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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 Když se podívám na mapu světa, vidím převážně modrou barvu. Barvu, kterou se 

označuje vodní plocha. Proto se ve světě přepravuje zboží ve velké míře vodní dopravou. 

Přímý překlad zboží z námořních lodí v námořních přístavech na říční plavidla pak 

umožňuje dostat efektivně a ekologicky výhodně zboží až do vnitrozemí České republiky. 

Ovšem za předpokladu, že lodě nezůstanou stát na hranicích kvůli nízkému vodnímu stavu. 

Problematika diplomové práce je aktuálním tématem v oblasti dopravní infrastruktury  

v ČR. Práce je proto zaměřena především na plánovanou výstavbu plavebního stupně 

Děčín a zabývá se nejen vymezením území a samotným projektem výstavby, ale také 

vlivem na ekonomiku regionu. 

 

Klíčová slova: vodní doprava, lodě, plavební stupeň, ekonomika, ekologie 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

Looking at the map of the world, I can see mostly the blue colour. The colour which marks 

water. That´s why the goods is worldwide transported by the water traffic to a large degree. 

Transfer of goods from the ships in the seaports to the river vessels enables effective and 

ecological transport of goods to the Czech republic. Provided that the ships don´t stay at 

the borders because of low gauge state. The problems of the diploma thesis are the current 

issues of the infrastructure in the Czech republic. Therefore the thesis is focused on the 

planned construction of the low-head structure Decin and is concerded not only with the 

area borders and the construction project but also with the influence on the region 

economics. 

 

Keywords: watter traffic, ships, low-head structure, ekonomy, enviromentalism 

 



 

OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

1. ÚVOD................................................................................................................................1 

2. LOKALIZACE ÚZEMÍ..................................................................................................5 
2.1. UMÍSTĚNÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ ...................................................................................6 

3. PROJEKT PLAVEBNÍHO STUPNĚ ..........................................................................15 
3.1. VELKÁ PLAVEBNÍ KOMORA........................................................................................15 
3.2. HORNÍ REJDA .............................................................................................................16 
3.3. DOLNÍ REJDA .............................................................................................................17 
3.4. JEZ .............................................................................................................................17 
3.5. RYBÍ PŘECHODY ........................................................................................................18 
3.6. VODNÍ ELEKTRÁRNA..................................................................................................19 

4. VLIV PROJEKTU NA EKONOMIKU V REGIONU...............................................22 
4.1. VLIV PROJEKTU NA REGIONÁLNÍ EKONOMIKU............................................................22 

4.1.1. Nenahraditelnost vodní dopravy........................................................................23 
4.1.2. Úspornost vodní dopravy...................................................................................23 
4.1.3. Návratnost investice...........................................................................................24 
4.1.4. Větší spolehlivost a schopnost konkurence plavby ............................................26 
4.1.5. Stárnutí flotily plavidel ......................................................................................26 
4.1.6. Dopady na životní prostředí v regionu ..............................................................27 
4.1.7. Rekreační a sportovní plavba ............................................................................28 

4.2. VODNÍ DOPRAVA A VLIV NA GLOBÁLNÍ EKONOMIKU. ................................................28 
4.3. DOPAD NA NAŠE PENĚŽENKY .....................................................................................33 
4.4. VODNÍ DOPRAVA A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ......................................................35 

4.4.1. Energetická náročnost .......................................................................................35 
4.4.2. Emise CO2..........................................................................................................35 
4.4.3. Další škodlivé emise...........................................................................................36 
4.4.4. Hluková zátěž.....................................................................................................37 
4.4.5. Nehodovost.........................................................................................................38 
4.4.6. Zábory území a bariérový efekt .........................................................................38 

5. ZÁVĚR ...........................................................................................................................39 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK..............................................................................41 
SEZNAM   OBRÁZKŮ...................................................................................................42 
SEZNAM   TABULEK ...................................................................................................43 

LITERATURA...................................................................................................................44 
 



Jitka Rosenbergová: Investiční projekt a jeho vliv na ekonomiku regionu 

2009  1 

1. Úvod 
 

Labe je svou délkou toku 1154 kilometrů jednou z největších řek a vodních cest 

Evropy. Je jedinou českou řekou, jejíž název není ženského rodu. Můžeme se jen 

dohadovat, zda jí jméno dali Keltové anebo staří Germáni. V každém případě je  

od Mělníka název Labe vlastně pseudonymem Vltavy, která měla plné právo podržet si své 

jméno až do Severního moře. Od pramene k soutoku je totiž o celých 70 kilometrů delší. 

Inu, stalo se.  

Po Labi se plavilo již v době bronzové. Snaha o využití a propojení vodních cest se 

prolíná historií až do dneška. Jaká je tedy minulost a současnost plavby v Čechách? 

Pravěcí plavci 

První plavidla jsou zaznamenána už z doby, kdy lidé vytvářeli svá první stálá sídla 

a to dokonce dříve než se rozvinulo zemědělství a domestikace zvířat. Na celém světě 

vznikaly rozmanité konstrukce prvních lodí z dostupného stavebního materiálu  

od jednoduchých plavidel vydlabaných z kmenů, po lodě z kůží, papyru, kůry či vory  

z kožených vaků. Pobřeží moří a jezer, řeky i říčky byly prvními dopravními cestami 

lidstva. V Čechách tuto dobu dokumentují desítky nálezů pravěkých člunů dlabaných  

z jednoho kusu kmenu, které často nacházíme i v blízkosti větších potoků či menších říček. 

Lidé při svých cestách za surovinami a potravou využívali lepšího průchodu územím podél 

řek a doprava nákladů bez lodí byla velmi obtížná.[19] 

Přes Hamburk až do Ameriky 

Vývoz obilí, dřeva, kamene a vína do Saska se postupně rozšířil i o dopravu ovoce, 

které se posléze stalo tradičním vývozním zbožím severních Čech až do roku 1945. Kromě 

soli se do Čech plavily i sušené mořské ryby a po Labi přes Hamburk až do Ameriky se 

plavilo severočeské plátno a sklo.  

Zvláštním způsobem Čechy ovlivňovaly i námořní plavbu, neboť jak víme  

z celních rejstříků z Hřenska, z našeho území se do Holandska a Hamburku vyvážela 

smůla, dřevo na stavbu lodí a dokonce i lodní stěžně. 

Za třicetileté války se výrazně omezila možnost měst ovládat labský obchod. 

Obchodníky na Labi se stále častěji stávali obyvatelé polabských vesnic, jim také patřila 

většina plavidel. Obchod i plavba po Labi se staly tradičním povoláním v mnoha rodinách, 

děděným po mnoho generací.[19]  
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První plavební komora 

V 18. století se stala oficiálním programem vlády ve Vídni podpora hospodářského 

rozvoje země. Podporoval se vznik nových manufaktur i rozvoj dopravní infrastruktury.  

V Čechách se nové hospodářské trendy nejlépe prosazovaly v obchodu se solí, neboť stát 

se snažil omezit dovoz ze Saska a podporovat prodej a distribuci soli z Rakouska, což  

v  době růstu počtu obyvatel kladlo velké nároky na dopravu po Vltavě.  

Po ohledání řeky a určení problematických míst usnesly se české stavy v roce 1725  

pokračovat s modernizací vltavské cesty. Na tyto práce byl povolán jako technický poradce 

inženýr Jan Ferdinand Schor, od roku 1726 profesor na pražské inženýrské škole. Do roku 

1729 bylo vyčištěno řečiště až do Kamýka na šířku 13,6 - 15,5 m spolu s potřebnými 

splavy na jezech. Současně v Županovicích nechal postavit z místní žuly první plavební 

komoru na českém území, další plavební komora byla zřízena v modřanském jezu. Práce 

byly ukončeny v roce 1733 v Českých Budějovicích. Financovala je dvorská komora a 

stály asi 50 000 zlatých.  

Další plánované stavby narušily války s Pruskem v letech 1740-45 a 1756-63.   

I vídeňská vláda pochopila, že je třeba po vzoru jiných zemí zavést instituce podporující 

rozvoj lodní dopravy. V roce 1764 byla proto zřízena plavební komise a o dva roky později 

plavební fond, který byl financován  z výnosů čtyř celnic (Praha na Výtoni,  Karlín,   

Ústí nad Labem a Dolní Žleb). Ostatní celnice byly zrušeny.  

Členem navigační komise byl i profesor J. F. Schor, který navrhl další splavňovací 

práce na Vltavě. Začaly se realizovat po roce 1768, a jejich řízení převzalo nově zřízené 

Plavební vodní ředitelství (z roku 1770), známé později jako Ředitelství vodních cest.  

V roce 1777 vydala Marie Terezie na podporu plavby tzv. navigační patent, kterým 

určila prioritu plavby před jiným využíváním řeky, vyhlásila splavné toky za majetek státu. 

Stát kromě kontroly vodních toků na sebe převzal povinnost hradit veškeré práce  

na řekách. Roku 1780 byli organizací stavebního i policejního dozoru nad řekami pověřeni 

tzv. zákopničtí šikovatelé. Byli přiděleni k pěti úsekům na celé  trase od Českých 

Budějovic po státní hranici ve Hřensku. 

 Dalším opatřením státu bylo zrušení plaveckých cechů v roce 1783. Lodní doprava 

se stala svobodným povoláním na základě obdržení plavební koncese. Pravidla upřesňující 

vydání koncese byla upravena guberniální vyhláškou v roce 1832.[19] 
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Český parník postavil Angličan 

Stavbu prvního parníku v Čechách vedl spolupracovník Andrewse  Joseph John 

Ruston během zimy v letech 1840/1841 a úspěšně ho dokončil počátkem května roku 

1841. Parní stroj mu dodala anglická strojírna John Penn a syn v Greenwichi u Londýna. 

Květnové zkušební plavby prvního parníku nazvaného „Bohemia“ byly v Čechách 

opravdovou událostí. [19] 

Plavební podnik Johna Andrewse se zaměřil na dálkovou dopravu cestujících mezi 

Prahou a Drážďanami. V té době to byla lukrativní činnost s vysokou mírou zisku, neboť 

konkurencí mu byly pouze nepohodlné, pomalejší a dražší dostavníky. Cestujícími byly 

nejvýznamnější osobnosti té doby, neboť parníky nabízely do té doby nevídané pohodlí  

a vysokou úroveň služeb. Podnik si časem opatřil další dva parníky, Germanii  

a Constitucion, a zavedl pravidelný provoz ze zámku Obříství na Labi, kam z Prahy 

dopravoval cestující dostavníkem. Doprava z Prahy do Drážďan trvala jeden den, což bylo 

výrazné urychlení dopravních možností. 

Prosazení Vodocestného zákona 

Zájmy plavby v českých zemích vedle podnikatelské skupiny v Ústí nad Labem 

prosazovala i vlivná skupina zájemců v Praze. Té se podařilo prosadit v 80. letech  

19. století výstavbu přístavu v Holešovicích a zajištění splavnosti přes Prahu. Chybělo ale 

propojení do Mělníka, a proto se začalo s plány na další zlepšování splavnosti českých řek. 

Ty byly v roce 1896 projednány a schváleny v říšském sněmu za podmínky, že ze 2/3 je 

bude financovat rakouská vláda a z 1/3 české místodržitelství. V letech 1897 až 1913 

postavila firma Lanna pět zdymadel na Vltavě i na Labi spolu s laterálním plavebním 

kanálem u Hořína dlouhým 7 km za 45 mil. rakouských korun. K řízení prací byla 

založena „Komise pro kanalizování Vltavy a Labe v Čechách“.  

Zájem českých politických a podnikatelských kruhů však směřoval k daleko 

velkorysejší koncepci rozvoje vodních cest, a to k vzniku průplavu Labe-Odra-Dunaj.  

V říšské radě návrh prosazovali zejména mladočeši Ing. Jan Kaftan a JUDr. Václav Šílený. 

Záměr byl schválen 11. 6. 1901 jako Říšský vodocestný zákon. Ten umožnil vybudovat 

dvě zdymadla v Praze, dokončit kanalizaci řeky Labe z Mělníka ke Střekovu a splavnit  

tzv. střední Labe z Mělníka do Brandýsa nad Labem. 

Plány Říšského vodocestného zákona byly zčásti realizované i za Československé 

republiky, poslední stavbou byla výstavba zdymadla u Střekova z roku 1936.[19]   
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Po vzniku republiky 

Československo bylo při vyjednávání vzniku samostatné republiky od počátku 

vedeno snahou získat přístup k moři. Mírové smlouvy s Rakouskem a Německem zajistily 

novému státu svobodný přístup k Labi, Dunaji a Odře, spolu s dlouhodobým pronájmem 

území v Hamburku, který měl být hlavním námořním přístavem Československa.  

Novinkou bylo, že správu hlavních přístavů ve velké míře převzaly České státní 

dráhy, které se snažily preferovat pohraniční přístavy v Děčíně-Loubí  a v Ústí nad Labem 

na úkor vnitrozemské plavby. V Čechách se tak zavedl model kombinovaných přeprav  

po železnici od výrobce ve vnitrozemí do přístavu v pohraničí. Státní plavební podniky, 

přestože patřily na svých řekách k nejvýznamnějším, nebyly bez konkurence, neboť vedle 

nich zde existovaly desítky dalších plavebních společností.[19] 

Znárodnění 

V Čechách došlo k znárodnění všech plavebních podniků i loděnic. To v mnoha 

směrech znamenalo nová pravidla pro fungování lodní dopravy. Plavba se neprovozovala 

pro zisk, ale jako služba pro státní podniky. Hlavní rolí plavby bylo v exportu šetřit valuty. 

Vznikla jedna monopolní firma Československá plavba labská, která byla zaměřena pouze 

na velké zákazníky. Zahraniční obchod byl přísně regulován, což vedlo k jeho omezování. 

Snad největším problémem byla umělá izolace Československa od západní Evropy. 

Hlavním směrem zahraničního obchodu byl Sovětský svaz a tím vzrostl význam železnice 

na úkor dalších dopravních oborů.[19]  

Po roce 1989 

Pro plavbu byla politická změna po roce 1989 spojena s velkým očekáváním. 

Výrazně se změnila orientace zahraničního obchodu z východu na západ. Dokonce se i 

zlepšují plavební podmínky na Labi ve východním Německu a je dnes dokonalejší spojení 

k Rýnu. Plavbě měly pomáhat i očekávání firem a dopravců ze vstupu do Evropské Unie. 

Naše snaha dohnat 50 let ztráty se ale stále nedaří.  

Stavba plavebního stupně na Labi se stala pro ekologickou veřejnost symbolem 

boje za ochranu životního prostředí. Z druhé strany je plavební stupeň plavci považován 

za  symbol zachování české lodní dopravy.  

Cílem mojí práce je nezávisle zhodnotit všechna pro a proti. Především však jaký 

vliv by měla realizace investičního záměru Plavebního stupně Děčín na ekonomiku 

regionu. 
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2. Lokalizace území 
 
 Labsko-vltavská vodní cesta je jedinou vodocestnou spojnicí mezi Českou 

republikou a přístavy v Severním a Baltském moři a je také součástí transevropské 

dopravní sítě TEN-T.  

Obr. 1 – Síť vnitrozemských vodních cest TEN-T EU 27 (Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR) 
 

Transevropská síť vnitrozemských cest EU zahrnuje řeky, kanály a různé odbočky 

a vzájemná spojení. Poskytuje zejména možnost vzájemného propojení mezi 

průmyslovými regiony a velkými aglomeracemi a jejich spojení s přístavy. 

Celková splavná délka pro nákladní vodní dopravu na území ČR je 303 km. Ve 

Spolkové republice Německo Labe pokračuje až do přístavu Hamburk v délce 620 km, 

přičemž v Magdeburku mohou lodě odbočit na hustou síť kanálů západním i východním 

směrem. 

V současnosti je Labe až po Chvaletice a Vltava pod Slapy upravena souvislou 

řadou 31 zdymadel. Nejvýznamnější přístavy na labsko-vltavské vodní cestě jsou Děčín, 

Ústí nad Labem, Lovosice, Mělník a Praha, v menší míře Kolín a Chvaletice. Existuje zde i 

celá řada menších překladišť. Strategickým cílem rozvoje vodní dopravy je i prodloužení 
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vodní cesty do Pardubic a rozvoj zdejšího přístavu. Problematická splavnost je především 

v úseku labské vodní cesty mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem, který 

samozřejmě zásadním způsobem ovlivňuje využitelnost vodní dopravy jako celku při 

exportních a importních přepravách. 

 

2.1. Umístění plavebního stupně 
 

Vodní cesta Labe je vedena dle vyhlášky Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD)  

ze dne 14. září 1995 č. 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, 

společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, jako 

dopravně významná využívaná vodní cesta třídy V. Standardní parametry třídy V jsou 

specifikovány v příloze č. 1 vyhlášky výše uvedené, kde této třídě odpovídá délka 

plavidla 95 – 110 m, šířka 11,40 m a nosnost 1 500 – 2 400 tun při ponoru 2,5 – 2,8 m.  

Obr. 2 – IV. Transevropský dopravní koridor a klíčové napojení na zahraniční trhy (Zdroj: Ředitelství 
vodních cest ČR) 

 

Rotterdam Hamburk

Kolín nad Rýnem 

Magdeburk

Berlín 

úzké hrdlo
Děčín 
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Hlavním úkolem realizace nového investičního záměru „Plavební stupeň Děčín“, 

evidovaným pod číslem 327 520 0007 (dále jen záměr), který pro Ředitelství vodních cest 

zpracovala v roce 2005 firma Hydroprojekt CZ, a.s., by mělo být zajištění takových 

plavebních podmínek, které odpovídají podmínkám na německém úseku Labe až po 

loděnice v Boleticích. 

Navrhované parametry vodní cesty v záměru odpovídají stávajícím předpisům, 

vymezeným Řádem plavební bezpečnosti dle vyhlášky Federálního ministerstva dopravy  

č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních 

cestách ČSFR. V tomto úseku je dle článku 9.17, odst. 4 daného řádu povolena plavba 

plavidel o maximální délce 145 m a šířce 12,40 m. Maximální ponory nejsou exaktně 

vymezeny, v praxi je plnosplavnost při ponoru 220 cm. Uvedené hodnoty předurčují 

výtlak plavidel plně využívajících dané parametry ve výši cca 3 900 tun. V praxi výtlak 

plavidel dosahuje až cca 3 100 tun pro tlačná soulodí remorkéru, jednoho běžného 

tlačného člunu a jednoho polovičního člunu. 

Obr. 3 – Labsko-vltavská vodní cesta, součást sítě TEN-T 303 km (Zdroj:Ředitelství vodních cest ČR) 

 

Horní Vltava 
146 km

Baťův kanál
55 km
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Úsek mezi státní hranicí ČR/SRN a Ústím nad Labem, kde byly v letech 1870  

až 1890 provedeny pouze regulační úpravy kynety na střední průtok, je limitující pro 

využití celé vodní cesty, neboť zde její stav plně závisí na velikosti průtoku,  

tzn. na klimatických podmínkách. 

 Tento úsek labské vodní cesty zásadním způsobem ovlivňuje využitelnost vodní 

dopravy jako celku při exportních a importních přepravách, ale i v oblasti rekreační  

a sportovní plavby. Je vstupem ze zahraničí na celou labsko-vltavskou vodní cestu. Labe 

v SRN má vzhledem k příznivějším morfologickým podmínkám i za současného stavu 

výrazně lepší plavební podmínky než na území České republiky a v současné době jsou 

podle „Plánu rozvoje dopravních cest SRN 92“ Spolkového ministerstva dopravy  

na německém úseku Labe dokončovány regulační práce s cílem zabezpečit plavební 

hloubky odpovídající ponoru 1,40 m alespoň po dobu 345 dní ve středně vodném roce. 

V 90. letech 19. století technický odbor c.k. místodržitelství zorganizoval 

podrobnou prohlídku vodních toků Labe a Vltavy, jejímž závěrem bylo konstatováno,  

že „za nynější soustavy regulační by bylo třeba provést zcela neobyčejné prohrábky...“,  

a bylo doporučeno, „aby k zajištění stálé plavby po Vltavě a po Labi celý jejich tok 

přiměřeně byl kanalizován“. V roce 1895 byl schválen projekt na kanalizování Vltavy a 

Labe z Prahy k hranicím a bylo započato se stavebními pracemi. Říšský zákon č. 66 ze dne 

11. června 1901 o stavbě vodních drah a o provedení úpravy řek stanovil pro české země 

rozsáhlý program rozvoje vodních cest a úprav řeky. K rozvoji vodní dopravy včetně 

vodních cest docházelo i v období první republiky. Práce na splavňování byly přerušeny 

až 2. světovou válkou. Posledním zdymadlem na českém území tak zůstalo vodní dílo 

Střekov dokončené v roce 1936. 

V rámci přípravy záměru ve 2. polovině 20. století byly zpracovány i vícestupňové 

varianty, tzv. třístupňová varianta uvažovala výstavbu stupně Malé Březno v plavebním 

km 754,28 s nominálním vzdutím na kótě 133,90 m n. m. (shodně jako v řešení z roku 

1992 se 2 stupni), plavebním stupněm Křešice v plavebním km 745,12 s nominálním 

vzdutím na kótě 127,60 m n. m. a plavebním stupněm Dolní Žleb v plavebním km 732,90 

se vzdutím na kótě 124,10 m n. m., extrémní pětistupňová varianta  (návrh výstavby 

plavebně-energetických stupňů v profilech Svádov, Malé Březno, Křešic,  Prostřední Žleb 

a Dolní Žleb). 
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 Po komplexním technicko-ekonomickém vyhodnocení, zhodnocení provozně-

bezpečnostních podmínek pro plavební provoz a posouzení vlivu na životní prostředí byla 

v závěrech studie konstatována nevhodnost těchto variant a doporučeno řešení se dvěma 

stupni. V Malém Březně na plavebním km 754,28 a Dolním Žlebu na plavebním km 

732,90. Přitom vždy převažoval zájem o realizaci záměru v resortu energetiky, 

v šedesátých letech minulého století dokonce i s návrhem přečerpávací vodní elektrárny 

s dolní nádrží v jezové zdrži vodního díla Dolní Žleb a horní nádrží na náhorní plošině 

labských pískovců nad pravým břehem. 

Od roku 1994 do roku 2004 prošel návrh lokalizace posledního stupně na českém 

území, který zajišťuje dostupnost prvního přístavu na území České republiky (překlad  

po proudu Labe je možný až v Drážďanech) složitým vývojem založeným na snaze 

dosáhnout optimálního řešení z hlediska ochrany přírodního prostředí údolí řeky 

Labe a přitom zachovat alespoň základní parametry nezbytné zachování bezpečnosti 

plavby, stability vodního díla a zajištění bezpečného průchodu povodňových průtoků. 

Během této doby došlo k přesunu plavebního stupně z původně uvažovaného 

profilu v plavebním km 732,90, pro plavebně-energetické využití optimálního,  

do plavebního km 737, který navazuje na městskou zástavbu a nezasahuje cenné 

lokality chráněného území. Tím byl profil vodního díla rovněž přesunut z 2. zóny 

ochrany do 4. zóny CHKO Labské pískovce. Prověřováno bylo umístění i dále proti 

proudu, zde však umístění vyloučily geologicko-morfologické podmínky, které  

by neumožnily řešení vodního díla tak, aby byly zajištěny podmínky pro bezpečnou plavbu 

a bezpečné provedení povodňových průtoků.[5] 

Zdrž Plavebního stupně Děčín se nachází v intravilánu města v sevřeném korytě  

a prostor pro revitalizační úpravy je tak velmi omezen. Kromě nutných drobných přeložek 

inženýrských sítí, úpravy náplavky u Tyršova mostu na levém i pravém břehu s prostorem 

pro korzování obyvatel města a výstavby cyklostezky na levém břehu je uvažováno zřízení 

bočních ramen s revitalizací na levém břehu pod nádražím Prostřední Žleb a u ústí 

Jílovského potoka a zejména komplexní úprava pravobřežního zaústění Ploučnice. 
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Obr. 4 – Děčín, stávající stav před úpravami (Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR) 

 

 V současnosti projektované řešení se snaží nynější konvenční zaústění změnit na 

formu delty s větvením koryta a štěrkovými lavicemi, které kromě přírodně blízkého prvku 

v centru města zásadně pozvedne v současnosti zanedbanou plochu mezi silničním  

a železničním mostem, s novým využitím i jako rekreační zóna pod zámkem. 

 
Obr. 5 – Děčín, vizualizace úprav ve vzdutí v centru města (Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR) 
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Plavební úsek Střekov – hranice ČR/SRN je pro plavbu značně problematický  

a provozně nespolehlivý, vytváří vlivem rozkolísanosti průtoků značné provozní potíže 

s často omezenou splavností a vysokými náklady na trvalou údržbu plavební dráhy. 

V dotčeném úseku navrhované stavby se tento nepříznivý stav projevuje nejvíce  

ve stávajících plavebních úžinách u ústí Ploučnice v Děčíně (plavební km 740,75 - 741,16) 

a pod Tyršovým mostem v Děčíně (plavební km 739,84 až 740,24), a to při vodním stavu 

nižším než 300 cm na vodočtu v Ústí nad Labem, tj. od průtoku cca 390 m3.s-1 a níže.  

 

Současné využití tohoto úseku pro plavbu lze charakterizovat vysledovanou 

skutečností, že v průměrně vodném roce lze dosáhnout ponoru nad 2,0 m pouze po dobu 

90 dní (ale např. v roce 1990 pouze 28 dní, v roce 1991 22 dní), ponoru 1,4 m pouze  

po dobu 155 dní (ale v roce 1990 132 dní a v roce 1991 jen 68 dní). Pro stanovení ponoru 

je směrodatný stav na vodočtu v Ústí nad Labem. 

Obr. 6 – Vizualizace revitalizačních opatření (Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR) 
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Provoz záměru, tj. plavebního stupně Děčín a prohrábky plavební kynety v říčním 

dně pod plavebním stupněm po Dolní Žleb v plavebním km 730,45, je sám schopen 

provozu a není vázán na další plavební stupeň. 

Záměr předpokládá výstavbu plavební komory se vzdouvacím objektem  

(pohyblivým jezem) v plavebním km 737,00 s horní nominální hladinou na kótě  

124,50 m n. m., který zajistí požadovanou plavební hloubku proti proudu řeky až do 

plavebního km 746,14 u Boletic a prohrábku plavební kynety v říčním dně pod 

plavebním stupněm po Dolní Žleb v plavebním km 730,45. Dále po proudu jsou 

požadované plavební parametry zajištěny i v současnosti. Součástí záměru je i vodní 

elektrárna Děčín (dále jen VE Děčín). 

Realizace tohoto záměru tak příznivě ovlivní plavební poměry v děčínských 

přístavech a překladištích a u loděnice v Křešicích. Dále pak výrazně zlepší poměry 

v intravilánu Děčína, kde vzdutá, více méně stálá, hladina při běžných průtocích v řece 

odstraní současné hygienicko – estetické závady v městských nábřežních partiích. 

Navrhovaná výstavba záměru nevyvolává žádné demolice stávajících obytných, 

průmyslových ani hospodářských objektů.  

 

Záměr se rozkládá na územích následujících městských částí města Děčín:  

− Děčín – Boletice 

− Děčín – Křešice  

− Děčín – Vilsnice 

− Děčín – Chrochvice 

− Děčín – Podmokly 

− Děčín – Staré Město 

− Děčín 

− Děčín – Prostřední Žleb  

− Děčín – Dolní Žleb  

− Děčín – Loubí  

− a katastr obce Hřensko.[4] 
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Území navrhované výstavby se nachází převážně ve vlastním korytě vodního toku 

pouze v místech výstavby vlastního plavebního stupně zabírá přilehlé inundační území 

s minimálním zásahem do zemědělské půdy.  

Obr. 7 – Plavební stupeň Děčín – vizualizace, stav před realizací (Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR) 

Obr. 8 – Plavební stupeň Děčín – vizualizace, stav po realizaci (Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR) 
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Navrhované stavební objekty budou zabezpečovat plavební provoz na stupni 

vzniklém výstavbou vzdouvacího objektu - pohyblivého jezu - v plavební km 737,00  

s nominálním vzdutím na kótě 124,50 m n. m. Obsahují výstavbu velké plavební komory, 

horní a dolní rejdy s čekacími stáními, jezové části s rybími přechody, velínu pro řízení 

provozu a napojení na inženýrské sítě a jejich přeložky v prostoru výstavby. Stavba je 

navržena na poměrně úzkém pruhu údolní levobřežní říční nivy mezi plavební km 736,70  

a  737,60 pod svahem tělesa železniční trati, spravované společností České dráhy, a. s. 

(dále jen ČD) z Děčína do Drážďan a v přilehlé části říčního koryta. Území se příčně 

svažuje od paty železničního tělesa - kóta cca 129,0 m n. m. ke břehu řeky - kóta cca 122,0 

m n. m. Hladina Q100 v tomto místě je na kótě cca 129,3 m n. m. Území je tvořeno 

převážně neplodnou, místy přirozenými nálety ozeleněnou půdou, z části loukou. Plocha je  

v současnosti přístupná pouze po nezpevněné místní komunikaci ze silnice  

z Děčína - Horního Žlebu do Děčína - Prostředního Žlebu od jejího podjezdu pod mostem 

přes Labe železniční tratí ČD z Děčína - východní nádraží. Pravý břeh strmě stoupá k 

silnici I/62 Děčín - Hřensko.  

 

 
Obr. 9 – Podélný profil po výstavbě Plavebního stupně Děčín (Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR) 
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3. Projekt plavebního stupně 
  
 Hlavním cílem projektu plavebního stupně je zabezpečení plavebních podmínek 

v řešeném úseku Labe v souladu s podmínkami na navazujícím německém úseku Labe  

do Magdeburku. Jedná se o tyto základní parametry plavební dráhy: 

• Dosažení minimálního ponoru 140 cm průměrně po 345 dní v roce 

• Dosažení ponoru 220 cm průměrně po dobu 180 dní v roce 

• Odstranění plavebních úžin na řešeném úseku 

Plavební stupeň je tvořen z plavební komory, jezu, horní a dolní rejdy, rybích přechodů, 

vodní elektrárny a řada dalších drobných objektů, včetně revitalizačních opatření.[5] 

 

3.1. Velká plavební komora 
 

Pro plavbu je klíčová plavební komora na levém břehu užitných rozměrů  

200,0 x 24,0 m (délka x šířka) s horní a dolní rejdou a čekacími stáními klasické osvědčené 

konstrukce. Velká plavební komora (dále jen VPK) spolu s horní a dolní rejdou tvoří 

základ skupiny objektů plavebního stupně Děčín. Osa těchto objektů probíhá po poměrně 

úzkém pruhu levobřežní inundace mezi říčním břehem a tělesem trati ČD Děčín - Dolní 

Žleb tak, aby při dostatečných délkách horní i dolní rejdy pro vytvoření čekacích stání, 

byly napojovací oblouky plavební dráhy v horní i dolní vodě bezpečné pro plavební 

provoz. 

 Vzdouvací objekt tohoto plavebního stupně vytváří následující hladinové poměry 

při průtoku: 

 

Q345d  je    horní hladina na kotě 124,50 m n. m. 

       dolní hladina na kotě 119,21 m n. m. 

       rozdíl hladin     5,29 m 

Q180d  je     horní hladina na kotě 124,50 m n. m. 

       dolní hladina na kotě 120,22 m n. m. 

       rozdíl hladin     4,28 m 

maximálním plavebním horní hladina na kotě 124,50 m n. m. 

       dolní hladina na kotě 123,67 m n. m. 

       rozdíl hladin     0,83 m 
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Podle zadání bude pro překonání spádu na tomto plavebním stupni vybudována velká 

plavební komora užitečných rozměrů 200,0 x 24,0 m (délka x šířka) s provozním 

rozdělením na horní část provozní délky 38,0 m a dolní část provozní délky 140,0 m. 

Úroveň dna plavební komory bude na kótě 114,30 m n. m. Koruna bočních zdí komory je 

na kótě 126,00 m n. m., tj. 1,50 m nad úrovní normálního vzdutí. Úroveň horního 

záporníku je na kótě 120,00 m n. m., tj. 4,50 m pod hladinou normálního vzdutí.[7] 

  

3.2. Horní rejda  
 

Napojuje jezovou zdrž na vjezd do velké plavební komory z horní vody. Šířka rejdy  

v místě napojení na komoru odpovídá její šířce, proti proudu se rozšiřuje pro vytvoření 

čekacího stání pro soupravu rozměrů 190,0 x 12,0 m při levém břehu. Směr protivodního 

konce rejdy umožní napojení následné plavební dráhy obloukem o poloměru cca 1000 m.  

Levý břeh této rejdy je navržen jako nábřežní zeď sledující krajnici příjezdné 

komunikace k plavebnímu stupni. U horního záhlaví plavební komory jako součást této zdi 

je navržena sjezdová rampa do horní vody z manipulační zpevněné plochy podél komory. 

Oddělením tohoto prostoru od vlastní rejdy ocelovými svodidly je tak vytvořen prostor pro 

kotvení plavidel správce objektu s možností vyplutí do horní rejdy. Na koruně nábřežní zdi 

budou osazeny kotevní prvky pro vyvazování lodí. 

 
Obr. 10 - Plavební komora, horní a dolní rejda, jez (Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR) 
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Pravou stranu rejdy tvoří železobetonová zeď, oddělující rejdu od průtočného profilu 

v nadjezí. Podle provedeného hydraulického výzkumu je navržena tato svodidlová zeď 

v přední části s průtočnými otvory pro vytvoření příznivých plavebních i nátokových 

poměrů ve vjezdovém úseku rejdy i nadjezí.[7] 
 

3.3. Dolní rejda 
 

Napojuje výjezd z velké plavební komory do upravené říční trati pod plavebním 

stupněm. Obdobně jako u horní rejdy se její šířka od konce plavební komory po proudu 

rozšiřuje pro čekací stání pro soupravu 190,0 x 12,0 m při levém břehu. Směr povodního 

konce rejdy umožní napojení na upravenou říční trať plavební dráhy obloukem o poloměru 

cca 650 m. Levý břeh této rejdy je navržen ve svahované úpravě s opevněním svahu 

kamenným pohozem s dlažbovitým urovnáním líce a s ocelovými svodidly a dalbami 

v potřebném rozsahu. Na pravé straně je obdobně jako u horní rejdy navržena 

železobetonová svodidlová zeď oddělující výjezd z komory od podjezí. V její koncové 

části jsou i zde navrženy průtočné otvory mezi podjezím a rejdou. [7] 

 

3.4. Jez 
 

Jezová část zaujímá vlastní řečiště Labe v profilu vodního díla. Jejím úkolem je 

udržování hladiny v nadjezí na úrovni stálého nadržení na kótě 124,50 m n. m.  

V manipulačním řádu tohoto vodního díla bude stanovena možnost kolísání hladiny 

v mezích +20 cm až -40 cm od nominální hladiny v případě potřeby vzniku ekologicky 

odůvodněné změny úrovně hladiny v příbřežních biologicky hodnotných zónách ve zdrži. 

Je reálný předpoklad, že kolísání hladiny vytvoří příznivé podmínky pro existenci 

specifických forem flory na uměle vytvořených štěrkopískových jesepech v oblasti 

zaústění Ploučnice.[5] 

Jez se skládá ze tří shodných polí světlé šířky 43,0 m s dělícími pilíři šířky po 5,0 m, 

jejichž koruna je na kótě 125,50 m n. m., tj. pouze o 1,0 m výše než je úroveň normálního 

vzdutí. Spodní stavba jezu je navržena jako betonová konstrukce dělená dilatačními 

spárami na staticky samostatné polorámové části jezového prahu a polovin dělících pilířů. 

Obdobně je dělena i deska a závěrný práh vývaru. Jezový práh má přelivnou část s korunou 

na kótě 119,30 m n. m. ve tvaru Jamborova prahu výšky 1,30 m nad úrovní dna řeky  

v nadjezí. V tomto prahu, založeném do zdravého skalního podloží, bude vytvořena tlačná 
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komora pro pohyblivou hradicí konstrukci jezu, která je navržena jako ocelový 

hydrostatický sektor rozměrů 43,0 x 5,2 m. Jezovým prahem prochází dále revizní chodba 

s výstupy na jednotlivé dělící pilíře uzavíratelné tlakovými poklopy a s obdobně 

opatřenými vstupy do tlačných komor sektorů. Z této revizní chodby, která podchází žlab 

velké plavební komory na levém břehu, je též vytvořen schodišťový výstup v levé boční 

zdi této komory do podnoží velína.[7] 

 

3.5. Rybí přechody 
 

Rybí přechod na levém břehu se navrhuje pro zachování migrace ryb přes vzdouvací 

objekt, který zejména při nižších průtocích vytváří rozdíl v hladinách pod a nad ním.  

Při Q345 je tento rozdíl cca 5,3 m, při Q180 se snižuje na cca 4,3 m a se vzrůstajícím 

průtokem se nadále zmenšuje. Rybí přechod v kontaktu s pravou boční zdí plavební 

komory je navržen jako komůrkový v kategorii pro lososovité ryby. Jednotlivé komůrky 

jsou 2,0 m široké a 3,0 m dlouhé s vzájemným rozdílem hladin 20 až 30 cm při minimální 

hloubce vody 1,2 m. Po cca 6 komůrkách je na žlabu přechodu vytvořena odpočívací 

nádržka s objemem rovnajícím se minimálně čtyřnásobku objemu komůrky. Pro zachování 

migrace širší druhové skladby ryb a případně dalších živočichů přes vzdouvací objekt se  

na pravém břehu navrhuje vybudování druhého přechodu kanálového typu.  

Obr. 11 – Rybí přechod (Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR) 
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Rybí přechod je veden vpravo kolem celé konstrukce vodní elektrárny. Tento 

přechod má charakter obtokového kanálu – bypassu – o šířce dna cca 2 m při podélném 

sklonu dna cca 1%. Do dna a břehů budou střídavě vsazeny kameny o velikosti cca 0,5 m. 

Hloubka vody v přechodu je minimálně 1,2 m, po cca 80 až 100 m budou zřízeny 

odpočívací nádržky. Při detailním návrhu v dalším stupni dokumentace se využilo 

zkušeností s vybudovaným přechodem na Labi na plavebním stupni Geesthacht  

u Hamburku a dalších ichtyologů. Součástí zemních prací na tomto objektu bude i zřízení 

podkladu pro vybudování biokoridoru podél tohoto břehu.[5] 

 

3.6. Vodní elektrárna 
 

Vodní elektrárna je navržena s cílem maximálního využití daného 

hydroenergetického potenciálu díla pro získání maximálního množství vyrobené elektrické 

energie. Navrhuje se instalace dvou přímoproudých Kaplanových PIT - turbín  

(s obtékanými generátory) o celkové maximální hltnosti 380 m3.s-1, což odpovídá 90ti 

denní vodě v průměrně vodném roce. Průměr oběžného kola 5,40 m. Dosažitelný výkon 

vodní elektrárny na svorkách generátoru bude 12,6 MW a výroba elektrické energie  

v průměrně vodném roce 67,5 GWh.[6] 

 Vodní elektrárna bude situována v pravém břehu částečně zapuštěná do boku údolí 

pod stávající silnicí č. I/62 Děčín - Hřensko. Na zdrž vodního díla bude napojena vtokovou 

částí. Spojení s korytem řeky pod vodním dílem bude provedeno odpadem z VE. 

Železobetonová konstrukce objektu VE bude založena na skalním podloží pod ochranou 

kotvené podzemní železobetonové stěny ze strany od výše zmíněné komunikace. 

 

Snížením úrovně normálního vzdutí plavebního stupně Děčín z původních  

126,70 m n. m. v případě stupně u Dolního Žlebu, na 124,50 m n. m. nedojde ke změnám 

poměrů v řece a tím i v biocentrech na březích v oblasti slepého ramene řeky  

a po proudu navazujících pravobřežních historických regulačních staveb v úseku Nebočady 

– Jakuby mezi plavebním km 746,14 - 749,20, neboť vzdutí plavebního stupně Děčín již 

do tohoto prostoru nedosahuje. 
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Obr. 12 – Dejmalova revitalizační varianta dle Rámcové směrnice EU o vodách, unikátní propojení zlepšení 
plavebních podmínek a komplexní revitalizace toku za účelem zmírnění dopadá tvrdé regulace toku  
z 19. století (Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR) 

 

Přemístěním plavebního stupně pod Děčínem z původně uvažovaného profilu  

u Dolního Žlebu do profilu těsně pod překladiště v Loubí nedojde k žádným změnám 

oproti současnosti v prostoru stávajících mokřadů na pravém břehu proti Čertově 

Vodě a níže po toku na levobřežních náplavech nad Dolním Žlebem. 

V dotčeném úseku podél vodního toku po obou jeho březích a převážně 

v bezprostředním kontaktu probíhají významné silniční a železniční tahy. Vysokou 

urbanizaci území podtrhuje skutečnost, že v převážné míře jsou oba břehy téměř souvisle 

zastavěny průmyslovými nebo obytnými objekty. I když stávající labská vodní cesta  

v inkriminovaném úseku probíhá chráněnými krajinnými oblastmi CHKO České 

středohoří a CHKO Labské pískovce, sevřenost údolí toku Labe a existence uvedených 

souběžných železničních a silničních tahů předurčuje minimální dopady na současné 

životní prostředí. Výpočtem průběhu hladin je prokázáno, že navržená budoucí vzdutá 

hladina plavebním stupněm v místech největší hloubky bezprostředně nad vzdouvacím 

objektem by dosáhla pouze úrovně hladiny jednoleté vody. To je úroveň hladiny, 

vyskytující se každoročně při zvýšených průtocích. 
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S ohledem na požadavek řešit navrhované úpravy s minimalizací negativního 

ovlivnění pobřežních pozemků v místě prohrábek ve stávajícím korytě řeky se 

předpokládá, že veškeré práce spojené s prohrábkou dna plavební kynety a s případným 

zřizováním jejího opevnění se budou provádět pouze „z vody“, tj. bez přístupu  

z okolních pozemků, při kterém by mohlo dojít k narušení stávající vegetace na jejich 

povrchu. Doprava výkopků z prohrábky a opevňovacího lomového kamene pro pohozy 

svahů kynety včetně jeho ukládání bude prováděna loďmi do a ze stávajících překladišť, 

předběžně je uvažováno s překladišti Děčín-Loubí (pro překlad na železnici), Rozbělesy  

a případně dalšími proti proudu (např. nakládka kameniva přímo z lomu v překladišti 

Libochovany). Při manipulaci s výkopovým materiálem charakteru přírodních štěrkopísků 

bude preferováno jeho využití při investičních pracích jiných investorů v této oblasti,  

pro neudaný materiál se za současného stavu znalostí předpokládá (pro časový horizont  

po roce 2010) jeho uložení v lokalitách vyuhlených dolů v oblasti mezi Ústím nad Labem  

a Teplicemi. Při dopravě se předpokládá převažující podíl železniční dopravy z místa 

překladišť do úložiště.[8] 
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4. Vliv projektu na ekonomiku v regionu 
 

Hodnocení ekonomické funkce vnitrozemské vodní dopravy a jejího vlivu  

na životní prostředí bývá v našich podmínkách velmi rozporuplné, takže je možné se setkat 

jak s názory velmi pozitivními, tak s rozpačitými až zcela negativními. Vysvětlení je třeba 

hledat jak ve sféře subjektivní (často jde o to, k jakému závěru hodnotitel směřuje, nebo 

rád by směřoval), tak i objektivní. Z objektivního hlediska totiž velmi záleží na dostatku 

relevantních informací (jež u nás bývá značným problémem) a na vymezení předmětu 

posouzení po stránce historické a geografické. Typicky dochází k takové situaci tam,  

kde stále panuje závislost vodní dopravy na těžko zvládnutelných hydrologických 

podmínkách nevelkých řek – např. také v labské oblasti.  

 

4.1. Vliv projektu na regionální ekonomiku. 
 Plavební úpravy Labe v úseku od Střekova po státní hranici umožní v celoročním 

režimu ekonomické plavby vyrovnat ponor lodí na českém a německém Labi. Jsou mimo 

jiné vyvolány potřebou našeho hospodářství zajistit vývoz i dovoz zboží co nejlevnějším  

a k životnímu prostředí co nejohleduplnějším způsobem. Lodě doplují přes Labe, průplavy 

i řeky do přístavů celé Evropy.  

První, co připadá v úvahu, je vznik celé řady pracovních míst při výstavbě. 

Děčínsko má dle údajů Úřadu práce v Děčíně míru nezaměstnanosti těsně pod 13% a ta 

stále stoupá. Stavba v takovém měřítku by vytvořila zaměstnání pro stovky lidí. A na 

minimálně čtyři roky. Právě takový je podle záměru odhad délky stavby. Ale stavba, to je i 

velká potřeba materiálu. Však se náklady na realizaci záměru včetně vodní elektrárny 

odhadují na cca 5,5 miliard korun[5]. Značná část této investice půjde do firem v regionu. 

Např. na materiál, dopravu atd. Nepředpokládám, že by se materiál a pracovní síla brala 

např. z Ostravska nebo od Zlína.  

Posuzovaný záměr po dokončení vyvolá nárok na přímou zaměstnanost v rozsahu 

cca 6 osob v provozu vodního díla, což je ze socioekonomického pohledu zanedbatelné. 

Podstatně důležitější jsou přínosy nepřímé, způsobené vyšší konkurenceschopností 

podnikatelských subjektů využívajících vodní dopravu, ale je velmi obtížné je nějakým 

způsobem kvantifikovat. 
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4.1.1. Nenahraditelnost vodní dopravy 

Vodní doprava je téměř nenahraditelná pro přepravu těžkých nebo objemově 

nadrozměrných investičních kusů. Těžko zastupitelná je pro hromadné zboží jako je 

obilí a řepka, krmiva, soli a jiné nerosty, uhlí, rudy, hnojiva. 

Dále jako příklad lze uvést příklady firem závislých na lodní dopravě a nebo 

vyšších vodních stavech. Významné jsou plavební podmínky na Labi pro České loděnice 

Praha, a.s. U Děčína je celá řada loděnic. Loubí, Valtířov, Boletice. Staví se tam velké 

lodě a za ty dostanou firmy zaplaceno teprve tehdy, když je v Hamburku předají majiteli. 

Stejně tak třeba firma Ferox, a.s. Děčín. Více než třetina výroby této firmy jsou rozměrné 

výrobky, které je nutné vyvážet po Labi. I tady existuje alternativní řešení pro případ, že by 

se jez nepostavil. Tím je přesunutí výroby např. na Ukrajinu. To by však pro Děčínsko 

znamenalo zánik stovek vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Podobně po Labi vozí 

své výrobky např. Škoda Plzeň, Vítkovice atd. I systém distribuce Kovošrotu Děčín, a.s. 

(závod Povrly) je ve velké míře závislý na možnosti levné vodní dopravy. Přirozeně 

ovlivňuje plavba i překladiště a přístavy. Na lodní dopravě jsou závislé i některé chemické 

a potravinářské podniky. Lovochemie Lovosice, a.s., Spolchemie Ústí nad Labem, a.s.  

a další firmy.  

 

4.1.2. Úspornost vodní dopravy 

Náklady na přepravu lodí prakticky nezávisí na množství naloženého zboží, 

zatímco výnosy z této přepravy jsou přímo úměrné hmotnosti nákladu - ponoru lodě. 

Ponor, který umožňuje přepravu zboží při vyrovnaných nákladech a výnosech (to znamená 

bez zisku), je dnes 140 cm a odpovídá vodnímu stavu 200 cm na vodočtu v Ústí nad 

Labem. Při menším ponoru provozuje rejdař dopravu se ztrátou, při vyšším se ziskem.  

Na dnešním neupraveném Labi je v suchém roce podle údajů MD pravděpodobná 

ztráta českých rejdařů asi 120 mil.Kč/rok při přepravených 1,2 mil. tun/rok. Rejdaři 

mohou ve vodném roce při stávajících podmínkách přepravit současným počtem lodí asi  

2,3 mil.tun/rok. Při upraveném Labi jsou rejdaři schopni přepravit stejným počtem jízd 

a tedy i se stejnými náklady asi 2,8 mil.tun/rok. A při navýšení počtu jízd minimalizací 

počtu dní při zastavené plavbě vlivem nedostatku vody dokonce až 4 mil. tun/rok. 

 

 



Jitka Rosenbergová: Investiční projekt a jeho vliv na ekonomiku regionu 

2009  24 

4.1.3. Návratnost investice 

Vnitrozemská vodní doprava je dopravním oborem značně závislým na počasí. 

Dokazuje to i vývoj přepravních výkonů nákladní dopravy v letech 2000 – 2005 jak je 

evidován Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Zejména vlivem rozsáhlých povodní  

v r. 2002 a nedostatku vody v následujících letech klesly přepravní výkony ze 772 mil. 

tkm v roce 2000 na 409 mil. tkm v roce 2004. V roce 2005, kdy se vnitrozemská vodní 

doprava, i díky příznivým plavebním podmínkám, významně podílela na exportu přebytků 

zemědělské produkce z roku 2004, vzrostly přepravní výkony na 811 mil. tkm 

(meziroční růst o 98,1 %). 

Podle výroční zprávy Státního fondu dopravní infrastruktury, tento v loňském roce 

vynaložil na dopravní stavby 87,1 miliardy Kč. Je to o 17,6 miliardy více než v roce 

2007. Největší část prostředků fondu, 32,8 miliardy, směřovala do výstavby železniční 

infrastruktury. Do rychlostních komunikací a silnic první třídy to bylo 28,3 miliardy a do 

dálnic 17,7 miliardy. Což je dohromady 78,8 miliardy Kč. Zbývající částka 8,3 miliardy 

Kč šla do budování cyklostezek, vodní dopravy a bezpečnostních úprav. Tedy dohromady 

necelých 9,5%. V letošním roce se situace příliš nezmění. Pro Ředitelství silnic a dálnic a 

Správu železniční dopravní cesty je určeno více než 74 miliard Kč, tedy 90% celkových 

výdajů fondu dopravy. Státní fond dopravní infrastruktury financuje stavby z daňových 

příjmů, výnosů z prodeje dálničních kupónů a z elektronického mýtného a z úvěrů od 

Evropské investiční banky. Stále významnějším zdrojem se pro něj stávají prostředky 

z fondů Evropské unie. Prostředky na realizaci záměru by tedy byly. 

Ředitelství vodních cest a MD uvádí plánované investiční náklady na realizaci 

záměru cca 5,5 miliard korun. Stavba by měla trvat 4 roky, roční náklady jsou 1,375 

miliardy Kč, což je pouze 1,5% rozpočtu SFDI.[5] 

Návratnost této investice je podle investora ŘVC přibližně 15 let za podobných 

předpokládaných objemů přeprav jaké byly v posledních pěti letech. Za přínos se např. 

považuje zvýšení výnosů z daně z příjmů. Přínosem je pak podle údajů investora dále 

pětina z úspor přepravců na dovozném, kdy rozdíl mezi tarify vodní dopravy a železnice je 

cca 90 Kč/tunu, přičemž náklady vodní dopravy jsou 240 Kč/tunu. 

Ale je třeba brát na zřetel skutečnost, že v období, kdy probíhá provoz na vodní 

cestě nad rámec obvyklých dní, než se dá v současnosti plavit, je třeba počítat úsporu z 

tarifního dovozného. Tarifní dovozné na železnici (cca 700 Kč/t) se platí v době zastavení 
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plavby a je výrazně vyšší (dvojnásobné) než to zlevněné, kdy plavba funguje. Rozdíl mezi 

tarify železnice a vodní dopravy je v tomto okamžiku 460 Kč/tunu. Pokud budu počítat 

průměrné počty dní za posledních pět let, kdy plavba stála a objemy možného množství 

přepraveného zboží dle kapacit současné flotily lodí, jež činí 4 mil. tun, byla by doba 

návratnosti kratší. A to nejsou započítávány další „železniční“ poplatky nad rámec 

dovozného. Např. poplatek za polepování vozů vlečkařem, poplatek za přistavování a 

odsun vozů, poplatek za použití vozu, poplatek za čištění a dezinfekce, poplatek za pobyt 

vozu při ložné manipulaci atd. Ostatně Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo,a.s. 

má 81 stran. 
 

Tab. 1 – Závislost vnitrozemské vodní dopravy na přírodních podmínkách – úhrnu srážek - v důsledku 
nedostatečné plavební infrastruktury, a to především v kritickém úseku Labe (Zdroj: SPS) 
 

*Pozn.: Plavba zastavena i z důvodů „velké vody“ 

 

Podle informací MD náklady na přepravu hromadného zboží přináší srovnání mezi 

silniční, železniční a vodní dopravou. Například na trase Hamburk – Děčín: 

• Silniční doprava – 1380 Kč/t 

• Železniční doprava – 700 Kč/t 

• Vodní doprava – 240 Kč/t 

Přeprava zboží 
celkem v roce 

(tis. tun) 
vývoz dovoz 

Počet dní na vodočtu v Ústí nad 
Labem pod hranici 200 cm – ponor 
plavidel pod ekonomickou hranicí 

140 cm = minimální provoz 

Počet dní, kdy 
byla plavba 

zcela 
zastavena 

2005 1955,6 546,1 364,4 144 41 (45*) 

2004 1274,7 253,3 299,4 224 124 

2003 1276,1 374,6 239,6 223 192 (200*) 

2002 1686,2 417,5 384,8 62 14 (34*) 

2001 1910,1 515,2 481,5 95 20 

1995 4440,5 1179,0 438,7 71 15 (18*) 
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Je nutné upozornit, že zpracovaná ekonomická analýza s ohledem na nedostatek 

hodnověrných podkladů zanedbává přínosy z přesunu přepravních proudů ze silniční 

dopravy na vodní, které mají pozitivní dopad na výši přepravného, konkurenční prostředí 

na dopravním trhu i redukci externích dopadů dopravy. Současná praxe dokazuje, že tyto 

efekty po dokončení záměru mohou být, m.j. i s vazbou na aplikaci mýtného na silnicích  

v SRN i v ČR, pro vodní dopravu a efektivnost hodnoceného projektu významné. 

 

4.1.4. Větší spolehlivost a schopnost konkurence plavby 

Při současném stavu jsou plavební hloubky na regulovaném úseku zcela závislé  

na velikosti průtoků, tj. na neovlivnitelných a těžko předvídatelných srážkách v povodí 

Labe. Plavidla zde jsou v průměru nakládána pouze pod 50 % jejich nosnosti. Navíc 

povolený ponor lze předpovídat pouze s čtyřiadvaceti hodinovým předstihem, takže lodě 

jsou neustále odkládány a přikládány zbožím, což zvyšuje dopravní náklady. Vůbec nelze 

předpovědět plavební podmínky dlouhodobě, takže není možno smluvně zajistit větší 

objem přeprav.  

Realizací navrhované investice bude zajištěna možnost plavby po 345 dní v roce  

a tím i možnost uzavření smluv na celoroční dopravu požadovaného zboží. Tak bude 

zvýšena spolehlivost vodní dopravy a posílena její konkurenceschopnost s ostatními druhy 

doprav. Při nízkých průtocích bude zajištěn alespoň neztrátový provoz a zlepší se plavební 

podmínky i za středních průtoků. Tím budou zajištěna i další pracovní místa jak přímo  

na vodní cestě, tak i v severočeských přístavech Lovosice, Ústí nad Labem a v Děčíně. 

Zároveň bude v souladu s požadavkem Ministerstva životního prostředí ČR umožněno 

převedení části dopravovaného zboží z dálnice na vodní cestu.  

 

4.1.5. Stárnutí flotily plavidel 

Problémem je technický stav českých plavidel. Současné plavební podmínky 

rejdařům sice umožňují plavbu v omezeném míře provozovat, nicméně jim nezbývá  

na investice. Nová loď se pro českého rejdaře nepostavila už 13 let a nepostaví se, pokud si 

provozem na investici nebo na úvěr nevydělá. Vzhledem k životnosti plavidel se  

dá očekávat, že dle SPS už budou do deseti let na českém Labi pouze lodě starší 25 a více 

let. O investicích do nových plavidel si za současných podmínek můžeme pouze zdát. 

Posledních deset let se pro českého rejdaře nepostavila ani jedna nová loď, naše česká 
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plavidla jsou technicky i morálně zastaralá. Do deseti až dvaceti let půjdou stejně do šrotu. 

Na novou loď schopnou konkurence český podnikatelský subjekt při stávajících 

plavebních poměrech na Labi rozhodně nevydělá. 

Jen ve městě Děčín je  podle místního úřadu práce situací v české lodní dopravě 

ovlivněno téměř 1000 pracovních míst ve vysoce kvalifikovaných profesích  

s nadprůměrnými platy, mezi nimi jsou samotní plavci ve výrazné menšině (30-40 %). 

Tito lidé ze svých příjmů podporují i existenci obchodu a služeb. Hrozba postupného 

zániku české lodní dopravy je pro město časovanou sociální bombou, pro kterou prozatím 

není alternativa. 

 

4.1.6. Dopady na životní prostředí v regionu 

Navrhovaná opatření pro zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku pod 

Střekovem jsou maximálním možným kompromisem mezi optimálním plavebním řešením 

tvořeným navazujícími jezovými zdržemi a požadavky ochrany přírody. Optimalizace 

zlepšení plavebních podmínek tohoto úseku českého Labe v kontextu s obdobnými 

úpravami na německém Labi pod Hřenskem je výrazným přínosem pro životní prostředí 

nejen v tomto prostoru. Zlepšené a garantované plavební podmínky vytvoří předpoklady 

pro přechod značné části hromadné přepravy z ekologicky nevhodné silniční  

na dopravu vodní. Přínosy ekologicky příznivé vodní dopravy se přitom projeví  

i hluboko do vnitrozemí po kvalitní labsko-vltavské plavební cestě.  

Navrhované úpravy plavební cesty se budou dít převážně ve vlastním řečišti Labe  

a proto neovlivní zásadně prostředí biokoridoru na jeho březích. Pouze v oblasti stavby 

plavebního stupně dojde výstavbou plavebních komor a rejd k záboru pozemků mimo 

vlastní řečiště. Avšak v minimální možné míře. Navržené řešení nevyvolává při běžných 

průtocích, kromě bezprostřední blízkosti nad navrhovaným plavebním stupněm, výrazné 

změny hladin v řece. Zvýšení hladiny nad plavebním stupněm Děčín se projeví 

převážně v zastavěné části Děčína, kde stabilizace minimálních hladin při rozkolísanosti 

průtoků odstraní současné hygienicko-estetické závady v městském prostředí. Návrh 

předpokládá možnost uměle řízeného kolísání hladiny v jezové zdrži od nominální úrovně 

pro vytvoření příznivých podmínek pro existenci specifických forem flory na uměle 

vytvořených štěrkopískových jesepech v oblasti zaústění Ploučnice do Labe, na pravém 
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břehu mezi Velkým a Malým Březnem a v navrhovaném mokřadu v mělkovodní příbřežní 

zóně u Povrlů. [5] 

Součástí stavby budou i další kompenzační opatření dle požadavků biologů, 

ekologů a rozhodnutí orgánů ochrany přírody. Všechna nápravná opatření budou navržena 

a realizována za úzké spolupráce s předními experty v těchto oborech. 

 

4.1.7. Rekreační a sportovní plavba 

Ač se to asi nezdá, ale na scénu přichází nové odvětví, která bude chtít rovněž svůj 

prostor. Rekreační a sportovní plavba. Oblast, která zažívá obrovský boom. V České 

republice je podle údajů SPS momentálně 90 tisíc držitelů průkazu vůdce malého 

plavidla. A s nimi 10 tisíc plavidel. A i malé plavidlo má s ohledem na lodní šroub či kýl 

ponor pohybující se kolem 1,5 metru. Pak se může například přihodit následující situace. 

Jeden holandský turista vyrazil na prázdniny s celou rodinou na vypůjčené lodi. Cesta  

po německých kanálech a po Labi proti proudu ubíhala svižně a rodina si užívala. Měli 

krásně slunečno a to se jim stalo osudné. Obtížně se dostali do Děčína a rozhodli se 

pokračovat do Ústí nad Labem. Dopluli pouze do Svádova. Dál to nešlo. A už ani zpátky. 

Pro holandskou rodinu to znamenalo konec plavby a také dovolené. Domů jeli vlakem. 

Loď tu museli nechat a vrátit se pro ni až za téměř dva měsíce. A podobných případů, kdy 

pro rekreační plavce nastává situace řešit dilema plout či neplout, je více. Mnohdy se 

rozhodnou plout. Ale jinam. Což je pro region ztráta v oblasti cestovního ruchu. A to dosti 

citelná. Dvojnásobně v období nastalé světové ekonomické krize.  

V současnosti je plavební komorou Střekov proplaveno v sezóně 200 sportovních 

plavidel. Po realizaci záměru se odhaduje zvýšení počtu plavidel v sezóně o 400 lodí,  

což je 3 násobek. Tento nárůst způsobí dodatečnou spotřebu rekreantů, kterou lze 

odhadnout na cca 400 Kč/den a osobu. Při průměrných 4 osobách na plavidle a průměrné 

délce pobytu v ČR (důsledek umožnění vjezdu do vnitrozemí) cca 10 dnů je 

socioekonomický přínos rámcově 16 000,- Kč/plavidlo. Celkově je to 6,4 mil. Kč za jeden 

rok. 

 

4.2. Vodní doprava a vliv na globální ekonomiku. 
V oblasti dopravy, stejně tak jako v jiných oborech, spolehlivě funguje pravidlo 

osmdesát-dvacet. Zboží dopravované z Číny do Hamburku na vzdálenost přes dvacet tisíc 
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Na překonání vzdálenosti Hamburg-Lipsko (400km),
představujících 4% celkové přepravní vzdálenosti, je
třeba vynaložit 80% přepravních nákladů 

Na překonání vzdálenosti 
Shanghai-Hamburg (20.375km), 

představující 96% celkové přepravní 
vzdálenosti, je třeba vynaložit 20% 

přepravních nákladů 

kilometrů za 20% celkových nákladů je třeba nějakým způsobem dostat do vnitrozemí.  

A zdánlivě zanedbatelná vzdálenost nás přijde na 80% nákladů. 
 

Tyto hodnoty by bylo možné významně snížit. Ale pouze za předpokladu 

výrazného zvýšení konkurence v oblasti dopravy. A to lze zabezpečit jen výstavbou 

Plavebního stupně Děčín. Toto tvrzení je samozřejmě podloženo argumenty.  

Ekologické organizace a někteří odbornící říkají, že musí existovat nějaká jiná 

varianta, jak zabezpečit provoz na Labi bez nutnosti „lití miliónů tun betonu do řeky“. 

 

Obr. 13 – O ceně přepravy a konkurenceschopnosti zboží rozhoduje pozemní přeprava Hamburk – Česká 
republika (Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR) 
 

Stručné shrnutí různých variant způsobů zlepšení plavebních podmínek na Labi: 

 

a) nové nízkoponorové lodě – NENÍ ŘEŠENÍ 

V duchu hesla „nepřizpůsobovat řeku lodím, ale lodě řece“ byla v loděnici 

RSW v německém Rosslau vyvinuta nízkoponorová nákladní loď s názvem Flabi. 

Lodě Flabi jsou poněkud širší a delší a proto při stejném ponoru uvezou více 
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nákladu a to až o 96%. Pro loď naloženou 950 t je tak potřeba 115ti centimetrový 

ponor. Podle informací získaných na ŘVC byla nízkoponorová loď Flabi  

vyvinuta především pro plavbu na Rýně. Jenže co je předností v Německu, je 

problém v ČR. Již stávající používané lodě jsou konstruované jako 

nízkoponorové. A Archimédův zákon nelze popřít. Tedy, aby se v podmínkách ČR 

dalo s lodí plout, je potřeba zachovat určité parametry především s ohledem  

na jejich stabilitu a manévrovací schopnosti, neboť naše vodní cesty rozhodně 

nejsou rovné.  

Lodě sice pocházejí z minulého režimu, ale to nemusí znamenat, že jsou 

konstrukčně špatné. Ideální typ lodě pro Labe se vyvíjel nejméně 100 let. 

Specifickým podmínkám Labe jako např. úzké plavební dráze, ostrým  

a častým obloukům a malé plavební hloubce se musely lodě již dávno přizpůsobit. 

 Limitujícím faktorem je ale zejména potřebné zanoření vrtule pro 

požadovaný výkon soulodí (tento problém mají i lodě pro sportovní a rekreační 

plavbu). Návrat ke kolesovým pohonům z nautických důvodů není možný. 

Turbínové pohony u velkých lodí nelze použít, protože nasávají štěrkopísek ze dna 

řeky. 

 

b) prohrábky – NENÍ ŘEŠENÍ 

      Prohrábkou kritického úseku za Děčínem bychom docílili pouze pokles hladiny 

a zvýšení sklonu. A oba tyto aspekty rozhodně životnímu prostředí neprospějí. 

Poklesem hladiny by došlo k vysychání břehových částí a ohrožení fauny i flory.  

Zvýšení sklonu by zase přivodilo silnější proud a rychlejší erozi dna. Nehledě 

na to, že kritické místo s nízkým vodním stavem by se pouze posunulo kousek proti 

proudu.[18] 

 

c) By-passy – NENÍ ŘEŠENÍ 

By-passy neboli vodní kanály mimo řečiště, kterým lodě proplouvají. Hlavní 

výhodou by-passu je, že nepředstavují migrační překážku v hlavním korytu řeky. 

Ale výstavba takových by-passů by byla ještě větším zásahem do přírody než 

varianta s jezem. 
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d)  nulová varianta – NENÍ ŘEŠENÍ 

Touto variantou je myšleno ponechání stávajícího stavu s tzv. nadlepšováním 

plavebních podmínek. V podmínkách ČR je to nepoužitelné, protože nemáme tak 

velké manipulační prostory s dostatečnou kapacitou vodních nádrží. 

 

e)   výstavba plavebního stupně – JE ŘEŠENÍ 

      Výše jsem popsala anabázi hledání toho nejsprávnějšího řešení. Z plaveckého 

pohledu by samozřejmě bylo výhodnější postavit jezy minimálně dva či tři.  

Ale ustupovalo se ochráncům přírody a jeden jez je kompromisní varianta. Ale bez 

něj to skutečně nejde. V tabulce jsou uvedeny počty dní, kdy plavba byla  

pod hranicí rentability. 
 

 
Tab. 2  Vývoj stavu flotily tuzemských nákladních plavidel provozovaných v mezinárodních přepravách  
z a do ČR v období 2000 – 2006 (Zdroj: SPS) 

 
 Na problém s velkým počtem nesplavných dní reaguje i souvislý pokles stavu 

flotily nákladních plavidel provozovaných v mezinárodních přepravách z ČR a do ČR. 

Pohled na tabulku je více než výmluvný. Naši rejdaři pokud je to jen trochu možné, tak 
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převezou plavidla do zahraničí a jezdí tam. Přitom perspektivy využívání vodní dopravy  

a základní předpoklady pro její další rozvoj jsou značné, jak ukazuje Obr. 14. 

 

Na koridoru podél Labe je provozována přeprava prostřednictvím všech druhů 

dopravy o objemu cca 25 milionů tun zboží ročně. Prognózy pro rok 2025 říkají,  

že objem přepraveného zboží mezi ČR a SRN se zdvojnásobí na 50 milionů tun ročně. 

Podíl vodní dopravy by měl být 4 až 8 milionů tun ročně. Což bez zásahu  

do současného stavu by bylo nereálné. Kapacita železničního koridoru se rovněž blíží  

ke svému maximu.[17] 

 

 

Obr. 14 – prognóza vývoje překladu kontejnerů v přístavu Hamburk (Zdroj: Planco Consulting)  
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Obr. 15 – Náklady na přepravu hromadného zboží v roce 2008 (Zdroj: WSD OST) 

 

V roce 2015 bude kapacita železniční přepravy v Labském koridoru vyčerpána. 

V nejbližších letech se bude blížit své limitní hodnotě. Bude se snad všechno zboží vozit 

po silnici? Vždyť většina ukazatelů naznačuje, že silniční doprava je z ekonomického,  

ale i ekologického hlediska ta nejméně výhodná. Přesto její objemy stále stoupají.  

Na Obr. č.15 jsou uvedeny náklady na hromadnou přepravu zboží v roce 2008 tak jak je 

uvádí německá strana. 

 

4.3. Dopad na naše peněženky 
 Jedním z argumentů odpůrců stavby plavebního stupně je skutečnost, že stavba má 

stát daňové poplatníky 5,5 miliardy korun. Rozhodně to není málo. Nicméně je to ročně 

pouze 1,5% z rozpočtu SFDI, jak bylo uvedeno v kapitole 4.1.3. A za tuto sumu bychom 

měli postavený plavební stupeň s revitalizovanými břehy a další přidanou hodnotou 

v podobě zkrášlení nábřeží Děčína. Nicméně se může přihodit situace, kdy zaplatíme 

podobnou sumu a nebudeme mít nic.  



Jitka Rosenbergová: Investiční projekt a jeho vliv na ekonomiku regionu 

2009  34 

Dle informací MD ČR první čtyři české rejdařské firmy přistoupily na konci 

ledna k podání žalob na český stát. Požadují celkem 2,1 miliardy Kč za to, že jim stát 

nedokáže zajistit splavnou vodní cestu, přestože se k tomu opakovaně zavázal. 

Dlouhodobě špatné plavební podmínky na dolním toku Labe, zejména mezi Ústím nad 

Labem a česko-německou hranicí způsobují lodním dopravcům a provozovatelům přístavů 

ročně škody ve výši kolem jedné miliardy Kč. Za tuto situaci rejdaři obviňují stát, který 

nedodržuje zákonné parametry pro labskou vodní cestu. Rejdaři žalují stát za to,  

že neudržuje labskou vodní cestu ve stavu, který by odpovídal zákonu a mezinárodním 

úmluvám. Ty počítají se splavněním Labe na minimální ponor 150 centimetrů po většinu 

roku.  

Stav na Labi lze podle zástupců rejdařských firem přirovnat k situaci, kdy by stát 

prodával dálniční známky, aniž by měl nějaké dálnice. Situace se vyostřila v loňském 

roce, kdy u hranic s Německem doprava stála 125 dní, tedy nejdéle od roku 2003. 

Zástupcům rejdařů došla trpělivost s nečinností státu, pokud jde o zajištění splavné labské 

vodní cesty, již přibližně před rokem. Tehdy čtyři z nich podali na ministerstvo dopravy 

žádosti o náhradu škody, kterou za léta 2004 až 2007 vyčíslili na čtyři miliardy Kč.  

Protože ministerstvo dopravy žádostem do půl roku nevyhovělo, podaly první čtyři 

firmy – mimo jiné i naše dvě největší rejdařské firmy EVD (Evropská vodní doprava, 

s.r.o.) a ČSPL (Československá plavba Labská, a.s.) – na stát žaloby, v nichž zatím žádají 

2,1 miliardy Kč. Záměr rejdařů  posvětila i valná hromada Sekce vodní dopravy Svazu 

průmyslu a dopravy ČR. Mezitím požádalo o náhradu způsobených škod dalších pět firem 

podnikajících v lodní dopravě. Další žaloby zřejmě budou následovat od dubna, kdy vyprší 

půlroční lhůta druhé série žádostí. Požadovaná částka bude údajně narůstat o jednu 

miliardu ročně.  

Pokud si jenom vzpomenenu, jak dopadla většina žalob na stát, např. kauzy 

s americkou společností CME (majitel televize Nova), japonskou Nomurou (vlastník 

ČSOB, a.s.), Diag Human (firma zabývající se výrobou krevní plazmy: zde se náhrady 

z původních 197 milionů Kč z roku 1996 vyšplhaly po prohrané arbitráži v roce 2008  

na hodnotu 8,33 miliardy korun ) apod., tedy s firmami žalujícími ČR za zmařené investice 

a znemožněné podnikání, tak můžeme očekávat, že by k situaci, kdy zaplatíme miliardy  

a nepostavíme nic, mohlo reálně dojít. A možná by tyto kompenzace rejdařům mohly 
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uhradit ekologické skupiny, štědře podporované např. od Deutsche Bahn právě za to,  

že budou maximálně bránit výstavbě plavebního stupně. 

 

4.4. Vodní doprava a vliv na životní prostředí. 
4.4.1. Energetická náročnost 

 Otázky energetické náročnosti, která je rozhodující nejen pro ekonomickou úroveň 

jednotlivých doprav, ale i pro jejich vliv na životní prostředí (resp. na tzv. externí náklady), 

nejsou jednoduché. Značnou roli hraje vliv dopravního prostředku, jeho vytížení, podíl 

zpětných nákladů, stav dopravní cesty, výskyt kongescí atd. 
 
Tab. 3 – Srovnání energetické náročnosti jednotlivých doprav v závislosti na charakteru substrátu. Pod 
grafem jsou charakteristické maximální, minimální a střední hodnoty (Zdroj: Planco Consulting)  

   

V případě vodní dopravy je např. energetická náročnost velmi citelně snižována 

zvětšováním plavidel a zvyšováním přípustného ponoru na vodních cestách. Vzhledem 

k určitému rozptylu praktických hodnot poskytuje nejvýstižnější představu grafické 

znázornění pravděpodobných „rozpětí“ energetické náročnosti u jednotlivých doprav.[17] 

 

4.4.2. Emise CO2 

Velmi úzký vztah k energetické náročnosti mají emise CO2, tj. plynu, který 

zásadním způsobem přispívá k tzv. „skleníkovému efektu“ a tedy ke globální klimatické 

změně. CO2 vzniká spalováním fosilních paliv. U nákladních automobilů, lodí  
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a železničních dieselových lokomotiv je produkce CO2 zhruba úměrná energetické 

náročnosti. Jiná situace je u elektrické trakce na železnici. Tam závisí na produkci CO2  

u primárního zdroje, tedy v elektrárně. Pokud by byl u nás větší podíl elektráren 

neprodukujících CO2  (vodní nebo jaderné), dostala by se elektrifikovaná železnice v tomto 

faktoru do značné výhody. 
 
Tab. 4 - Srovnání dílčích externích nákladů (souvisejících s emisemi CO2) jednotlivých doprav v cent/tkm 
v závislosti na charakteru substrátu. Pod grafem jsou charakteristické maximální, minimální a střední hodnot 
(Zdroj: Planco Consulting) 

  

 

4.4.3. Další škodlivé emise 

Prostřednictvím výfukových plynů se dostávají do ovzduší i další škodlivé látky,  

tj. oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), nespálené uhlovodíky (HC), oxidy síry (SOx), 

prachové částice a další. Z tohoto hlediska se jeví vnitrozemská plavba (pokud jde o měrné 

ukazatele) relativně hůře než v případě emisí CO2, neboť současné přípustné limity  

u lodních motorů jsou mnohem „měkčí“ než u motorů automobilových. Avšak absolutní 

množství těchto škodlivin je u vodní dopravy ve srovnání s automobilovou dopravou tak 

nepatrné, že mu až doposud nebyla věnována zvláštní pozornost. Očekávané zpřísnění 

limitů pro lodní motory však povede ke snížení emitovaného množství u jednotlivých 

položek o desítky procent.[17] 
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Tab. 5 – Srovnání dílčích externích nákladů (souvisejících s emisemi CO, HC, NOx, SOx a pevnými 
částicemi) jednotlivých doprav v cent/tkm v závislosti na charakteru substrátu. Srovnání odpovídá stavu 
v roce 2006. Pod grafem jsou charakteristické maximální, minimální a střední hodnoty(Zdroj: Planco 
Consulting) 

 
 
Tab. 6 – Srovnání dílčích externích nákladů (souvisejících s emisemi CO, HC, Nox, SOx a pevnými 
částicemi) jednotlivých doprav v cent/tkm v závislosti na charakteru substrátu. Srovnání odpovídá stavu 
v roce 2025. Pod grafem jsou charakteristické maximální, minimální a střední hodnoty (Zdroj: Planco 
Consulting) 
 

 
 

4.4.4. Hluková zátěž 

Nákladní doprava na silnicích, železnicích a vnitrozemských vodních cestách 

obtěžuje obyvatelstvo hlukem. Tento vliv vykazuje u jednotlivých druhů dopravy 
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v porovnání s vodní dopravou výrazné rozdíly. Hluková zátěž je u vodní dopravy 

minimální. 

 

4.4.5. Nehodovost 

 Vnitrozemská vodní doprava vykazuje podstatně menší nehodovost než doprava 

železniční a zejména silniční. Statistiky SPS, ČD a MD zachycují období 2000 – 2006  

a svědčí o tom, že na jeden smrtelný úraz ve vnitrozemské nákladní vodní dopravě, 

připadá 7 takových úrazů v železniční dopravě a 62 v silniční nákladní dopravě.[9] 

 

4.4.6. Zábory území a bariérový efekt 

 Dopravní trasy protínají krajinu a vytvářejí tak migrační překážky, zejména  

pro faunu, komplikují však také další aktivity, např. rekreační. Obecně je možno hovořit  

o bariérovém efektu. Intenzita tohoto efektu je u různých dopravních cest značně odlišná. 

Nejvýraznější je u silniční sítě, vyznačující se vysokou hustotou a velkou frekvencí 

dopravních prostředků. Příznivěji se jeví u železniční tratě, i když se v některých případech 

vyskytují problémy s trolejovým vedením (zachycení ptáci). U vodních cest vytvářejí 

bariérový efekt pouze jezy a i ty mají alternativní řešení v podobě různých rybích přechodů 

a rybovodů. Vliv na rekreaci v krajině je nízký a částečně i pozitivní (možnosti turistiky  

a cykloturistiky na manipulačních stezkách podél průplavů).  

Pokud jde o zábory území, liší se srovnávané dopravní cesty (silnice, železniční 

tratě a vodní cesty) jak podle velikosti zabraných ploch, tak s ohledem na „efekt“ záboru. 

Délka sítě vodních cest je výrazně kratší než síť železnic či silnic a dálnic, takže vodní 

cesty nemají velké nároky. Silnice a železniční tratě se bez záboru neobejdou, zatímco  

u vodních cest se jedná převážně o využití již existujících vodních toků. Na zábor má 

samozřejmě vliv i šířka potřebného zabraného pruhu (u dvoukolejných tratí cca 14 m,  

u šestipruhové dálnice 35 m). Zásadní rozdíl spočívá v tom, že u železničních tratí  

a silnic či dálnic dochází k přeměně území na jednoúčelovou a „odpřírodněnou“ 

dopravní trasu, zatímco jezy mají širší mimodopravní funkce (získávání energie, rekreace 

na vodě, rybolov, zlepšování vodohospodářské bilance a ochrana před povodněmi apod.). 

Zejména však průplavní hladina a břehy nabízejí životní prostor pro faunu a flóru vázanou 

na vodu a na vlhké biotopy, takže moderní zdrž může zůstat součástí přírody. Nesporně 

však platí, že nejvážnější negativní účinky má silniční doprava. 
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5. Závěr 
 

Ředitelství vodních cest na přípravě stavby Plavebního stupně Děčín intenzivně 

dále pracuje, přičemž klíčové je dosažení přípustnosti projektu z hlediska jeho vlivu  

na přírodu. V území probíhají rozsáhlé komplexní průzkumy včetně celé řady praktických 

experimentů. Týmy předních odborníků se zabývají možnostmi zmírnění vlivů stavby  

na přírodu a naopak nalezení možností zlepšení ekologického stavu řeky.  

Zásadním problémem je právní úprava v oblasti ochrany životního prostředí, která 

je v ČR v podstatě nejpřísnější v celé Evropě a prakticky znemožňuje systematickou 

výstavbu liniové dopravní infrastruktury, a to vodní, silniční i železniční. Přesto se  

to u železnic a dálnic nakonec většinou podaří. Proč se „zelení aktivisté“ a úředníci z MŽP 

brání tak zuřivě v případě vodního díla? Odpovědí může být staré známé přísloví:  

„Za vším hledej peníze“. Finančně silné silniční a železniční firmy své zájmy nakonec 

prosadí, ekonomicky vyčerpaná vodní doprava nikoliv. Jaké jiné vysvětlení hledat, když  

za použití obyčejného selského rozumu mi jednoznačně vychází odpověď na otázku,  

zda plavební stupeň Děčín postavit či nepostavit? Ta odpověď zní, POSTAVIT.  

Pro stavbu hovoří ekonomicky výhodný způsob dopravy, rozvoj cestovního ruchu 

v regionu i dále ve vnitrozemí, vznik nových pracovních míst, udržení těch stávajících, 

rozvoj firem participujících na vodní dopravě. Provoz lodí je šetrný k ovzduší, vytváří 

nízkou hlukovou zátěž atd. A vlastní staveniště? Rozhodně to bude menší zásah  

do životního prostředí, pokud stavba proběhne na lokalitě cca 900 m, než vytvoření 

několikakilometrové „měsíční“ krajiny při stavbě silnice či železnice. Denně jezdím kolem 

staveniště rozšiřované a upravované rychlostní komunikace R7 u obce Sulec.  

Na desetikilometrovém úseku nezůstal kámen na kameni. V případě plavebního stupně je 

možná ohroženo živobytí cca deseti rodin bobra, což je jeden z hlavních argumentů 

odpůrců stavby plavebního stupně. U R7 umírají srny, zajíci, ježci, bažanti a další zvěř, 

která je sražena při snaze přejít na druhou stranu komunikace. A nejde jen o zvěř.  

Za poslední dva roky tu zemřelo 12 lidí. Chápu, že nelze porovnávat cenu životů 

„obyčejné“ zvěře a lidí s životem ohroženého druhu. Ale zároveň by to měli pochopit 

ochránci přírody. Pro každého z nás má vyšší hodnotu něco jiného. Pro mě je to lidský 

život, pro odpůrce jezu třeba bobr. Ale dost možná by změnili názor, kdyby jim kamion 

přejel psa a nebo dokonce někoho z blízkých.  
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Rozvoj vodních cest spojený s výstavbou vodních děl je strategickou úlohou státu, 

která pomůže zlepšit nabídku služeb vodní dopravy pro podnikatele v nákladní i osobní 

dopravě, pro sportovní i rekreační plavbu a zároveň umožní přikládat plavbě větší váhu 

z hlediska udržitelné mobility a rozvoje dopravy. 

Mezitím však utíká čas a česká plavba stále existuje v podmínkách první poloviny 

20. století. Stále se snižuje počet provozuschopných plavidel, že české lodě rychle stárnou, 

není za těchto podmínek totiž efektivní do oboru investovat. Přesto všechno věřím,  

že zvítězí v tomto „boji“ zdravý rozum a tím i my všichni. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
apod. a podobně 
atd. a tak dále 
c.k.  císařsko královské 
cent/tkm cent na tunokilometr 
CO2 plyn (kysličník uhličitý) 
ČD České dráhy 
ČR Česká republika 
ČSFR Česká a Slovenská federativní republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
EU Evropská unie 
GWh gigawatthodina 
HC nespálené uhlovodíky 
CHKO chráněná krajinná oblast 
Kč/t korun českých za tunu 
kg kilogram 
km kilometr 
m metr 
m n. m. metrů nad mořem 
m3s-1 (m3/s) metr za sekundu (krychlový metr) 
MD Ministerstvo dopravy ČR 
mil. Kč/rok milion korun českých za rok 
mil. tun/rok milion tun za rok 
MW megawatthodina 
MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
NOx oxidy dusíku 
odst. odstavec 
Q100 průtok v řece Labi - stoletá voda 
Q180d , Q345d 345 denní průtok v řece Labe v průměrně 

vodném roce 
resp. respektive 
ŘVC Ředitelství vodních cest ČR 
Sb. Sbírka zákonů 
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 
SOx oxidy síry 
SPS Státní plavební správa 
SRN Spolková republika Německo 
TEN-T transevropská dopravní síť 
tj. to je 
tzn. to znamená 
tzv. tak zvaný 
VE Děčín vodní elektrárna 
VPK velká plavební komora 
záměr záměr „Plavební stupeň Děčín“ 
ZCHÚ zvláště chráněná území 



Jitka Rosenbergová: Investiční projekt a jeho vliv na ekonomiku regionu 

2009  42 

SEZNAM   OBRÁZKŮ 
Obr. 1 – Síť vnitrozemských vodních cest TEN-T EU 27 

Obr. 2 – IV. Transevropský dopravní koridor a klíčové napojení na zahraniční trhy 

Obr. 3 – Labsko-vltavská vodní cesta, součást sítě TEN-T 303 km 
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Obr. 6 – Vizualizace revitalizačních opatření 
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