe sice vycházela z dříve navržených 

tras, byl zde ovšem jeden podstatný rozdíl: propojení s Dunajem již nemělo být u Vídně, 

ale u Bratislavy. Smyslem takové změny bylo vedení trasy jen po území Československa, 

tedy nezávisle na sousedním Rakousku. V období první republiky byla realizována řada 

dílčích projektů – vedle Baťova kanálu z Otrokovic do Rohatce a jezů na řece Moravě byl 

postupně splavňován tok Labe až nad Přelouč [34]. 

Značný zájem na realizaci projektu mělo i nacistické Německo a práce průběžně 

pokračovaly až do roku 1943, kdy byly z důvodu obratu ve válce zastaveny (je zajímavé že 

s napojením na Dunaj se počítalo opět u Vídně) [34]. 

Po roce 1948 se politická atmosféra opět změnila k horšímu a roku 1952 byl 

projekt de-facto odložen na neurčito. Vedle ojedinělých dílčích studií v šedesátých letech 

minulého století tak mělo určitý význam až vládní usnesení č. 169/1971, které ukládalo 

příslušným veřejnoprávním orgánům „územně chránit trasu budoucího průplavu 

definovanou generálním řešením tak, aby nekoordinovanou investiční činností v zájmovém 

území nebyla znemožněna nebo neúměrně prodražena jeho realizace“ [23]. K důležitosti 

labské vodní cesty tak paradoxně přispěla situace na železnici, kdy po roce 1975 byla 

spuštěna kombinovaná přeprava energetického uhlí do Chvaletic, protože oba železniční 
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koridory podél Labe byly beznadějně přetížené. Po celé délce trasy byly přitom významně 

modernizovány plavební stupně a provedeny úpravy toku, což si vyžádalo nemalé náklady. 

Je přitom třeba podotknout, že z obou způsobů dopravy byla ta vodní levnější [34]. 

V devadesátých letech minulého století však další nadějný rozvoj labské větve 

budoucího systému Dunaj – Odra – Labe zastavil nezájem politických reprezentací, řízený 

rozklad flotily říčních člunů, explozivní nárůst silniční dopravy a další problémy, kterým 

se věnují následující řádky. O chybějícím propojení těchto řek přitom hovoří celá řada 

evropských dokumentů a projekt je dokonce výslovně uveden v přístupové smlouvě České 

republiky k EU. Ve své rezoluci 1473 (2005) vyzvala Evropská rada Českou republiku, 

Slovensko, Rakousko i Polsko k urychlenému zpracování tzv. studie proveditelnosti  

k projektu Dunaj – Odra – Labe a zvýšily intenzitu souvisejících politických jednání.  

V současné době je na území zvažované trasy vodního díla alespoň vyhlášena stavební 

uzávěra [34]. 

Otázka financování projektu je podstatnou složkou úvah o jeho možné realizaci. 

Příjmy tvoří příspěvky z Evropské komise, poskytované prostřednictvím příslušných 

evropských fondů, dotace ze státního rozpočtu, úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná 

plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob, dary a dědictví, financování 

doprovodných investic z rozpočtových kapitol příslušných resortů a z rozpočtů krajů  

i obcí, případně soukromé financování vybraných úseků cestou koncese  

(veřejně-soukromého partnerství) a další zdroje. Nevylučují se možnosti společného 

financování vybraných úseků na základě mezistátních smluv. Zůstatky příjmů organizace 

se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího [31].  

Stav labské vodní cesty a otázky životního prostředí jsou dnes hluboce propojeny. 

Jak již bylo v textu uvedeno, má Labe velmi nevyrovnanou spádovou křivku, což se  

v minulosti výrazně projevovalo zejména v suchých letech, kdy byla některá místa 

po dlouhou dobu fakticky nesplavná. Jako příklad mohu uvést relativně krátký úsek řeky 

mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem, který na pouhých 19,8 km toku má rozdíl hladin 

7,5 m při průtoku 200 m3 (průměrně 239 m3). Pokud průtok v řece ještě klesne, rozdíl 

hladin se dále zvýrazní. Střekovské zdymadlo v Ústí nad Labem představuje na cestě 

ke státní hranici poslední z vodních děl na našem území; zatímco proti proudu udržuje 



                                      Tomáš Tureček: Labská vodní cesta 

2016   33 

relativně dobrou splavnost po celý rok, zůstává úsek dále po proudu velmi problematický 

[4]. 

Průměrný říční člun o délce kolem 50 – 60 m a nosnosti 1 000 tun se po většinu 

roku nemůže v daném úseku vůbec pohybovat. Zkušení kapitáni, znalí morfologie dna jsou 

schopni (alespoň po proudu) po něm doslova klouzat, a pokud je loď prázdná, stačí jim  

k tomu pouhých 90 cm vody v plavební dráze. Pokud to situace vyžaduje, lze krátkodobě 

navýšit průtok a zvednout hladinu například manipulací na zdymadle nebo  

tzv. nadlepšením z vltavské vodní kaskády; nepředstavuje to však trvalé řešení [68]. 

Zásadní problém, který neumožňuje provozovat lodní dopravu, tak jak tomu bylo 

v minulosti, spočívá v tom, že je Labe jediným tokem, který odvádí vodu z celých Čech, 

jeho roční průtoky pomalu, ale neustále klesají. Tuto situaci ovlivňují dva podstatné 

faktory: tím prvním se zdá být změna klimatu, která negativně ovlivňuje množství srážek 

na našem území. Teplé zimy bez dostatečné sněhové pokrývky nejsou schopny udržovat 

hladiny vodních toků a spodních vod na dostatečné úrovni a mění se také charakter  

srážek – mírné, vytrvalé deště jsou nyní spíše výjimkou a voda z přívalových lijáků rychle 

odteče, aniž by se v krajině udržela po delší dobu. Druhým faktorem je hospodaření  

s vodními zdroji a toky. Spotřeba se neustále zvyšuje s tím, jak rostou satelity velkých 

měst v povodí Labe a průmyslové zóny na bývalé zemědělské půdě. Také opatření proti 

povodním, ač z řady důvodů prospěšná, situaci paradoxně zhoršují – voda se již nemůže 

v řadě případů rozlévat do krajiny; doslova proletí mezi hrázemi (ať již stálými nebo 

mobilními) a pro celkovou bilanci toku nepředstavuje žádný přínos. Změny v zemědělství 

mají rovněž velmi negativní dopad: módní plodiny, např. kukuřice nebo řepka, mají  

z hlediska setrvání vody v krajině prakticky nulový efekt. Zejména širokořádkové výsadby, 

provedené po spádnici terénu, vedou k intenzivním splachům ornice, lokálním povodním  

a přispívají tak pouze k epizodickému zvýšení průtoků. V enormně suchých letech jako byl 

například rok 2015, se koryto Labe na soutoku s Bílinou redukovalo na méně než polovinu 

běžné šířky a nad hladinu vystoupila dřívější technická opatření, tedy podélné a příčné 

výhony. Téměř suchou nohou bylo možné dojít ze střekovské strany až do dvou třetin 

příčného profilu řeky [5]. 

Z této situace vede jediná rozumná cesta, tj. další plavební stupeň, který 

by dokázal dramatické změny hladiny pod střekovským zdymadlem zmírnit a umožnit  
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v tomto úseku lodní dopravu po větší část roku. O tomto projektu se hovoří již dlouho; 

jeho smyslem je zvýšení hladiny Labe v úseku plavebního km 90, až ke státní hranici, 

přičemž byly stanoveny tyto podmínky [5]:  

• minimální ponor 140 cm při průtoku Q345, tj. při 110 m3·s-1 ve vodočetném 

profilu, Ústí nad Labem  

• dosažení ponoru 220 cm při průtoku Q180, tj. při 236 m3·s-1 ve vodočetném profilu, 

Ústí nad Labem  

• min. šířka plavební dráhy v přímé trati v úrovni maximálního ponoru lodí 50 m, 

• min. podjezdná výška mostů nad hladinou maximálního plavebního průtoku 7 m 

(jde o standard, vyžadovaný v projektu kanálu Dunaj – Odra – Labe). 

Ředitelství vodních cest si nechalo opakovaně vypracovat detailní hodnocení 

dopadů případné výstavby plavebního stupně na životní prostředí. V pátém konceptu 

posudku se uvažuje se o čtyřech základních variantách nového vodního díla se dvěma 

alternativami navíc [5]. 

Každý z dílčích projektů byl detailně hodnocen z hlediska vlivů na životní 

prostředí, přičemž se posuzoval rozsáhlý seznam rostlin a živočichů v nejširším okolí 

variant projektu – byly zvoleny lokality, kterých by se záměr jakkoli dotkl [5].  

Jde o PO Labské pískovce, EVL Labské údolí, EVL České Švýcarsko, EVL Dolní 

Ploučnice, EVL Horní Ploučnice, EVL Ohře, EVL Hradiště, EVL Doupovské hory a EVL 

Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg (Sasko, SRN). Je mimochodem velmi zajímavé, 

že citovaná zpráva zcela ignoruje území, chráněná národními legislativami (NP České 

Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, Nationalpark Sächsische Schweiz), z čehož čiší snaha 

o nadřazení soustavy Natura 2000 českému a německému systému ochrany celistvých 

území, jejich živé i neživé přírody a kulturně historických hodnot [5]. 

Varianty projektu posledního vodního díla před hranicí se SRN shrnuje následující 

tabulka [5]: 
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Tabulka 2: Varianty Plavebního stupně Děčín podle původního návrhu [5] 

Varianta Název vodního díla 

1 Plavební stupeň Děčín (podle dokumentace pro územní řízení z 03/2005 v úpravě 

z 02.2006) 

1A Plavební stupeň Děčín s minimalizačními opatřeními 

2 Plavební kanál Děčín – Rozběleny  

2A Plavební kanál Děčín – Rozbělesy; redukované řešení 

3 Plavební stupeň Dolní Žleb  

4 Dva plavební stupně (Dolní Žleb a Děčín) 

 

Ze všech alternativ nebyla z hlediska Natury 2000 zvolena environmentálním 

posudkem jako nejméně zatěžující ani jediná – například CHVOJKOVÁ uvádí [5]: 

„Závěrem tohoto hodnocení konstatujeme, že hodnocený záměr má významně negativní 

vliv (tedy negativní vliv dle §45i odst. 9 zákona č.114/1992 Sb.) na Evropsky významnou 

lokalitu Labské údolí ve variantě 1, 1A, 2, 2A, 3 a 4. Dále má záměr ve variantě 1, 3 a 4 

významně negativní vliv (tedy negativní vliv dle §45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb.) 

na Evropsky významné lokality České Švýcarsko, Dolní Ploučnice, Horní Ploučnice“ [22]. 

Podstatně příznivěji se k záměru staví posudek brněnských odborníků z roku 

2010, který uvažuje pouze tři varianty – 0 (zachování stávající situace), 1 (původní záměr 

plavebního stupně Děčín) a 1B (odpovídá původnímu záměru 1A s minimalizačními  

a revitalizačními zásahy). Zpráva konstatuje: „Na základě výše uvedených výsledků 

dokumentace EIA je možné při realizaci všech navržených zmírňujících  

a revitalizačních opatření doporučit k realizaci variantu 1B“ [19]. V principu jde  

o následující opatření: Požadované plavební parametry budou dosaženy výstavbou 

plavebního stupně Děčín v říčním km 737,02 (plavební km 98,98) s příslušnou plavební 

komorou a pohyblivým typem jezu, který umožní vzdutí hladiny nad jezem na kótu  

124,50 m n. m, což je zhruba 0,5 m nad úrovní hladiny jednoleté povodně. V celé délce 

vzdutí proto nedojde k rozlivu mimo koryto řeky. Vzdutí na PS Děčín, bude mít vliv 

na hloubku vody v Labi a rychlost jeho proudění, zasáhne přibližně 2 km nad loděnici  

v Křešicích. Součástí tohoto plavebního stupně bude malá vodní elektrárna a dvojice 

rybích přechodů. Zmírňující a revitalizační zásahy v části toku, která bude ovlivněna 

vzdutím, zahrnují úpravu břehových partií ve vytipovaných lokalitách a v širším území 
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kolem ústí Ploučnice. V širší oblasti je navrhována úprava výšky terénu, zmírnění sklonu 

břehů, stejně tak, jako výsadba lužních porostů. Ve zvlněném terénu se začnou vytvářet 

tůně jako prostředí celé řady organismů i vhodná místa pro rozmnožování obojživelníků, 

pro vzácné druhy rostlin a jiných živočichů, vázaných na pobřežní zónu. Plánuje se 

rozšíření litorální zóny a míst s klidnou mělkou vodou, včetně lagun propojených s tokem 

(polozavřené výhony). Migrační prostupnost PS Děčín (varianta 1B) je řešena 

nadstandardním způsobem. Opatření zahrnují rybí přechod, suchozemský biokoridor  

i pravobřežní biokoridor s vodní a suchozemskou sekcí v šířce 30 m a délce 455 m. Řešena 

je migrace vodních živočichů po proudu, zde zejména úhoře říčního. Tím bude zmírněn 

negativní vliv plavebního stupně na většinu migrujících ryb, včetně lososa atlantského 

a na prostředí suchozemských živočichů včetně větších savců. Plavební poměry v části 

toku od PS Děčín až k Dolnímu Žlebu zlepší prohrábka, jejíž rozsah ale bude ve variantě 

1B značně omezen úpravou trasy plavební dráhy i stavbou břehových výhonů jako 

nesouvislého lomeného zásypu z balvanů, vedeného paralelně s nynější břehovou linií, 

budou Při nízkých průtocích břehové výhony koncentrovat vodu do plavební dráhy  

a zároveň se stanou prostředím, které může využít celá řada živočišných i rostlinných 

druhů. Zároveň se rozšíří i plochy štěrkových náplavů. Po realizaci tohoto plavebního 

stupně bude labská vodní cesta na území ČR splavná po většinu roku a její parametry 

budou odpovídat evropským standardům [19]. 
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá lodní dopravou v České republice a především 

labskou vodní cestou. Vztah mezi životním prostředím a lodní dopravou je v dnešní době 

velkým problémem, o němž se neustále hovoří. Vnitrozemská vodní doprava má na okolní 

krajinu určité negativní vlivy, z podrobnějšího průzkumu ale můžeme zjistit že, přeprava 

nákladů či osob po vodě je zdaleka nejekologičtější formou transportu oproti dopravě 

silniční nebo železniční. Ve prospěch vodní dopravy hovoří také bezpečnost 

přepravovaného zboží (přeprava chemikálií a jiných nebezpečných nebo rizikových 

nákladů). Větší dopad na životní prostředí mají spíše vybudovaná vodní díla, protože při 

jejich výstavbě se do krajiny zasahuje a její přirozený ráz se nevratně mění. Výstavbou 

vodních děl je ohrožena zejména fauna, flora a celý říční ekosystém, včetně příbřežních 

zón. Těmto negativním vlivům lze zabránit především volbou vhodných technických 

opatření a spoluprací s odborníky v oblasti ekologie. 

Realizací kanálu D-O-L a následné přenesení dopravního výkonu ze silniční 

dopravy na vnitrozemskou a přeshraniční vodní dopravu by znamenalo zřejmé snížení 

všech sledovaných emisí kromě SO2, kde může dojít k mírnému nárůstu. Tento efekt je 

zapříčiněn zastaralými vznětovými motory z 80. let; dalo by se mu nicméně předejít 

výměnou za motory s přímým vstřikem. Na vodních cestách by se rapidně snížily ceny 

za přepravu zboží, protože by odpadla nutnost překládat zboží na kamiony. Tím by došlo 

ke snížení přepravního výkonu v silniční nákladní dopravě a snížila by se i nehodovost  

v silniční dopravě. Realizaci tohoto záměru prozatím brání nepříznivé plavební podmínky 

na dolním Labi, které lze vyřešit pouze výstavbou dalšího plavebního stupně u Děčína jako 

přirozené součásti plánovaného propojení Dunaje, Odry a Labe. 
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