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Anotace 

    Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu vodní dopravy na životní prostředí 

v České republice. V první části je vysvětlen pojem vnitrozemské vodní dopravy a její 

postavení v České republice. Ve druhé kapitole uvádím vývoj vnitrozemské vodní dopravy 

v ČR a ve světě. Třetí kapitola je zaměřena na legislativní podmínky, které upravují 

vnitrozemskou vodní dopravu v EU a ČR.  Čtvrtá kapitola pojednává o vlivu vnitrozemské 

vodní dopravy na životní prostředí. V páté kapitole hodnotím vlivy navrhovaných opatření 

ke splavnění Labe na životní prostředí. Zabývám se zde dvěma nejdůležitějšími projekty 

splavnění Labe (Splavnění dolního toku Labe - Plavební stupeň Děčín, Splavnění středního 

toku Labe- Plavební stupeň Přelouč II). V poslední kapitole uvádím návrhy na optimalizaci 

vodní dopravy s ohledem na snížení zátěže životního prostředí. Uvádím zde výpočty 

dopravního objemu zboží vnitrozemskou vodní nákladní dopravou v porovnání se silniční 

nákladní dopravou po uskutečnění splavnění Labe, popř. realizace záměru vybudování 

plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe.  

Klíčová slova: vnitrozemská vodní doprava, životní prostředí, splavnění Labe, plavební 

kanál  

Summary 

This thesis deals with the impact of water transport on the environment in the Czech 

Republic. The first section explains the concept of inland water transport and its position in 

the Czech Republic. In the second chapter I present the development of inland waterway 

transport in the Czech Republic and the world. The third chapter focuses on the legal 

conditions governing inland waterway transport in the EU and the Czech Republic. The 

fourth chapter discusses the impact of inland waterway transport on the environment. In 

the fifth chapter are the effects of proposed measures to navigate the Elbe on the 

environment. Here I deal with two major projects making the Elbe (Navigation lower 

reaches of the Elbe - Ferry degree Děčín, Navigation middle reaches of the Elbe-Ferry 

degree Přelouč II). In the last chapter I present suggestions on the optimization of water 

transport with a view to reducing the environmental burden. We present here calculations 

of the volume of goods transport by inland waterway freight transport compared to road 

freight after the navigation of the Elbe, or implementation plan to build canal Dunaj-Odra-

Elbe. 

Keywords: inland water transport, environment, navigation of the Elbe, canal 
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1. Úvod  

Má diplomová práce se zabývá hodnocením vlivů vodní dopravy na životní prostředí 

v České republice. Doprava je jednou z nejrychleji se rozvíjejících odvětví  hospodářství. 

Tento rozvoj je charakteristický jak pozitivními vlivy, tak negativními dopady. Mezi 

nejzávažnější dopady řadíme znečišťování ovzduší emisemi, nadměrný hluk, ovlivnění 

krajinného rázu. Může také docházet k vlivům na lidské zdraví, pozemní a vodní 

ekosystémy, klima, zemědělství, budovy. V poslední době dochází k nárůstu výkonu 

dopravy, což má negativní dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí. 

  Vnitrozemská vodní doprava je také označována jako vnitrozemská plavba. Je ve 

většině evropských zemích důležitým oborem celé dopravní soustavy. Využívá 

vnitrozemských vodních cest jako jsou  řeky, průplavy a další vnitrozemské vody. Od 

námořní dopravy se liší technologicky i působností na přepravním trhu. Hranice mezi 

námořní a vnitrozemskou vodní dopravou však není přesně určena. Tak jako námořní lodě 

používají vhodné vodní cesty do vnitrozemských přístavů, tak říční lodě se mohou plavit 

podél pobřeží a ve chráněných zálivech. Uplatňují se z tohoto pohledu kombinovaná 

plavidla, kterými rozumíme říčně námořní lodě.  

  V České republice je v současné době poměrně nízký podíl vnitrozemské vodní 

dopravy, který je ovlivněn zejména nedostatečnou délkou našich vodních cest. Dalším 

faktorem jsou parametry vodních cest, neboť na našem území lze pro vodní dopravu 

využívat pouze usplavněnou horní část povodí řeky Labe.  Celková délka souvislé labsko-

vltavské vodní cesty (včetně krátkého úseku na Berounce-1km) činí 304 km. 

Cílem mé diplomové práce bylo: 

1. Popis  vývoje vnitrozemské vodní dopravy v ČR a ve světě. 

2. Souhrn legislativy týkající se vnitrozemské vodní dopravy v EU a v ČR. 

3. Určení vlivů vnitrozemské vodní dopravy na životní prostředí. 

4. Zhodnocení vlivů navrhovaných opatření ke splavnění Labe na životní prostředí. 

5. Návrhy na optimalizaci vodní dopravy s ohledem na snížení zátěže životního 

prostředí dopravou v České republice. 
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2. Vývoj vnitrozemské vodní dopravy v České republice a ve 

světě 

2.1 Historie vnitrozemské vodní dopravy 

2.1.1 Ve světě 

Možnosti využívání vodní dopravy byly jednou z možných příčin rozvoje měst a 

oblastí údolích větších řek jako je Nil, Eufrat, Tigrid a indických a čínských veletoků. Po 

Nilu se již v roce 5000 let př.n.l. dopravovalo zboží o vzdálenostech až 1000 km a to 

z oblasti Asuánu do okolí Káhiry. [1] 

Za počátek vývoje vnitrozemské vodní dopravy může být brán obyčejný kmen, který 

byl náhodně unášen proudem v řece. K jeho posouvání po zemské souši by byla potřeba 

síla několika lidí. Na hladině řeky tato tíha zaniká. Mohlo se s ním snadno manipulovat. 

Takto dala příroda lidstvu poznatek principu vodní dopravy a její následné využití. 

S poznáním kmene, který se plavil po hladině začala stavba nejprve primitivních plavidel. 

Jako za úplné počátky primitivních plavidel je považováno spojení několika kmenů k sobě 

za vzniku prototypu voru. Dalším krokem byla stavba člunů jejichž základem byla 

proutěná kostra a kožený potah. V Mezopotámii (první obyvatelstvo 4. a 3. Tisíciletí 

př.n.l.) se používaly vory, které měly jako nosný element nafouknuté měchy z kozích nebo 

velbloudích kůží. Nejprve se pro plavbu používaly a využívaly pouze přirozené vodní 

plochy, ale v době před několika tisíci lety jsou známy i první umělé vodní cesty. [1] 

V roce 1974 př. Kristem byly zahájeny práce na výstavbě průplavu mezi Nilem a 

Rudým mořem. Císařská cesta, která se nachází v horních oblastech Jang-c-ťiangu je 

jedním z nejznámějších průplavů. Jedná se o průplav, který je celý vytesaný ve 

skále.Velmi významným dílem, který se používá až dodnes je Velký průplav (Císařský 

průplav), který prochází Velkou čínskou nížinou od Pekingu až po Chang-čou v celkové 

délce 1782 km. Výstavba Císařského průplavu začala po roce 485 př.n.l. a dokončena byla 

v roce 1290. Tento průplav slouží dopravě až dodnes. Plán, který svědčil o rozvoji vodní 

dopravy bylo navržení průplavu spojujícího Rýn a Dunaj. Stavba začala roku 793, kdy 

vládl císař Karel Veliký. Průplav však nebyl dokončen. Jeho dokončení a uvedení do 

provozu se uskutečnilo po téměř 1200 letech v roce 1992. [1] 
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Vyskytují se zde ovšem velmi velké rozdíly mezi vodní dopravou starověku a 

moderní vnitrozemskou plavbou, což je zřejmé. Při výstavbě vodních cest ve starověku se 

stavitelé potýkali s mnoha problémy, nejvýznamnější byl překonávání výškových rozdílů 

na daném toku (překonávání vyšších spádů). Jednalo se o nevýhodu a dá se říci o brzdu 

rozvoje vodní dopravy. Tyto problémy byly s pojené s nedostatečnou znalostí o zařízení, 

které by to umožnilo. Proto byli stavitelé odkázání na využívání vodních toků s malým 

sklonem. Průplavy se tudíž budovaly jen v rovinatých úsecích. Historickým mezníkem 

rozvoje vodní dopravy byl vynález plavební komory v italské renesanci okolo roku 1439-

1443. Došlo k němu ve městě Viarenna na kanálu Naviglio Grande (severní Itálie). Za 

stavitele jsou označováni inženýři Filip z Modeny a Fioravante z Boloně. Zachoval se 

návrh plavební komory od Leonarda da Vinciho (kolem roku 1500). Jeho náčrtky jsou 

velmi podobné řešení plavebních komor dnešní doby. Toto zařízení umožnilo překonávat 

plavební stupně na území, kde se vyskytovaly větší výškové rozdíly, a to i pro větší lodě. 

Objevení tohoto vynálezu v 15. Století přineslo velmi prudký rozmach při budování 

vodních cest, a to zejména v západní Evropě. Budováním průplavů, které spojovaly 

přirozeně splavné toky a splavňováním toků se prodloužila síť vodních cest. Dochází ke 

značnému rozvoji vnitrozemské vodní dopravy. V 17. Století začala plánovaná výstavba 

ucelené sítě vodní dopravy a to hlavně v zemích jako jsou Německo, Francie, Itálie a 

Holandsko. Jako další mezník je považována průmyslová revoluce (18.-19. Století), která 

vyvolala jakousi explozi přepravních nároků, za využití parního stroje. Nejprve se tento 

fenomén průmyslové revoluce prosadil ve Velké Británii. Tento projev byl zřetelný ve 

výstavbě průplavů a to takovým tempem, že se hovoří o "průplavní horečce ”.  V této době 

vznikla ve Velké Británii se velmi hustá a integrální plavební síť. Utlumení rozvoje plavby 

na umělých vodních cestách nastal po vynálezu parní železnice. Nebyla zde dostatečná 

připravenost na konkurenci na železnici. Došlo k celoevropské stagnaci rozvoje vodní 

dopravy. Mnoho plavebních kanálů a vodních děl, která umožňovala plavbu byla zrušena. 

Tato stagnace trvala od konce 19. Století až po začátek 20. Století. Další vývoj vodní 

dopravy je patrný až po 2. Světové válce, kdy docházelo k rekonstrukcím starých vodních 

cest, stavbě nových průplavů (např. Rýn-Mohan-Dunaj). Poté dochází k výrobě typových 

člunů na anglických průplavech, tzv. narrow boat, které měly nosnost jen 25 t. Z rozkvětu 

a následného úpadku průplavů ovšem nevyplývá, že by vnitrozemská vodní doprava 

nebyla schopna konkurence železniční dopravě, pouze končí jedna její historická etapa. [1] 
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Období poloviny 19. století je charakteristické výstavbou plavebních sítí souběžně 

s rozvojem železnic. Dochází k neustálému zvyšování nosnosti člunů. Významnými 

etapami následného vývoje byl vznik francouzských průplavů v 19. století, pro které byla 

určující tzv. péniche (nákladní lodě říční) o nosnosti 270 t. V Holandsku a Německu se 

přecházelo na vyšší nosnost a to 500 t, to přineslo začátek budování průplavů 

severoněmeckých. První byl postaven průplav mezi Dortmundem a přístavem v Emdenu 

(roku 1899), na něm byly zavedeny vlečné čluny typu Dortmund-Ems o nosnosti 750 t. 

Hnacím motorem veškerého vývoje v oblasti vodní dopravy nebyla jen konkurence 

železnic, ale i používání parního vleku, které byly řetězové a později kolesové parní 

remorkéry (což jsou lodě se silným motorem, které se využívají zejména k vlečení (VR) a 

tlačení (TR) velkých lodí v přístavních bazénech, kde tyto velké lodě nemohou využívat 

svůj velký tah a mají sníženou manévrovací schopnost. Použití remorkérů je také v případě 

tažení lodí bez pohonů, poškozených lodí, tažení mohutných plovoucích konstrukcí-

příkladem mohou být vrtné plošiny. [1] 

Tímto se plavba odpoutala od vleku lidskou silou popř. koňským potahem. Průplavy 

v severním Německu byly dokončeny v roce 1914, při realizaci průplavu Rýn-Herne. U 

člunu typu Rhein-Herne bylo dosaženo nosnosti 1350 t. [1] 

Dále dochází k dalšímu rozvoji plavební dopravy a ke zvyšování nosnosti 

vnitrozemských plavidel. Tento rozvoj se zaobírá směrem k výrobě tlačných člunů a 

tlačných remorkérů. Standardizovala se velikost na tzv. evropský tlačný člun EVROPA II, 

resp. EVROPA IIa, dochází k omezení růstu rozměrů půdorysu jednotlivých člunů a 

zvětšuje se nosnost počtem tlačných člunů. Zvyšuje se také přípustný ponor. Například 

v USA je tlačná plavba tradiční a v podstatě jedinou technologií. [1] 

Ve shodě s vývojem plavební dopravy dochází ke změně a přizpůsobení dalších 

parametrů a technicko-ekonomické charakteristiky vodních cest, které udržují krok 

s vývojem dopravního systému,jako celku. Z tabulky 1 "typových člunů” je to nejlépe znát, 

na tomto základě byly navrhovány parametry evropských vodních cest. Ovšem i  stálé 

zlepšování a zdokonalování plavebních objektů- plavební komory, lodní zdvihadla- to má 

vliv na růst technicko-provozní kvality. [1] 
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Tabulka 1: Charakteristické typové čluny v historii vodních cest [1] 

 

Vodní doprava má ve většině evropských států rostoucí podíl na celkovém 

přepravním výkonu v tkm
1
. Podíl železnic v poslední době velmi klesá. Malý podíl vodní 

dopravy v bývalém Československu byl tedy možnou anomálií a zároveň důkazem, že 

vodní cesta se příliš opozdila za rozvojem železniční a silniční sítě. Role vodní dopravy 

zůstala dodnes nedoceněná, a to k celkové škodě ekonomiky státu. [1] 

Staré sítě vodních cest v Anglii byly budovány na průplavech. Při rozvoji železnice a 

silniční dopravy vodní doprava skoro zanikla. Síť vodních cest ve Francii byla vytvářena 

splavováním toků a budováním průplavů. V Evropě má z hlediska vodních cest vysoké 

postavení Holandsko, kde se na plavbu využívají odvodňovací kanály. V Holandsku se 

přepravuje asi 48% veškerého zboží. [2]  

Evropské vodní cesty můžeme charakterizovat jako vodní cesty středoevropské, 

převážná většina je vybudována na splavných tocích a na splavňovaných tocích řek 

spojující vnitrozemí s přístavy v Severním a Baltickém moři (Rýn, Vesera, Odra, Labe, 

Visla) a s přístavy Černého moře (Dunaj). Průplavem Rýn-Mohan-Dunaj je od roku 1992 

vytvořeno plavební propojení Černého se Severním mořem. Od tohoto propojení se 

očekává zvyšující se trend rozvoje vodní dopravy. Lze také v návaznosti na tento průplav 

předpokládat i další nové vodní cesty. Důležitým významem pro rozvoj vodní dopravy 

jsou ekologické požadavky krajiny, pro kterou je vodní doprava jednou z nejčistějších a 

nejšetrnějších druhů dopravy. [2]  

                                                 
1
 Tunokilometr (tkm) je jednotkou dopravní práce vykonané přemístěním jedné tuny na vzdálenost jednoho kilometru. 

Nevztahuje se k váze nákladu ani dopravního prostředku 
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2.1.2 Na území České republiky 

Nejstarší zachované dokumenty u nás hovoří o plavbě na Labi okolo 10.století. 

Velký rozvoj vodní dopravy nabývá na síle za Přemysla Otakara II. a Karla IV. na Labi, 

Moravě a Vltavě. V našich zemích se přepravovalo nejčastěji obchodní zboží, nejčastěji 

dřevo a sůl. Zachování voroplavby (dopravy dřeva) se u nás zachovala až do poloviny 20. 

Století. V současné době  u nás nemá vodní doprava příliš velký význam, zajišťuje asi 2% 

objemu celkové dopravy zboží nákladů pro námořní dopravu po Labi do Hamburku, uhlí, 

kterým se zásobují elektrárny na Labi. Nebo například doprava vlastního významu (vodní 

doprava využita při výstavbě metra v Praze). [3]  

2.1.2.1   Historie plavby 

Do poloviny 19. Století vodní vnitrozemská doprava zůstala na stejné úrovni jako 

předcházející staletí bez sebemenších změn a rozšiřování. K prvním krokům rozvoje a 

rozšiřování přepravy po Labi a částečně i na Vltavě ve 20. Letech 19. Století přispěly 

mezinárodní úmluvy a právně organizační zásahy států do režimu těchto jmenovaných řek. 

Dne 23. Června byla podepsána ve Drážďanech všemi pobaltskými státy (včetně 

Dánska, protože vlastnilo Lucembursko) tzv. Labská konvence, která měla zaručovat 

kapitálové zabezpečení obchodu a regulaci řek. Tato konvence zasahovala do podmínek o 

volné plavbě na Labi. Labská konvence rušila mnohá cla. Původně existovalo 35 celnic, po 

podepsání konvence jich zbylo pouze 14 labských (2 v Čechách). Posléze byla daná 

dohoda roku 1844 rozšířena o tzv. Adicionální akt, ta na velmi důležité dopravní 

středoevropské tepně jakým bylo Labe zaváděla zásady volného obchodu, navigační řád 

včetně labského celního soudu, který s komisemi pro labské záležitosti dohlížel na 

ulehčení provozně technických záležitostí labské plavby. Proto je při dalším rozvoji labská 

plavba a jí úzce spojený obchod pevně organizovanou záležitostí. V roce 1922 vzniká 

Pražská plavební společnost. Byla to společnost, která nejprve nevlastnila lodě, pouze 

využívala služeb najatých přepravců na Labi. Jednalo se o trasu mezi Prahou a Děčínem, 

popřípadě až Hamburkem. Dopravovalo se plavené dřevo z jihočeských lesů (v polovině 

19. století se plavilo okolo 1500 pramenů/rok). Tyto prameny připlouvaly ve 30. a 40. 

letech také po Vltavě ve vorech (Vltava byla regulována). Po Labi se dopravovalo 

především uhlí, barviva, sklo, ovoce. V dalším období (50. Léta 19. Století) dochází ke 

změně kapitálové struktury a způsobu přepravy u Pražské plavební společnosti 
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v souvislosti se změnami v hospodářství. První úspěšný paroplavební podnik byl 

v habsburské monarchii založen roku 1829. Tento podnik se nazýval Andrewsova a 

Pritchardova paroplavební společnost a byl to opravdový průkopník v provozování osobní 

a nákladní plavby na středním i dolním toku Dunaje. Hlavním iniciátorem a zakladatelem 

paroplavby v Čechách byl naturalizovaný Angličan John Andrews, který za pomoci 

lodního konstruktéra Joshepa J. Rustona v Praze postavil kolesový parník jménem 

Bohemia roku 1840-1841 (viz obr. 1). Tento kolesový parník byl postaven na příbřežním 

pozemku. V květnu roku 1841 byl tento parník spuštěn na vodu. Od června tohoto roku 

sloužil parník Bohemia k osobní přepravě na Labi mezi Obřistvím u Mělníka a saskou 

metropolí Drážďany. [3]  

Obrázek 1: Parník Bohemia v Litoměřicích [3] 

 

S nástupem železniční dopravy v Polabí paroplavební spolek v Čechách nepřežil. 

Prokázal ovšem ekonomickou i technickou možnost osobní přepravy na Labi, z menší části 

i na Vltavě. Tím docházelo k rozvoji strojírenství (stavby lodí, parních strojů). Tato výroba 

se uskutečňovala ve strojírně a loděnici firmy Ruston a spol. v Karlíně, což byla tehdejší 

předměstská obec Prahy. Postupem času se osobní přeprava stává nedílnou součástí labské 

dopravy, a zůstala ji až dodnes, ale v daleko menším rozsahu. Parníkové zastávky se 

vyskytovali ve všech obcích, ale hlavní proud cestujících se samozřejmě vyskytoval do 

velkých měst a také rekreačních středisek. Na toku Labe se velký počet cestujících 

soustředil do Ústí nad Labem. Tento počet nebyl zanedbatelný, v desetiletí před první 

světovou válkou přijelo a odjelo z Ústí nad Labem v průměru přes čtvrt milionu osob/rok, 
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což v té době znamenalo 40-50% všech osob, které byly přepraveny parníky na českém 

úseku Labe. Za zvýšením pohodlí saská společnost zřídila vlastní kancelář spojenou 

s restaurací a hotelem – Parník (v Ústí nad Labem). Tato společnost zahájila provoz roku 

1862 a její sídlo bylo poblíž ústí Bíliny. Podobná zařízení byla zřízena i 

v Děčíně, Litoměřicích a Hřensku. Parníkové odjezdy a příjezdy byly později 

přizpůsobeny hlavním železničním spojům, jednalo se hlavně o Prahu a Teplice. V roce 

1864 byla založena Česká akciová společnost pro paroplavbu na řece Vltavě. Roku 1865 

paroplavební společnost zadala výrobu svého prvního parníku ve strojírně Ruston a spol. 

v Praze - Karlín. [3]  

Česká akciová společnost pro paroplavbu byla roku 1915 přejmenovaná na Pražskou 

paroplavební společnost. Pražská paroplavební společnost postupně prosperovala a uváděla 

do služby mnoho dalších parníků, protože stoupal zájem o tyto dopravní prostředky. V této 

době kromě klasických kolesových parníků začínají také jezdit motorové čluny. Ve 

30. letech začíná zájem o plavbu lodí postupně klesat. Stále méně výletníků využívá lodní 

dopravy. [3]  

Roku 1937 převzala osobní lodní přepravu Československá akciová společnost 

labská, později labsko-oderská, nakonec byla přičleněna k Dopravnímu podniku hlavního 

města Prahy (1961). Dostavba vodního díla Slapy byla dokončena roku 1954 a všechny 

parníky již měly konečnou stanici nejprve na louce Pod Třebenicemi, později přímo pod 

přehradní hrází, kde je až dodnes. Došlo k prodloužení trasy pro vodní plavbu. Všechny 

parníky časem dosluhovaly a z celé flotily „kolesáků" zůstaly jen Vyšehrad (původně 

Antonín Švehla z roku 1938) a Vltava (rok výroby 1940). Tyto veterány z vltavské 

paroplavby je možno vidět na Štěchovické přehradní nádrži při zahajování a ukončování 

plavební sezóny. [3]       

2.2 Současnost vnitrozemské vodní dopravy 

V současnosti celkový rozvoj infrastruktury z hlediska vodní dopravy v České 

republice zajišťuje Ředitelství vodních cest (ŘVCČR), jako investorský orgán v oblasti 

vodních cest. Nadřazeným orgánem je v této situaci Ministerstvo dopravy a spojů České 

republiky. Řada z investic jsou zajišťovány správci vodní cesty (podniky povodí). [4] 
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Jak již bylo řečeno, v České republice je v současné době velmi malý podíl 

vnitrozemské vodní dopravy, který ovlivňuje zejména nedostatečná délka vodních cest na 

našem území, dále to může být faktor jako parametry vodních cest (na našem území lze pro 

vodní dopravu využívat jen usplavněnou horní část povodí řeky Labe). [4] 

Vodní doprava má v porovnání s dalšími dopravními obory nákladní dopravy (hlavně 

železniční a silniční) v dopravě na našem území tyto výhody (přednosti):  

· Velká kapacita dopravních prostředků, které umožňují i přepravu extrémně těžkých 

a hlavně rozměrných předmětů. 

· Malý odpor lodí při dané plavbě a z toho vyplývající i nízká spotřeba energie. (viz 

tabulka 2).  

[4] 

 

Tabulka 2: Porovnání spotřeby energie v kg měrného paliva na 1000 tkm [4] 

Typ dopravy Spotřeba energie 

Vodní doprava 13,7 

Železniční doprava 17,73 

Veřejná silniční doprava 48,08 

         

 

· Vysokou produktivitu práce (zejména k obsluze plavidel je třeba méně pracovníků). 

· Nízkou vlastní hmotností dopravních prostředků (poměr vlastní hmotnosti plavidel 

vzhledem k hmotnosti přepravovaného zboží. (viz tabulka 3).  [4] 

 

Tabulka 3: Poměr vlastní hmotnosti plavidel k hmotnosti přepravovaného zboží [4] 
Dopravní prostředky Poměr 

Vnitrozemská plavba 1:4-1:6 

Železnice 1:1-1:2 

Silniční vozidla 1:0,75-1:1 

 

· Minimální negativní vlivy na životní prostředí. 

· Malou devizovou náročností. 

· Nízké provozní náklady, které plynou z výše uvedených skutečností.  

[4] 
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Nepříznivě však ve vnitrozemské plavbě působí tyto faktory:  

· Malá hustota sítě vodních cest a jejich nutnost ve většině případů při uplatňování 

vodní dopravy uskutečňovat kombinovanou dopravu. 

· Nejednotnost (různorodost) jednotlivých parametrů vodních cest a plavidel brzdící 

její rozvoj v měřítku mezinárodní dopravy.  

· Nízká rychlost vodní dopravy. 

· Působení přírodních vlivů na plavební provoz (např.: zamrzání vodních toků-cesty, 

vysoký nebo nízký vodní stav). 

[4] 

Výkon státní správy vnitrozemské plavby zajišťuje dle zákona 114/1995 Sb. o 

vnitrozemské plavbě Ministerstvo dopravy a spojů a Státní plavební správa. Vztahy mezi 

přepravcem a dopravcem ve vnitrozemské plavně na území České republiky upravují 

přepravní podmínky Československé plavby labské a.s. Děčín (z roku 1995). A.s. Děčín je  

největším provozovatelem nákladní dopravy v České republice. V těchto přepravních 

podmínkách jsou určeny základní náležitosti přepravní smlouvy, formy přepravních listin, 

způsoby objednávky, povinnosti dopravce a přepravce při nakládce a vykládce, nakládací 

doby, vykládací doby, dodací lhůty, způsob určování výše přepravného i další podmínky i 

další podmínky a možné údaje o přepravě. [4] 

Ve vnitrostátní i zahraniční plavbě je základní přepravní listinou tzv. nákladní list. 

Tento list může být při zahraniční přepravě nahrazen náložným listem. Náložný list je 

cenný papír, který je vystaven na konkrétní jméno. Může být ovšem také vystaven na 

doručitele. Na základě této listiny může oprávněná osoba po předložení originálu 

náložního listu požadovat na dopravci vydání zásilky. [4] 

Ve vnitrozemské plavbě je uskutečňována přeprava v motorových nákladních lodích 

(MNL) a ve člunech (tlačných, v některých případech ještě vlečných). Pro zabezpečení 

pohybu plavidel se používá již dříve zmíněného remorkéru. Remorkéry mohou být tlačné 

(tlačné, postrkované soupravy), vlečné (vlečné soupravy) a vlastní pohonné jednotky 

(MNL). Jen velmi málo používané je vlečení za pobřežní trakční jednotkou, plachtění a 

plavby samotíží. [4] 



Tomáš Měrka: Hodnocení vlivu vodní dopravy na životní prostředí v České republice 
 

2012                                                                                                                                    11 

 

Každé plavidlo (kromě tlačných plavidel a bočně svázaných plavidel) musí mít 

kvalifikovanou posádku, která má jednoho vůdce plavidla. Na lodích musí být lodní 

osvědčení, případně u plavidel bez posádky musí být přítomny nápisy s čísly lodních 

osvědčení, doba platnosti a maximální rozměry plavidla, v některých případech i cejchovní 

průkaz, seznam posádky, lodní deník, průkazy způsobilosti vůdce plavidla i členů posádky. 

[4] 

2.2.1 Typy vodní dopravy 

Vodní doprava v souvislosti s historií patří k nejstarším druhům dopravy na světě. 

Podle druhu zboží (komodit), které se přepravují je dělíme na :  

· Osobní vodní dopravu 

· Nákladní vodní dopravu   

[4] 

Dalším dělením podle toho, kde k vodní dopravě probíhá ve vztahu ke kontinentům, na: 

· Vnitrozemskou vodní dopravu 

· Námořní dopravu  

[4] 

Námořní a vnitrozemská  vodní doprava se z hlediska principu od sebe příliš neliší. 

Hlavním rozdílem mezi námořní a vnitrozemskou vodní dopravou je velikost plavidel, 

dalším rozdílem může být také odlišná odolnost vůči působícím silám a také ve složitosti 

jednotlivých systémů navigací. V České republice se kvůli svému geografickému umístění 

využívá jen vnitrozemské vodní dopravy na rozdíl od námořní dopravy, která je  potřebná 

při přepravě hlavně mezi kontinenty. Velkou nevýhodou vnitrozemské vodní dopravy 

závisí na její závislosti na stavu vodního toku (na hloubce vodního toku-na jeho šířce a 

také kvalitě dna vodního toku). [4] 

Ovšem ne všechny toky přírodního stavu umožňují plavbu stejně velkých plavidel 

bez předchozích nákladných úprav. To má negativní vliv na výkonnost daného vodního 

toku (celé vodní cesty). [4] 

Vodní doprava musí mít z důvodu plnění požadavků, které jsou kladeny ze strany 

cestujících i přepravců, stejně jako jiné druhy doprav odpovídající technickou základnu. 

[6] 
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Technickou základnu dělíme na:  

· Mobilní technickou základnu (plavidla) 

· Stabilní technickou základnu (infrastruktura)  

[6] 

2.2.2 Infrastruktura vnitrozemské vodní dopravy 

Vnitrozemská vodní doprava je také značena jako stabilní technická základna 

vnitrozemské vodní dopravy. Skládá se z:  

· Sítě vnitrozemských vodních cest 

· Přístavů  

[6] 

2.2.3 Technické parametry vodních toků 

Všechny splavné toky uvažovaného území jsou tvořeny sítí vnitrozemských vodních 

cest. Zahrnují se zde také pobřežní vody moří. Plavba v těchto pobřežních vodách je také 

označována jako kabotáž. Jako překladiště vnitrozemských vodních cest se uvádí síť 

vnitrozemských evropských vodních cest, které mají mezinárodní význam. Ty jsou 

stanoveny podle dohody AGN. (viz obr 2). [6] 

Požadované cíle parametry vodních cest v České republice jsou dány prováděcí 

vyhláškou ministerstva dopravy 222/1995 Sb. – o vodních cestách, plavebním provozu 

v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, kterou se provádí zákon o 

vnitrozemské plavbě 114/1995 Sb. A jsou v souladu s Evropskou dohodou o hlavních 

vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN) která byla přijata Českou 

republikou na základě Sdělení Ministerstva zahraničích věcí 163/1999. Dohoda AGN 

stanovuje třídy vodní cesty IV, Va, Vb, VIa, VIb, VIc a VII. Stanovuje minimální 

požadavky na rozměry plavidla (pro bezpečný a plynulý provoz). [4] 

Jednotlivé klasifikace vnitrozemských vodních cest do kategorií nám slouží 

k rozlišení jednotlivých vodních cest podle maximálních rozměrů daného plavidla. Roku 

1992 byla Evropskou konferencí ministrů dopravy (CEMT) přijatá jednotná klasifikace 

evropských vodních cest. Klasifikace rozděluje evropské vodní cesty do hlavních tříd, 

které jsou označeny římskými číslicemi (I-VII). Jsou zde definovány pro jednotlivé třídy 
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parametry vodních staveb, doporučené ponory nebo také minimální podjezdové výšky 

mostů. [4] 

Evropská konference ministrů dopravy definuje rozdělení tříd vodních cest podle 

významu a to na: Vodní cesty místního významu (Třídy I-III), Vodní cesty mezinárodního 

významu (třídy IV-VII). Střední Labe od Mělníka po Přelouč a Vltava od Třebonic po 

Mělník se řadí pod Vodní cesty mezinárodního významu IV. třídy. Řeka Labe od Mělníka 

po Wittenberg a projektovaný průplav Dunaj -Odra- Labe se řadí taktéž pod Vodní cesty 

mezinárodního významu, ale spadá do třídy V. [4] 

Labe je řeka, která je jedinou spojnicí českých vodních cest vltavsko-labského 

systému se sítí evropských vodních cest. Labe je naší jedinou svobodnou spojnicí s mořem. 

Díky tomu je zde veliký potenciál vývozu a dovozu zboží nezatíženého poplatky cizími 

státy. Tento potenciál se ovšem v současnosti příliš nenaplňuje hlavně kvůli prudké změně 

sklonu dna u Dolního Žlebu pod Děčínem. Český regulovaný úsek má horší plavební 

podmínky než zbytek toku, což způsobuje nespolehlivost vodní dopravy kvůli dlouhým 

obdobím se zastavením plavby pro nízký přípustný ponor. Plavba se provozuje na Labi 

přibližně 155 dní za rok, zbytek času musí naši rejdaři čekat na vhodné plavební 

podmínky. [4] 

 

Obrázek 2: Evropské vodní cesty ve vnitrozemí [5] 
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Vnitrozemské vodní cesty se mohou dělit podle několika hledisek. Podle původu 

(vzniku) je dělíme na:  

· Přirozené vnitrozemské vodní cesty 

· Umělé vnitrozemské vodní cesty   

[6] 

Vnitrozemská vodní doprava patří v některých zemích k jednomu z významných 

druhů dopravy (př.: Německo, Holandsko). Situace v České republice je však odlišná. 

Možnost využití vnitrozemské vodní dopravy na území České republiky se snižuje pouze 

na přepravu po Labi a Vltavě (viz obr 3.). Vodní doprava má pro vnitrostátní nákladní 

přepravu menší význam než přeprava mezinárodní. K osobní vodní přepravě se využívá 

například i  vodních nádrží. [6] 

 

 

Obrázek 3: Hlavní středoevropská vodní cesta [7] 
 

Vodní cesty v České republice ve srovnání se sousedícími státy jsou relativně krátké 

a také málo rozvětvené. Celková délka cest,které jsou splavné činí v České republice 

303km. Existující a plánované vodí cesty v České republice a na Slovensku jsou 

podrobněji vidět na obrázku 4. [6] 
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Obrázek 4: Vodní cesty v České a Slovenské republice [5] 

 

Mezi možné vnitrozemské vodní cesty nezařazujeme pouze řeky, ale také jezera, 

průplavy, umělé kanály. Z hlediska technického charakteru je dělíme na vodní cesty: 

· 1.)S volnou hladinou 

· 2.)Se vzdutou hladinou 

[6] 

 

Ad 1.)Vodní cesty, které mají volnou hladinu jsou tvořeny přirozeně splavnými 

řekami s uměle upravenou splavností (jedná se o uměle upravený průtok). Přirozeně 

splavné řeky mají dostatečný průtok vody, dostačující velkou hloubku a stabilní výšku 

hladiny. Převážně se jedná o vodní toky s malým sklonem (přibližně do 2%). Řeky, které 

tyto podmínky, které byly zmíněny nesplňují, musí být upraveny na umělé. To lze provést 

způsoby:  

· a)Cyklickým bagrováním mělčin 

· b)Regulačními stavbami -b1)podélnými hrázemi 

-b2)příčnými výhony 

     [6] 

Ad a)Cyklické bagrování mělčin zaručí dostatečnou hloubku vodního toku jejich 

odstraněním. [6] 
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Ad b1)Podélné hráze zmenšují šířku vodního toku. Zajišťují dostatečný průtok vody 

i dostatečnou hloubku vodního toku. [6] 

Ad b2)Příčnými výhony se průtok vody soustředí do plavební dráhy o požadující 

šířce. Tímto postupem se usměrní korytotvorné procesy a to tak, aby se samovolně 

prohloubila plavební dráha. Příkladem může být příčný výhon na řece Rýn (viz obr. 5). [6] 

            

 

 

Obrázek 5: Příklad příčného výhonu na řece Rýn [8] 
 

Ad 2) Vodní cesty se vzdutou hladinou jsou:  

· a)kanalizované řeky 

· b)průplavy 

· c)kanály   

[6] 

Kanalizované řeky a průplavy jsou realizovány zejména pro plavbu lodí, za účelem 

přepravování osob a nákladu. Na druhé straně jsou kanály určeny pro využití vodní 

energie, ke sportovní i rekreační plavbě, převádění povodí, rozvod a zajištění závlahové 

vody a dalším mnoha účelům. Parametry, které jsou požadovány u vodních cest 

mezinárodního významu jsou uvedeny v tabulce 4. [6] 
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Tabulka 4: Požadované parametry vodních cest mezinárodního významu v ČR [8]

 

 

Příčný profil kanalizované řeky nebo průplavu by měl mít tvar lichoběžníku. Tam 

kde dochází ke stísněným poměrům jde o obdélník se svislými břehy. Tyto svahy  profilu o 

lichoběžníkovém tvaru bývají pokryty lomovým kamenem, který je uložen na vhodném 

filtračním podkladu, který bývá tvořen několika vrstvami štěrku o různé zrnitosti nebo 

geotextílií. Takovému typu pokrytí se říká opevnění. [6] 

Kanalizované řeky a průplavy jsou podle plavebních stupňů rozděleny na tzv. zdrže. 

Ve kterých je udržována konstantní výška hladiny (docíleno konstantního požadovaného 

ponoru). [6] 

Na kanalizovaných tocích plavební stupně sestávají ze 2 základních částí:  

· a)vzdouvacího zařízení (jezy,přehrady) 

· b)zařízení na proplavení lodí (plavební komory,výtahy)  

[6] 
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Ad a)Jez přehrazením vodního toku zajišťuje dostatečnou výšku vodní hladiny. [6] 

Ad b)Plavební komora slouží k umožnění plavby mezi jednotlivými stupni systému 

(viz obr.6). Daná činnost plavební komory funguje tak, že vrata na jedné straně jsou pořád 

otevřena a v komoře je určitá výška hladiny, která odpovídá výšce hladiny příslušné části 

toku, do které jsou vrata otevřena. Pokud je tato podmínka splněna, poté plavidlo 

z příslušné úrovně vpluje do komory, vrata se zavřou , následně je komora naplněna vodou 

(v případě plavby  z dolní úrovně na horní) nebo je z komory voda vypuštěna (při plavbě 

z horní na dolní úroveň). Poté jsou vrata na opačné straně otevřena a plavidlo může 

pokračovat v plavbě (viz obr.7). [6] 

 
Obrázek 6: Základní způsoby plnění a prázdnění plavebních komor [7] (nahoře s nepřímým plněním a 
prázdněním dlouhými nebo krátkými obtokovými kanály, dole s přímým plněním a prázdněním pod 

vraty nebo otvory ve vratech). 
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Obrázek 7: Loď v plavební komoře (Praha-Smíchov) [9] 

 

Přírodní vodní toky ovšem vždy nemusí vést směrem, který by byl vhodný z hlediska 

potřeby. V těchto i podobných případech se budují umělé vodní toky, kterým poté říkáme 

průplavy. Tyto průplavy plní stejnou funkci jako přirozené vodní toky, někdy i lépe kvůli 

jejich parametrům, ty lze s předstihem spočítat a daný průplav následně dimenzovat na 

předpokládaný rozsah přepravy. Průplavy mají zpevněné dno i břehy. Průplavy umožňují 

vodní dopravu v běžných podmínkách,ale také ve zvláštních případech překonávat vyšší 

převýšení. Podélný profil regulovaného přírodního toku nebo průplavu můžeme přirovnat 

k profilu schodiště. Průplavy jsou vybaveny pouze plavebními komorami nebo výtahy na 

rozdíl od regulovaných přírodních toků. [6] 

Výtahy jsou zařízení, která umožňují vodním plavidlům překonat výškové rozdíly na 

úseku vodního toku. Mohou se realizovat např. u přehradních hrází a nebo v místech, kde  

se vodní toky kříží mimoúrovňově (jde o průplavy a plavidla přecházejí z jednoho toku na 

druhý). Výtahy se realizují v těch místech, kde je velké převýšení. [6] 

Každý výtah se skládá ze: žlabu (o dostatečné délce, šířce, hloubce), je opatřený 

vraty a zdvihacím zařízením. V případě šikmého zdvihacího zařízení se jedná o  šikmou 

kolejovou dráhu nebo vertikální zdvihací zařízení-výtah. [6] 
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Činnost výtahu je taková, že žlab je zdvihacím zařízením dopraven do takové úrovně 

vodního toku, kde se nachází plavidlo. Poté je naplněn vodou a po otevření vrat 

(vodotěsných) do něj vpluje plavidlo. Vrata žlabu jsou uzavřena a zdvihací zařízení 

dopraví žlab do úrovně hladiny vodního toku, po kterém bude plavidlo dále pokračovat 

v plavbě. Vrata žlabu se následně otevřou, plavidlo jej opustí a pokračuje v plavbě.  [6] 

Je důležité, aby plavební komory měly takové rozměry, aby mohly zajistit plavbu 

lodních souprav o požadovaných rozměrech. Rozměry plavebních komor všech plavebních 

stupňů v České republice (viz tab. 5). [6] 

 

Tabulka 5: Údaje o plavebních stupních v ČR [8] 
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2.2.4 Přístavy 

Přístavy jsou místa určena pro vykládku a nakládku zboží (respektive pro nástup a 

výstup cestujících). Mají také i jiné funkce než výše zmíněné a to např.: skladování, úprava 

zboží apod. Přístavy obvykle zahrnují části jako např.:  

· 1.Bazény: Jedná se o vodní plochy, které plní funkci odstavení lodí, čekání lodi na 

nakládku či vykládku nebo funkci uskutečnění dalších služeb jako doplnění 

pohonných hmot, zásob,materiálu, vody, potravin a dalších.  

· 2.Sklady a skladovací plochy: Jsou to jinými slovy prostory pro uskladnění zboží 

pro nepřímou překládku (pokud se zboží nepřekládá přímo z plavidla do pozemních 

dopravních prostředků)  

· 3.Překládací zařízení pro uskutečnění nakládky a vykládky lodí (železničních 

vozů), to jsou jeřáby, elevátory, speciální překládací zařízení apod. 

· 4.Překládací plochy pro nakládku a vykládku  

· 5.Silniční komunikace pro dopravu zboží z a do přístavu i pro pohyb osobních 

vozidel apod. 

· 6.Železniční kolejiště k přístavbě vozů k vykládce a nakládce 

· 7.Administrativní budovy 

· 8.Zařízení,  budovy pro zásobování  lodí pohonných hmot, potravinami apod. 

· 9.Zařízení pro vykonání zkoušek plavidel  

· 10.Zařízení pro opravy plavidel (doky) 

· 11.Pro přepravu osob se budují části přístavu, kde jsou soustředěna veškerá zařízení 

pro zajištění všech služeb pro cestující (např.: prodej lodních lístků, 

občerstvení,směnárny,celnice apod.). 

[6] 

V poslední době se uspořádání a i vybavení přístavů přizpůsobuje realitě, že se 

zvyšuje přeprava v přepravních jednotkách kombinované přepravy (zejména kontejnerů 

ISO). Důležitou podmínkou pro správnou činnost přístavu je jeho dostatečně velká 

hloubka.  [6] 
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Podle umístění vnitrozemských přístavů se přístavy dělí na:  

1. přístavy nábřežní, umístěné podél břehu vodního toku 

2. přístavy v zátokách,  

3. přístavy kombinované, tj. umístěné podél toku i v zátokách.  

[6] 

2.2.5 Mobilní technická základna vnitrozemské vodní dopravy 

2.2.5.1 Plavidla  

Nákladní obchodní plavidla se dělí na:  

· 1.Plavidla pro suchý náklad 

· 2.Plavidla pro tekutý náklad 

[6] 

Ad 1.)Plavidla pro suchý náklad dělíme na:  

· a)plavidla pro kusové zboží 

· b)plavidla pro hromadné substráty 

· c)plavidla pro speciální náklad 

[6] 

Ad a) Plavidla pro kusové zboží slouží pro přepravu baleného zboží, které je běžné   

(např.: bedny, palety, krabice), nebo nebaleného zboží (např.: automobily, stroje). Tato 

plavidla mají součástí své vybavenosti vlastní nakládací zařízení (např.: jeřáby)-viz obr.8. 

Jedná se o nejrozšířenější typ plavidel. [6] 
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Obrázek 8: Plavidlo pro kusové zboží s vlastním nakládacím zařízením (jeřáby) [7] 

 

Ad b)Plavidla pro hromadné substráty (viz obr. 9) se specializují na přepravu 

komodit (např.: obilí, uhlí, písek, substrátu). Plavidla pro hromadné substráty jsou buď 

univerzální nebo specializované pouze na přepravu daného druhu substrátu. Poslední 

dobou se tato plavidla staví za účelem přepravy dřeva, železa, kontejnerů apod., která mají 

příčný profil bez zaoblení, pro větší přepravní kapacitu. [6] 

 

Obrázek 9: Plavidlo pro hromadné substráty [6] 

 

Ad c)Plavidla pro speciální náklad jsou specializována pro přepravu nákladu, který 

potřebuje určité dodržení podmínek (teplota a vlhkost- např. u masa, ryb, zeleniny), nebo 

náklad, který se nakládá jiným způsobem než jeřáby. Poslední dobou do této kategorie 

zařazujeme také plavidla, která se používají pro přepravu kontejnerů a pro přepravu 

nadrozměrných nákladů. 
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  Zahrnujeme zde zejména:  

· Plavidla chladírenská (mrazírenská) - (viz obr. 10). Jedná se o nákladní lodě 

k přepravě zboží jako jsou např. ovoce, zelenina, ryby, maso apod. 

v chladírenských zařízeních.  [6] 

 

Obrázek 10: Mrazírenská loď [7] 

 

 

· Plavidla typu Ro-Ro (Roll on-Roll off)-(viz obr.11). Jedná se o lodě, které vyžadují 

horizontální způsob nakládky a vykládky lodi vozidel, které jedou po vlastní ose  

nebo díky podsouvaných podvozků. Použití: přeprava automobilů, vozů ze železnic 

apod. [6] 

 
Obrázek 11: Loď RO-RO [7] 

 

 

Ad 2.)Plavidla pro tekutý náklad známe jako tzv. tankery (viz obr.12). Tato plavidla 

jsou určena pro převoz kapalných a plynných látek. Plavidla pro tekutý náklad dělíme na: 

[6] 

· plavidla pro přepravu surové ropy 

· plavidla pro přepravu čistých produktů (př. benzín, nafta apod.) 
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Obrázek 12: Plavidla pro tekutý náklad (tankery) [7] 

 

 

Vnitrozemská plavidla dále můžeme dělit podle toho, jestli mají nebo nemají vlastní 

pohon na:  

· 1. lodě  

· 2. remorkéry 

· 3. čluny.  

[6] 

Ad 1) Lodě jsou plavidla s vlastním pohonem a vlastním prostorem pro náklad. [6] 

Ad 2) Remorkéry  jsou plavidla, která mohou vyvíjet pouze hnací sílu. Dělíme je na:  

· a) vlečné- VR (viz obr.13)  

· b) tlačné - TR (viz obr.14) 

[6] 
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V poslední době se na vnitrozemských tocích používají zejména remorkéry tlačné. 

 

 

Obrázek 13: Vlečný říční remorkér (DŠMR 300) [7] 

 

 
 

 

 
Obrázek 14: Tlačný remorkér (TR 1000) [7] 
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Obrázek 15: Remorkér používaný na Odře a Labi (délka 15,5 m, šířka 11 m, ponor 0,85 m) [7] 

 

Ad 3.) Čluny rozumíme plavidla bez vlastního pohonu, jsou určena pro přepravu 

nákladu. Rozdělujeme je podobně jako remorkéry na vlečné a tlačné. [6] 

Parametry určitých plavidel, které se používají ve Spojených státech amerických a 

v Evropě (mimo České republiky) nám uvádí tabulka 6. Naopak tabulka 7 nám ukazuje 

parametry plavidel, které se používají v České republice. [6] 

 

Tabulka 6: Příklady parametrů některých plavidel v Evropě a USA [8] 
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Tabulka 7: Příklady parametrů některých plavidel v ČR [8] 

 

2.2.6 Labsko-vltavská vodní cesta 

Splavný úsek toku Labe v České republice je rozdělen na 2 částí, první má uměle 

vytvořenou stabilní vodní hladinu kaskádou říčních stupňů, druhá část má přirozený spád, s 

hladinou odpovídající okamžitému průtoku v řece. Jedná se o úsek Ústí nad Labem -

Střekov po státní hranici v délce 40,4 km, na který navazuje na německé straně úsek od 

státní hranice do Magdeburku s délkou 279,9 km. V této celkové délce 320 km (v ČR 

40 km + 279,9 km na německé straně) má říční koryto přirozený spád, plavební dráha je 

pouze regulována, upravována bagrováním a lodní doprava závisí na okamžitém průtoku, 

který svou velikostí určuje hladinu a tedy splavnost řeky. [15]   

Další období je tedy spojeno s hledáním řešení splavnosti Labe, hlavně dolního toku 

od Střekova po státní hranice s Německem. V 90.letech byla zpracována studie EIA 

(dokument o posuzování vlivů na životní prostředí), kde se v první fázi počítalo 

s výstavbou dvou velkých jezů na Labi (v Dolním Žlebu a v Malém Březně). Právě Malé 

Březno mělo být zásadním jezem na Labi, které mělo umožnit splavnost toku Labe až do 

Německa. Předpoklad finančních nákladů na tyto jezy byl původně stanoven na 6-9 miliard 

Kč. [15]   

Obě zdymadla byla řešena v podstatě shodně a měla mít podobné parametry jako 

vodní dílo Střekov. V první etapě se navrhovala jen jedna komora 200 x 12 m, v projektu 

však mělo být pamatováno na místo pro dodatečnou výstavbu druhé plavební komory v 

případě zvýšení objemu přeprav. Jak u vodního díla Malé Březno, tak i Dolní Žleb se 

počítalo s výší hráze 12 m. Předpokládalo se, že vodní díla zajistí plavební hloubku 2,5 m. 

[15]   

Vzhledem k zásadním připomínkám ekologů došlo po roce 1992 k řadě změn a k 

návrhu nového řešení, které by negativní vlivy na životní prostředí částečně omezilo. Byla 

opuštěna ekologicky zcela neprůchodná lokalita Dolní Žleb a stupeň přemístěn o 4 km 
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blíže k Děčínu do lokality Prostředního Žlebu. Rozměry plavebních komor byly zvětšeny 

na 200 x 24 m pro jednu komoru, s místem pro dostavbu druhé komory se již nepočítalo. 

Byly doplněny rybí přechody. Návrh počítal u jezu Malé Březno se vzdutím o 3,3 m 

nižším než v předchozí variantě, u jezu Prostředního Žlebu měla být hladina o 1,8 m níže 

než ve variantě Vodního díla Dolního Žlebu. Rozdíl hladin při Q345 (průměrný průtok 

345dní v roce) měl být 5,1 m namísto původních 7,0 m. [15]   

Protože se obě lokality nacházejí v chráněných územích (CHKO České středohoří a 

CHKO Labské pískovce), byl třeba pro zahájení výstavby nutný souhlas správ obou 

oblastí. Ty ho však nedaly a ministerstvo životního prostředí odmítlo udělit výjimku ze 

zákona o ochraně přírody a krajiny, protože veřejný zájem výstavby jezů nepřevyšoval 

veřejný zájem ochrany přírody. Do hry se také dostaly ekonomické argumenty – jako 

neefektivní investici označil jezy i Nejvyšší kontrolní úřad, který kontroluje hospodárné 

využití veřejných prostředků. Po mnoha letech bojů nakonec zastánci výstavby museli 

ustoupit. Vláda poté vyzvala ministerstvo dopravy, ať připraví variantu splavnění, která 

bude o polovinu levnější. MD pojalo problém šalamounsky – navrhlo postavit pouze jeden 

jez v Děčíně. Prezentovalo ho jako nový projekt, přitom jde o původně plánovaný jez 

Prostřední Žleb, pouze posunutý zhruba o 500 metrů proti proudu. [15]   

Ministerstvo dopravy (MD) a životního prostředí (MŽP) se dohodla, že pokud se MD 

vzdá požadavku na dva jezy, MŽP jez v Děčíně opětovně posoudí. Toho se hned chytli 

zastánci jezu a začali šířit v médiích zprávy o tom, že je stavba již na spadnutí a nestojí nic 

v cestě. Což ovšem není pravda, MŽP dosud souhlas nevydalo. Někteří politici již dnes 

otevřeně deklarují, že až se postaví tento jeden jez, začne se s přípravou dalšího v Malém 

Březně, čímž popírají sami sebe (a především dohodu ministerstev). Přitom argumenty 

proti výstavbě jsou stále stejné – stavba poškodí životní prostředí a je neekonomická. [15]   

Snahou odpůrců jezů je nyní prosadit ke zvážení i další varianty splavnění, 

především nákup nových nízkoponorových lodí, prohrábky jako na německé straně, 

zavedení jednosměrného provozu a zvážení výstavby bypassů.  Cílem je pomoci plavbě 

bez ničení cenných ekosystémů v říční nivě. [15]   

Ředitelství vodních cest předložilo dokumentaci posuzování vlivů na životní 

prostředí (EIA) záměru Plavební stupeň Děčín (PS Děčín) Ministerstvu životního prostředí 
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již v srpnu 2010. To požádalo v květnu 2011 o doplnění. Toto doplnění již bylo v listopadu 

předáno Ministerstvu životního prostředí a očekává se vyjádření k tomuto dokumentu. [17] 

Pracovníci Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) a firmy Well Consulting - 

zpracovatele dokumentace EIA pro projekt výstavby plavebního stupně Děčín (PSD) - 

předali Ministerstvu životního prostředí doplněný materiál. Proces posuzování vlivů 

záměru výstavby klíčového jezu na Labi na životní prostředí tak pokračuje. [16] [18] 

2.2.6.1 Řeka Labe 

 Řeka Labe je jedna z největších řek a dá se říci i vodních cest celé Evropy. Řeka 

pramení v Krkonoších (Severní Čechy). Její délka je 1154 km, v Čechách pak 358,3 km. 

Celé povodí má rozlohu 144 055 km
2
, v České republice pak 49 933 km

2
. Labe má na 

svém soutoku s řekou Vltavou menší průtok, ale i přesto se Labe neoznačuje za její přítok. 

[19] 

2.2.6.1.1 Kilometráž 

Kilometráž řeky Labe vznikla v 19. století, kdy Vltava byla staničena po proudu. 

Labe se bralo jako navazující vodní cesta. Od Mělníka po proudu bylo staničeno od nuly. 

V období 30. let 20. století pokračovaly činnosti vedoucí ke splavnosti středního Labe a 

aby nemusel být přeznačen úsek pod Mělníkem, bylo celé střední Labe značeno od 

Mělníka, ale proti proudu. Dále roku 1938 bylo staničení vyznačeno až do Kolína. Poté 

bylo otočeno i staničení Vltavy do směru proti danému proudu, touto změnou se soutok u 

Mělníka stal nulovým bodem třetího úseku. [19] 

2.2.6.1.2 Průběh toku 

a)pramen: Pramení v nadmořské výšce 1387 m.n.m na Labské louce (v rašeliništi). 

poté pod Labskou boudou spadá Labským vodopádem do Labského dolu. [19] 

b)horní tok: Labe protéká úzkou Labskou soutěskou mezi městy Špindlerův Mlýn a 

Vrchlabí. Charakter krajiny je podhorský v oblasti mezi Vrchlabím až po Jaroměř, řeka zde 

teče směrem jihovýchodním. Mezi významnější přítoky horního toku lze považovat např.: 

Bílé Labe, Malé Labe, Čistou a Pilníkovský potok. Všechny zde zmiňované přítoky jsou 

levostranné. V blízkosti Dvora Králové nad Labem se nachází Les království, což je 

přehrada. [19] 
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V Jaroměři se do řeky Labe vlévá zleva řeka Úpa a nedaleko pod ní také řeka 

Metuje. Následně se údolí řeky velmi výrazně rozšiřuje a až po soutok s Ohří u Litoměřic 

se obecně nazývá Polabím. Dalšími levostrannými přítoky jsou Orlice v Hradci Králové, 

Loučná u Sezemic, Chrudimka v Pardubicích. Ve směru od Jaroměře po Pardubice má 

řeka Labe již jižní směr. Posléze se řeka Labe v Pardubicích stáčí k západu a tímto směrem 

pokračuje až do Kolína, zde znovu mění svůj směr k severozápadu. Tento směr si obecně 

zachovává až k Ústí nad Labem. Od Chvaletic (zde je přístav) je řeka velmi významně 

regulována. V oblasti mezi Pardubicemi a Mělníkem také přibírá několik menších 

levostranných přítoků jako Klejnárku, Výrovku, Doubravu a Výmolu. Prvním významným 

pravostranným přítokem je Cidlina. U tohoto soutoku se nachází národní přírodní 

rezervace Libický luh, který představuje největší souvislý komplex úvalového lužního lesa 

(500ha). V Nymburce se do Labe z pravé strany vlévá řeka Mrlina. U soutoku s Jizerou 

v blízkosti Staré Boleslavi se vyskytují lesy, ve kterých je i jeden ze zdrojů pitné vody pro 

Prahu. V okolí Mělníka se vyskytuje již zmiňovaný soutok Labe s Vltavou. Dalšími 

pravostrannými přítoky jsou Pšovka a Liběchovka, obě říčky tvoří hluboká údolí 

s rozsáhlými luhy. Širé Polabí, které je také úrodné uzavírá soutok Labe s Ohří. V oblasti 

od Lovosic se Labe noří do kaňonu, který se nazývá Černá brána (Porta Bohemica) a 

prochází celým Českým středohořím. V Ústí nad Labem řeka přibírá levostranný přítok 

Bílinu, v Děčíně poté zprava Ploučnici a v Hřensku také zprava Kamenici. Dále řeka Labe 

pokračuje sevřeným údolím až ke státní hranici s Německem u Hřenska, což je nejníže 

položený bod Čech (115 m.n.m.). Území České republiky Labe opouští hlubokou roklí 

tvořenou Labskými pískovci. [19] 

c)Německo: Na německé straně Labe pokračuje řeka údolím Saského Švýcarska přes 

Pirnu a to v severozápadním směru. Od Pirny se Labská kotlina začíná rozšiřovat, řeka 

protéká Drážďany (zde je šířka řeky okolo 100-150m). Labe protéká Míšní a poté vstupuje 

do Severoněmecké nížiny, kde vytváří četné meandry. Tyto meandry formují tok až do 

Hamburku. Labe dále protéká městy Torgau, Dessau. V této části se do řeky Labe vlévají 

dva nejmohutnější přítoky (levostranné) a to Mulda a Sála. Severním směrem od 

Magdeburgu se Labe propojuje plavebním kanálem s Havolou, dále teče severním směrem, 

který se po soutoku s Havolou mění na severozápadní. Těsně pře Hamburkem se řeka 

rozděluje na Severní a Jižní Labe. Severní Labe protéká přes Hamburský přístav. Jižná 

Labe se přístavu vyhýbá a umožňuje tak snadnější proplutí lodí přes město. Řeka dále 
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pokračuje a má ve své šíři okolo 300 - 500 m a poté se rozšiřuje až přechází v estuár (typ 

říčního ústí do moře). Obr. 16 nám ukazuje labskou vodní cestu.[19] 

Na české části řeky Labe se vyskytuje 112 mostů, 64 jezů, 24 plavebních komor, 2 

labské přehrady. [19] 

 

Obrázek 16: Mapa toku Labe [20] 

2.2.6.2 Vodní doprava na Labi 

Vodní doprava uskutečněná na Labi je doložena již od doby bronzové. Rozvíjela se 

moderní vodní doprava v období 18. století. Roku 1764 rakouská vláda zřídila plavební 

komisi, roku 1766 plavební fond a roku 1770 Plavební vodní ředitelství. Z Plavebního 

vodního ředitelství se později vyvinulo Ředitelství vodních cest. Roku 1777 císařovna 

Marie Terezie vydala tzv. Navigační patent, který nadřazoval plavbu i jiným způsobům 

využívání řeky. Splavné toky byly vyhlášeny za majetek státu, tímto krokem došlo k tomu, 
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že se stát zavázal k nesení všech nákladů za rozvoj a údržbu vodních cest. V Děčíně vznikl 

roku 1857 ochranný přístav. V období 1897-1913 se budovala široká škála zdymadel na 

Labi. Byla založena Komise pro kanalizování Vltavy a Labe v Čechách. Roku 1901 byl 

přijat Vodocestný zákon, ten umožňoval kanalizovat Labe z Mělníka do Střekova a 

splavnit Labe z Mělníka do Brandýse nad Labem. Roku 1936 bylo dokončeno realizování 

zdymadla u Střekova (Československo). Smlouvou z Versailles se plavba na Labi stala 

předmětem mezinárodní Labské komise (sídlo v Drážďanech). [20] 

Pro vodní dopravu je Labe splavné od Ústí do severního moře po Přelouč v celkové 

délce 950km, přičemž je plánováno splavnění až do Pardubic a to o dalších 24km. 

Do Hamburku je Labe splavné pro námořní lodě, po odbočení Labského laterálního 

průplavu je kanalizovaným tokem o třídě VIb mezinárodní klasifikace vodních cest. 

Posléze je proti proudu většina jeho toku regulována, Od Ústí nad Labem kanalizována. Po 

Mělník jde o vodní cestu třídy Va a po Přelouč neboli tako po Pardubice o vodní cestu 

třídy IV.  [20] 

2.2.6.3 Labská vodní cesta 

Labská vodní cesta existuje od říčního kilometru 973,5 (Kunětice) po říční kilometr 

951,2 (nadjezí zdymadla Přelouč).Od říčního kilometru  949,1 po říční kilometr 726,6 (to 

jsou státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené 

na vodní ploše Velké Žernoseky plavebními znaky. [21] 

Pro Českou republiku má Labská vodní cesta rozhodující význam. Díky sítě 

průplavů je napojena na celou Západní Evropu, Odru a tím i Baltské moře a novým 

průplavem Rýn – Mohan – Dunaj i na Balkán. Labe pramení na Jižních svazích Krkonoš 

(na Labské louce) ve výšce 1 384 m. Má dva prameny – Labský potok a Bílé Labe. 

Celková délka Labe je 1 171 km (z toho je 374,4 km na našem území). Z celkového povodí 

144 055 km
2
 patří České republice 51 399 km2

. [21] 

Kilometrování začíná nulou na Mělníku oběma směry, po proudu i proti proudu. Na 

hranicích s Německem začíná znovu od řkm (říční km) 0,00 a bere se v úvahu levý břeh. 

Celý úsek středního Labe z Chvaletic do Mělníka je splavný pro plavidla 1 200t, délky 

83m, šířky 11,5 m s ponorem 180cm (220cm). Od Chvaletic přes Kolín, Mělník do 

Střekova je Labe pomocí jezů a plaveb. komor kanalizována. Regulovaný úsek ze Střekova 

na hranice je úsek nejobtížnější s nedostatečnou plavební hloubkou, s kamenitým řečištěm 
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a nejužší plaveb. dráhou (je zde potřeba úsek kanalizovat,tato potřeba ovšem naráží na 

odpor ochránců přírody).  [21] 

Z plavebního hlediska lze Labe rozdělit: 

1. úsek – kanalizované Labe z Mělníka do Chvaletic   

2. úsek – kanalizované Labe z Chvaletic do Vrchlabí  

3. úsek – kanalizované Labe z Mělníka do Střekova  

4. úsek – regulované Labe ze Střekova na stát. hranice [21] 

2.2.6.4 Osud Labe 

Řeka Labe je jedinou spojnicí České kotliny (a části severní Moravy) se sítí 

evropských vodních cest. Tuto podstatu si uvědomovaly i předchozí generace. Významné 

regulační činnosti vrcholily v polovině 19. století, ale v několika suchých letech se 

prokázalo, že pro moderní plavbu už na české labské vodní cestě pouhé regulace nebudou 

stačit. Proto po několika letech příprav roku 1897 zahájila Komise pro usplavnění Labe 

výstavbu nízkých jezů a plavebních komor. Většina prací mezi Prahou a Lovosicemi byla 

hotova již roku 1915. Poté bylo vybudováno Masarykovo zdymadlo pod Střekovem a řada 

menších zdymadel na Labi od Mělníka na východ (po 1. světové válce). Do 2.světové 

války se již nestihlo dosáhnout Pardubic (v dnešní době je na Labi 26 plavebních stupňů).      

K těmto plavebním stupňům dnes chybí jediný a to u Přelouče. Nedokonale splavný úsek 

Labe zůstává také mezi Střekovem a státní hranicí. Labe tudíž není splavné od Přelouče do 

Střekova a ze Střekova na státní hranice s Německem. Labská vodní cesta od Přelouče do 

Střekova má spád 4 promile (což je 4 m/100 km). Ze Střekova na státní hranice má Labská 

vodní cesta spád 20 promilí (což je 20 m/100 km). [22] 

Řeka Labe je  řekou současnosti i budoucnosti, byla vždy předmětem lidského 

zájmu, ale teprve nedávno se také stala zdrojem různých představ o jejím využití. Nové 

problémy životního prostředí opravují pohledy na funkce řeky, zejména na její využití jako 

energetického zdroje a na její význam jako dopravní cesty. Proto projekt plavebních stupňů 

na Labi, v Malém Březně a Dolním Žlebu stal konfrontačním polem mezi zájmy 

ekonomickými a ekologickými (Dnes plánován pouze plavební stupeň v Děčíně). Každá 

zásah, který je proveden do režimu řeky je třeba činit uvážlivě a citlivě na základě 

odborných expertíz, projektů vypracovaných představiteli všech zainteresovaných oborů. 

Tito zástupci by měli o svých záměrech informovat veřejnost. Nedostatečná informovanost 
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o problémech týkajících se Labe a jeho intenzivnějšího využívání vedla ke vzniku 

iniciativy, která měla za cíl přiblížit názory odborníků a stanoviska širšímu okruhu lidí, 

kteří žijí v okolí řeky a kterým také záleží na budoucím obraze labského údolí. Tato 

iniciativa vzešla ze spojeného úsilí Společnosti přátel města Děčína AMICI DECINI, 

správy Chráněné krajinné oblasti LABSKÉ PÍSKOVCE a ekologického hnutí DĚTI ZEMĚ 

a jejím výsledkem se stalo uspořádání semináře v Děčíně roku 1993 (zúčastnilo se zde více 

než 50 odborníků). [22] 

Řeka Labe sama o sobě je jakýmsi citlivým ekosystémem a její význam je i doložen 

skutečností, že  protéká dvěma důležitými chráněnými krajinnými oblastmi- Českým 

středohořím a Labskými pískovci. Proto musí být přístup člověka v této oblasti citlivější 

(např. kvůli bohaté fauně a floře). Řeka Labe vytvářela si svůj tok vytvářela od nepaměti 

bez jakýchkoli zásahů. V České republice nelze budovat takový systém plavebních kanálů 

jako třeba v Německu, kde převládá rovinný povrch. V našich zemích to konfigurace 

terénu a vydatnost toků neumožňují v takovém rozsahu. [22] 

Labe jehož délka na území České republiky je 379 km, je významnou evropskou 

řekou s hospodářským využitím a důležitou krajinotvornou funkcí. Vodní tok plní funkci 

biokoridoru ovlivňujícího okolní ekosystémy a biotopy. Dodává vodu pro průmyslovou 

výrobu, chlazení v tepelných elektrárnách a zemědělské závlahy (celkem 1 mld.m
3
/rok). 

Labe je také velmi významnou dopravní cestou, protože jeho trasa sledovala hlavní směry 

přepravy zboží ve státě. Splavnění vodního toku bylo prováděno v souvislosti s kaskádou 

zdymadel, která zajišťuje potřebnou plavební hloubku. [22] 

Vodní toky Vltava a Labe patří odjakživa k nejvýznamnější vodní cestě na našem 

území. Labsko-vltavská vodní cesta a Baťův kanál na Moravě jsou jedinými splavnými 

úseky řek naší republiky. Celková délka splavných úseků činí 355 km a do dalšího rozvoje 

Ředitelství vodních cest ČR ročně investuje miliony korun.  

Vltava plní do Polabské Nížiny mnoho úkolů, v historii se jejího potenciálu energie a 

síly mnohokrát změnilo. Nejprve byla vodou nespoutanou a rychlou, postupně se ovšem 

nechala svázat jezy a mlýnskými náhody. Dalším hospodářským významem byla doprava. 

Za Karla IV. se stala řeka významnou vodní cestou, po které pluly vory a lodě až k soutoku 

s Labem a dále na sever do Hamburku až k severnímu moři. Dále na Vltavě byly budovány 

přehrady, jezy a hráze kvůli častým povodním, ke kterým docházelo. Tato vodní díla měla 
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vodu zadržovat. V minulém století došlo k několika zásadním změnám v koncepci 

splavnění Vltavy. Původní záměry splavnění Vltavy pro velké lodě byly zakončeny 

stavbou Štěchovické plavební komory ve 40. Letech 2.století. Následující změna ve 

prospěch využití energetiky znamenala na mnohých místech konec velké neboli nákladní 

plavby na Vltavě. Budována poté byla plavební zařízení pro menší lodě a ani ta nebyla na 

všech místech dokončena. V minulosti však byla dopravní kapacita velmi důležitá a řeka 

tento úkol dobře plnila. Na plavební zařízení přitom nebylo v projektech energetických 

staveb zapomínáno. Někde je jejich realizace dokončena. Někde na nutná plavební zařízení 

a plavební celky bohužel nezbyly finance. Funkční splavnost celého úseku je jako řetěz, 

kde jeden chybný článek znemožní používání celého díla. Dnes jsou dopravní a turistické 

možnosti Vltavy hlavně na jejím horním toku velmi omezené. Posun k nápravě přichází 

nyní. Ředitelství vodních cest ČR je organizací, která přímo navazuje na práci Ředitelství 

pro stavbu vodních cest, založeného nařízením ministerstva obchodu již roku 1901. Mezi 

jeho hlavní úkoly patřilo splavnění úseku Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Prahou. 

Od roku 1948 byla organizace na 50 let zrušena. Ukázalo se však, že potřeba koncepčního 

rozvoje a dalšího budování dopravní infrastruktury se bez podobné organizace neobejde a 

činnost Ředitelství vodních cest ČR byla rozhodnutím ministerstva dopravy a spojů v roce 

1998 obnovena. A právě plavbu na Vltavě zabezpečuje projekt nazývající se Dokončení 

Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou. Jeho realizace je 

složena ze 3 částí, které na sebe navazují. Ve směru toku jsou to úseky: Úsek I 

(České Budějovice - Hluboká nad Vltavou), Úsek II (Hluboká nad Vltavou - vodní dílo 

Hněvkovice), Úsek III (vodní dílo Hněvkovice - Týn nad Vltavou). Účelem těchto 

stavebních úprav je znovuotevření řeky pro lodě při zajištění plavebních hloubek 1,60 m 

v jihočeské Vltavě. Splavnost Vltavy tak bude prodloužena o 33 km. Zakončení projektu, 

které je plánováno na rok 2013 se jihočeská Vltava napojí na přehradní nádrž Orlík. V této 

době bude mít Vltavská cesta z Budějovic na Orlík již délku 93 km. S dobudováním 

plavebních zařízení na Orlíku a Slapech vznikne souvislá vltavská cesta napojena díky 

Labi na rozsáhlou síť evropských vodních cest. Stavby na Vltavě jsou zařazeny do 

harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v ČR. V září roku 2007 byl tento projekt 

vládou ČR schválen. Při jeho realizaci se počítá s vybudováním nutných staveb a 

dovybavením plavebními technologiemi.  
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Úsek I : (České Budějovice - Hluboká nad Vltavou), délka 8,9 km. Pod Jiráskovým 

jezem v Českých Budějovicích začínají první stavební práce prohrábkami dna řeky 

nutných pro otáčení lodí o délce až 43 m. Pod dlouhým mostem na levé straně řeky bude 

vybudováno molo Lanová loděnice-koncové přístaviště celého úseku vltavské cesty. Na 

toto místo navazují úpravy koryta řeky prováděné v rámci protipovodňové ochrany města 

státním podnikem povodí Vltavy. Jez v Českém Vrbném je dnes největší překážkou a 

projde nejrozsáhlejší stavební úpravou úseku I. Při stavbě tohoto jezu roku 1968 nebyla 

postavena plavební komora. Z tohoto důvodu bude vybudována nová plavební komora 

s klapkovými a deskovými vraty a čekací stání v obou rejdách. Musí být vyměněna 

železobetonových sektorů za ocelové duté, pohyblivé klapky. V prostoru nad současným 

jezem v místě původního koryta řeky bude na levém břehu vybudován ochranný přístav 

pro 23 malých plavidel a několik osobních lodí v tomto místě se uvažuje také o servisních 

službách. V okolí železničního přejezdu v Hluboké nad Vltavou budou realizovány říční 

prohrábky v délce 4 km (prohrábky nad jezem v Hluboké nad Vltavou). Řeka má v těchto 

místech malý spád a před vybodováním jezu v Hluboké v roce 1931 bylo skoro nemožné 

v období sucha loděmi tímto úsekem proplout.  

Úsek II: (Hluboká nad Vltavou-vodní dílo Hněvkovice - jez), délka 18,2 km. V místě 

nad jezem v Hluboké končí Vltava (romantická). Odtud až k soutoku s Labem je Vltava 

téměř všude změněná a svázaná kaskádou přehrad, které zajišťují energetickou zásobu. Jez 

v Hluboké má v současné době vorovou propust, která bude nahrazena novou plavební 

komorou se spádem 3 m. Přibližně 1 km pod jezem v Hluboké končí vzedmutí hladiny 

z přehradní nádrže vodního díla Hněvkovice. V této části je třeba provést ve zdrži 

Hněvkovického vodního díla prohrábky dna v délce 2 km.  

Úsek III: (vodní dílo Hněvkovice - Týn nad Vltavou), délka 5,6 km. Vodní dílo 

Hněvkovice bylo společně s jezem v Kořensku dokončeno v roce 1991 jako dosud 

významná stavba na Vltavě. Důvodem byla blízko se vyskytující jaderná elektrárna 

Temelín, která potřebuje mnoho technologické vody. Z tohoto důvody byly zatopeny 

v prostoru zdrže Hněvkovické přehrady některé vesnice a řeka zcela změnila svůj 

charakter. Vodní dílo bylo bohužel postiženo nedostatkem finančních prostředků na 

dobudování plavební komory a tak je v současné době dokončena pouze její betonová část, 

ta se musí zcela vybavit plavebními technologiemi. Plavební komora zde bude překonávat 

velký spád 15 m a bude tak po Štěchovické komoře druhou nejvyšší funkční plavební 
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komorou na Vltavě. Ve zdrži nad komorou je plánované malé servisní zázemí a čekací 

stání. V prostoru pod vodním díle Hněvkovice je dnes starý dvakrát lomený jez s vorovou 

propustí. Poslední zachovaný pevný jez pod Českými Budějovicemi je třeba částečně 

opravit a vybudovat plavební komoru se spádem 2 m pro překování rozdílu hladin. 

V místech pod jezem bude prohrábkou dna upraveno koryto řeky tak, aby byla dosažena 

potřebná plavební hloubka. Napuštěním vodního díla Orlík došlo ke vzedmutí hladiny, 

která zasahuje až do Týna nad Vltavou. Tím došlo ke zmenšení výšky mezi hladinou řeky 

a spodní části železného mostu z předminulého století. Mezi důležité parametry 

vybudování vodní cesty patří i zajištění minimální podjezdné výšky a z tohoto hlediska je 

most v současné době překážkou plavby. Pro plnohodnotné splavnění tohoto úseku bude i 

tento problém dořešen. Dobudováním a otevřením tohoto úseku se zlepší rekreační i 

dopravní potenciál celé oblasti. Znovusplavněním Vltavy a jejím prodlužování ve směru do 

vnitrozemí vznikne vltavská vodní cesta, která již byla provozována našimi předky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Měrka: Hodnocení vlivu vodní dopravy na životní prostředí v České republice 
 

2012                                                                                                                                    39 

 

3. Legislativa týkající se vnitrozemské vodní dopravy v EU a 

v České republice 

3.1 Dopravní politika České republiky 

Doprava patří mezi důležitá odvětví ekonomiky České republiky. Na dopravě závisí 

další odvětví. Můžeme také říci, že doprava je jeden z klíčových faktorů ekonomické 

výkonnosti státu. Má také význam pro mezinárodní vztahy. Uživatelem dopravy je každá 

fyzická či právnická osoba v různé míře. Poptávka po přepravě zboží, osob se neustále 

zvyšuje a úkolem veřejné správy je zajištění dostatečných podmínek právních a 

ekonomických pro poskytnutí veřejných služeb v dopravě i pro podnikání. V návaznosti na 

rozšíření Evropské unie vyžaduje společnost zvýšenou mobilitu osob i zboží a je nezbytné 

nutné vytvořit kvalitní napojení dopravních sítí ČR na evropskou dopravní síť v souladu se 

závazky vyplývající z členství EU. [10] 

Dopravní politika je základním strategickým dokumentem, který pro sektor dopravy 

deklaruje, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí vykonat na základě 

mezinárodních závazků, co chce učinit z pohledu společenských potřeb a co může učinit 

s ohledem na finanční možnosti. [10] 

V červnu roku 2005 došlo ke schválení nové dopravní politiky státu  a to přijetím 

usnesení č.822 Dopravní politika pro léta 2005-2013. Jedná se o období po vstupu České 

republiky do Evropské unie, a proto sleduje horizont programovacího období Evropské 

unie. Vychází z analýzy a hodnocení Dopravní politiky České republiky z roku 1998. [10] 

 

Národní dopravní politika vychází ze zdrojů: [10] 

· Bílá kniha EU: Evropská dopravní politika pro rok 2010 

· Dopravní politika ČR z roku 1998 

· SWOT analýza zpracovaná ministerstvem dopravy v přípravné fázi v prosinci 2002  

· Strategie udržitelného rozvoje ČR 

 

Rozvojem lodní dopravy vyvstala potřeba a také nutnost řídit tento druh dopravy a 

uvedení plavidel týkajících se provozu, stavby lodí, jejich vybavení apod. Zákony i 

vyhlášky jsou v posledních letech často upravovány. [10] 
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3.1.1 Strategie udržitelné dopravy 

V posledních letech dochází k rychlému nárůstu objemu dopravy a poptávky po 

dopravě. Díky tomu se do popředí zájmu vládních představitelů České republiky dostává 

problematika spojená s její udržitelností. Strategie udržitelné dopravy je nedílnou součástí 

strategie  udržitelného rozvoje. Tato strategie udržitelného rozvoje v České republice 

vychází z lisabonského summitu, který se konal v březnu roku 2000. Základním časovým 

horizontem této strategie byl rok 2014. [10] 

Udržitelná rozvoj jako pojem byl poprvé definován a ujasněn ve zprávě Světové 

komise pro životní prostředí a rozvoj „Naše společná budoucnost“ z roku 1987. V dnešní 

době je za všeobecnou definicí udržitelného rozvoje považována tato: „Je to takový rozvoj, 

který zajistí naplnění potřeb současné společnosti, aniž by ohrozil možnost splnění potřeb 

příštích generací. Neboli je to ekonomický rozvoj, který nezničí základnu přírodních 

zdrojů a životní prostředí.“ Česká legislativa definuje pojem udržitelného rozvoje v §6 

zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí, a to takto: „Trvale udržitelný rozvoj 

společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a za-

chovává přirozené funkce ekosystémů.“ Můžeme také říci, že trvale udržitelná rozvoj 

směřuje k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a 

k vytvoření předpokladů pro kvalitní život budoucích generací. [10] 

3.1.1.1 Udržitelná doprava 

Je to taková doprava, která vytváří podmínky pro přemisťování osob a nákladů, které 

na jedné straně je funkční, ekonomické, bezpečné a na straně druhé není v rozporu 

s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů. Udržitelnost dopravy je velmi důležitá pro 

omezení negativních účinků dopravy na životní prostředí a jiných souvisejících externalit, 

kterými můžou být například dopravní nehody. Ve městech souvisí především s dělbou 

přepravy mezi veřejnou a individuální dopravou, souvisí také se zajištěním bezpečnosti 

dopravy a snížením vlivů dopravy na životní prostředí. [10] 

V rámci Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie schválenou Evropskou radou 

roku 2006, je cílem udržitelné evropské dopravy snížení emisí skleníkových plynů a 

znečišťujících látek a také prosazení druhů dopravy šetrným k životnímu prostředí (vodní 

doprava). Za účelem udržitelnosti dopravy byly vypracovány některé strategické 
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dokumenty, ty vychází především z dokumentu vypracovaném Evropskou unií. Tímto 

dokumentem je Bílá kniha: Dopravní politika Evropské unie pro rok 2010-čas rozhodnout. 

[10] 

3.1.2 Swot analýza dopravy 

Jedná se o metodu, pomocí níž je možno určit slabé a silné stránky, příležitosti a 

hrozby spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou 

apod. Jedná se o metodu analýzy, která je užívána v marketingu, ale i při analýze a tvorbě 

politik. Díky této analýzy je možné komplexně vyhodnotit funkčnost celku, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. Tato analýza je součástí strategického a 

dlouhodobého plánování společnosti. [11] 

Mezi silné stránky dopravy patří:  

· Velká hustota silniční a železniční sítě  

· Existující síť přístavů vnitrozemské vodní dopravy  

· Zavádění integrovaných dopravních systému v městských aglomeracích  

· Prudký nárůst podílu vozidel s katalyzátorem na celkovém počtu vozidel  

· Systémy hromadné dopravy s vysokým přepravním výkonem  

· Zlepšování technického stavu vozidel  

· Mírně stoupající výkony kombinované dopravy  

· Začlenění mezinárodních celosvětových i regionálních environmentálních úmluv  

[10] 

Mezi slabé stránky dopravy patří:  

· Chybějící úseky dálnic a rychlostních silnic  

· Absence silničních obchvatů obcí  

· Nevyhovující stav a nedostatečná údržba dopravních cest  

· Nedostatek finančních na rozvoj infrastruktury a obměnu vozidlového parku  

· Rostoucí negativní vlivy dopravy na životní prostředí  

· Nedostatečné využití kombinované dopravy  

· Trvalý růst silniční přepravy ( osobní i nákladní)  
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· Pokles podílu železniční přepravy na celkové přepravě  

· Nerovné ekonomické podmínky pro hromadnou a individuální dopravu  

· Nízký zájem o hromadnou dopravu  

[10] 

Příležitosti dopravy jsou: 

· Výhodná poloha země  

· Rozvoj kombinované dopravy  

· Podpora městské a místní hromadné dopravy a regionální a místní železniční 

dopravy  

· Zavádění nových technologií (např. biopaliva)  

· Využití obnovitelných zdrojů (rostlinné biomasy, dříví, spalitelné složky odpadů)  

· Průchod transevropských koridorů přes území ČR, šetrných k životnímu prostře-dí 

a lidskému zdraví  

· Využití informačních technologií, zavádění inteligentních dopravních systémů  

[10] 

Mezi hrozby v oblasti dopravy můžeme považovat:  

· Pokles podílu hromadné městské dopravy a železniční dopravy  

· Nárůst podnikatelské a individuální automobilové dopravy  

· Zhoršení stavu životního prostředí, zejména ovzduší  

· Zahlcení a přetížení dopravních komunikací v obcích a městech nákladní a 

individuální automobilovou dopravou  

· Nedostatek finančních prostředků na údržbu a rozvoj dopravní sítě  

[10] 

3.1.3 Kombinovaná doprava 

Jedná se o typ dopravy, která je založena na využívání různých druhů přeprav 

takovým způsobem, aby byla přeprava efektivní a co nejšetrnější k životnímu prostředí. 

Kapacita silniční dopravy od roku 1995 stále rapidně roste, což má za následek růst 

dopravního zatížení celostátních i místních komunikací a tímto i spojené negativní vlivy na 

životní prostředí. V České republice je vhodný základ pro další rozvoj kombinované 

dopravy. Je zde možnost, která se velmi nabízí a tím je využití železniční sítě a vodních 
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cest. V současné době se kombinovaná doprava podílí na přepravních výkonech málo a 

rozvíjí se pouze v oblasti dálkové dopravy do velkých námořních přístavů. (V současné 

době je na našem území nejvíce vyžadována a používána silniční a železniční doprava). 

[10] 

3.1.4 Současné priority a cíle dopravní politiky 

Globálním cílem dopravní politiky je vytvoření podmínek pro zajištění kvality 

dopravy, která se zaměřuje na její ekonomické, sociální a ekologické dopady v souvislosti 

s udržitelným rozvojem. Dalšími prioritami jsou položení reálných základů pro jakési 

nastartování změn poměrů mezi jednotlivými druhy dopravy. [10] 

V současné době je hlavním úkolem a prioritami Dopravní politiky České republiky 

zajištění:  

· Rovných podmínek v přístupu na dopravní trh 

· Kvalitní dopravní infrastruktury umožňující hospodářský růst 

· Financování v sektoru dopravy 

· Podpory rozvoje dopravy v regionech 

· Omezení vlivů dopravy na životní prostředí 

[10] 

Dopravní politika byla kladně vyhodnocena jako první strategický dokument na 

národní úrovni v České republice v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí dle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. procesem SEA - strategické 

posuzování vlivů na životní prostředí), včetně prvního vyhodnocení vlivů předkládané 

koncepce na lokality soustavy NATURA 2000. Schválením tohoto dokumentu jsou 

vytvořeny základní předpoklady pro čerpání prostředků z fondu Evropské unie 

v programovacím období 2007-2013. Právě dopravní politika hraje důležitou roli při tvorbě 

práva České republiky. [10] 
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3.2 Vnitrozemská vodní doprava a její postavení v dopravní politice 

Problematika týkající se vodní dopravy je z hlediska legislativy upravována zákonem 

č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 61/2000 

Sb., o námořní plavbě a řadou dalších vyhlášek a nařízení. [10] 

3.2.1 Struktura cílů a priorit dopravní politiky vnitrozemské vodní dopravy: 

Vnitrozemská vodní doprava se podílí na přepravním výkonu jen z malé části. 

Vzhledem k přepravním vzdálenostem má Česká republika perspektivu z větší části 

zejména mezinárodní doprava po labské vodní cestě. Tento typ dopravy působí jako 

cenový regulátor, je však na území České republiky omezena úsekem s omezenou 

splavností mezi Ústí nad Labem a státními hranicemi s Německem. Provoz vodní cesty má 

ovšem v porovnání s ostatními druhy dopravy velmi malé vlivy na životní prostředí a je 

velice bezpečný. Toto jsou hlavní důvody proč podporovat rozvoj tohoto druhu dopravy a 

vyváženě využít této vodní cesty vyřešením problému splavnosti mezi Pardubicemi a státní 

hranicí k požadavkům na ochranu životního prostředí. [10] 

 Hlavními úkoly dopravní politiky v oblasti vnitrozemské vodní dopravy jsou:  

· Řešení problémů splavnosti na dopravně využívaných vodních cestách i dalších 

vodních cestách, kde modernizace a rozvoj je v zájmu veřejném 

· Vytvoření nového právního režimu provozování veřejných přístavů včetně 

stanovení standardů jakosti pro přístup na trh přístavních služeb 

[10] 

3.2.2 Zákony, vyhlášky, nařízení a dohody vztahující se k vnitrozemské plavbě 

3.2.2.1 Vnitrozemská plavba v ČR 

Hlavním zákonem, který je nutno zmínit a je pro vnitrozemskou vodní dopravu 

základem je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání  vodních  zdrojů a pro zachování i  zlepšení  jakosti  povrchových  a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování  nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl v  souladu s právem Evropských společenství. Účelem 
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tohoto  zákona  je  též  přispívat  k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a  k  

ochraně  vodních  ekosystémů  a  na  nich  přímo závisejících suchozemských ekosystémů. 

Zákon se například zmiňuje v § 7- Užívání povrchových vod k plavbě, odstavci (2), o tom 

jak jsou provozovatelé plavidel povinni vybavit svá plavidla potřebným zařízením k  

akumulaci  odpadních  vod  a  řádně  je provozovat, pokud při jejich užívání nebo provozu 

mohou odpadní vody  vznikat,  a  jsou povinni  zabránit  únikům odpadních vod a 

závadných látek z plavidel do vod povrchových. [10] 

V odstavci (5) § 7- Užívání povrchových vod k plavbě, se zákon o vodách zmiňuje, 

že na ochranných vodních pásmech zdrojů I.stupně a na nádržích určených povolením 

nebo rozhodnutím vodoprávního úřadu je pro chov ryb plavba plavidel se spalovacími 

motory zakázána. Nejde-li o významné dopravní cesty. Zákon se zde zmiňuje o užívání 

povrchových vod tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů rekreace, jakosti vod a vodních 

ekosystémů, bezpečnosti osob a vodních děl. [10] 

Část V. zákona o vodách obsahuje změnu zákona č. 114/1999 Sb., o vnitrozemské 

plavbě. [10] 

Zákon č. 114/1995 Sb. O vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon upravuje podmínky provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách a 

pravomoc a oblast působnosti jednotlivých ministerstev a jiných správních úřadů na tomto 

úseku. [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním 

provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších 

předpisů. [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na 

vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů. [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a 

obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů. [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k 

provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, ve znění pozdějších předpisů. 

[12] 
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Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu 

na vnitrozemských vodních cestách . [12] 

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 128/1976 Sb., o cejchování lodí 

vnitrozemské plavby - Účinnost od 1.1.1977 (vyhlášena v částce č. 26/1976 Sb.) [12] 

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád 

plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské federativní 

republiky, ve znění pozdějších předpisů.(ve znění vyhlášky MD č. 223/1995 Sb.). [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravních spojů č. 149/2001 Sb., o rekreačních jachtách. 

[12] 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a 

vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a 

podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů. [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v 

Říčních informačních službách . [12] 

Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační 

plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní 

skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů. [12] 

K ochraně ovzduší se vztahuje směrnice evropského parlamentu a rady 97/68/ES , o 

sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných 

znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční 

pojízdné stroje. Tuto směrnici rozšiřuje směrnice 2004/26/ES  na lokomotivy a plavidla 

vnitrozemské plavby. Tato směrnice zpřísňuje platné emisní normy, stanovuje prostředky, 

jak zlepšit postupy testování nových motorů před jejich uvedením na trh. Zavádí také logo, 

které na trhu výrobce, jež splní požadavky před stanovenou lhůtou. [13] 

V roce 2005 připadlo v EU-15
2
 na lodní dopravu 39% emisí SO2 

(námořní+vnitrozemská vodní doprava). [13] 

 

                                                 
2
 Rakousko, Belgie Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko,  Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, 

Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. 
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3.2.2.2 Námořní plavba ČR 

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravních spojů č. 271/2000 Sb. o podpoře státu k 

provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání 

v zahraničí. [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravních spojů č. 272/2000 Sb. o ověřování pravosti 

podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě. [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravních spojů č. 278/2000 Sb. o námořním rejstříku a 

dokladech námořních plavidel. [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravních spojů č. 315/2000 Sb. o technickém a záchranném 

vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty. [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravních spojů č. 378/2000 Sb. o poplachové činnosti na 

námořní obchodní lodi. [12] 

Nařízení vlády ČR č. 412/2000 Sb. o poplatku za právo plout pod státní vlajkou ČR. 

[12] 

Vyhláška Ministerstva dopravních spojů č. 450/2000 Sb. o kapitánském slibu, 

zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, 

námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě. [12] 

Vyhláška Ministerstva dopravních spojů č. 25/2001 Sb. o pravidlech bezpečnosti 

práce na námořní obchodní lodi. [12] 

3.2.3 Koncepce EU a ČR 

Vodní doprava patří z hlediska udržitelného rozvoje a mobility k důležité oblasti 

zájmu EU. Evropská komise jí přisuzuje velkou důležitost, předpokládá se také její růst 

v oblasti ekonomiky. [14] 

Labsko-vltavská vodní cesta se řadí do sítě mezinárodních vodních cest. Provoz 

dopravních sítí se řídí mnohostrannými a dvoustrannými dohodami a předpisy 

mezinárodního významu. [14] 

Pro nákladní dopravu pouze jediná vodní cesta u nás je labsko-vltavská soustava, 

která je zahrnuta do národních strategických a rozvojových programů a dokumentů. [14] 
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Tyto dokumenty se zabývají v oblasti rozvoje a provozu vodní dopravy, udržitelným 

rozvojem a životním prostředím. [14] 

Přehled dokumentu (viz níže). Dokumenty jsou rozděleny na mezinárodní a 

evropské, národní a regionální (podle významnosti). [14] 

3.2.3.1 Mezinárodní a evropské dokumenty 

Největší význam závazků mají mezinárodní dohody a také cíle, které vycházející 

z evropské politiky. V těchto dokumentech jsou obsaženy strategie a záměry z pohledu 

rozvoje evropského společenství. [14] 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004 se mění 

a doplňuje rozhodnutí č. 1692/96/ES. [14] 

Labská vodní cesta je součástí dopravní sítě TEN-T
3, kde jsou uvedeny rozhodnutí, 

na kterých je závazné pro Českou republiku odstranění úzkých míst po přistoupení k EU. 

Podle rozhodnutí má být TEN-T vytvořena do roku 2020. [14] 

Vodní cesty (vnitrozemské), jež jsou součástí sítě TEN-T, se musí shodovat s 

minimálními technickými požadavk , které jsou pro třídu IV vodních cest. [14] 

- Program TEN-T je určený pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Rozhodnutí č. 

1692/96/CE Evropského parlamentu a Rady z 23. července 1996, ve znění po úpravě 

Rozhodnutím č. 884/2004 Evropského parlamentu a Rady z 29. dubna 2004. Cílem 

programu TEN-T je zajistit soudržnost, propojení a interoperabilitu (schopnost systému 

vzájemně spolupracovat) na trans-evropské dopravní síti, jakožto i přístup k ní. Finanční 

prostředky z programu TEN-T jsou určeny všem členským státům EU.  [14] 

Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu 

(AGN) 

Jedná se o dohodu, která představuje koordinovaný plán, jehož cílem je rozvoj a 

výstavba celé sítě vnitrozemských vodních cest v Evropě. Touto dohodou se určuje síť 

vodních cest vnitrozemských (mezinárodního významu). Evropské státy se touto dohodou 

zavazují k přizpůsobení své vlastní vodní cesty a přístavů, které jsou zařazené do této sítě. 

                                                 
3
 Transeveopská dopravní síť (Trans-European Transport Networks) 
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Na základe sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 163/1999 Sb. se tato dohoda stala 

součástí  právního systému v České republice [14] 

Do této sítě se řadí řeka Labe po Pardubice (označena E 20), dále také řeka Vltava od 

Mělníka po Slapy jako odbočka E 20–06. Přístavy mezinárodního významu v České 

republice jsou Mělník, Praha, Děčín a Ústí nad Labem. [14] 

Bílá kniha EU: Evropská dopravní politika do roku 2010 – čas rozhodnout 

Dopravní politika v Evropě uvádí opatření, která jsou nutná pro realizaci rozvoje 

vnitrozemské vodní dopravy (účelem je vytvoření udržitelného dopravního systému, který 

je schopen vyhovět zvyšujícím se přepravním potřebám. Hlavní přednosti lodní dopravy 

jsou v oblastech:  

· energetické efektivnosti 

· nízké hlukové zátěži 

· malých požadavcích na zábor krajiny 

· vysoké bezpečnosti 

 [14] 

Situace z pohledu kapacity na vnitrozemských vodních cestách byla zhodnocena jako 

nevyužitá. Opatření, která byla navržená mají zajistit spolehlivost, přístupnost a také 

efektivitu vodních cest na našem území. Např.: při odstranění úzkých hrdel na vodních 

tocích dojde ke znovuoživené vodních cest, kde v posledních letech docházelo k poklesu 

dopravního výkonu. Dojde také k napojení na řeky a přístavy mezinárodního významu a 

rozvoje infrastruktury pro následnou překládku. [14] 

Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plyn

Protokol nabyl v platnost dne 16. února 2005 a zavazuje smluvní strany ke snížení 

emisí skleníkových plynu pro období 2008–2012 z úrovně roku 1990. Cíl pro Evropskou 

unii a Českou republiku je redukce o 8 %. Přesunutí přepravovaného objemu zboží ze 

silniční dopravy na dopravu vodní a využívání energie získané z vody pomáhá jeho 

naplňování. Bílá kniha Evropské unie je o budoucnosti v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie. Bílá kniha stanoví strategii a akční plán, který vede ke zvýšení podílu energie 

z obnovitelných zdrojů až na dvojnásobek - celková hrubá produkce energie z 6 na 12 % 

(do roku 2010). [14] 
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Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu „NAIADES“ 

Dne 17.1.2006 přijala Evropská komise Integrovaný evropský akční program pro 

vnitrozemskou vodní dopravu NAIADES (Navigation And Inland Waterway Action and 

Development in Europe). Tento akční program obsahuje doporučení kroků, které by mělo 

učinit společenství, jednotlivé členské státy a dotčené strany v letech 2006-2013. Cílem 

celého programu je podpoření vnitrozemské vodní dopravy, která je šetrná a bezpečná 

k životnímu prostředí a může výrazně pomoci přechodu na jiné způsoby dopravy a 

usnadnit problémy se zahlcením a přetížením, které se vyskytují u ostatních druhů doprav. 

Integrovaný evropský akční plán NAINADES věnuje pozornost podpoře modernizace a 

inovace lodního parku plavidel vnitrozemské vodní plavby. Základním cílem je 

zefektivnění užívání plavidel, zvyšování úrovně bezpečnosti přepravy a snižování vlivů 

vodní dopravy na životní prostředí. Tyto cíle by měly být dosaženy díky speciálních 

programům za účelem modernizace a inovace plavidel (př.: efektivnější spalovací motory 

nebo také úpravy lodních nákladových prostorů). Součástí Integrovaného evropského 

akčního plánu NAIADES je podpora přestavby a modernizace stávajících plavidel. [14] 

Evropská unie se zavázala k dosažení cíle a to převedení dopravy na méně 

energeticky náročnou. Převedení na čistší a bezpečnější druhy dopravy. Vnitrozemská 

vodní doprava je tak volbou číslo jedna. Konečná zpráva Evropského parlamentu ze dne 

21.9.2006 o podpoře vnitrozemské vodní dopravy je kladen důraz na začlenění 

vnitrozemské plavby do multimodálního dopravního řetězce. Tím by mělo dojít ke zvýšení 

konkurence schopnosti vodní dopravy. Evropská komise vyzývá členské státy, aby 

poskytovaly pobídky ve vnitrozemské vodní dopravě zaváděním a využíváním motorů 

účinnějšími z hlediska spotřeby pohonných hmot a šetrnějších k životnímu prostředí. Tím 

by se zlepšila energetická účinnost tohoto druhu dopravy. Program podpory pro 

modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy ČR je v souladu se strategií 

Společenství v oblasti rozvoje vnitrozemské vodní dopravy a naplňuje většinu cílů 

programu NAIADES.  [14] 

Navržený program Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy je 

navržen jako prováděcí dokumentace za účelem naplnění cílů stanovených ČR v rámci 

Operačního programu doprava. [23] 
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Cíle programu modernizace plavidel v České republice jsou: 

· Zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí snížením emisí plynných 

znečišťujících látek a částic ze spalovacích motorů. 

· Převedení části přeprav zboží na vnitrozemskou vodní nákladní dopravu 

· Zvýšit bezpečnost vnitrozemské vodní nákladní dopravy což povede ke snížení 

potencionálních ekologických škod. 

[23] 

Co se týče věcných cílů programu : 

Hlavními cíli jsou: 

· Zlepšení životního prostředí za snížení emisí plynných znečišťujících látek a částic 

ze spalovacích motorů (pohonné jednotky plavidel a pomocných motorů) 

· Zvýšení multimodality (více způsobů využití) nákladní přepravy vnitrozemské 

plavby v případech kdy se nejedná o kombinovanou dopravu (kdy se nejedná o 

přepravu zboží v jedné přepravní jednotce o délce nejméně 5,9 m). -ve velkém 

kontejneru, odvalovacím kontejneru. 

· Převedením části přeprav ze silniční nákladní dopravy na vodní se odlehčí přetížení 

silniční infrastruktuře. Dojde také ke snížení výfukových plynů ze silniční nákladní 

dopravy a také se docílí snížení nehodovosti, kterou silniční doprava způsobuje. 

· Modernizace plavidel (možno také dovybavení)- navigačními systémy, 

dokormidlovací zařízení (usnadní kormidlování plavidla), výměna obšívek plavidla 

a výměna dřevěných podlah nákladního prostoru (zkvalitnění a zpevnění lodního 

tělesa). Tímto dojde ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby. Tyto cíle sníží 

potenciální ekologické škody. 

[23] 

Věcné cíle budou dosaženy realizací investičních akcí k dosažení parametrů a 

naplnění indikátorů, které jsou uvedeny v dokumentaci jednotlivých podprogramů. Každý 

kdo bude chtít přijmout tuto podporu, bude muset splnit indikátory. Na tomto základě se 

bude program modernizace plavidel vyhodnocovat. [23] 
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Evropská strategie Doprava šetrnější k životnímu prostředí (The Greening Transport  

Package) 

Jedná se o strategii z června roku 2008, která podporuje vodní dopravu sumarizací 

všech iniciativ Evropské unie zaměřených na snížení podílu dopadu dopravy na životní 

prostředí. Tato strategie navrhuje zahrnout do ceny dopravy i externí náklady.  To je ovšem 

v dnešní době globální recese neprosaditelné. [14] 

Mezinárodní plán oblasti povodí Labe 

Mezinárodní plán oblasti povodí Labe byl zpracován podle článku 13 Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Mezinárodní komisí pro ochranu Labe 

(MKOL) jako jednotný dokument pro mezinárodní oblast povodí Labe, která zasahuje na 

území čtyř členských státu EU – České republiky, Německa, Rakouska a Polska. Prognóza 

vývoje užívání vody do roku 2015, kde je uvedeno, že připravovaným projektem podle 

návrhu Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 – 2013 je také zlepšení plavebních 

podmínek na Labi mezi Střekovem a státní hranicí se SRN. [14] 

3.2.3.2 Národní dokumenty 

Národní a regionální cíle navazují na mezinárodní dohody a politiky. Tyto 

dokumenty berou v ohled na potřeby státu, krajů a místních samospráv [14]: 

Usnesení vlády České republiky č. 337 ze dne 23. 3. 2005 

Od roku 1996 se vláda zabývá problematikou zlepšení plavebních podmínek a vodní 

dopravou. Usnesením č. 337/2005 ze dne 23.3. 2005 uložila 1. místopředsedovi vlády a 

ministru dopravy povinnost zajistit ve vzájemné spolupráci s ministrem životního prostředí 

zpracování nového technického řešení, které zajistí zlepšení plavebních podmínek na 

dolním toku Labe prostřednictvím výstavby Plavebního stupně Děčín. [14] 

Usnesení vlády České republiky č. 1064 ze dne 19. září 2007 

Vláda České republiky ve svém usnesení č. 1064 ze dne 19. září 2007 schválila 

harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013. Harmonogram 

obsahuje projekty v oblasti silniční a železniční infrastruktury. V oblasti vodní dopravy 

tento harmonogram obsahuje realizaci projektu Plavebního stupně Děčín. [14] 
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Strategie udržitelného rozvoje České republiky (SUR) listopad 2004 

Cílem strategie je dosažení udržitelného rozvoje České republiky pomocí cílů a 

nástrojů, které omezí nerovnováhu mezi jednotlivými pilíři udržitelnosti - ekonomickým, 

environmentálním a sociálním. Cílem strategie je zaručení nejvyšší dosažitelné kvality 

života pro současnou generaci a také vytvoření předpokladů pro kvalitní život budoucích 

generací. Časový horizont celé strategie je rok 2014. Z hlediska vodní dopravy, na kterou 

se strategie také zaměřuje, tento druh dopravy uvádí z pohledu emisí a energetické 

náročnosti jako šetrnější k životnímu prostředí, než dopravu silniční nebo železniční. Dále 

se studie zabývá zvyšováním podílu spotřeby obnovitelných zdrojů energie. [14] 

Strategie hospodářského růstu České republiky 2005–2013 (SHR) 

Cílem celé strategie je přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky 

rozvinutějších zemí EU za dodržení principů udržitelného rozvoje do roku 2013 (měřeno 

ukazatelem hrubého domácího produktu/ 1 obyvatele). Cíle pro projekt PS Děčín jsou 

obsaženy v pilíři Infrastruktura, kde je doporučeno „optimalizovat labskou plavební cestu“. 

[14] 

Státní politika životního prostředí České republiky 2004–2010 (SPŽP) 

SPŽP je referenční dokument pro sektorové i regionální politiky z hlediska životního 

prostředí. Svou působnost zaměřuje také na zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů. Dokument vodní dopravu přímo nezmiňuje, ale její rozvoj doporučuje v těchto 

bodech v kapitole 5. Doprava: 

· podporovat změnu podílu osobní i nákladní přepravy ve prospěch environmentálně 

šetrnějších druhu doprav-(zde je myšlena i vodní doprava) 

· podporovat výraznější podíl ekologicky šetrných druhu dopravy v rámci regionu 

· snižovat spotřebu neobnovitelných zdrojů energie v resortu dopravy 

· realizovat programy, které budou vést ke snižování emisí z dopravy 

· zaměřit pozornost na zvyšování bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí 

· pokračovat v postupné internalizaci externích nákladu z dopravy a vytvářet tak 

rovné podmínky v dopravě 

· ve výdajích z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury zohledňovat 

environmentální hlediska  

[14] 
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Dopravní politika České republiky pro léta 2005–2013 

Dokument Dopravní politika pro léta 2005–2013 je základním koncepčním 

dokumentem České republiky stanovující hlavní směry vývoje dopravního sektoru. 

Celosvětovým cílem dopravní politiky je vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy 

zaměřené na její sociální, ekonomické a ekologické dopady v rámci udržitelného rozvoje a 

položení reálného základu pro nastartování změn rozdělení mezi jednotlivými druhy 

dopravy. [14] 

Relevantní indikátory Dopravní politiky ČR ve vztahu k Plavebnímu stupni Děčín jsou 

především : 

· Výkony ve vnitrozemské vodní dopravě v tkm (limit: do roku 2010 zvýšení o 100 

%, do roku 2015 o 150 %, musí dojít k rychlému zastavení poklesu a přechodu k 

růstu). 

· Počet plavebních dní v roce na labsko-vltavské vodní cestě (limit: do roku 2013 

345 dní v roce). 

[14] 

Státní energetická koncepce, 2004 (SEK) 

Tato koncepce se řadí k základním součástem hospodářské politiky České republiky. 

Státní energetická stanovuje cíle, jichž chce stát dosáhnout při ovlivňování vývoje 

energetického hospodářství. [14] 

Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe 

Plánování v oblasti vod v České republice je prováděno podle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky ze dne 23. října 2000, která nabyla účinnosti dne 22. prosince 2000, která byla 

začleněna do českého právního řádu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonu. 

Plánování v oblasti vod probíhá v šestiletých cyklech od roku 2009, kdy vstoupily v 

platnost první plány povodí. Pořizovatelem Plánu oblasti povodí (POP) Ohře a dolního 

Labe je Povodí Ohře. Plavební stupeň Děčín je v aktuálně platném POP uveden v části B 

jako opatření k uspokojení požadavku na užívání vod pro plavbu a zároveň v části D jako 

protipovodňové opatření. [14] 
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Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků 

Vláda se shodla společně se sociálními partnery na 38 bodech při příležitosti jednání 

Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 2. února 2010. Tyto body mohou 

napomoci zlepšení ekonomicko-sociálního prostředí v České republice a nastartovat 

ekonomický růst. Tento návrh obsahuje soubor opatření, kdy jejich realizací bude možné v 

krátkém časovém období zpomalit negativní důsledky krize a znovu nastartovat 

ekonomický růst. [14] 

Bod č. 15 tohoto dokumentu zní takto: „Vytvořit podmínky pro přijetí konečného 

rozhodnutí ve věci zlepšení plavebních podmínek na Labi prostřednictvím výstavby 

plavebního stupně Přelouč a Děčín – výstavba jezu na Labi (viz rovněž usnesení vlády ze 

dne 23. 3. 2005 č. 337).“ Tento dokládá, že podpora vnitrozemské plavby má velký 

ekonomický význam. [14] 

3.2.3.3 Regionální dokumenty 

Strategie udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji pro léta 2006–2020. Strategie 

udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006–2020 vychází ze současné situace v daném 

regionu a jako jeden ze základních cílů stanovuje snížení podílu přepravního výkonu 

silniční nákladní dopravy na přepravních výkonech celkových. [14] 

Program rozvoje Ústeckého kraje 

Program rozvoje Ústeckého kraje je stimulační nástroj, kterým se krajská 

samospráva pokouší ovlivnit ostatní organizace a také instituce rozvoje regionálního, aby 

docházelo k připravování a realizování projektů, které budou v zájmu celého kraje. První 

kapitola dokumentu obsahuje předpoklad zlepšení plavebních podmínek vodní dopravy na 

Labi a následný přesun části přepravního objemu ze silnic na vodní cestu. Dokument dále 

jedná a předpokládá o výstavbě malé vodní elektrárny, která bude realizována při stavbě 

PS Děčín. [14] 
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Územní energetická koncepce Ústeckého kraje 

Územní energetická koncepce Ústeckého kraje mezi způsoby, které jsou reálné z 

hlediska využití vodní energie uvádí výstavbu nové vodní elektrárny spolu s plavebním 

stupněm (novým jezem), mezi vhodnými vodními toky na našem území uvádí i Labe -

zejména její dolní tok. [14] 

3.2.4 Oddělení vnitrozemské vodní plavby a infrastruktury vodní dopravy 

Působí v oblasti zpracování záměrů zákonů a dalších prováděcích předpisů v oblasti 

vnitrozemské vodní dopravy. Působí dále v oblasti přípravy podkladů pro návrhy zákonů a 

zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativním. Oddělení vnitrozemské 

vodní plavby a infrastruktury se vyjadřuje k žádostem o udělování koncesí pro 

provozování vodní dopravy, dále se zabývá problematikou koncepcí lodního parku, jeho 

obnovy a problematikou s nimi spojenou. Zabezpečuje činnost související s působností 

ministerstva dopravy ve funkci odvolacího orgánu ve správních řízeních vedených 

plavebním úřadem-Státní plavební správou. Zajišťuje mezinárodní vztahy v oblasti 

vnitrozemské vodní plavby. Působí také v oblasti zajišťování státního dozoru v oblasti 

vnitrozemské plavby dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů v návaznosti na zákon č. 522/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů. V rozsahu daných kompetencí územně hájí trasy stávajících dopravně 

významných vodních cest v předepsaných technických parametrech a výhledových tras dle 

Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu v 

rámci směrných částí územních plánů velkých územních celků. Zajišťuje implementaci 

Říčních informačních služeb. Řídí Státní plavební správu, včetně schvalování investičních 

záměrů vlastních investic a spolupráce na rozpočtu plavebního úřadu. Zajišťuje přípravu a 

realizaci programů a opatření finanční účasti státu při provozování plavby a veřejných 

přístavů včetně zajišťování dotační podpory s provozováním vodní dopravy a přístavů a 

podpory modernizace plavidel. [14] 

3.2.5 Oddělení námořní plavby 

Oddělení námořní plavby působí v oblasti zpracování věcných záměrů zákonů a 

prováděcích předpisů v oblasti námořní plavby, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a 

zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativním. Vykonává funkci 
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námořního úřadu v České republice. V rámci této funkce vede seznam námořních plavidel 

a námořních jachet. Organizuje a provádí zkoušky jachtařů a posádek námořních lodí a 

vystavuje příslušná osvědčení. Zajišťuje mezinárodní vztahy v námořní plavbě a zastupuje 

ČR v Mezinárodní námořní organizaci (IMO). [14] 

Provoz na plavebních cestách a používání plavidel má zákonem stanovená pravidla. 

Státní plavební správa dohlíží na jejich dodržování Státní plavební správa. Kompletní 

správu vodních cest a jejich rozvoj v České republice zajišťuje Ředitelství vodních cest 

České republiky. Labsko-vltavský dopravní informační systém Lavdis obsahuje informace 

o  splavnosti řek, plavební mapy, statistiky vodní dopravy a vodní stavy v České republice. 

[24] 
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4. Vliv vnitrozemské vodní dopravy na životní prostředí 

O vnitrozemské vodní dopravě můžeme říci, že se jedná o energeticky velmi málo 

náročný druh dopravy. K dopravě nákladu o hmotnosti jedné tuny je potřeba výkonu 0,5 – 

1 kW. V minulosti bylo udáváno, že při provozu jedné motorové lodi nebo popřípadě 

vlečného člunu se do vodního toku dostane za měsíc 100 až 200 litrů oleje. V poslední 

době dochází k výraznému snižování této hodnoty, ale i přesto k nežádoucím úkapům 

dochází. Je proto nutné s těmito úkapy počítat. K dalším postihům v oblasti vodních 

ekosystémů patří například napřimování a regulace toků (zrychlení toků, kumulace vln), 

hluk, výfukové plyny, činnost lodního šroubu a další. Říční doprava je velmi náročná na 

infrastrukturu: mezi nejvýznamnější patří loděnice, překladiště a také některé z existujících 

přístavů, které zabírají značné plochy. Podmínky pro rozvoj vnitrostátní vodní dopravy 

v České republice jsou velmi komplikované (především při budování kanálů). A to jak 

z hlediska investičních nákladů, které jsou vysoké, tak z hlediska možných negativních 

dopadů na životní prostředí (především ve vyšších nadmořských výškách). Je důležité 

zdůraznit, že malé využití existujících vnitrostátních vodních cest je u nás 

z environmentálního hlediska nevhodné. [25] 

Základní projevy negativního vlivu dopravy na životní prostředí lze shrnout na 

působení v oblasti: 

· hluku 

· vibrací a otřesů 

· exhalací a mikroklimatu 

· prašnosti 

· nehodovosti a úrazovosti 

· znečišťování vody 

· záboru zemědělské a lesní půdy a plošných nároků v urbanizovaném území 

· estetiky a psychických účinků 

  [25] 

Životní prostředí a krajina, která nás obklopuje, jsou stále častěji zmiňované pojmy 

ve všech pádech. Je potřeba ovšem zjistit, zda jsou slučitelné s dopravním oborem, jakým 

je vnitrozemská plavba. Mnoho lidí může překvapit to, že spojení vnitrozemské plavby 

s životním prostředím a krajinou je mnohem užší, než s jinými dopravními obory. Pro lepší 
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ilustraci je důležité si nejprve rozdělit celý dopravní obor na dvě části: na vlastní dopravní 

prostředky (označovány také jako plavidla) a na dopravní cestu (v našem případě to jsou 

splavné řeky, nádrže a průplavy). [26] 

4.1 Negativní vlivy 

Všeobecně jsou známé plavidla sportovní, kánoe či jiné čluny. Tato plavidla se řadí 

mezi malé sportovní lodě a přisuzujeme jim velmi malé až vůbec žádné nebezpečí pro 

přírodu. Jinak tomu je u lodí nákladních. Jsou to veliké kolosy, které brázdí řeky jako jsou 

Labe, Vltava i jiné řeky Evropy a světa. [26] 

4.1.1 Spotřeba energie  

V tabulkách 8, 9 a 10 je uvedena spotřeba energie vnitrozemské vodní, silniční a 

železniční dopravy na našem území. Celkové porovnání spotřeby energií vychází 

nejpříznivěji u vnitrozemské vodní dopravy, nejhůře naopak vychází doprava silniční jejíž 

spotřeba energie je přibližně 255 krát vyšší proti dopravě vodní a přibližně 4 krát vyšší 

oproti dopravě železniční. V tabulkách 8,9 a 10 jsou uvedeny celkové hodnoty spotřeby 

energie jednotlivých druhů dopravy, musíme zde ovšem zdůraznit že se jedná o veškeré 

spotřeby energií všech dopravních prostředků jednotlivých druhů dopravy registrovaných 

na území České republiky. Je tudíž zřejmé, že vodní doprava v tomto směru vychází jako 

nejvhodnější způsob dopravy, a to proto, že na našem území je evidováno podle ročenky 

Ministerstva dopravy za rok 2010 na území České republiky přibližně 362 vodních 

dopravních prostředků (jsou zde započítány motorové nákladní lodě, vlečné a tlačné čluny, 

vlečné a tlačné remorkéry a osobní lodě). V silniční dopravě je situace naprosto odlišná. 

Dopravních prostředků v tomto druhu dopravy je k roku 2010 evidováno celkem přibližně 

6,04 milionů (jsou zde započítány osobní automobily, mikrobusy a autobusy, nákladní 

vozidla a silniční tahače). V železniční dopravě je evidováno k roku 2010 celkově 2085 

lokomotiv. Z těchto počtů dopravních prostředků i procenta, kterým se vodní doprava 

podílí na objemu přepravy v České republice, je jasné, že ve směru celkové spotřeby 

energií vychází vodní doprava nejvýhodněji. Je proto vhodné  porovnávat i různé druhy 

doprav přepočtené na společnou jednotku tkm (viz obr. 17). Nejvíce vytvořené celkové 

energie u vnitrozemské vodní dopravy je při využití motorové nafty jako paliva. Situace je 
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stejná u silniční i železniční dopravy. To je hlavní důvod nejvyššího množství celkových 

emisí ze silniční dopravy.  

Tabulka 8: Spotřeba energie ve vnitrozemské vodní dopravě na našem území  (hodnoty uvedeny v TJ- 

Terrajoule) [27] 

VNITROZEMSKÁ VODNÍ 
DOPRAVA 2009 2010 

Černé uhlí 0 0 

Koks 0 0 

Hnědé uhlí 0 0 

Letecký benzín 0 0 

Letecký petrolej 0 0 

Automobilní benzíny 0,4 0,3 

Motorová nafta 142,2 134,1 

Topné oleje 0 0 

Zemní plyn 0,5 0,6 

Ostatní plynové deriváty 0,2 0,2 

Elektrická energie 2,4 2,6 

Ostatní formy energie 1,9 2,1 

Celkem 147,8 139,9 

  

 

 

 

 
Tabulka 9: Spotřeba energie v silniční dopravě na našem území  (TJ-Terrajoule) [27] 

SILNIČNÍ DOPRAVA 2009 2010 

Černé uhlí 0,9 0 

Koks 1,2 0,5 

Hnědé uhlí 26,4 15,3 

Letecký benzín 0 0 

Letecký petrolej 0 0 

Automobilní benzíny 205,5 216,1 

Motorová nafta 30127 31235 

Topné oleje 1,3 6,3 

Zemní plyn 563,9 625,5 

Ostatní plynové deriváty 167,1 188,3 

Elektrická energie 2378,1 2408,6 

Ostatní formy energie 1034,1 1086 

Celkem 34505,7 35782,8 
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Tabulka 10: Spotřeba energie v železniční dopravě na našem území  (TJ-Terrajoule) [27] 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2009 2010 

Černé uhlí 10,7 6,4 

Koks 27,6 21,4 

Hnědé uhlí 116,9 104,7 

Letecký benzín 0 0 

Letecký petrolej 0 0 

Automobilní benzíny 25,3 22,5 

Motorová nafta 3849 3755,2 

Topné oleje 3,7 1,8 

Zemní plyn 549,3 590,3 

Ostatní plynové deriváty 9,9 5,5 

Elektrická energie 3951 4039,3 

Ostatní formy energie 1316,7 1275,5 

Celkem 9860,1 9822,6 

           

 

 
Obrázek 17: Srovnání měrné spotřeby energie (kJ/tkm) a produkce CO2 (g/tkm) [26] 

  

Na obrázku 17 vidíme srovnání měrné spotřeby energie a produkce oxidu uhličitého 

u vnitrozemské plavby se silniční a železniční dopravou. U měrné spotřeby energie jsou 

hodnoty uváděny v kJ/tkm a u produkce CO2 v g/tkm. Z těchto údajů  vyplývá, že zatížení 

oxidem uhličitým je v případě plavby nejnižší. V poměru vodní doprava:železniční 

doprava:silniční doprava  vychází spotřeba energií  1:1,22:4,94. [26] 
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Co se týče měrné spotřeby energie v jednotkách litrů nafty na 100 tunokilometrů, je 

následující:  

· Vodní doprava- 1,3 l /100 tkm 

· Železniční doprava- 1,7 l/100 tkm 

· Silniční doprava- 4,11 l/100 tkm 

[26] 

Na obr. 18 můžeme vidět výsledky ze studie Planco Consulting z roku 2007. Ta 

porovnává ekonomické a ekologické hodnoty silniční, železniční a vodní dopravy. Studie 

došla k těmto výsledkům: 

Vodní doprava má nejnižší měrnou spotřebu energií potřebnou pro přepravu stejného 

množství zboží (kJ/tkm). Vodní doprava spotřebovává pouze 1/3 energie  silniční dopravy. 

Proti železniční dopravě co do měrné spotřeby energie vychází vodní doprava také lépe. 

V porovnání externích nákladů na nehody, hluk, znečištění, užití infrastruktury a 

přetížení komunikací je opět vodní doprava nejvhodnější. Externí náklady vodní dopravy 

tvoří pouze 1/7 nákladů dopravy silniční. 

Poslední porovnání studie bylo zaměřeno na orientační cenu přepravy hromadných 

zásilek na trase Hamburk - Děčín. U vodní dopravy tato cena vychází opět nejvýhodněji, a 

to na 9 EUR/t. Železniční doprava v tomto vyhodnocení obsadila druhou příčku, kdy cena 

přepravy vychází přibližně na 23 EUR/t. Silniční doprava obsadila třetí příčku při ceně 

přepravy 54 EUR/t přepravovaných zásilek. 

Pro dopravu nákladu o nosnosti 1050t je  při vodní dopravě potřeba 1 lodě při ponoru 

2,2m, u železniční dopravy stejné tonáže nákladu je zapotřebí 22 vagonů, z nichž každý 

vagon má nosnost 47t a u silniční dopravy nákladní je zapotřebí pro nosnost 1 050 t 42 

tahačů z nichž má každý tahač s návěsem nosnost 25 t. 
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Obrázek 18: Porovnání ekonomických a ekologických hodnot silniční, železniční a vodní dopravy [28] 

   

4.1.2 Emise z dopravy 

V tabulce 11 jsou uvedeny celkové emise provozování dopravy na území České 

republiky podle ročenky Ministerstva dopravy 2010. 

Tabulka 11: Celkové emise z dopravy (tis. t) [27] 

        2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CO2 18161,5 18594 19542,4 19027,2 19092,7 18988,4 

CO 230,7 209,2 199,4 182,8 175 154,4 

NOx 101,3 95,4 91,7 87,6 84,7 77,3 

N2O 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 

Těkavé organické 
látky 46,1 41,4 39,4 34,4 32,8 29,3 

CH4 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 

SO2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Pb 0 0 0 0 0 0 

Částice 6,4 6,3 6,4 6,2 6,3 5,7 
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4.1.2.1 Exhalace 

Všechny druhy dopravy včetně vnitrozemské vodní spalováním paliv produkují 

emise a dochází tím k zatěžování životního prostředí. Mezi ty nejvíce závažné můžeme 

považovat oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, těkavých organických látek, emise 

metanu, oxidu siřičitého nebo pevných částic. Vnitrozemská vodní doprava má v tomto 

ohledu menší míru negativního vlivu. Podle studií průměrná vnitrozemská loď spotřebuje 4 

krát až 7 krát méně paliva na 1 tunokilometr než kamiony. S 5 litry paliva doveze loď s 1 

tunou nákladu do vzdálenosti 500 km, zatímco železnice do vzdálenosti 333 km a kamion 

pouze do vzdálenosti 100 km. V tabulkách 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 uvádím emise 

znečišťujících látek za jednotlivé druhy dopravy. Žlutě vyznačená doprava je vnitrozemská 

vodní. [29] 

4.1.2.1.1 Oxid Uhličitý CO2 

Oxid uhličitý nemá vliv na lidské zdraví, ale jedná se o nejdůležitější skleníkový 

plyn. Spálením jednoho litru benzínu vznikne 2,4 kg oxidu uhličitého, spálením jednoho 

litru nafty vznikne 2,7 kg oxidu uhličitého. [29] 

 
Tabulka 12: Emise oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy (tis. t) [27] 

CO2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doprava celkem 18161,5 18594 19542,4 19027,2 19092,7 18988,4 

Individuální automobilová doprava 9904 9973 10521 10238 10327 10204 

Silniční veřejná osobní doprava včetně 
autobusů MHD 1859 1943 2052 1940 1967 1995 

Silniční nákladní doprava 5108 5298 5551 5338 5415 5488 

Železniční doprava-motorová trakce 273 301 298 329 298 286 

Vodní doprava 1,8 19 16 13 16 13 

4.1.2.1.2 Oxid uhelnatý CO 

Jedná se o plyn, který není považován za škodlivý vůči neživé přírodě, má ovšem 

vliv na živé organismy. Oxid uhelnatý vzniká jako další škodliviny z důvodu 

nedokonalého spalování paliva, což se projevuje při studeném startu nebo při prudkém 

přidávání plynu. [29] 
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Tabulka 13: Emise oxidu uhelnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy (t) [27] 

CO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doprava celkem 230745 209188 199438 182815 175009 154373 

Individuální automobilová doprava 112759 95873 93705 82922 78289 70059 

Silniční veřejná osobní doprava včetně autobusů MHD 17074 17221 17368 16013 15616 14352 

Silniční nákladní doprava 98136 93079 85357 80649 78121 67125 

Železniční doprava-motorová trakce 1717 1894 1874 2072 1874 1795 

Vodní doprava 99 118 99 79 99 79 

4.1.2.1.3 Oxidy dusíku NOx 

Do této skupiny látek patří mnoho oxidů dusíku. Nejčastěji se vyskytujícími jsou 

oxid dusnatý NO (bezbarvý, bez zápachu), oxid dusičitý NO2 (červenohnědý plyn 

štiplavého zápachu), oxid dusitý N2O3, oxid dusičitý N2O5. Dusík je sám o sobě biogenní 

prvek, v přiměřeném množství je nezbytný pro růst rostlin (do půd dodáván ve formě 

hnojiv). Oxidy dusíky jako NO a NO2 ve vyšších koncentracích rostliny poškozují. Oxid 

dusičitý je součástí kyselých dešťů, které mají negativní vliv na vegetaci a stavby, 

okyselují vodní plochy a toky. Důvodem je fakt, že oxidy dusíku v ovzduší přecházejí na 

kyselinu dusičnou, ta reaguje s prachovými částicemi a např. s oxidy vápníku či 

amoniakem za vzniku tuhých částic. Při vyšším obsahu dusičnanových iontů ve vodě může 

docházet k úhynu ryb a nárůstu vodních rostlin (eutrofizace vod). NO2 přispívá ke tvorbě 

přízemního ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu. Vysoké koncentrace ozonu 

poškozují živé rostliny. Vdechování vysokých koncentrací může vést ke závažným 

zdravotním problémům, protože tyto oxidy dusíku se vážou na krevní barvivo a zhoršují 

přenos kyslíku z plic do tkání. [30] 

Emise oxidů dusíku (NOx) přispívají k tvorbě smogu a přízemního ozonu. Ke snížení 

emisí oxidů dusíku přispělo použití elektronicky řízených motorů. Řízené vstřikování 

vodní páry do spalovací komory vede k poklesu emisí až o 50–75 %. Průlomem je použití 

SCR konvertorů, které dramaticky snižují emise lodních motorů. [30] 

Tabulka 14: Emise NOx za jednotlivé druhy dopravy (t) [27] 

 NOX 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doprava celkem 101 252 95 407 91 738 87 615 84 719 77 314 

Individuální automobilová doprava 24 848 20 215 19 143 17 191 15 975 14 614 

Silniční veřejná osobní doprava včetně autobusů MHD 16 417 16 454 16 552 15 879 15 656 14 803 

Silniční nákladní doprava 53 090 51 284 48 488 46 444 45 665 40 897 

Železniční doprava-motorová trakce 2 949 3 254 3 221 3 560 3 221 3 085 

Vodní doprava 170 203 170 136 170 136 
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4.1.2.1.4 Oxid dusný N2O 

Podle posledních studií představuje oxid dusný velké nebezpečí pro ozonovou vrstvu 

Země. Přibližně dvě třetiny celoročních emisí (cca 20 mil. tun) se uvolní přirozenou cestou 

z půdy a zbývající třetina je výsledkem lidské činnosti. Tento oxid patří mezi skleníkové 

plyny. [30] 

Tabulka 15: Emise oxidu dusného (N2O) za jednotlivé druhy dopravy (t) [27] 

N2O 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doprava celkem 2 362 2 404 2 509 2 417 2 424 2 429 

Individuální automobilová doprava 1 805 1 828 1 910 1 801 1 817 1 818 

Silniční veřejná osobní doprava včetně autobusů MHD 91 92 93 92 91 89 

Silniční nákladní doprava 310 320 336 343 350 366 

Železniční doprava-motorová trakce 16 17 17 19 17 16 

Vodní doprava 1 1 1 1 1 1 

4.1.2.1.5 Těkavé organické látky TOL 

S rostoucí intenzitou automobilové dopravy roste význam sledování znečištění 

ovzduší těkavými organickými látkami. Mezi nejvýznamnější TOL patří benzen, který je i 

legislativně ošetřen. Mezi nejvýznamnější škodlivé efekty expozice benzenu patří 

poškození krvetvorby a dále jeho karcinogenní účinky, uvádí se i poškození nervového 

systému, jater a imunity. [31] 

Benzínové motory spalující bezolovnaté benzíny vylučují mnohem větší množství 

těchto látek než dieselové (naftové) motory odpovídajícího výkonu. Velkým zdrojem 

benzenu je i vypařování z motorových paliv během špatné manipulace. Trvalý vliv 

benzenu na lidi může vést k poškození kostní dřeně. Způsobuje zejména leukémii a 

rakovinu, a proto je zařazen mezi velmi nebezpečné rakovinotvorné sloučeniny. Bezpečná 

koncentrace benzenu ve vzduchu neexistuje. [31] 

Tabulka 16: Emise těkavých organických látek za jednotlivé druhy dopravy (t) [27] 

TOL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doprava celkem 46 078 41 362 39 393 34 415 32 762 29 261 

Individuální automobilová doprava 19 466 15 430 14 579 10 824 9 690 8 543 

Silniční veřejná osobní doprava včetně autobusů MHD 3 053 3 102 3 186 2 881 2 834 2 668 

Silniční nákladní doprava 22 583 21 779 20 564 19 572 19 191 17 060 

Železniční doprava-motorová trakce 408 450 445 492 445 426 

Vodní doprava 23 28 23 19 23 19 
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4.1.2.1.6 Metan CH4 

Jedná se o nejjednodušší uhlovodík. Patří mezi významné skleníkové plyny zvyšující 

teplotu zemské atmosféry. Vyskytuje se jako hlavní složka zemního plynu a je rozpuštěný 

v ropě. [31] 

Tabulka 17: Emise metanu (CH4) za jednotlivé druhy dopravy (t) [27] 

CH4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doprava celkem 1 796 1 714 1 719 1 635 1 589 1 470 

Individuální automobilová doprava 896 809 816 742 721 652 

Silniční veřejná osobní doprava včetně autobusů MHD 271 270 271 259 254 238 

Silniční nákladní doprava 445 439 430 419 418 396 

Železniční doprava-motorová trakce 17 19 19 21 19 18 

Vodní doprava 1 1 1 1 1 1 

4.1.2.1.7 Oxid siřičitý SO2 

Emise z motorů obsahují jen malé množství oxidu siřičitého, který se nachází pouze 

v naftě. Vdechovaný SO2 je vstřebáván v nose a v horních cestách dýchacích, kde se 

projevuje jeho dráždivý vliv. Málo z něj se dostává do plic. Vysoké koncentrace 

zapříčiňují otok hrtanu a plic. Snižování emisí oxidů síry se dociluje používáním 

nízkosirnaté nafty. [31] 

Tabulka 18: Emise oxidu siřičitého (SO2) za jednotlivé druhy dopravy (t) [27] 

SO2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doprava celkem 614 637 650 647 646 640 

Individuální automobilová doprava 320 323 339 331 334 330 

Silniční veřejná osobní doprava včetně autobusů MHD 59 64 62 62 62 63 

Silniční nákladní doprava 164 174 170 170 173 175 

Železniční doprava-motorová trakce 9 10 10 11 10 9 

Vodní doprava 1 1 1 0 1 1 

4.1.2.1.8 Pevné částice 

Hlavním zdrojem jsou dieselové motory, do kterých je možné přidávat filtry, které 

tyto částice zachytí. Jedná se o různorodou směs organických a anorganických látek velmi 

malých velikostí (až tisíciny milimetrů). Jsou pravděpodobně původcem rakoviny. Hlavní 

nebezpečí, které s sebou nese vdechování těchto částic představuje různorodé nebezpečné 

látky, jenž se s těmito částicemi spojují - např. těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky 

apod. Nejběžnějším způsobem snížení emisí prachu jsou filtry, které zachytí až 90% částic. 
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Tabulka 19: Emise pevných částic za jednotlivé druhy dopravy(t) [27] 

Částice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doprava celkem 6 443 6314 6429 6215 6267 5710 

Individuální automobilová doprava 1 095 1040 1096 1056 1119 1029 

Silniční veřejná osobní doprava včetně autobusů MHD 1 582 1583 1684 1560 1512 1456 

Silniční nákladní doprava 3 525 3424 3387 3313 3374 2976 

Železniční doprava-motorová trakce 228 252 249 275 249 238 

Vodní doprava 13 16 13 10 13 10 

 

Tabulka 20: Nehodovost ve vnitrozemské vodní dopravě v ČR [27] 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet nehod celkem 23 19 19 10 11 7 

Počet usmrcených osob 2 0 0 1 0 1 

      

Tabulka 20 nám uvádí nehodovost ve vnitrozemské vodní dopravě na našem území. 

Pro porovnání poet nehod v silničním provozu je za rok 2010  přibližně 20 tisíc. V tomto 

směru je vnitrozemská vodní doprava bezpečnějším druhem dopravy. 

4.1.3 Zábor půdy 

Dalším negativním důsledkem provozování vodní dopravy je zábor půdy. Jedná se o 

zábor půdy stavbami dopravní infrastruktury (přístavy, překladiště, vodní dopravní cesty, 

plavební stupně apod.). Tyto zábory půdy řadíme mezi ty negativní účinky, které se mohou 

stát limitujícím faktorem dalšího rozvoje. Realizací těchto staveb dochází k omezení 

plochy zeleně, tyto stavby zasahují do charakteru životního prostředí. Při budování těchto 

staveb je velmi důležité brát ohled na zachování požadavků estetiky a přiměřeném 

zakomponování staveb do přírody, kdy dojde k mírnější degradaci dotčeného prostředí. 

[10]  

Porovnání záboru půdy různých druhů dopravy:  

Za přiměřené orientační hodnoty s ohledem na terén lze považovat: 

· Vnitrozemská vodní doprava-plavební kanály vyžadují přibližně 10 ha na 1km 

trasy 

· Železniční doprava- 1km dvoukolejné trati zabírá plochu přibližně 3,2-5,5 ha 

· Silniční doprava-čtyřproudová dálnice vyžaduje pruh v šířce přibližně 40 m 
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· Letecká doprava-plocha potřebná pro letiště se podle druhu provozu a druhu letadel 

pohybuje přibližně 45-500 ha 

[10] 

Z tohoto hlediska má celkový nejnižší zábor půdy doprava vnitrozemská vodní. Je to 

ovšem zapříčiněno tím, že hustota vodních cest v České republice je velmi malá. Vodní 

cesty v České republice jsou limitovány délkou splavných úseků řek. Splavné vodní cesty 

pro pravidelnou dopravu u nás činí 355 km, z toho přibližně 315 km je Labsko-Vltavská 

vodní cesta (z toho 274,3 km kanalizováno). Pro příklad železniční síť má u nás délku 

10 000 km. Silniční síť v České republice má délku přibližně 50 000 km. [10] 

4.1.4 Znečištění vody 

Je podstatné si položit otázku, jakou mírou se podílí na znečišťování vod právě vodní 

doprava. Předpisy pro konstrukci plavidel a jejich příslušné kontroly jsou v současné době 

tak přísná, že je zde vyloučen byť sebemenší únik ropných nebo jiných látek do vodního 

prostředí, které by mohly způsobit znečištění vody. Je zde ovšem jeden negativní aspekt, a 

to nekázeň posádek, proti které se bojuje velmi obtížně, ovšem dá se říci, že restrikce ze 

strany státních úřadů je účinná. Nebezpečí znečištění z havárie je nižší než u jiných oborů 

(druhů dopravy), a to proto, že počet a závažnost havárií na přepravované množství 

nákladu (zboží) je výrazně nižší než u jiných druhů doprav. Znečištění vod vlivem vodní 

dopravy je jen ojedinělé. [10] 

4.1.5 Regulace a kanalizování řek 

Regulací se snažíme vytvořit v celé délce řeky koryto, které je jednotné.  Regulace 

poskytuje plavbě plynulost a stálost co do hloubky a směru. Při regulacích má být 

zachován přirozený režim řeky. Koryto nesmí být přetvářeno násilím. Nikdy se 

nepřeměňuje tok v přímočarý kanál s jednotným spádem. Těmito úpravami dochází 

k nevratným účinkům na prostředí řeky. Dochází ke ztrátě stability dna díky zrychlení toku 

v korytě řeky. Dochází k ovlivnění prostředí, ve kterém se vyskytují živé organismy. Po 

zásah do režimu toku se řeka již nikdy nevrátí do stavu přirozenému. Podobným příkladem 

negativního vlivu na životní prostředí spojeného s vnitrozemskou vodní dopravou je 

kanalizování řek, což je úprava, která odstraňuje nedokonalosti splavnosti stavebními 

zásahy. Těmito úpravami na řekách dochází k negativním vlivům, při kterých by měla být 
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příroda (životní prostředí) brána na prvním místě. Musíme si uvědomit, že tyto stavby na 

řekách mají nevratné účinky na společenství rostlin, živočichů a živých organismů. 

Dochází zde ke změnám podmínek a biotop by nebyl stabilní. [32] 

4.1.6 Činnost lodního šroubu 

Jedná se o činnost způsobenou plavebním provozem na vodní ploše za použití 

hnacího agregátu lodí. Negativní činnosti na životní prostředí vznikají při použití lodních 

šroubů a to v těchto oblastech: devastace mořského dna a ekosystémů rostlin a živočichů, 

erodování vodních břehů. Další vlivy mohou být způsobeny přímým kontaktem s vodními 

živočichy či rostlinami, kde jim hrozí úmrtí. Lodní šroub vytváří také hlukové vjemy, které 

mohou mít také negativní stresový vliv na živé organismy ve vodním prostředí. [10] 

4.1.7 Dopravní cesta  

Další a složitější kapitolou jsou dopravní cesty pro vodní dopravu (plavbu). Dopravní 

cesta je vždy přírodním prvkem v krajině. Nejedná se o neživý prvek, jako je například 

dálnice nebo železniční tratě (sítě). Jestli se jedná o skutečný upravený tok nebo uměle 

vybudovaný průplav, vždy mu zůstává charakter řeky, která se stává novým domovem pro 

faunu a flóru. [26] 

V tomto případě můžou lidé namítat, že koryta z betonu některých řek nebo průplavů 

do přírody nepatří. Je to pravda, ale nesmíme zapomenout na to, že tyto stavby vznikaly 

v 50. až 70. letech 20. století a mnohé se od této doby změnilo. U současných staveb je to 

tak, že je velmi obtížné vůbec rozeznat původní koryto řeky od uměle vybudovaného 

průplavu. [26] 

Vždy dojde k určitému zásahu do krajiny, ale tyto tzv. jizvy příroda rychle zacelí a 

pokud je práce dobře vykonána dojde dokonce k obohacení fauny a flory daného území 

(př. v údolí řeky Altműhll v Německu). [26] 

Historické úpravy toků, které byly nevhodně začleněny do krajiny zůstaly jakýmsi 

mementem minulosti. Je důležité prosazovat jejich postupnou sanaci a uvedení do souladu 

s prostředím, které je pro nás existenčně důležité.  [26] 
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4.1.7.1 Stavební úpravy toku dolního Labe do roku 1938 

Dnešní podoba toku Labe, ve které se nachází je výslednicí dlouhodobých úprav a to 

jak jeho vlastního toku, tak úprav jeho břehů. Rozdíl mezi Labem před 120-150 let a 

obdobím okolo roku 1995 je stejný jako rozdíl mezi tokem přirozeným a tokem umělým. 

[22] 

Zásahy do přirozeného charakteru řeky probíhaly po staletí v různých rovinách a také 

jejich důsledky byly různé- od drobných lokálních zásahů až po zásahy, které změnily 

profil řeky, ale i jeho vodohospodářské poměry. [22] 

Labe sloužilo od nepaměti jako přirozená dopravní tepna, která společně v Vltavou 

propojovala jak vnitřní část Čech, tak i její spojení se sousedními zeměmi obzvláště na 

severu. V novější době pak význam Labe vzrostl kvůli tomu, že se jedná o naší jedinou 

spojnicí s mořem. Z těchto důvodů bylo Labe ve středu pozornosti a k jeho úpravám pro 

potřebu plavby byla věnována obrovská pozornost. To platilo až do počátku 20.století, kdy 

začalo být Labe využíváno i pro jiné účely. V první řadě se jednalo o energetické využití 

tohoto toku, kdy první konkrétní podobou byla hydroelektrárna na Masarykově zdymadle 

v Ústí nad Labem v 30.letech. Dá se říci, že tato snaha platila až do blízké minulosti (viz 

plánované plavební stupně u Malého Března a Dolního Žlebu). S rozvojem průmyslu 

v jeho povodí, budováním závlahových systémů pro zemědělství i s růstem měst poté 

rychle rostl význam toku Labe také jako zdroj pitné a užitkové vody.  [22] 

Je jasné, že každá z již zmíněných snah o využití Labe s sebou přinesla určité zásahy 

do jeho charakteru, přičemž prioritu mají samozřejmě opatření pro zlepšení plavebních 

poměrů. Konečným výsledkem proto může být dnešní Labe. [22] 

Většina zásahů do přirozeného charakteru toku Labe byla vyvolána snahou pro 

odstranění překážek, které byly největší a které bránily v uskutečňování plavby. Těchto 

snad bylo opravdu mnoho. Jednalo se především o mělčiny, které se vytvářely u mnoha 

ústí labských přítoků, způsobené naplaveninami, skalními prahy (Střekov), silnými proudy, 

ale i změnami, které vyvolávaly časté povodně. Intenzita těchto zásahů byla úměrná 

významu říční plavby v tom kterém období a v novější době pak byly podmiňovány 

především změnami technického vybavení plavby- paroplavba, růst tonáže a ponoru člunů. 

[22] 



Tomáš Měrka: Hodnocení vlivu vodní dopravy na životní prostředí v České republice 
 

2012                                                                                                                                    72 

 

Všechny regulační zásahy až do poloviny 19. Století, zejména na dolním toku Labe, 

měly jen lokální význam a výrazně do charakteru řeky nezasahovaly. Známá jsou opatření 

Karla IV., který vydal příkaz k vylomení nejnebezpečnějších skalisek pod Střekovem. 

S rozvojem plavby byly zásahy do labského řečiště výraznější. Určitý zlom nastal ve 2. 

Polovině 18. století, když byla v roce 1764 zřízena plavební komise a roku 1766 zřízen 

plavební fond, kam plynuly peníze z vodních cel. Při této komisi bylo pak v roce 1770 

ustanoveno plavební vodní ředitelství. Řídilo všechny vodní stavby na území Čech a mělo 

nad nimi také dohled. Současně pak také bylo prohlášeno, že všechny splavné toky jsou 

majetkem státu a nemohou přejít do soukromých rukou. Tímto prohlášením převzal 

rakouský stát na sebe povinnosti hradit veškeré práce na těchto řekách. Toto ustanovení, 

které bylo zavedeno nabylo důležitosti při financování rozsáhlých úprav a staveb na Labi 

koncem 19. Století a počátkem 20.století. [22] 

Počátek využívání vodních toků pro potřeby plavby spadá do 2. Poloviny 18. Století, 

kdy v zájmu plynulosti plavby bylo v roce 1776 nařízeno prolomení všech jezů na Vltavě a 

Labi. Od této doby je plavba co do významnosti na prvním místě využívání vodních toků. I 

přesto ovšem  objem vodní plavby není v následujících deseti let příliš veliký. Přispívá 

k tomu nízká technická úroveň plavidel. Jednalo se především o dřevěné čluny s nosností 

několika tun a ponorem přibližně 50-60cm. Tyto lodě nepotřebovaly speciálně upravenou 

plavební dráhu, a proto se regulační práce omezovaly na odstranění plavebních překážek a 

prohrábku mělčin. Tento stav přetrval až do poloviny 19.století. V tomto období následně 

nastává výrazný vzestup Labské dopravy v souvislosti s exportem hnědého uhlí do 

Německa. Rozhodujícím plavebním úsekem v Čechách se stává úsek Ústí nad Labem – 

Státní hranice, kde plavební podmínky umožňují používat i větší čluny. Kolem roku 1850 

se jednalo o čluny s nosností do 80 t a ponorem okolo 1 m. [22] 

Rozvoj říční dopravy s sebou přinesl celou řadu novinek, které znamenaly velký 

zásah do dosavadního přístupu k úpravám na vodním toku. Nejprve se však jednalo o 

nepřímé zásahy, které byly vyvolané rozvojem nového dopravního systému- a to železnice. 

Jednalo se o trať Praha – Podmokly - Drážďany, která zejména v úseku Ústí nad Labem-

státní hranice se v řadě míst bezprostředně dotýkala toku Labe. Její stavba kvůli tomu 

zasáhla i do jeho toku- Ústí nad Labem- přeložka ústí Bíliny, nutnost upevnění břehů apod. 

Vedle toho byly některé železniční společnosti iniciátory staveb sloužících vodní dopravě 

ÚTD v Ústí nad Labem- výstavba přístavu a překladiště, státní dráha v Rozbělesích-přístav 
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(1857) a překladiště, severozápadní dráha – Loubí - překladiště, Děčín - překladiště. Tyto 

stavby znamenaly výrazný zásah do charakteru dolního toku Labe, když přímo do řečiště 

tyto stavby přímo nezasahovaly. Prudký rozvoj plavby v oblasti Ústí nad Labem-státní 

hranice od 70. Let 19.století se stal jakýmsi mezníkem v dosavadní praxi úprav labského 

řečiště, které byly plně podmíněny podmínkám plavby. Z tohoto trendu vycházelo i 

vybagrování všech labských ostrůvků (přelom 50. a 60. let předminulého století). Velmi 

důležitým a možná i rozhodujícím momentem v oblasti labské přepravy se stalo zavedení 

paroplavby a z ní vycházející řetězová plavba. Výkonnost řetězových parníků si 

vyžadovala  stavbu nových typů velkých člunů s postupně se zvyšující tonáží, tudíž i se 

zvyšujícím se ponorem. V této době ovšem novým přepravním prostředkům přestal stačit 

dosavadní stav labské plavební dráhy s nízkou vodní hladinou a s četnými plavebními 

překážkami. Pro zajištění růstu objemu labské přepravy bylo proto nutno přikročit 

k radikálnímu řešení nepříznivých plavebních podmínek. [22] 

Určujícím faktorem všech úprav labského toku se staly plavební hloubka a šíře 

plavební dráhy. Oba tyto faktory prošly dvěma stádii. Prvé se datuje roku 1873, tento rok 

byla stanovena plavební hloubka na základě katastrofálně nízké vody v roce 1842 a 

všechny regulační práce na dolním Labi byly tomuto stavu přizpůsobeny. Proběhly 

rozsáhlé regulační práce zaměřené na odstranění starých náplav, úpravy ústí potoků a říček 

ústících do Labe a přinášejících množství zde se ukládajícího štěrku a kamení, na 

odstranění překážek přímo v korytě jako např.: skalní prahy, velké balvany apod. Další 

práce byly zaměřené na zabezpečení již v minulosti vyhloubené plavební dráhy pomocí 

podélných opěrných zdí. Nejrozsáhlejší regulační práce proběhly u Povrlů, Roztok, 

Přerova, Loubí a Dolního Žlebu. Drobnější práce byly prováděny v celém zmíněném 

úseku. Při jakékoliv větší vodě docházelo k zanášení již upravených úseků, byly proto 

prohrábky plavební dráhy prováděny vlastně permanentně. Negativním jevem zavedení 

řetězové plavby bylo to, že pohyb řetězu byly ze dna uvolňovány např. i velké balvany, 

které bylo nutné také odstraňovat. Už tato první etapa rozsáhlých regulačních prací 

znamenala výrazný zásah do charakteru Labe a výsledkem bylo prohloubení řečiště o 20-

30 cm, zpevnění břehů hrázemi. Druhá etapa regulace v úseku Mělník - Ústí nad Labem i 

kanalizace Labe pak proběhla v letech 1896-1936. Byla vyvolána potřebami provést 

opatření k umožnění přímému zapojení Prahy do říční dopravy. Řešila se i otázka zda 

kanalizovat nebo regulovat úsek mezi Prahou a Ústí nad Labem. Nakonec bylo rozhodnuto 
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po provedených rozsáhlých měřeních, zpracovaných studiích a praktických obhlídkách, že 

splavnění celého úseku je možné pouze kanalizací spojenou s výstavbou řady plavebních 

stupňů. Mimo zůstal úsek Ústí nad Labem-státní hranice, který byl považován za úsek 

s vyrovnanějšími vodními poměry a s plavební hloubkou o 20 cm vyšší než Labe nad 

Střekovem. Proto zde měly být provedeny pouze rozsáhlé regulace s cílem zajištění 

plavební hloubky 180cm v celém úseku. Práce na kanalizaci byly zahájeny roku 1896 a 

byly financovány, stejně jako zmíněné regulace, ze státních prostředků. Kanalizační 

program předpokládal výstavbu šesti plavebních stupňů-zdymadel na Vltavě a sedmi na 

Labi., které měly být ukončeny zdymadlem pod Střekovem. Regulační práce pod Ústí nad 

Labem proběhly počátkem minulého století a bylo provedeno také vyrovnání dna a 

odstraněny všechny přečnívající výstupky, aby bylo dosaženo rovnoměrné výše vodní 

hladiny. Následovala výstavba podélných soustředných hrází, jak břehových, tak 

pobočných v řečišti. Tyto hráze byly posléze připojovány příčnými traverzami ke břehu, 

čímž bylo způsobeno zanášení postranních tůní a slepých ramen nánosy větších vod a 

dosáhlo se pravidelnějšího průtoku hlavním korytem. Tyto stavby byly proponovány na 

střední vodu, ne na nízkou vodu. Levobřežní vody byly zakládány do výše přibližně 2-2.5 

m nad nulovou vodou, pravobřežní 0,5-1,2 m. Šíře řečiště činila po úpravách zpravidla 110 

m, výjimečně v oblasti úžin 90 m. Výsledkem všech prací bylo prohloubení koryta o 30-35 

cm. Rozsáhlá akce na splavnění Vltavy a Labe mezi Prahou a státní hranicí byla 

dokončena tehdejší nejmohutnější vodní stavbou- Masarykovým zdymadlem 

v Ústí nad Labem v letech 1924-1936. Při jeho projektování se vycházelo z nového pojetí 

využívání vodních toků- bylo projektováno jako stavba sloužící vodní dopravě, ale též jako 

vodní elektrárna. Dokončení kanalizace Vltavy a dolního toku Labe a na ni navazující 

kanalizace středního toku Labe Mělník - Pardubice v průběhu let 1920-1938 na dlouhou 

dobu ukončily provádění rozsáhlých vodohospodářských prací na splavných úsecích 

našich řek. Výsledkem všech úprav byla přeměna Labe v umělou řeku. Dopad těchto akcí 

je trvalého rázu. Nejdůležitějším, když málo známým důsledkem, je celkové snížení výšky 

vodní hladiny. V praxi to znamená, že nadmořská výška hladiny Labe v Děčíně se snížila 

v letech 1850-1950 po dokončení všech kanalizačních a regulačních prací cca o 50 cm. To 

znamená, že dnešní hladina oproti období před 120 lety je nejméně o půl metru níže. Je 

jasné, že určitý pokles lze připsat přirozenému zahlubování Labe, ale většina tohoto 

poklesu jde na vrub vodních staveb, při nichž byly odstraněny náplavy, došlo k rozšíření 
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plavební dráhy a k prohloubení koryta a jeho urovnání. Tento pokles lze ovšem vyrovnat 

pouze výrazným zvýšením průtoku v řece, ale za současných vodních poměrů je to 

nereálné. Ukázalo se, že výraznější změnou do vodohospodářských poměrů na dolním 

Labi nepřinesla ani výstavba soustavy přehrad. Přitom ještě ve 20. Letech, byla myšlenka 

přehrad jako zásobárny vody, které měly v období nízkých vodních stavů vyrovnávat 

průtok na dolním Labi, byla považována za reálnou. Byla to ale myšlenka pouze iluzorní a 

řešení se hledalo posléze jinde.  [22] 

Plány a návrhy na výstavbu zdymadel v úseku mezi Střekovem a státní hranicí 

s Německem můžeme zaznamenat již v 70. letech 20. století, na pořad dne se ovšem 

dostala až počátkem let devadesátých. [15] 
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5. Zhodnocení vlivů navrhovaných opatření ke splavnění  Labe 

na životní prostředí 

Splavnění Labe je v poslední době velmi ožehavé téma. Toto téma rozděluje lidi na 

rozdílné názorové části a zároveň jen v málokterém tématu jde o tak velké finanční 

prostředky. Podle někoho by splavněné Labe mohlo přinést velkou prosperitu a podle 

některých velké škody na životním prostředí a místní krajiny. Kvůli prudké změně sklonu 

dna u Dolního Žlebu pod Děčínem má český regulovaný úsek horší podmínky k plavbě než 

zbytek toku. [19] 

Nejčastěji je v poslední době probíráno a řešeno splavnění dolního toku Labe, ve kterém 

většina odborníků vidí největší slabinu splavnění Labe jako celku. V tomto případě se zde 

hovoří o výstavbě plavebního stupně Děčín. Dalším probíraných tématem do budoucna je 

splavnění Labe do Pardubic (Z Přelouče do Pardubic). Splavnění Labe až do Pardubic by 

umožnilo napojit přístav v Pardubicích na mezinárodní vodní cestu a také by se tato vodní 

cesta přiblížila průmyslovému centru v Ostravě i Moravě celkově. 

Jak již byla dříve zmíněna problematika splavnosti na Labi, kdy klíčovým 

problémem labsko-vltavské vodní cesty je částečné omezení až zastavení plavebního 

provozu v úseku při státní hranici s Německem až do úseku na našem území bez jezu 

(jedná se o Střekov, kde je poslední jez na Labi směrem ke státní hranici). Tento problém 

by měl vyřešit kompromisní jez v Děčíně (Plavební stupeň Děčín). Tento jez by umožnil 

splavnost po dobu 345 dní v roce s ponorem 1,40 m popřípadě 180 dní v roce s ponorem 

2,20m. Tímto by se vyřešila eliminace dlouhotrvajících zastavení plavby na Labi (Labsko-

vltavské vodní cestě). Podle Ředitelství vodních cest ČR je tato eliminace je v současné 

době neúnosná, splavnost Labe je 155dni v roce, čímž se výrazně snižuje kapacita vodní 

dopravy. 

Pokud v české části regulovaného Labe nedojde ke stejnému zvýšení ponoru 

plavidel, bude nutno ekonomicky nevýhodně překládat zboží z českých plavidel v 

německých přístavech na kamiony a železnici. Tím dojde nejen ke zvýšení ceny 

exportovaného a importovaného zboží ale i k ekologicky nevhodnému zvýšení podílu 

přeprav zboží kamionovou dopravou. 
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Labsko-vltavská vodní dopravní cesta má zásadní význam pro ČR, zejména v 

exportu a importu zboží a vyžaduje zvýšenou péči na úrovni poskytované železniční a 

silniční dopravě. [19] 

Zlepšením plavebních podmínek na Labi by došlo k propojení s evropskými vodními 

cestami a mořem. V popředí pozornosti by měly být ekologické a hospodářské výhody. 

Labe jako dopravní vodní cesta by musela dosáhnout veliké kvality, aby utlumila přírodě 

škodící narůstající provoz nákladních automobilů, který se do roku 2003 zpětinásobil. Je 

zde také myšlenka přeložení dopravy na koleje, ale infrastruktura je v labském údolí na 

hranici své únosnosti a už zde není místo na zvýšení přepravovaného objemu. Vodní cesta 

Labe by ale měla kapacity pro zvýšení přepravovaného objemu. Lodní doprava po Labi 

mezi Českou republikou a Německem je hospodářsky požadována, což ukazuje rok 2005, 

kdy bylo možno v kyvadlové dopravě přepravit mezi severními Čechy a Saskem na lodích 

1,2 mil. tun zboží. To znamená, že asi 60000 naložených nákladních automobilů nemuselo 

přejet přes naše území (Krušné hory) a dále do Německa. Na lodích by ovšem bylo možno 

převést ještě několik set tisíc tun, pokud by bylo k dispozici dostatek lodního prostoru 

(zlepšené plavební podmínky na Labi). Labe je pro český export a import nepostradatelná. 

Česká republika musí mít možnost přepravit na Labi nejméně 2 mil. tun zboží ročně. České 

objemy zboží jdou ze 65% do Hamburku, z 5-10% do Saska a až do 30% do přístavů 

ARA. Nejhospodárněji by mohla být tato množství přepravována po Labi. Je důležité 

provádět takovou politiku, aby stále více přeprav bylo přeloženo ze silnice na vodní cesty. 

Kapacitní nedostatky silniční a železniční dopravy by mohly být vyrovnány vnitrozemskou 

vodní dopravou, kdyby měla příznivější podmínky v ponoru. Přeprava po vodě nese 

důležitou úlohu celkového přepravního systému České republiky, vykazuje pouze 1% 

z celé české nákladní dopravy. 24% se přepravuje po železnici a 75 % po silnici. V roce 

2000 přejelo přes hraniční přechod Cínovec 1,5 mil. nákladních automobilů a roku 2005 už 

to bylo 4,5mil. Náklady na jednu tunu při přepravě lodí činí 0,9 euro. U nákladních 

automobilů to je 1,8 euro nemluvě o obrovském potenciálu škodlivin, kterými zvyšující se 

automobilová doprava zatěžuje životní prostředí. Například 350 000 tun chemického zboží 

je možno z Lovochemie přepravit přímo po vodní cestě Labe, pokud se zaručí již 

vyslovené lepší podmínky pro plavbu. Pokud bude mít Labe výkonnější podmínky pro 

plavbu, poté by mohlo být přeloženo dalších 40% zboží na tuto vodní cestu. Vodní doprava 

totiž má ještě dostatek přepravních kapacit, chybí jen dostatek vody. [33] 
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5.1 Plavební stupeň Děčín (PS Děčín) 

Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 uvádí, že pro ČR má 

perspektivu zejména mezinárodní vodní doprava po labské vodní cestě. Funkci by tato 

doprava plnila jako cenový regulátor k ostatním druhům doprav do západní Evropy díky 

bezplatnému užívání dopravní cesty. Následná předpokládaná úspora z role cenového 

regulátora je přibližně 4,2 mld. Kč/rok. Usnesení vlády ze dne 23.3.2005 č. 337 ukládá 

ministru dopravy zajistit společně s Ministerstvem životního prostředí zpracování 

technického řešení, které zajistí zlepšené plavební podmínky na Labi v podobě plavebního 

stupně Děčín. 

Splavnění Labe je v současné době nejdiskutovanějším tématem  v oblasti splavnění 

Labe. Splavnost dolního toku Labe v České republice navazuje na celý německý systém 

splavňování Labe (který je splavný). Německá část Labe má pouze jeden plavební stupeň, 

další části toku jsou upraveny pouze regulačními procesy. Cílem celého projektu je 

stabilizace a zlepšení plavebních podmínek a napojení vodní cesty na sítě EU. 

Labe by v příštích letech mělo být splavné pro nákladní lodě až do přístavu 

v Hamburku. O posílení vodní dopravy nyní usiluje česká i německá vláda kvůli 

celoročnímu přívozu i vývozu zboží na palubách lodí, čemuž brání nepravidelné kolísání 

hladiny vody na severu Čech a v Sasku. Plánovaný regulační jez u Děčína by měl problém 

vyřešit. Rejdaři plán splavnění vítají, ekologové jsou proti, protože se bojí,že se poslední 

neporušený úsek řeky Labe, která se klikatí chráněnou krajinou oblastí Labské pískovce 

nenávratně zničí. Výstavbu jezu a jeho vliv na okolní přírodu proto posuzuje Ministerstvo 

životního prostředí. Státu by se několika miliardová investice do vodní stavby měla vrátit 

do deseti let (investice k výstavbě záměru je odhadována přibližně na 5mld. Kč). Po 

realizaci záměru by se jednalo o splavnění dolního toku Labe celoročně (v případě 

splavnění Labe díky plavebnímu stupni Děčín se mluví o 345 dnech. Kdy by mělo být 

možno Labem proplout za ponoru 1,40 m). Toto znamená také po dobu 180 dní umožnit 

ponor 220cm v průměrně vodném roce. 

Splavnění dolního toku Labe je podle některých potřeba v návaznosti na investice, 

které byly v historii splavňování Labe provedeny. Investice, které byly v celé historii Labe 

investovány jsou přibližně 170 mld. Kč (posledních 80-100 let). 
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Zbývá splavnit poslední úzké hrdlo na řece Labi, které je v blízkosti Děčína. Toto 

zesplavnění má za cíl zejména dovézt vodní dopravu na území České republiky (do 

přístavů v České republice) a dále umožnit zlepšit podmínky pro plavbu lodí do vnitrozemí 

České republiky. U vodních cest je-li někde úzké hrdlo a je-li celá vodní cesta připravena, 

tak v tuto chvíli dochází k velikému znehodnocení vodní cesty (pokud není splavněna). 

Není to jako u silniční dopravy, kdy se vozidla mohou posílat různými obchvaty. Proto 

bylo vládním usnesením stanoveno, aby zesplavnění Labe pokračovalo a bylo dokončeno. 

Ředitelství vodních cest je zavázáno v přípravě této akce pokračovat. 

Pro provozovatele vodní dopravy by výstavba plavebního stupně Děčín znamenala 

možnost efektivně fungovat po celý rok. Provozovatelé vodní dopravy přibližně půl roku 

nemohou jezdit efektivně nebo jezdit vůbec. Tento jez by umožnil z pohledu rejdaře 

celoroční provoz vodní dopravy. Pro Českou republiku to ovšem znamená obsluhu 

národního hospodářství v exportní i importní relaci. Měly by se rozvíjet všechny dopravní 

mody, jak to dnes definuje evropská komise. Evropská komise říká, že potřeba rozvíjet 

vodní dopravu, která je k životnímu prostředí nejšetrnější.  

Souboje mezi železnicí a silnicí společně s vodní přepravou budou nadále 

pokračovat. Z důsledku nesplavného dolního Labe se zboží dovážené po vodní cestě 

z Německa musí překládat již v Německých přístavech na lodě a poté je dopravováno buď 

po silnicích či železnicích. Pokud by Labe bylo splavněno, mohlo by ulehčit zbylým 

dopravám co do jejich kapacity. Je zde také obrovský potenciál kontejnerové vodní 

přepravy z Hamburku (ten se dnes potýká s logistickými možnostmi zvládnout tato velká 

množství vyvážet z vlastního přístavu). Počítá se zvýšením vodní dopravy na Labi na 

našem území 2-3 krát (1-1,5 milionu tun zboží/rok). To je i disponibilní kapacita, kterou 

Lodní park je schopen ještě přepravit.  

Podle ekologů existuje jeden faktor, před kterým není správné zavírat oči, protože 

Labe volně proudící od Střekova až po státní hranice je evropský unikát. Jedná se o 

unikátní biotop společenství rostlin, živočichů a živých organismů, které nikde jinde 

v Evropě ve vodním prostředí dnes nežijí. Stavbou tohoto jezu u Děčína by se změnily 

podmínky a došlo by k poškození tohoto unikátu. Tento biotop by pak nebyl stabilní.  

Podle Ředitelství vodních cest v České republice se výstavbou jezu u Děčína jedná o 

výstavbu jezu samotného a doplňkových opatření s ním spojených, aby dopad na životní 
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prostředí  spojený s výstavbou byl minimální. Roku 2005 se na základě shody Ministerstva 

životního prostředí a Ministerstva dopravy přesunul profil a lokalita toho jezu co nejblíže 

městské zástavbě (k Děčínu) a nachází se v lokalitě, kdy po jeho vybudování jezu dojde ke 

vzedmutí hladiny. Podle ředitelství vodních cest České republiky je projekt, jak je v tuto 

chvíli předkládán, nejekologičtější jez v celé Evropě. Vliv na životní prostředí určitě 

nebude nulový. Záměrem je aby vliv na životní prostředí byl minimální. Jez je stavba, ale 

to co je zahrnuto v částce 5mld. Kč, tak je úprava prostředí nad jezem (nadjezí) a ve zdrži, 

ale i pod jezem. Úprava pod jezem: Součástí akce jsou tzv.: výhony a prohrábky. Výhony a 

prohrábky mají za úkol stabilizovat hladinu přesně v té podobě v jaké dneska, tak aby 

nedocházelo ke změnám v  oblasti pozemních vod, prostředí organismů i na samotné 

organismy a živočichy, kteří zde žijí. 

Ředitelství vodních cest České republiky mělo na zpracování dokumentu o 

posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 6 let,ale ani po 6ti letech investor (Ředitelství 

vodních cest České republiky) nepředložilo dokumentaci takovou aby vyhověla zákonům 

této země a aby dokumentace dokázala vyvrátit, že ta stavba nebude mít významně 

negativní vliv na životní prostředí. 

Ekologové také tvrdí, že při realizaci plavebního stupně dojde k úmrtí mnoha 

živočichů, kteří se neumí přemístit. V tomto případě se může jednat o velevruba-škebli, 

která je vázána na dno a čistou vodu. 

Otázkou je zda výstavba tohoto jednoho jezu u Děčína umožní aby lodě z Ústí nad 

Labem mohly plout až do Hamburku. Podle Ředitelství vodních cest České republiky jez u 

Děčína je v místě nejužšího hrdla, a proto zde dojde k úpravám pro užití plavby 

podpůrnými mechanismy jako například vlnováním. Jedná se o mechanismus, kdy dojde k 

vytvoření vlny, která vzedme vodní hladinu požadovaném úseku. Bude-li situace 

aktuálního stavu plavebního ponoru o hodnotě 140 cm, může se tomuto ponoru pomoci 

tzv. vlnováním ze střechovského jezu. Tudíž plavební stupeň Děčín řeší tu nejbolestivější 

záležitost a umožní splavnost Labe, tak jak je třeba. 

Odpůrci plavebního stupně Děčín také navrhovali namísto stavění jezu přizpůsobení 

plavidel Labské vodní cestě. Tato varianta je ovšem nereálná, protože již naši předkové 

stavěli lodě, které dnes na našem území máme a jsou přizpůsobeny labské vodní cestě jako 

nízkoponorové. 
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TNT síť a zejména její páteřní část, která v České republice je navrhována po celém 

splavném toku Labe, to znamená až do Pardubic (Kunětic), tak tato cesta je Evropskou unií 

jednoznačně podporována jako základní cesta, která má samozřejmě přispět k tomu, že se 

rozšíří nejekologičtější způsob dopravy (podpora EU). Vodní cesta by mohla zastoupit 

nedostatečné kapacity železniční dopravy (zboží je z lodní dopravy vyskladňováno 

v Německu na železniční dopravu a odtud převažováno do České republiky po kolejích, 

ovšem je nutné přihlížet kapacitě na kolejích.která je na maximu). Splavněním Labe by se 

odlehčilo železniční dopravě.  

Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí byla roku 2010 byla vrácena 

ředitelství vodních cest k dopracování, protože zde chyběly vysvětlující informace, které 

jsou v dokumentaci opřeny. Pracovníci Ředitelství vodních cest České republiky a firmy 

WELL Consulting – zpracovatele dokumentace EIA pro projekt výstavby plavebního 

stupně Děčín 31.1.2012 předali Ministerstvu životního prostředí doplněný materiál. Proces 

posuzování vlivů záměru výstavby klíčového jezu na Labi na životní prostředí tak 

pokračuje. 

Plavební stupeň Děčín má charakter novostavby plavebního stupně na labsko-

vltavské vodní cestě (oblast mezi Děčínem - Loubí a Prostředním Žlebem). Cílem celého 

záměru je zlepšit plavební podmínky na Labi v úseku mezi státní hranicí ČR/SRN (říční 

kilometr 726,6; plavebního k.- plavební kilometr 109,27) a Boleticemi nad Labem (říčního 

km 746,2; plavebního km 90) na parametry, které odpovídají parametrům úseku Labe 

navazujícího v Německu. Poté bude po dobu 345 dní v roce zajištěno spojení města Děčín 

s jeho přístavy a překladišti s mezinárodní sítí vnitrozemských vodních cest a námořními 

cestami a přístavy. [14] 

5.1.1 Zdůvodnění potřeby záměru 

Česká republika je vnitrozemský stát a nemá přímý přístupu k moři. Jedinou možnou 

spojnicí s námořními přístavy je vodní cesta Labe. Labská vodní cesta z hlediska vodní 

cesty přestavuje jediné spojení se světovými a evropskými trhy. Řeka Labe opouští území 

České republiky cca 10 km za Děčínem v Hřensku. Ponor 140 cm je ponor, od kterého je 

ponor rentabilní nákladní dopravě. Tohoto ponoru je v současné době dosaženo 

za průměrného vodného roku po dobu 155 dní. Obzvláště dlouhá období sucha mají za 

následek úplné zastavení plavby v tomto úseku vodní cesty, která je brána jako vstupní 
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brána do České republiky a tím dochází ke snížení efektivity lodní dopravy. Z tohoto 

důvodu je to limitující faktor pro celé využití labsko-vltavské vodní cesty. Dá se říci, že 

nespolehlivost tohoto vodního toku je likvidující pro vnitrozemskou vodní dopravu 

v České republice. V Německu jsou podmínky pro plavbu příznivější a to díky rozdílnému 

sklonu dna, charakteru řeky a také stavebním úpravám. Cílem celého záměru je dosáhnout 

srovnatelných plavebních hloubek jako v Německu (od hranice se SRN do Děčína). Po 

labské vodní cestě se především přepravují hromadné substráty (agrární komodity, 

chemické suroviny a výrobky, písek, stavební materiál, štěrk), nadrozměrné náklady, 

prefabrikáty, kusové zboží (bedny, konstrukce), dřevo apod. V České republice jsou 

některé podniky závislé na labsko-vltavské vodní cestě, jedná se o strojírenské podniky a 

loděnice, producenty nadrozměrných a těžkých výrobních celků, které jiným způsobem 

dopravy není možno přepravit. Zlepšené plavební podmínky by zajistily přechod části 

současné přepravy na dopravu lodní a došlo by k vytvoření předpokladů pro rozvoj 

kontejnerové dopravy. Podle průzkumů výstavbou plavebního stupně Děčín dojde ke 

zvýšení objemu přepravovaného zboží násobně. To by s sebou přineslo větší konkurenci 

do sektoru dopravy, snížení dopravních nákladů pro přepravce. [14] 

Lodní doprava má co do porovnání s jinými druhy doprav mnoho pozitiv. Lodní 

doprava je ekologická-má nejnižší vliv na životní prostředí. Tento vliv je přepočten na 

jednotku přepravního výkonu (tkm), Vodní doprava životní prostředí zatěžuje méně 

hlukem, následky nehod a skleníkovými plyny. Nevýhodou je z hlediska životního 

prostředí vyšší emise znečišťujících látek starších lodních motorů (motory z 80. Let). Dá se 

však očekávat, že dojde k modernizaci a emise lodních motorů budou klesat v průběhu 

nejbližších let. Lodní doprava je levná, zejména při přepravě na dlouhou vzdálenosti, při 

zajištění plavebních podmínek je také spolehlivá a bezpečná s malou nehodovostí. 

Množství vyrobené elektřiny v malé vodní elektrárně, která je součástí výstavby PS Děčín, 

by mělo odpovídat přibližně spotřebě poloviny domácností v Děčíně. [14] 

5.1.2 Posuzované varianty řešení 

Dokumentace EIA se věnuje třem variantám: variantě 0, variantě 1 a variantě 1B. 

[14] 
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5.1.2.1 Varianta 0 

Tato varianta představuje zachování současného stavu, který je pro vodní dopravu 

problematický. Tato varianta je hodnocena hlavně z důvodu posouzení výhody a nevýhody 

současného stavu. [14] 

5.1.2.2 Varianta 1 

Tato varianta představuje základní variantu PS Děčín. Plavební parametry, které jsou 

požadovány jsou dosaženy vybudováním PS Děčín v říčním kilometru 737,02 (pl.km 

98,98) s plavební komorou a pohyblivým jezem, který umožňuje vzdutí hladiny nad jezem 

na kótu 124,50 m.n.m, to je přibližně 0,5 m nad úrovní hladiny jednoleté velké vody. 

V celé délce vzdutí nedojde k rozlivům mimo koryto toku. Součástí PS je malá vodní 

elektrárna a dva rybí přechody. Vizualizace na obr. 19 ukazuje celkový pohled na plavební 

stupeň Děčín ve směru proti proudu. Nalevo je objekt malé vodní elektrárny, napravo 

plavební komora a uprostřed jsou jezová pole. [14] 

 

Obrázek 19: Vizualizace Plavebního stupně Děčín – Varianta 1 [14] 

Plavební poměry v úseku toku PS Děčín k Dolnímu Žlebu (vzdálenost přibližně 5 

km) budou zlepšeny prohrábkou (jedná se o prohloubení dna v plavební dráze). Dále po 

proudu od Dolního Žlebu ke státní hranici se SRN a dále na německém území jsou 

plavební parametry za současného stavu zajištěny. [14] 
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5.1.2.3 Varianta 1B 

Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími revitalizačními opatřeními: 

Tato varianta je upraveno variantou 1. Plavební stupeň a další objekty jsou navrženy 

obdobně jako u předešlé varianty, úpravy spočívají v zahrnutí komplexu revitalizačních a 

zmírňujících opatření, která mají za cíl eliminovat či zmírnit možné negativní vlivy záměru 

na životní prostředí. Tato varianta představuje určité řešení, které podpoří lodní dopravu, 

ale bude i prospěšné přírodnímu prostředí v této oblasti. Obrázek 20 a 21 nám znázorňuje 

umístění varianty 1B včetně zmírňujících a revitalizačních opatření. [14] 

 

Obrázek 20- Situace varianty 1B [14] 
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Obrázek 21: PS Děčín [18] 

                 

Navrhovaná zmírňující a revitalizační opatření  v úseku toku Labe bude ovlivněn 

vzdutím, který spočívá v úpravách břehových částí řeky ve vybraných lokalitách a v oblasti 

ústí Ploučnice. V oblasti nad horní rejdou PS Děčín, při ústí Ploučnice a Jílovského potoka 

a nad Křešicemi je navrhováno provedení snížení terénu, dále pak zmírnění sklonu břehu a 

také výsadba lužních porostů. Předpokládá se zde zvlněný terén, kde se budou tvořit tůně 

jako životní prostředí mnoha organismů a místa kde bude docházet k rozmnožování 

obojživelníků. Plánováno je dále rozšíření litorální zóny a vytvoření míst s klidnou a 

mělkou vodou včetně lagun, které budou propojeny s tokem. Jiný typ opatření představuje 

navýšení podélné hráze nad ústím vodního toku Kamenička a navýšení břehových výhonů 

u Boletic. Cílem těchto opatření je vytvoření nebo zachování prostorů s klidnou vodou, 

odděleně od samotného toku Labe a chráněné před vlnobitím, turbulencemi a dalšími 

rušivými vlivy z vodního toku Labe. [14] 

Tyto prostory budou využívány obzvláště rybami, vodními bezobratlými i dalšími 

organismy. Migrační prostupnost plavebního stupně Děčín v této variantě 1 B je řešena 
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nadstandardně. Opatření v této variantě jsou navrhována: štěrbinový rybí přechod, 

levobřežní suchozemský biokoridor a pravobřežní biokoridor s akvatickou (vodní) 

a suchozemskou částí o délce přibližně 455m a šířce 30m. Je zde také řešena poproudová 

migrace vodních živočichů, jedná se především o úhoře říčního. Takto navržený systém 

přechodu zmírní negativní vliv PS jako migrační bariéry pro většinu migrujících ryb, 

včetně lososa atlantského, i suchozemských živočichů včetně savců jako např.: vydra říční 

a bobr evropský. Plavební poměry v úseku od PS Děčín k dolnímu Žlebu budou zlepšeny 

prohrábkou, její rozsah ovšem bude ve variantě 1B omezen úpravou trasování plavební 

dráhy a zejména stavbou břehových výhonů. Tyto břehové výhony budou při nízkých 

průtocích soustřeďovat vodu do plavební dráhy. Budou vytvářet vhodné prostředí pro ryby, 

obojživelníky, plazy, vodní a mokřadní rostliny, vodní bezobratlé živočichy. K tomu 

budou zároveň rozšiřovat plochy štěrkových náplavů. Dojde ke zlepšení estetických a 

hygienických poměrů v centru města ve prospěch kvality života obyvatel tím, že hladina 

řeky se zvýší a zakryje vyústě kanalizací. Kvůli stálému vzdutí plavebního stupně Děčín 

v letních obdobích nebude docházet k denudaci ploch dna. Dojde ke zrevitalizování 

nevzhledných míst v blízkosti řeky. [14] 

5.1.3 Popis vlivů záměru 

Při průběhu či provozu záměru se ani z jedné variant neočekávají významné 

negativní vlivy v oblasti hluku nebo také znečišťování ovzduší. Není třeba se obávat ani 

vlivů na veřejné zdraví. Negativní vlivy můžeme očekávat v případě varianty 0 

(nerealizace záměru), kdy by došlo k postupnému útlumu české vnitrozemské vodní 

dopravy. Kapacita vodní dopravy by byla nahrazována dopravou silniční a železniční. Tyto 

dopravy se vyznačují vyššími negativními vlivy na životní prostředí (oblast hluku, emisí i 

nehodovosti). Lze také předpokládat negativní vlivy na obyvatelstvo a povrchové a 

podzemní vody. Mezi vlivy záměru plavebního stupně Děčín se řadí zejména vlivy na 

flóru, faunu, a ekosystémy, vlivy na povrchové a podzemní vody a půdu. Realizace PS 

Děčín ovlivní jak již bylo zmíněno povrchové a podzemní vody. V místě vzdutí dojde ke 

zvýšení vodní hladiny v Labi. Voda ale nebude zasahovat do území, které je i 

v současnosti pravidelně zaplavováno při vyšších vodních stavech. Následkem zvýšení 

vodní hladiny v Labi dojde ke zvýšení podzemní vody, ta však bude převáděna přes profil 

stupně technickým opatřením. Při zvýšení hladiny podzemních vod se neočekávají 
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negativní vlivy. V úseku toku Labe pod PS Děčín dojde k zaklesnutí vody vlivem 

prohrábek na plavební dráze. Tento negativní vliv bude téměř odstraněn ve variantě 1B 

díky kombinaci prohrábek a koncentračních staveb-břehových výhonů. Výstavba záměru 

plavebního stupně Děčín přispěje k povodňové ochraně města Děčín (zejména zimní 

povodně při tání ledu). Co se týče záboru půdy u varianty 1 a 1B činí něco okolo 10 ha. 

Záborem budou ovlivněny zemědělské půdy s nižší bonitou. Jedná se spíše tedy o malý 

negativní vliv. V případě fauny a flóry a ekosystémů se uskutečněním realizace záměru ve 

všech variantách dojde k dotčení širokého spektra chráněných zájmů ochrany přírody, kdy 

dojde ke změně ekologických podmínek části toku a také jeho okolí. Dojde také k zániku 

přirozených či polopřirozených stanovišť v místě, kde bude docházet ke stavením pracím. 

Změny ekologických podmínek budou zapříčiněny vzdutím jezové zdrže, to bude mít za 

příčinu zpomalení toku vody, které sebou může nést problematiku se změnou kyslíkových, 

sedimentačních, proudových a hloubkových poměrů. Z toho vyplývá, že budou dotčeny i 

pobřežní a břehové ekosystémy (štěrkové náplavy). Varianta 1B je z biologického hlediska 

a také z hlediska ochrany přírody upřednostňována oproti variantě 1, kvůli dokonalejšímu 

zpracování zajištění migrační propustnosti toku a vzhledem k projektovaným úpravám 

v Labi v úseku dotčením vzdutím. Pro kompenzaci vzniklých negativních vlivů jsou 

navrhována opatření v oblasti podpory transportu a ukládání sedimentů štěrkopísku, 

udržování travních porostů a výsadba keřové a také stromové vegetace. Realizace záměru 

nebude mít vliv na maloplošná chráněná území ani na velkoplošná chráněná území CHKO 

Labské pískovce a CHKO České středohoří. Bude vyžadovat udělení výjimky ve smyslu 

úst. § 43 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§ 43 -Výjimky ze zákazů ve 

zvláště chráněných územích). [14] 

K nejvážnějšímu střetu záměru se zákonem ochrany přírody dochází v oblastech 

populací a biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Pro realizaci záměru bude 

nutné udělení výjimky za zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 

zák. č. 114/1992 Sb. (§ 56 -Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů). [14] 

Významné negativní vlivy na soustavu Natura 2000 byl u varianty 1B vyloučen kvůli 

minimálnímu územnímu střetu s dotčenými lokalitami, zmírnění negativních vlivů 

prohrábky břehovými výhony. Přeshraniční vlivy záměru byly k jeho předpokládaným 

dopadům také vyloučeny. Jeho realizace včetně prohrábek dna pod PS neohrozí kvalitu 
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vody v řece Labi. Sedimenty na dně nejsou takřka znečištěny a ty sedimenty, které 

znečišťující látky obsahují, jsou uloženy při březích, do kterých se nebude zasahovat při 

realizaci PS. Riziko uvolnění znečišťujících látek z dnových sedimentů je u varianty 1B 

zmírněno omezením prohrábky. Záměr by neměl ovlivnit společenstva živočichů na 

německém úseku Labe díky řešení migrační propustnosti ve variantě 1B. Varianta 1B 

představuje nejvhodnější variantu z hlediska ovlivnění povrchových i podzemních vod a je 

také šetrnější k ochraně přírody než varianta 1. V případě Varianty 0 (nerealizace záměru) 

by nedošlo k ovlivnění povrchových a podzemních vod vůbec ani k zásahu do životního 

prostředí chráněných druhů a do prostoru chráněných území. Významné by bylo zachování 

vyšší rychlosti proudění v intravilánu Děčína, zachování lužních porostů a štěrkových 

náplav nad plánovaným plavebním stupněm. Pokud by nedošlo k realizaci záměru varianty 

1B nedošlo by k realizaci revitalizačních opatření v oblasti Ploučnice a Jílovského potoka. 

Plocha štěrkových náplavů by vzrostla díky podobě břehových výhonů pod plavebním 

stupněm a úpravám břehu v prostoru vzdutí ve variantě 1B. Náplavy v oblasti vzdutí by 

ovšem měly jiný charakter, než současné. Předpokládá se, že pokud by nedošlo k realizaci 

záměru, mohlo by dojít k degradaci luk, ve kterých žijí vzácné druhy modrásků, protože 

chybí jejich management. Varianta 1B by sice tyto prostory luk z části zabrala pro stavbu 

plavebního stupně Děčín a prostory stavenišť, ovšem na zbylých plochách bude proveden 

management a po dokončení záměru budou plochy uzpůsobeny opět potřebám modrásků. 

Obrovské benefity přináší varianty 1 a 1B v oblasti dopravy a jejich dopadu na životní 

prostředí. Dojde k zajištění stálých podmínek pro vodní dopravu srovnatelných podmínek 

na německém Labi, budou využity volné kapacity labské vodní cesty. Při předpokládaném 

vyčerpání kapacity železnic s silniční dopravy na trase Hamburk-Česká republika by vodní 

cesta, která je spolehlivější, mohla být velmi významná díky nižším dopadům vodní 

dopravy na životní prostředí, ale také díky nižším cenám než za přepravu po železnici či 

silnici. Spolehlivá vodní doprava by působila jako cenový regulátor v konkurenčním 

prostředí a snížila by náklady na český export i import o několik miliard ročně. Na základě 

výše uvedených výsledků dokumentace EIA je při realizaci všech navržených zmírňujících 

a revitalizačních opatření doporučit k realizaci variantu 1B. [14] 
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5.1.3.1 Úpravy toku Labe a jejich očekávaný vliv na životní prostředí 

Výstavba plavebního stupně Děčín se pro mnoho odborníků stala kontroverzní 

z hlediska ochrany životního prostředí, na druhou stranu by ovšem došlo ke zlepšení 

plavebních podmínek na Labi. Nevůle ekologů k výstavbě plavebního stupně je proto, že 

tok řeky Labe protéká chráněným krajinnými oblastmi České středohoří a Labské 

pískovce. Labe si zde zachovalo původní směr toku přes všechny geologické změn, které 

na území nastaly. Došlo tím k vytvoření jedinečného údolí patřící mezi evropskou raritu. 

Obdobný typ krajiny můžeme nalézt pouze ve Francii v Auvergne ve Francii. [34] 

5.1.3.2 Vliv na obyvatelstvo 

Jsou tři základní skupiny vlivů na obyvatelstvo [34]: 

a) zdravotní vlivy 

b) vlivy na psychiku 

c) sociálně ekonomické vlivy 

5.1.3.2.1 Zdravotní vlivy 

V souvislosti s výstavbou plavebního stupně Děčín se neočekávají negativní vlivy na 

ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva (střední délka života, vrozené vývojové vady, 

nemocnost atd.). Naopak v důsledku splavnění dolního toku Labe lze očekávat 

v souvislosti s provozem upravené vodní cesty (převod části objemu přepravovaných 

komodit z méně ekologicky příznivé silniční dopravy na vodu) zlepšení stavu životního 

prostředí a tím i zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. [34]  

5.1.3.2.2 Vlivy na psychiku 

Stavební ruch, prašnost a další vlivy stavby budou negativně působit na obyvatelstvo. 

Tato výstavba bude narušovat psychiku obyvatel pouze dočasně. Můžeme ovšem také 

očekávat zvýšení dopravní zátěže na přilehlých komunikacích blízkosti stavebního záměru. 

Po výstavbě plavebního stupně Děčín dojde ke zlepšení struktury dopravy v okresu Děčín 

(převod části dopravy ze silnice na vodní dopravu). Dojde ke snížení ekologické zátěže 

především imisemi hluku, látkami znečišťující ovzduší a dopravním ruchem (stresový 

faktor, zdroj vzniku dopravních nehod apod.). [34] 

 



Tomáš Měrka: Hodnocení vlivu vodní dopravy na životní prostředí v České republice 
 

2012                                                                                                                                    90 

 

5.1.3.2.3 Sociálně ekonomické vlivy 

Z pohledu sociálně ekonomických vlivů na region lze hodnotit zlepšení plavebních 

podmínek na Dolním toku Labe za prospěšné. Danou výstavbou a následným provozem 

vzniknou nová pracovní místa a příležitosti pro obyvatelstvo, protože se předpokládá 

nárůst objemu přepravovaných komodit po vodní cestě, zvýšení intenzity překladišť a 

přístavů).Současný stav s malým přepravním množstvím komodit po vodní cestě je 

neúnosný. Je to způsobeno zaostalými technickými parametry vodní cesty popř. i 

zaostalými plavidly a klimatickými vlivy, což ohrožuje existenci všech českých rejdařů. 

[34] 

5.1.3.3 Vlivy na ovzduší 

Těžba zeminy bude prováděna z úrovně pod hladinou vody, můžeme předpokládat 

při těchto pracích jen minimální prašnost. Opatření proti prašnosti je potřeba zaměřit na 

procesy skladování a dopravy vytěženého materiálu (štěrkopísky). [34] 

Znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou během výstavby vznikat pouze 

v souvislosti s využitím motorů z mechanizačních a dopravních prostředků. [34] 

Vodní cesta bude během výstavby využita pro dopravu vytěžených zemin a 

stavebních hmot. Proces těžby bude přímo spojen s nakládkou na lodě. Předpoklad 

vytěžené zeminy je ten, že se využije pro rekultivační práce povrchových hnědouhelných 

dolů v kraji. Pokud se zjistí že daná zemina je nevyhovující z hlediska chemického složení 

(př. kontaminace nebezpečnými látkami), bude zemina uložena na zabezpečení skládce 

jako odpad. [34] 

Ke znečištění ovzduší vlivem předpokládaného zvýšení objemu dopravy na vodní 

cestě by nemělo dojít, protože zvýšení objemu přepravy bude kompenzováno zvýšením 

tonáže lodí (převedení určitého podílu ze silniční dopravy na vodní dopravu), snížením 

emisí z lodních motorů (v důsledku částečné likvidace proudních úseků-omezení 

potřebného výkonu lodí při plavbě proti proudu). Výstavbou záměru a budoucího provozu 

tohoto plavebního stupně by zlepšení plavebních podmínek toku Labe mělo mít mírně 

příznivý vliv na úroveň znečištění ovzduší v regionu. [34] 
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5.1.3.4 Vliv na vodu 

Velkým pozitivem by mělo být zvýšení hladiny na toku řeky Labe. Kde největší 

zvýšení hladiny nastane v Děčíně. Vliv navrhované úpravy na průběh úrovně hladin při 

běžných průtocích (v ekologicky nejcennějších úsecích břehů) není významný. [34] 

Hodnocení zvýšené úrovně hladiny v Děčíně je protichůdné [34]: 

a) záporné hodnocení s ohledem na dotčení biologicky hodnotného území břehů 

b) z pohledu urbanistického- 

· kladné hodnocení – stabilizace hladiny v Děčíně (omezení hygienických a 

estetických problémů s důsledku střídavého obnažování a zatápění břehů); 

trvale zajištění plavebních hloubek plavební dráhy, u překladišť a v přístavech 

· záporné hodnocení –je zde potřeba řešení úprav dotčených inženýrských sítí, 

zařízení a objektů v důsledku trvalého zvýšení úrovně běžné hladiny v řece 

Labe 

5.1.3.5 Vlivy provozu a výstavby záměru na povrchové vody 

Úpravy vodní cesty, ke kterým by došlo budou mít vliv hlavně na zvýšení přestupu 

kyslíku v místě převodu vody přes jez; změnu rychlosti proudění vody v důsledku 

prohrábky; snížení rychlosti proudění vody ve zdrži plavebního stupně Děčín (zde dojde ke 

snížení přestupu kyslíku hladinou, je zde také tendence ukládání NL4
). [34] 

Při prohrábce dna toku řeky Labe se zvíří čerstvé i staré vrstvy sedimentů, v 

tomto důsledku dojde ke zvýšení obsahu naplavenin ve vodě pod místem stavby a 

současně také ke zvýšení celkového obsahu škodlivých látek ve vodě. Je možné 

minimalizovat vliv zvíření sedimentů při prohrábkách a to upravením rychlosti bagrování 

pod stavebními stroji a na výstupu jezových zdrží pod prohrabovaným úsekem. Je také 

nutné stále sledovat kvalitu vody nad upravovaným úsekem. Množství škodlivin bude také 

závislé na průtoku vody v Labi. Můžeme předpokládat, že při běžných průtocích vody 

bude sedimentační efekt v jezových zdržích větší při nižších průtocích vody. Při vyšších 

průtocích vody dojde k výraznějšímu naředění znečištění pocházejícího z prohrábek.  [34] 

 

                                                 
4
 Nerozpuštěné látky 
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5.1.3.6 Vlivy na flóru a faunu 

Při provedení prohrábek dojde k poklesu hladiny toku řeky a to bude znamenat posun 

pobřežních ekosystémů. Nejpružněji v tomto případě reagují rostliny invazní a některé 

trávy, např. chrastice rákosovitá. V případě, že by nebyly dotčené pozemky 

obhospodařovány (minimálně sekáním) mohlo by dojít k nežádoucímu efektu rozšíření 

širokého pásu zmiňovaných bylin. [34] 

Další rostliny a jejich chování na obnažených štěrkopíscích je velmi těžké předvídat. 

Např. šáchor hnědý, blatěnka vodní se mohou snadněji přizpůsobit. Jiné jako např. blešník 

obecný se naopak přizpůsobuje jen velmi těžce. [34] 

Snížení hladiny toku prohrábkami může do jisté míry ovlivnit tvářnost flóry břehů 

slepých ramen a tůní. Pokud se následkem trvalého poklesu vody otevřená hladina zmenší, 

zmenší se i vlastní tůň. To je nepříznivé pro rozvoj populací druhů pobřežní flóry (šípatka, 

šmel). Tento negativní vliv se dá ovšem také řešit a to odstranit vyčištěním a prohloubením 

tůní a slepých ramen.  [34] 

Zaplavení určitých lokalit znamená zánik na nich se vyskytujících ekosystémů. 

Trvale vyšší stav vody již o 30 cm může znamenat zaplavení kořenových systémů dřevin a 

jejich uhynutí. [34] 

V blízkosti vzdutí se zpomalí proudění vody, tím se změní kvalita sedimentů. 

Některým z rostlin jako např. blatěnka bahenní a šáchor hnědý vyhovují usazeniny jemné 

frakce. Jiným např. drobnokvětu vyhovují naopak čisté štěrkopísky. Střídání úseků rychle 

proudící vody v řece, pomalého ve slepých ramenech a stojatého v tůních velmi zvyšuje 

diverzitu stanovišť. Je také jednou z příčin velkého druhového bohatství rostlin a živočichů 

(zvláště bezobratlých). [34] 

Vlivy na flóru 

Rozdíly současných hladin a hladin po ukončení výstavby plavebního stupně Děčín 

jsou v desítkách centimetrů. Je pravděpodobné, že se režimu přírodovědecky významných 

lokalit zásadně nedotkne. Výstavba, která je plánována je spojena s prohrábkami a výhony. 

Zaklesnutí úrovně běžných hladin v řece v souvislosti s prohrábkami dna je nutné chápat 

jako pozvolný proces, ten bude probíhat po celou dobu realizace. Je tedy možné, že 

společenstva rostlin na štěrkopíscích budou mít možnost přemístit svá stanoviště blíže 

k hladině řeky. [34] 
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Je nutné brát ohleduplnost ke stávajícím břehovým ekosystémům (např. jeseter 

velký, mihule říční, platýz, plotice, cejn, vydra, norek, losos a další) s cílem minimalizace 

vlivů výstavby na flóru. [34] 

Diverzita, druhová rozmanitost, v jezových zdržích se projeví negativním směrem 

hlavně v potlačení přítomnosti parmy obecné, podoustve říční, mřenky mramorové, všech 

tří druhů jelců (proudník, tloušť a jesen). Na druhou stranu vzroste početnost plotice 

obecné, ježdíka obecného, cejnka malého. Vyšší sedimentace může vyvolat zanesení 

úkrytů živočichů, osidlovaných  např. úhořem říčním nebo mníkem jednovousým. 

Přesunutí sedimentů, který může být vyvolán i vyšším provozem lodí, by se negativně 

mohl uplatnit v období uložení jiker (překrýváním), omezeným přístupem kyslíku, nebo 

příp. jejich odplavováním. Takto negativně se tento jev může vyskytnout u  organismů, 

kteří jsou vázáni na dno (např. mlži, rakovci) a dotknou se jejich potravní 

základny.Potravní základna ryb by měla zůstat nedotčenou až na úsek pod jezem, protože 

výraznější změny se očekávají v úsecích bezprostředně ovlivněnými vzdutím). [34] 

Do blízkosti státní hranice ČR/SRN v posledních letech připlouvá velké množství 

lososů a stále jich přibývá. Tito lososi jsou nasazováni i do řeky Ploučnice. Není 

vyloučeno, že se v nejbližších letech začnou lososi vracet zpět na naše území. Toto období 

by ovšem mohlo kolidovat s obdobím realizace záměru plavebního stupně Děčín. Víceleté 

rušení migrací při průchodu staveništěm ( hluk, zásahy do dna a další) by mohly přerušit 

návrat ryb na území České republiky. [34] 

5.2   Splavnění Labe do Pardubic (PS Přelouč II) 

Dalším navrhovaným splavněním vodního toku Labe je v oblasti Pardubic, přesně se 

jedná o úsek mezi Přeloučí a Pardubicemi, který je nesplavný. Jedná se o složitou situaci, 

ve které se zástupci Pardubického kraje a Ředitelství vodních cest České republiky na 

jedné straně a různé skupiny ochránců přírody na druhé straně dohadují o možném 

vybudování kanálu v Přelouči. Oficiálně nazvaný plavební kanál je Plavební stupeň 

Přelouč II. Tento plavební stupeň Přelouč II by v případě realizace záměru zasáhl do 

chráněného území Slavíkových ostrovů. Spory, zda bude kanál vybudován se vedou již 

několik let a nyní je projekt spíše ve stavu stagnace. Důvodem stagnace je neudělení 

výjimky povolující realizace projektu ze strany Ministerstva životního prostředí. [10] 
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5.2.1 Historie vodní dopravy Pardubického kraje 

Pardubický kraj je krajem, který leží na ve východní části Čech. Společně 

s Libereckým a Královehradeckým krajem tvoří region Severovýchod. Pardubickým 

krajem prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Pardubický 

kraj leží z větší části na území povodí středního toku Labe. Provozování vodní cesty na 

Labi má dlouhotrvající tradici, ovšem do roku 1977 nebyla lodní doprava na území 

dnešního Pardubického kraje využívána. Až ve květnu roku 1977 byla v Týnci nad Labem 

labská vodní cesta otevřena. Po Labi se od té doby vozilo uhlí do elektrárny Chvaletice ze 

severočeské pánve. Roku 1980 se do Chvaletic dopravilo 3,69 milionů tun uhlí. V 80. 

letech se postupně zdokonalovaly a zdokonalovaly labské vodní cesty stejně jako přístav a 

vykládka ve Chvaleticích. V 90. Letech se vodní doprava uhlí začala rapidně zdražovat a 

elektrárně se již nevyplatilo ji používat. Remorkéry byly následně nahrazeny železniční 

dopravou po trati. Z Lovosic se zcela přestalo uhlí dopravovat roku 1995. V současné době 

má po délce vodního toku na Labi velký význam nákladní doprava. Roku 2006 bylo 

v rámci Pardubického kraje přepraveno 27 700 tun zboží. [10] 

5.2.2 Etapy splavnění středního Labe 

Projekt splavnění Labe se uskutečňuje kvůli nevyhovujícím plavebním podmínkám 

na Labi konkrétně nad přístavem Chvaletice směrem do Pardubic. V tomto úseku jsou 

vybudována 3 zdymadla-Přelouč, Srnojedy a Pardubice. Je zde také ovšem nesplavný úsek, 

který brání plavbě až do Pardubic. [10] 

Úpravy koryta Labe mezi Chvaleticemi a Přeloučí 

Tyto úpravy zahrnují prohloubení a rozšíření stávajícího koryta řeky v délce 

přibližně 9,5 km ( v prvním zhruba tříkilometrovém úseku na dvoulodní provoz, zbytek na 

jednolodní provoz).  [10] 

Plavební stupeň Přelouč II.  

Plavební stupeň Přelouč II je posledním článkem, který chybí k dokončení splavnění 

Labe do Pardubic. Pod Přeloučí je jediný nesplavný úsek s tzv. bystřinným prouděním, 

který brání v plavbě lodí. Ochránci přírody jsou ovšem proti výstavbě záměru plavebního 

stupně Přelouč II, což oddaluje zahájení stavby. [10] 
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Úsek Přelouč – Pardubice: 

Tento úsek je již splavný, vyžádal si ovšem lokální úpravy koryta ( došlo k vyčištění 

profilu a lokální prohrábky dna na hloubku 2,7 m) a také modernizaci plavební komory 

v Srnojedech (vybudování této plavební komory roku 1937). [10] 

Přístav Pardubice: 

V současné době se v České republice nachází 9 veřejných přístavů. Předpokládá se 

napojení přístavu v Pardubicích na silnici Pardubice - Svítkov,  která kříží železniční 

koridor. Kolem přístavu by tedy mělo vzniknout multimodální logistické centrum 

s napojením na silniční a železniční dopravu. Ředitelství vodních cest má zabezpečit 

v rámci akce splavnění Labe do Pardubic výstavbu nábřežní zdi přístavu. Tato přístavní 

zeď dlouhá 480 m potom umožní zřídit překladiště z vody na silnici či železnici (viz 

obr. 22).  [10] 

 

Obrázek 22: Mapa splavnění Labe do Pardubic [18] 

 

5.2.3 Plavební stupeň Přelouč II 

Jedná se o druhý nejdůležitější projekt, který prodlouží vodní cestu do logistického 

centra v Pardubicích. Nejdůležitější částí projektu splavnění Labe do Pardubic je výstavba 

plavebního stupně v Přelouči. Tento plavební stupeň by měl vyřešit překonání nesplavného 

úseku mezi koncem vzdutí jezu Týnec nad Labem a zdrží jezu v Přelouči. Plavební stupeň 

Přelouč byl již formulován počátkem 20. Století za účelem omezení rozsahu povodní na 

středním toku Labe a s cílem rozvoje vodní dopravy. K regulacím toku docházelo do 20. 

let 20.století, kdy došlo k oddělení meandrů od hlavního toku (nyní tvoří tzv. labišťata).  

[10] 
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V závazné vyhlášce města Přelouče je plavební stupeň Přelouč II zahrnut do 

seznamu veřejně prospěšných staveb. Je nedílnou součástí územního plánu města. [10] 

Etapa vybudování plavebního stupně v Přelouči zahrnuje výstavbu prvků: 

· plavebního kanálu v délce 3 150 m po pravém břehu Labe u Přelouče, rozdělen na 

plavební komorou na horní plavební kanál a dolní plavební kanál  

· plavební komory, kde by lodě překonávaly výšku 8,4 m. U komory by měl být také 

nový velín.  

· příjezdová komunikace k plavební komoře  

· přemostění kanálu a řeky Labe  

· přeložky komunikací navazující na mosty  

[10] 

V projektu je plavební kanál veden převážně po zemědělské půdě a bude doprovázen 

podél celého pravého břehu kanálu novým biokoridorem, což byl požadavek ochrany 

životního prostředí. Má také dojít součástí nového biokoridoru k meandrování 

neratovského potoku (jeho součástí bude 10 malých přírodně upravených vodních nádrží). 

Dojde tím k rozšíření mokřadů a mělkých vodních ploch vhodných k dalšímu rozšíření 

fauny a flory. [10] 

Vlastní plavební komora by částečně zasahovala do biocentra Slavíkovy ostrovy. 

Jedná se jinými slovy o kompromis, protože díky tomu bude zachována oblast Labských 

hrčáků. Podle předběžných propočtů by bylo zasaženo v případě realizace projektu 29 % 

plochy biocentra. Bere se zde v úvahu přestěhování nejcennějších živočichů a rostlin a i 

revitalizace dotčeného území. Výstavbou plavebního stupně by došlo k pokácení 250 

stromů, ale nově vysázeno by bylo 4 948 stromů a 26 640 keřů. Došlo by také ke zvětšení 

plochy remízky, luk a další vegetace o přibližně 35 ha (to je dvakrát více než 

v současnosti). Vybudovány budou rybí přechody kolem jezu, které ryby doposud 

nepřekonají. Celková skladba stavby by byla následující: 30% vodní plochy, 12% 

zpevněné plochy a 57% plochy zeleně. [10] 

 

Obr. 23 nám znázorňuje nákres plavebního kanálu. 
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Obrázek 23: Nákres plavebního kanálu [10] 

Labská vodní cesta by realizováním tohoto projektu byla prodloužena o 24 km. 

Vodní cesta by byla prodloužena až do nového nákladního přístavu v Pardubicích. Labská 

vodní cesta až do Pardubic je součástí sítě TEN-T (transevropské dopravní sítě) a 

představuje v délce 246 km od Pardubic až ke státním hranicím (ČR-SRN) nedílnou 

součást IV. Transevropské multimodálního dopravního koridoru. [10] 

Tento projekt podle všech podpůrců a představitelů kraje Pardubického přinese 

rozšíření říční dopravy mnohé výhody všem městům ležícím na Labi včetně Pardubic a 

Přelouči. Dojde k rozvoji turismu, v přístavech bude možnost rozvoje různých aktivit, 

především v průmyslové zóně u vybudovaného přístavu v Pardubicích. Dojde také 

k rozvoji podnikání v okolí. Výletní turistické lodě by mohly plout do Kladrub či 

Poděbrad. Dalším pozitivem by bylo přiblížení vodní dopravy k jednomu z největších 

průmyslových center v České republice, kterým je Ostravsko. Jeden z přímých pozitivních 

dopadů na obyvatelstvo a životní prostředí celkově lze uvést přepravu nadměrných nákladů 

z Východních Čech a Ostravska, to extrémně zatěžuje silnice v regionu díky nákladní 

dopravě kamionů. Tato přeprava by se zkrátila o 120 km a skončila by v přístavu 

Pardubice naložením na loď. [10] 
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5.2.3.1 Financování projektu 

Investorem je Ředitelství vodních cest České republiky. Roku 1997 kdy začala 

příprava projektu, byly náklady vyčísleny na 1,2 mld. Kč. Za přičiněnými průtahy zahájení 

stavby ze strany ochránců přírody se náklady zvýšily. Nyní jsou předpokládané investiční 

náklady odhadnuty na téměř 2,5 mld. Kč. [10] 

5.2.3.2 Ekonomické přínosy projektu 

Lodní přeprava je u běžného zboží levnější až o polovinu a u nadměrných nákladů 

dokonce až desetkrát. Tento fakt by měl vykompenzovat vysoké počáteční investiční 

náklady na realizaci tohoto záměru. Je zde velká výhoda, že vodní infrastruktura není 

zpoplatněna. Levná vodní doprava nákladů se pozitivně promítá do ukazatelů importů 

v České republice a posiluje zároveň konkurenceschopnost exportu naší země. Například 

skupina Vítkovice využívá hojně lodní přepravu a splavněním Labe až do Pardubic by se 

tento podíl mohl ještě zvýšit (předpokládá se zvýšení o desítky procent). Nahrazením 

silniční dopravy dopravou lodní by se zvýšila bezpečnost na silnicích a snížila by se 

hlučnost, prašnost i exhalace emisí. [10] 

Po Labi až do Pardubic by se mohly převážet stavební materiály, chemikálie, 

nadměrné náklady, zemědělské suroviny nebo také železný šrot. Mohl by se také lodní 

přepravou uskutečňovat převoz odpadů z města, výhodnou by také byla přeprava nákladů 

v kontejnerech, které by se mohly překládat na říční lodě v Hamburku. [10] 

Splavnění Labe v úseku mezi Chvaleticemi a Pardubicemi by prodloužilo Labskou 

vodní cestu z Hamburku na téměř 870 km. Pardubice by tedy byly napojeny na významný 

námořní přístav Hamburk, ale i na evropskou síť vodních cest. [10] 

5.2.3.3 Vlivy na životní prostředí 

V poslední době se Labe stává předmětem sporů a diskusí, které se týkají různých 

představ o způsobu využívání řeky. Pohledy na řeku Labe jako dopravní cestu a 

energetický zdroj se mění. Do popředí se dostává vnímání vodního toku Labe jako 

důležitého prvku v krajině, životního prostředí, které je nutno zachovat.Jedná se zde o 

ukázku tvářnosti někdejší polabské přírody. Mezi nejvýznamnější oblasti se řadí: Mělické 

labiště, Labiště pod Opočínkem, Labské rameno Votoka. [10] 
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Co se týče stupně ochrany přírody jsou na území, které je zahrnuto v projektu splavnění 

Labe zastoupeny kategorie: 

· nadregionální biokoridor : NRBK K72 – řeka Labe  

· lokální biocentra  

· regionální biocentra  

· známé krajinné prvky: VKP16 Slavíkovy ostrovy (viz obr. 24), VKP 43 Rameno za 

mostem  

[10] 

 

 

Obrázek 24: VKP Slavíkovy ostrovy [10] 

             

Slavíkovy ostrovy a plánované zásahy do této oblasti jsou hlavním důvodem sporů, 

které provádí celý projekt plavebního stupně Přelouč II. Slavíkovy ostrovy jsou totiž oblatí, 

která je botanicky a krajinně ekologicky významnou oblastí o rozloze 9,3 ha. Argumenty 

proti výstavbě plavebního stupně jsou ty, že  Slavíkovy ostrovy jsou ty, že tato oblast 

poskytuje útočiště druhům živočichů, kteří mají vysoké nároky na kvalitu životního 

prostředí. Jedná se především o  populaci modráska očkovaného a komplex druhů 

bezobratlých vázaných na duté stromy (včetně pralesních reliktů- př.: páchník hnědý). Lze 
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také předpokládat, že výstavbou dojde k nevratnému narušení stanovišť včetně chráněných 

a ohrožených druhů. Předpokládá se, že výstavbou záměru by mohlo dojít k zániku již 

zmiňovaného modráska očkovaného (Maculinea teleius). Toto místo je významné tím, že 

se jedná o vlhkou louku a možný přenos tohoto modráska nepřichází v úvahu, protože se 

v blízkosti jinde nevyskytuje. Není zde tudíž možnost transferu tohoto mokřadního 

modráska. Vzhledem k tomu, že tyto louky jsou přímo v ose plánovaného kanálu, dojde 

k přímé likvidaci většiny populace a není také předpoklad, že by se na nově 

rekultivovaných plochách po výstavbě obnovila společenstva vhodná k osídlení těmito 

druhy. Z výsledků průzkumů vyplývá, že území, které by bylo dotčeno stavbou, je 

z hlediska entomofauny významné pro značnou biologickou diverzitu, která je podmíněna 

rozmanitostí zastoupených biotopů s množstvím fotonů a stabilními ekologickými 

vazbami. Z těchto důvodů se zde vyskytují populace zvláště chráněných ohrožených druhů, 

které nemohou trvale žít v lokalitách, tyto podmínky nesplňující.  [35] 

Bohatá společenstva rostlin a živočichů se ve VKP Slavíkovy Ostrovy a VKP Lohenické 

rameno vyvíjela desítky let. Dnes se jedná o ekologicky stabilní a přírodě blízké území 

s velikým množstvím biotopů. V případě realizace stavby by mohlo dojít k nezvratným 

zásahům do biotopů zvláště chráněných živočichů a rostlin. Navrhované kompenzační opatření 

ze strany investora přitom nelze dopředu nijak zjistit. [35] 

5.2.3.4 EIA hodnocení projektu 

Na druhé straně projekt Přelouč získal kladné hodnocení EIA, které probíhá již 

několik let. Součástí jsou biologické průzkumy, prováděné univerzitním týmem odborníků. 

Prvotní průzkumy prokázaly, že zasažené území není přírodně jedinečné, ale jedná se spíše 

o zdevastovanou  lokalitu s troskami bývalého koupaliště, kde přežívá pouze několik 

chráněných druhů živočichů. Nejvýznamnější je motýl modrásek, který přijde stavbou o 25 

% svých stanovišť. Probíhající práce biologů dokázaly, že kompenzace této ztráty je 

možná a nyní, po výrazném růstu počtu motýlů zajištěném odbornou péčí o louky, se daří 

stanoviště rozšiřovat a stěhovat na náhradní místa. Porosty vegetace zničené stavbou budou 

kompenzovány více než 4,5x větší plochou přírodě blízkých biotopů. [10] 

Některé studie také uvádí, že výstavba plavebního stupně Přelouč II je začátkem pro možnou 

budoucí výstavbu plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe. [10] 
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6. Návrhy na optimalizaci vodní dopravy s ohledem na snížení 

zátěže životního prostředí dopravou v České republice 

6.1  Zlepšení kvality životního prostředí snížením emisí plynných 

znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů 

V dopravě všeobecně dochází mnoho let ke snaze o snižování emisí. Více přiblížím 

situaci v oblasti silniční a vnitrozemské vodní dopravy. 

6.1.1 Možnosti snižování emisí ze silniční dopravy 

Motorová vozidla patřila vždy k největším znečišťovatelům životního prostředí. Po 

roce 1989 došlo k útlumu těžkého průmyslu a k odsíření tepelných elektráren. To byly 

důvody, proč v letech 1987-1997 došlo u těchto velkých zdrojů ke snížení SO2 o 68% a 

NOX o 50%. V této době rapidně vzrostl počet osobních i užitkových automobilů, po 

vstupu České republiky do Evropské unie vzrostla i tranzitní nákladní automobilová 

doprava přes naše území. Došlo k výraznému zvýšení objemu emisí škodlivých látek ze 

silniční dopravy. Technickými opatřeními je nutné snižovat emise spalovacích motorů. 

[23] 

Emisní limity pro spalovací motory. Od roku 1993 platil v zemích Evropské unie 

předpis EU1, ten vycházel z předpisu US-83 Federal, který vznikl ve Spojených státech 

amerických. Tento předpis uváděl limity emisí CxHy (uhlovodíky), CO a NOx. Od roku 

1996 v zemích Evropské unie a od roku 1997 v České republice platil předpis EU2, který 

je přísnější než předpis EU1. Od roku 2001 platil v zemích Evropské unie předpis EU3, od 

roku 2005 platí předpis EU4, od roku 2009 platí předpis EU5. V roce 2014 by měl být 

přijat předpis EU6. (viz tab. 21). [23] 
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Tabulka 21: Přehled limitů jednotlivých emisních norem EUR [36] 

 

Pro porovnání: Tuhé emise (PČ-pevné částice) vozidla se vznětovým motorem se 

zařízením na záchyt emisí plnícím EU5 jsou 16x nižší, než je tomu u vozidla plnícího 

emisní limit EU2. 

Tabulka 22 udává emisní limity pro nákladní vozidla nad 1760 kg. [42]   

Tabulka 22: Přehled limitů jednotlivých emisních norem EURO [42]   

Norma 

Rok 

Zavedení CO HC HC+NOx NOx PM 

Euro 1 1994 6,9 -  1,7  - 0,25 

Euro 2 1998 1,5 -  1,2  - 0,17 

Euro 3 2000 0,95 -  0,86 0,78 0,1 

Euro 4 2006 0,74 -  0,46 0,39 0,06 

Euro 5 2008 0,74 -  0,38 0,31 0,012 

6.1.2 Snižování emisí pro vnitrozemskou vodní dopravu 

Vodní nákladní doprava je jednou z nejekologičtějších druhů dopravy a má ze všech 

doprav nejnižší externí náklady. Evropská komise ve svém sdělení ,,o podpoře 

vnitrozemské vodní dopravy NAIADES “ uvádí, že současné celkové externí náklady jsou 

v případě vnitrozemské vodní dopravy vyčísleny na 10 EUR/1000 tunokilometrů. Při 

srovnání se dospělo k těmto závěrům: 15 EUR připadá na železniční dopravu a 35 EUR na 

silniční dopravu. [23] 

Naše právní normy neposuzovaly škodlivý vliv výfukových plynů na životní 

prostředí u mimosilničních mobilních strojních zařízení. K těmto zařízením můžeme 

zařadit právě motorové lodě, ale také stavební stroje, manipulační a přepravní technika. 
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Tabulka 23 znázorňuje emisní limity pro vnitrozemské lodní motory, které byly navrhnuty 

pro schválení pro rok 2008. Motory jsou rozděleny do kategorií podle obsahu motoru na 

jeden válec a čistého výkonu. [41]   

            Tabulka 23: Evropské emisní limity pro vnitrozemské lodní motory [41]  

 

Vnitrozemská vodní nákladní doprava má ve skutečnosti opravdu nejnižší celkové 

externí náklady a z těchto nákladů připadá největší část na znečišťování ovzduší. Hlavním 

důvodem je, že průměrné stáří skladby lodního parku České republiky je přibližně 40 let a 

motorové a pohonné jednotky jsou původní (z velké většiny). Jsou tedy značně zastaralé a 

v dnešní době nesplňují přísně nastavená emisní kritéria. [23] 

Je důležité zmínit, že určitá opatření proti plynným znečišťujícím látkám a 

znečišťujícím částicím ze spalovacích motorů se v dopravě (respektive v silniční dopravě) 

pořád zpřísňují. Pro vnitrozemskou vodní dopravu nebyla žádná opatření až do roku 2004. 

[23] 

 V tomto roce byla vydána směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a 

znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje Tato 

směrnice specifikovala vůbec poprvé emisní limity pro lodní spalovací motory. Jednalo se 

ale pouze o ty, které byly nově instalovány na plavidla včetně časového harmonogramu 

platností pro jednotlivé kategorie, rozdělené podle výkonu motorů. Z tohoto hlediska 
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naprosto jasně vyplývá, že stávající konstrukčně zastaralé motory nemohou splňovat přísně 

nastavená emisní kritéria a výměnou (remotorizací) pohonných lodních jednotek včetně 

pomocných agregátů za nízkoemisní se dostaví výsledky snížení obsahu emisí výfukových 

plynů do ovzduší. Dojde tedy k pozitivnímu dopadu na životní prostředí. Nové motory jsou 

ovšem nejen nízkoemisní, ale také efektivnější. Důležitým aspektem tohoto cíle je soulad 

s kritérii v právních předpisech [23]: 

· Vyhláška Ministerstva dopravy 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na 

vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů. 

· Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES, o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících částic 

ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje ve znění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES z roku 2004, kterou se mění směrnice 

97/68/ES. 

Pohonné a pomocné nízko-emisní jednotky musí v rámci programu modernizace 

plavidel splnit emisní hodnoty definované ve výše uvedených právních předpisech. Emisní 

hodnoty jsou jakýmisi indikátory dokumentace programu a jsou závazné (pro žadatele). 

[23] 

Primárním cílem výměny stávajících motorů je snížení negativního dopadu 

vnitrozemské plavby na životní prostředí, a tím zkvalitnění ovzduší snížením emisí 

výfukových plynů z plavidel. Nové motory budou splňovat emisní kritéria České republiky 

a Společenství. Dojde tím k ovlivnění hospodárnosti provozu plavidel, protože motory, 

které budou instalovány, dosáhnou nižší spotřeby pohonných hmot. Průměrná spotřeba 

standardní motorové nákladní lodi s vlastním pohonem se pohybuje přibližně 0,013 litru 

nafty na 1 tunokilometr, s moderními jednotkami lze dosáhnout spotřeby nižší než 0,0044 

litrů nafty na 1 tunokilometr. Tato nižší spotřeba pohonných hmot znamená i snížení emisí 

výfukových plynů, takže pozitivní aspekt hospodárnosti plavidla se promítá i do životního 

prostředí a cíl zůstává naplněn.  [23] 
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6.2  Projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe 

Do budoucna možným a realizovatelným projektem je výstavba kanálu Dunaj-Odra- 

Labe, jehož počátky vedou již do 17. století. Vláda České republiky dne 20.7.2009 přijala 

usnesení vlády č. 929 o Politice územního rozvoje ČR 2008. Toto usnesení obsahuje úkol 

prověření potřebnosti průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe. Dalším úkolem je projednání 

koridoru tohoto průplavního spojení s představiteli Polské republiky, Rakouské republiky, 

Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a s Evropskou komisí. Jedná se o 

projekt za stovky miliard korun, který by zasáhl do přirozených říčních niv v České 

republice. Na scénu se tento projekt vrátil již mnohokrát a vždy byl zamítnut. Naposledy 

jej vláda s definitivní platností zamítla roku 1991. Nyní je ovšem opět zpátky. Ministerstvo 

dopravy jeho první etapu zařadilo do návrhu dopravní politiky na léta 2005-2013. Je 

plánována tzv. salámová metoda, kdy by se postupovalo s výstavbou po částech řeky. [37] 

Pomocí koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL) by bylo možné přes Českou republiku 

spojit Černé moře se Severním a s Baltem. Jednotlivé větve po dokončení stavby by 

končily na Labi u Pardubic, na Dunaji a polských hranicích. Tam všude by mohly jednou 

plout lodní soupravy až 185 metrů dlouhé s téměř třímetrovým ponorem (viz obr. 25). [38] 

 

Obrázek 25: Projekt možné vodní cesty [39] 

Projekt vodní cesty chce vzájemně propojit přístavy v Hamburku (Dunaj), Štětíně 

(Odra) a ve Vídni (Dunaj). K tomuto by bylo zapotřebí spojit hlavní toky ve střední 

Evropě. Trasa kanálu má vést rozšířenými a prohloubenými koryty řek. V České republice 
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má mít kanál délku asi 350 km a s přístavy se počítá v Ostravě, Přerově, Otrokovicích a 

Břeclavi.  

Plány plavebního kanálu jsou staré stovky let, během 20.století došlo k tomu, že se 

vlivné rejdařské a stavební skupiny pokoušely myšlenku znovu dostat do povědomí. Od 

roku 1989 se propagaci projektu věnovala skupina AGRE DOEK (tzv. pracovní skupina 

kanál Dunaj-Odra-Labe). Založily ji firmy Ekotrans Moravia, Vodohospodářská výstavba 

Bratislava a Vídeňská správa přístavů. Po následném jejím zániku v polovině 90. Let 

pomyslnou štafetu převzalo nově založené Sdružení Dunaj-Odra-Labe. Dlouhodobé plány, 

které jsou plánovány počítají se dvěma větvemi kanálu. První má vést částečně řekou 

Moravou, dílem podél ní. Od Vídně nebo Bratislavy přes Břeclav a Přerov, propojit se 

s Odrou a pokračovat k Baltskému moři. Z ní by měla odbočovat další větev k Labi a po 

něm směrem k Hamburku. Jako základní fázi celého projektu by mělo být propojení 

Břeclavi s Dunajem a Ostravy se splavněnou částí Odry v Polsku. Podle sdružení DOL má 

délka kanálu činit 499 km. Propojením dunajské vodní cesty s Labem a Odrou se 

předpokládá i úprava již dnes splavných úseků podle nových parametrů. To by ovšem 

proplouvání úseků s nedostatečnými technickými parametry vyžadovalo velké množství 

překládek. Tyto úpravy by mnohonásobně zvětšily celou dimenzi projektu. [37] 

6.2.1 Technické řešení 

Plánovaný kanál DOL by měl umožnit plavbu lodí s ponorem 2,8 m. Šířka zdymadel 

12,5 m, hloubka zdymadel 4,5 m, prohrábky dna až do hloubky 4 m. Dále by muselo také 

dojít ke stavbě vlnolamů, narovnání koryta i souběžným výkopům. [37] 

6.2.2 Trasa 

Jediná oficiální a také schválená trasa je z roku 1971. V územních plánech měst a 

obcí kvůli ní platí dodnes stavební uzávěry. Kvůli razantním dopadům (př. vedením kanálu 

meandry řeky) je tato trasa nereálná. Ovšem jiné řešení nebylo od sedmdesátých let 

předloženo. Kudy by kanál doopravdy vedl je velkou neznámou. Je také možné že by se 

v tomto případě osvědčila známá salámová taktiku: zahájit stavbu od Dunaje a Odry a 

posléze vyjasňovat trasu po etapách. Projekt by se tedy mohl začít stavět aniž by vláda 

nechala posoudit ekologické důsledky, dopady na životní prostředí a život v krajině a 

náklady na rentabilnost celého plánu. [37] 
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Výstavbou tohoto kanálu by podle prognóz v Evropě došlo ke zdvojnásobení 

vnitrokontinentální dopravy. Ulehčení dopravní vytíženosti z východní Evropy a přeložení 

dopravy z nákladní silniční a železniční dopravu na lodní dopravu má být realizováno stále 

více díky tomuto kanálu. Více vody by se do kanálu zajistilo přímo z Dunaje, kde by voda 

byla čerpána nahoru podél kanálu. [37] 

6.3  Prognózy dopravy po dokončení celkového systému kanálu DOL a 

splavnění dolního toku Labe 

6.3.1 Kanál Dunaj-Odra-Labe 

Situace kolem výstavby celého kanálu DOL (nové vodní cesty) je velmi nejasná. 

Dopravní vývoj celého úseku kanálu do data dokončení se dá jen obtížně zhodnotit, lze 

tudíž jen provést hrubé odhady. Vychází se z toho, že plánovaný dopravní systém D-O-L 

by se v evropské síti posunul na jednu z čelních pozic v dopravě množství zboží za rok. 

Odhady hovoří o přibližně 50 miliónech tun zboží za rok dopravního potenciálu z Dunaje 

na Odru, případně 27,3 miliónů tun v úseku Dunaj-Morava. Pro porovnání současného 

přepravního objemu zboží vodní vnitrozemskou dopravou na našem území (viz tabulka 

24,25 a 26). Výpočty pro období kolem roku 2020 hovoří o dopravní potřebnosti naší země 

v množství 155 miliónů tun za rok. Procentuální objem vnitrostátní lodní dopravy je přitom 

odhadován až na 40%, to by znamenalo 62 miliónů tun zboží za rok dopraveno tímto 

kanálem a následnými vodními toky, které na kanál navazují. [40] 

Při výpočtech množství emisí u vnitrozemské vodní a silniční nákladní dopravy jsem 

vycházel z údajů ročenky Ministerstva Dopravy z roku 2010. 

 

Tabulka 24: Přepravní proudy věcí v ČR [27] 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Přeprava věcí celkem (tis tun) 560 037 554 994 565 708 540 731 458 329 451 671 

Železniční doprava 85 613 97 491 99 777 95 073 76 715 82 900 

Silniční doprava 461 144 444 574 453 537 431 855 370 115 355 911 

Vnitrozemská vodní doprava 1 956 2 032 2 242 1 905 1 647 1 642 
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Tabulka 25: Přepravní proudy věcí při vývozu z ČR po vodních cestách (tis. tun) [27] 

  2007 2008 2009 2010 

Celkem 256,3 182,4 323,9 276,4 

z  toho:         

Německo 226,6 157,6 305,9 261,8 

Nizozemí 22,2 16 11,3 10,2 

Belgie 7,5 6,4 6,5 4,1 

Francie 0 2,3 0,2 0,2 

                       

Tabulka 26: : Přepravní proudy věcí při dovozu do ČR po vodních cestách (tis. tun) [27] 

 

                    

Předpokládaný objem nákladní vnitrozemské vodní dopravy po výstavbě kanálu 

Dunaj - Odra - Labe by podle odborníků měl dosáhnout 62 miliónů tun zboží za rok na 

našem území, což je téměř 140 krát vyšší objem dopravovaného zboží po vodních cestách, 

než doposud. V tabulce 27 uvádím současný přepravní výkon vodní nákladní dopravy na 

našem území za rok 2010 a současné emise produkované touto dopravou. Dále v tabulce 

uvádím situaci, která by nastala po realizaci kanálu D-O-L na našem území v oblasti emisí 

a přepravního výkonu (převedení části přepravního výkonu ze silnic na vnitrozemskou 

vodní dopravu- 61 556 400 t/rok). 

 
Tabulka 27: Současná situace a situace po realizaci  D-O-L (nákladní vnitrozemská vodní doprava) 

Vnitrozemská 
vodní doprava 

Přepravní výkon 
nákladní dopravy (t/rok) 

CO2 

(t/rok) 

NOX 

(t/rok) 

CO 

(t/rok) 

N2O 

(t/rok) 

CH4 

(t/rok) 

TOL 

(t/rok) 

SO2 

(t/rok) 

Pevné 
částice 
(t/rok) 

Rok 2010 443 600 3 510 37 21 0,27 0,27 5 0,27 2,7 

Po splavnění D-

O-L 62 000 000 

491 

400 5180 2940 38 38 700 38 378 

Nárůst 61 556 400 

487 

890 5143 2919 37,7 37,7 695 37,7 375,3 

 

Tabulka 28 znázorňuje současnou situaci přepravního výkonu nákladní silniční 

dopravy pro rok 2010 včetně vyprodukovaných emisí na našem území za tento rok. 

Tabulka dále znázorňuje situaci, která by nastala po realizaci kanálu D-O-L při převedení 

části přepravního výkonu nákladní silniční dopravy na vnitrozemskou vodní nákladní 

  2007 2008 2009 2010 

Celkem 248,3 172,6 129,8 167,2 

z  toho:         

Německo 213,7 142,1 116,2 116,1 

Nizozemí 25,2 27 13,1 47,6 

Belgie 9,5 3,6 0,6 3,5 
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dopravu (převedení 61 556 400 t zboží/rok). Jsou zde také uvedeny poklesy hodnot emisí 

v důsledku snížení přepravního výkonu silniční nákladní dopravy. 

Tabulka 28: Současná situace a situace po realizaci D-O-L (nákladní silniční doprava) 

Silniční 
doprava 

Přepravní výkon nákladní 
dopravy (t/rok) 

CO2 

(t/rok) 

NOx 

(t/rok) 

CO 

(t/rok) 

N2O 

(t/rok) 

CH4 

(t/rok) 

TOL 

(t/rok) 

SO2 

(t/rok) 

Pevné 
částice 
(t/rok) 

Rok 2010 355 911 000 

5 488 

000 40 897 

67 

125 366 396 17 060 175 2 976 

Po splavnění 
D-O-L 294 354 600 

4 555 

040 33 945 

55 

714 304 329 14 160 145 2 470 

Pokles 61 556 400 

932 

960 6952 11411 62 67 2900 30 506 

 

Z uvedené tabulky 29 vyplývá, že převedení části dopravního objemu (61 556 400 

t/rok) ze silniční nákladní dopravy na dopravu vnitrozemskou vodní dojde k výraznému 

poklesu emisí na našem území. Zvýšené se dají očekávat pouze emise SO2. Nejvíce se 

pokles projeví u CO2. 

Tabulka 29: Emise-Situace po realizaci D-O-L 

CO2  NOx CO N2O CH4 TOL SO2 Pevné částice 

445 070 1809 8492 24,3 29,3 2205 7,7 130,7 

6.3.2 Splavnění dolního toku Labe  

Situace kolem splavnění Labe je proti situaci výstavby kanálu D-O-L více než jasná. 

Doplněná dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí byla začátkem roku 2012 

předána Ministerstvu životního prostředí ke schválení. V současné době se čeká na 

vyjádření Ministerstva a ekologů.  

Tabulka 30 nám znázorňuje situaci přepravního výkonu nákladní vnitrozemské vodní 

dopravy (vývoz 276 tis. tun + dovoz 167 tis. tun zboží) za rok 2010 včetně 

vyprodukovaných emisí na našem území za tento rok.  Tabulka dále znázorňuje situaci, 

která nastane po splavnění Labe a převedení přepravního výkonu ze silniční na 

vnitrozemskou vodní nákladní dopravu (887 200 t zboží/rok). Jsou zde uvedeny také 

emise, které narostou vzhledem ke zvýšenému přepravnímu výkonu plavidel. Předpokládá 

se, že se přepravní výkon vnitrozemské vodní dopravy zvýší trojnásobně.  
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Tabulka 30: Současná situace a situace po splavnění Labe (nákladní vnitrozemská vodní doprava) 

Vnitrozemská 
vodní doprava 

Přepravní výkon 
nákladní dopravy (t/rok) 

CO2 

(t/rok) 

NOx 

(t/rok) 

CO 
(t/rok

) 

N2O 

(t/rok) 

CH4 

(t/rok) 

TOL 

(t/rok) 

SO2 

(t/rok) 

Pevné 
částice 
(t/rok) 

Rok 2010 443 600 3 510 37 21 0,27 0,27 5 0,27 2,7 

Po splavnění 
Labe  1 330 800 10 530 111 63 0,81 0,81 15 0,81 8,1 

Nárůst 887 200 7 020 74 42 0,54 0,54 10 0,54 5,4 

 

Tabulka 31 znázorňuje současnou situaci přepravního výkonu nákladní silniční 

dopravy pro rok 2010 včetně vyprodukovaných emisí na našem území za tento rok. 

Tabulka dále znázorňuje situaci, která nastane po splavnění Labe při převedení části 

přepravního výkonu nákladní silniční dopravy na vnitrozemskou vodní nákladní dopravu 

(převedení 887 200 t zboží/rok). Jsou zde také uvedeny poklesy hodnot emisí v důsledku 

snížení přepravního výkonu silniční nákladní dopravy. 

Tabulka 31: : Současná situace a situace po splavnění Labe (nákladní silniční doprava) 

Silniční 
doprava 

Přepravní výkon nákladní 
dopravy (t/rok) 

CO2 

(t/rok) 

NOx 

(t/rok) 
CO 

(t/rok) 

N2O 

(t/rok) 

CH4 

(t/rok) 

TOL 

(t/rok) 

SO2 

(t/rok) 

Pevné 
částice 
(t/rok) 

Rok 2010 355 911 000 

5 488 

000 40 897 

67 

125 366 396 17 060 175 2 976 

Po 

splavnění 
Labe  355 023 800 

5 474 

314 40 795 

66 

957 365 395 17 017 174,6 2 969 

Pokles 887 200 13 686 102 168 1 1 43 0,4 7 

 

Z uvedené tabulky 32 vyplývá, že po splavnění Labe a přesunu části nákladního 

objemu ze silniční dopravny na vnitrozemskou vodní nákladní dopravu (o velikosti 

887 200 t) dojde k poklesu všech emisí s výjimkou SO2 . Nejvýznamnější je pokles u emisí 

CO2 a to přibližně 6,7 t/rok. 

 

Tabulka 32: Emise-Situace po splavnění Labe (t/rok) 

CO2  NOx CO N2O CH4 TOL SO2 Pevné částice 

6 666 28 126 0,46 0,46 33 0,14 1,6 
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7. Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na stanovení vlivů vodní dopravy na životní 

prostředí v České republice. Vztah mezi vodní dopravou a životním prostředím je 

v současné době problematika, která je velmi diskutována. Vnitrozemská vodní doprava s 

sebou nese nezanedbatelný negativní vliv na životní prostředí. V mnoha případech také 

není zcela jisté, zda zájem společnosti na dopravním rozvoji převažuje nad zájmem 

ochrany životního prostředí. O vnitrozemské vodní dopravě můžeme říci, že se jedná o 

energeticky velmi málo náročný druh dopravy a také nejšetrnější v oblasti vlivů na životní 

prostředí. Objem přepravních proudů věcí po vodních cestách v ČR je pouhým zlomkem v  

porovnání s jinými druhy dopravy. Za rok 2010 činily přepravní proudy všech věcí v ČR 

451 671 000 t. Zastoupení vnitrozemské vodní dopravy na objemu přepravy věcí bylo 

pouze 443 600 t (vývoz+dovoz). Největší dopady má pro životní prostředí v souvislosti 

s vodní dopravou budování vodní infrastruktury, kdy dochází k výraznému zásahu do 

krajiny a nenávratné změně jejího přirozeného rázu. K dalším postihům v oblasti vodních 

ekosystémů patří například napřimování a regulace toků (zrychlení toků, kumulace vln), 

hluk, výfukové plyny, činnost lodního šroubu a další. Je ale ovšem nutné podotknout, že 

při srovnání negativních vlivů silniční dopravy s vodní dopravou má právě vnitrozemská 

vodní doprava menší vlivy na životní prostředí.  

Co se týče návrhů na optimalizaci vodní dopravy s ohledem na snížení zátěže, byly v 

práci blíže popsány dva nejdůležitější projekty splavnění toku Labe. Jedná se o PS Děčín a 

PS Přelouč II. U obou projektů jsem zhodnotil vlivy na životní prostředí takto: 

PS Děčín:  

V souvislosti s realizací tohoto záměru dojde k pozitivní změně v zastoupení 

jednotlivých druhů nákladních doprav na našem území. Zlepšení plavebních podmínek 

dolního toku Labe zvýší atraktivitu použití mezinárodně významné vodní cesty pro 

potencionální zákazníky. Dalším pozitivem by byla redukce přeprav po silničních 

komunikacích, které jsou přetížené. Tím dojde ke zvýšení přepravního objemu zboží po 

vodní cestě. Realizace záměru splavnění dolního toku není záležitostí pouze regionální, 

naopak by to mohl být nový impuls pro další rozvoj vodní dopravy na navazujících úsecích 

labsko-vltavské vodní cesty, která by již byla splavnou. Jednalo by se také o ekonomický 

přínos pro region v důsledku zvýšené provozní kapacity vodní cesty. Záměr splavnění 
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dolního toku Labe by také odvrátil hrozbu zániku plavebních společností a na ně 

navazujících organizací, které např. zajišťují infrastrukturu pro provoz vodní dopravy. 

Předpokládá se převedení části objemu zboží ze silnic na vodní cestu v oblasti Lovosice- 

Drážďany, tím by v tomto úseku došlo k poklesu zatížení hlukem, dopravními nehodami, 

výfukovými plyny, prašností. 

Proti výstavbě hovoří negativní vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a půdu. Eliminace 

těchto negativních vlivů se dá ovšem dosáhnout za použití správně zvolených technických 

opatření. Důležitá je zde spolupráce s odborníky v oblasti ekologie. 

PS Přelouč II:  

Díky realizaci tohoto projektu by došlo k prodloužení Labské vodní cesty až do 

Pardubic. Došlo by tím i přiblížení vodní cesty k průmyslové oblasti Ostrava. Tento 

projekt stejně jako u PS Děčín naráží na odpor ze strany ekologických skupin. 

V současnosti je dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí a investorem PS Přelouč 

II v nedohlednu. V popředí zájmu je nyní PS Děčín, kde již byl odevzdán upravený a 

doplněný dokument EIA o posuzování vlivů na životní prostředí a čeká se na vyjádření 

Ministerstva životního prostředí. Vodní doprava v sobě obsahuje veliký potenciál a využití 

infrastruktury v Pardubicích je atraktivní myšlenkou. Prodloužení splavnosti Labe je 

jednou z priorit Ministerstva dopravy, naopak prioritou Ministerstva životního prostředí je 

zabraňovat zásahům do krajiny, které jsou s výstavbou PS spojeny.  Z tohoto důvodu 

vznikají spory, které se těžce řeší.  

Projekt splavnění Labe do Pardubic je v zájmu veřejném. Několik studií prokázalo, 

že zásah do životního prostředí lze opět jako u PS Děčín kompenzovat vhodnými 

stavebními úpravami a technickými opatřeními.  

Podle mého názoru je v obou případech návrhů na splavnění Labe důležité od této 

myšlenky neupouštět a nadále hledat nejvhodnější způsob, jak docílit splavnění Labe a 

nepoškodit životní prostředí. 

 Splavnění dolního toku Labe a realizace kanálu D-O-L a následné přenesení 

dopravního výkonu ze silniční dopravy na dopravu vnitrozemskou vodní by znamenalo 

výrazné snížení všech sledovaných emisí kromě SO2, kde dojde k mírnému nárůstu. Z toho 

vyplývá, že vnitrozemská vodní doprava je šetrnější k životnímu prostředí než doprava 

silniční. Pokud by v budoucnu došlo k modernizaci části nebo celého lodního parku České 
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republiky, výsledky by byly ještě markantnější a nemuselo by dojít ani ke zvýšení emisí 

SO2 (z hlediska dosažení nižších emisí spojených s lodní dopravou je potřeba výměna 

vznětových motorů z 80. let za motory s přímým vstřikem).  Důvodem horších výsledků 

v oblasti produkce SO2 u lodních motorů je, že lodní motory umožní spalovat síru o 

vysokém obsahu. Ceny za dopravu po vodních cestách by se snížily, protože by odpadla 

nutnost zboží překládat na kamiony z důvodu špatné splavnosti dolního toku Labe. Tímto 

by také došlo ke snížení a ulehčení přepravnímu výkonu silniční nákladní dopravy, snížila 

by se také nehodovost v dopravě přenesením dopravního objemu nákladu na vodní 

vnitrozemskou dopravu. Českou republikou by po splavnění Labe mohlo projet za rok až o 

35 480  nákladních automobilů méně (s tonáží 25 t). V souvislosti s realizací kanálu D-O-L 

by to bylo ročně až o 2 462 256 nákladních  kamionů méně. S tím jsou spojeny i mnohem 

menší externí náklady. Pokud bereme v potaz cenu přepravy u vodní dopravy (9EUR/t) a 

silniční dopravy (54 EUR/t), dojde v případě  splavnění Labe a přesunu  nákladu o objemu 

887 200 t ze silnic na vodní toky k úspoře  přibližně 7 984 800 EUR. Situace bez splavnění 

a ponechání množství objemu dopravovaného zboží 887 200 t po silnici nyní činí 

47 908 800 EUR. V případě realizace průplavu D-O-L by se jednalo o úsporu při 

přepravovaném množství 61 556 400 t po vodě o 2,7 mld EUR, což by byla i roční 

kapacita vodní cesty D-O-L. Cena přepravy zboží o této kapacitě by činila přibližně  

554 007 600 EUR. Pokud by toto množství měla přepravovat pouze silniční nákladní 

doprava, náklady na přepravu vychází na 3,3 mld. EUR.   

Myslím si, že Česká republika splavné Labe potřebuje z hlediska ekologického i 

ekonomického. Věřím, že se najde optimální řešení pro splavnění toku Labe, se kterým 

budou souhlasit jak odpůrci, tak investoři projektů splavnění Labe. Z hlediska 

ekonomického je důležité, aby se vodní doprava stala rovnocennou  součástí vyvážené 

dopravní politiky. Z hlediska ekologického je podstatné, aby nevyvratitelné přednosti 

vodní dopravy nebyly znehodnoceny špatnými a jednostrannými projekty vodních cest. 
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