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Mgr. Hana Kadlecová 
 
Transevropské sítě a Česká republika 
 
Anotace 
 
Příspěvek se zabývá tématem Transevropských sítí se zaměřením na oblast Transevropských 
dopravních sítí a vodní dopravy v České republice. V úvodu jsou uvedeny informace 
k Transevropským sítím obecně. Nachází se zde vysvětlení sledovaného pojmu, stručné 
zpracování historie jejich vývoje, způsoby budování a možnosti financování těchto projektů. 
Jedna z kapitol nastiňuje předpoklady vývoje budoucí podoby Transevropských sítí. V dalších 
kapitolách je pak již prostor věnován Transevropským sítím na území České republiky  
a především oblasti vodní dopravy. Jsou zde základní informace o současném stavu vodní 
dopravy a také nastínění důvodů, proč je zapotřebí vodní dopravu dále rozvíjet. V závěru je 
obsaženo vyjádření odborníků z dané oblasti k několika tematickým otázkám. Cílem studie je 
seznámit veřejnost s pojmem Transevropské sítě, respektive s tím, jaké výhody nám přináší, 
pokud se některé z tuzemských cest stanou úseky Transevropských sítí – stejně jako 
v neposlední řadě přiblížit oblast vodní dopravy, jejíž problematika se k většině široké 
veřejnosti příliš nedostane. 
 
Klíčová slova 
 
Česká republika; doprava; dopravní infrastruktura; Evropská unie; Labská vodní cesta; 
splavnost; Transevropské sítě; vodní doprava. 
 
Annotation 
 
The study deals with so called Trans-European Networks, focusing on the area of Trans-
European Transport Networks and water transport in the Czech Republic. The introduction 
provides information on the abovementioned networks in general. There is an explanation 
of the concept, as well as brief history of their development process, methods of 
construction and the possibility of financing the respective projects. Next chapter outlines 
the assumptions for the future shape of Trans-European Networks. Subsequent chapters are 
devoted to the Trans-European Networks in the Czech Republic, especially regarding the 
area of water transport. There are basic information about the current state of water 
transport and the reasons why further development of inland water transport is necessary. 
In conclusion we see the expression of relevant experts to several thematic issues. The aim 
of the study is to acquaint the public with the concept of the Trans-European Networks, 
including the description of the benefits that emerges from the potential, that some parts of 
the Czech waterways will become the part of the Trans-European Network – as well as 
„popularize“ the publicly little-known water transport issue in general. 
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waterway; navigability; Trans-European Networks; water transport. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

atd. A tak dále 
CEEC Central and East European Countries 

(Země střední a východní Evropy) 

CEF  Connecting Europe Facility 
(Nástroj k propojení Evropy) 

ČR Česká republika 
D – O – L  Dunaj – Odra – Labe 
DI Dopravní infrastruktura 
EBU Evropská asociace vnitrozemské plavby 
EIA  Environmental Impact Assessment 

(Hodnocení vlivů na životní prostředí) 

ERDF  Evropský fond regionálního rozvoje 
ERTMS Evropský systém řízení železničního provozu 
eTEN Transevropské elektrokomunikační sítě 
EU Evropská unie 
HDP Hrubý domácí produkt 
ICT Informační a komunikační technologie 
Ing. Inženýr 
ITS Inteligentní dopravní systémy 
Kč Korun českých 
Km Kilometr  

M Metr 
mld. Miliarda 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NAIADES  Navigation and Inland Waterway Action  

and Development in Europe 

např. Například 

OP Infrastruktura Operační program Infrastruktura 
OPD Operační program Doprava 
PS Plavební stupeň 
ŘVC ČR Ředitelství vodních cest České republiky 
T.I.N.A Transport Infrastructure Needs Assessment 

(Hodnocení potřeb dopravní infrastruktury) 
TEN Trans-European networks (Transevropské sítě) 
TEN-E Trans-European e-Services 

(Transevropské elektrokomunikační sítě) 
TEN-T trans-European transport network 
TEN-T EA Výkonná agentura pro transevropské dopravní sítě 
Tkm Tunokilometr 
Tzn. To znamená 
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ÚVOD 
 
Pojem transevropské sítě zatím ještě není příliš v povědomí domácí veřejnosti. 

Málokdo ví, co tyto sítě představují, kde se nacházejí, k čemu jsou užitečné a tak podobně. 
Tato studie si tak dává za úkol objasnit pojem transevropské sítě a význam jejich existence. 

Díky členství v Evropské unii má každý členský stát, tedy i Česká republika, možnost 
čerpat prostředky z evropských fondů za různými účely. Jedním z těchto účelů je i budování 
dopravní infrastruktury. Velký význam mají pro členské státy, nejen v oblasti dopravy, ale  
i telekomunikací a energetiky, transevropské sítě. Jejich vývoj souvisí se vznikem samotného 
Evropského společenství, kdy se začal formulovat společný evropský trh a bylo zapotřebí 
propojit jednotlivé národní infrastruktury za účelem volného pohybu osob, zboží a kapitálu. 
Cílem tohoto propojení infrastruktur všech členských států bylo posílení hospodářské 
a sociální soudržnosti Evropského společenství.  

Cílem studie je analýza současné situace dopravní infrastruktury na území České 
republiky, zejména v oblasti vodní dopravy. Daného cíle bude dosaženo v dílčích kapitolách, 
do kterých je text rozčleněn. 

Úvodní kapitola se věnuje vysvětlení samotného pojmu transevropské sítě, co si pod 
ním představit a jejich vývoji od vzniku samotné myšlenky, až po přehled budoucí podoby 
sítí. Dále je nastíněn proces budování jednotlivých součástí transevropských sítí i s možnosti 
jejich spolufinancování z prostředků Evropské unie.  

Další části se pak zaměřují na transevropské sítě na území České republiky, porovnání 
všech druhů dopravy a na problematiku vodní dopravy. Vodní doprava není v České 
republice zatím příliš rozšířená a to i přesto, že již v roce 1901 byla vodocestným zákonem 
přijata výstavba jednoho, pro Českou republiku významného vodního díla – vodního koridoru 
Dunaj – Odra – Labe. V současné době ale stále ještě neexistují žádné konkrétní požadavky 
na budování tohoto koridoru. Středem diskusí v oblasti vodní dopravy v této době bývá 
zejména otázka výstavby jezů na Labi v Děčíně a Přelouči, díky kterým by mohlo být Labe 
splavné na území České republiky od hranic s Německem až po Pardubice. Proti této 
výstavbě však stojí většina ekologické společnosti, kvůli ohrožení vzácných živočišných  
a rostlinných druhů v daných lokalitách. 

Studii lze kromě dílčích kapitol rozdělit také na dvě hlavní části – teoretickou, kde jsou 
uvedena fakta k dané problematice a část praktickou, v které se k tématu vodní dopravy 
v České republice vyjadřují oslovení odborníci pracující v této oblasti. Z obsahu kapitol 
vyplývají vhodné metody pro zpracování, kterými jsou deskriptivní a komparativní metoda, 
analýza, rozhovor, dotazník. 

Jako základní zdroj informací sloužily odborné časopisy, internetové portály 
evropských a českých organizací zabývajících se danou problematikou, internetové články. 
Vše je doplněno o informace získané od vedoucího oddělení dopravní politiky Ministerstva 
dopravy České republiky Ing. Víta Sedmidubského, provozně-technického náměstka závodu 
Střední Labe Ing. Aleše Kršky, vedoucího oddělení realizace Ředitelství vodních cest České 
republiky Ing. Jana Bukovského a Ing. Jany Vitnerové z organizace Arnika. 
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V rámci studie jsou stanoveny následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: Rozvoj národní dopravní infrastruktury ovlivňuje výše dotací 

z Evropské unie a stav evropských ekonomik. 
 
Hypotéza č. 2: Vodní doprava by měla být v České republice více podporována kvůli 

její nízké energetické a finanční nákladnosti v porovnání s ostatními druhy dopravy. 
 
Hypotéza č. 3: Hlavním problémem při výstavbě vodních staveb důležitých k rozvoji 

vodní dopravy v České republice jsou postoje ekologicky zaměřených organizací. 
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1. TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ 
 

1.1  Transevropské sítě jako pojem 
 
Se vznikem Evropského společenství, potažmo Evropské unie, vznikal také společný 

trh členských zemí. Po zajištění volného pohybu osob, zboží a kapitálu bylo třeba propojit 
jednotlivé národní infrastruktury. Cílem propojení infrastruktur jednotlivých členských států 
bylo posílení hospodářské a sociální soudržnosti společenství. Politiku transevropských sítí  
a její snahu o dosažení cílů v oblasti vnitřního trhu, sociální a hospodářské soudržnosti ve 
prospěch všech občanů Evropské unie, hospodářských subjektů i regionálních a místních 
územních samosprávných celků vymezují články 154-156 Smlouvy o Evropském společenství. 

„Cílem politiky transevropské dopravní sítě je zajišťovat infrastrukturu potřebnou pro 
hladké fungování vnitřního trhu a dosažení cílů lisabonské agendy pro růst a zaměstnanost. 
Má rovněž pomoci zabezpečit dostupnost a posílit hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost. Podporuje právo všech občanů Evropské unie na volný pohyb v rámci území 
členských států. Navíc zahrnuje požadavky na ochranu životního prostředí, a podporuje tak 
udržitelný rozvoj.“1 

Koncept transevropských sítí začíná nabývat na významu v souvislosti s přijetím 
Maastrichtské smlouvy o Evropské unii z roku 1992. Transevropské sítě představují dopravní, 
energetické a telekomunikační infrastruktury, jež vykazují nadnárodní propojení a význam. 
Právním základem pro oblast transevropských sítí je hlava XV Amsterodamské smlouvy 
z roku 1999.2 Jak již bylo zmíněno, transevropské sítě představují tři sféry:3 

 

 Dopravní transevropské sítě (TEN-T) – do této oblasti spadá silniční, železniční  
a kombinovaná doprava, vodní cesty a námořní přístavy. Do tohoto segmentu řadíme 
také inteligentní systémy řízení dopravy, jako je například projekt satelitního 
navigačního systému Galileo. 

 Energetické transevropské sítě (TEN-E) – zahrnují dodávky elektřiny a zemního plynu. 
Cílem této oblasti je vybudování jednotného energetického trhu a zajištění 
bezpečnosti energetických dodávek. 

 Telekomunikační transevropské sítě (eTEN) – kladou si za cíl rozvinout elektronické 
služby založené na využití telekomunikačních sítí. Zaměřují se zejména na veřejné 
služby a tvoří základ iniciativy „Informační společnost pro všechny“. 

 

                                                           
1
 Zelená kniha Transevropské dopravní sítě: Přezkum politiky. Směrem k lépe integrované transevropské 

dopravní síti ve službách společné dopravní politiky. Euroskop.cz.  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0044:FIN:CS:PDF 
2
 Amsterodamská smlouva. Euroskop.cz. http://www.euroskop.cz/gallery/2/764-amsterodam.pdf 

3
 Trans-European Network. European Comission. http://ec.europa.eu/ten/index_en.html 
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1.2 Historie  
 

Významným obdobím pro rozvoj myšlenky transevropských sítí byla 80. léta  
20. století, kdy byl přijat Jednotný evropský akt, který revidoval Římské smlouvy. Jeho 
účelem bylo dát nový impuls evropské integraci a dokončit tak realizaci evropského vnitřního 
trhu. Pokud se poohlédneme pouze za oblastí dopravy, pak zjistíme, že úkoly společné 
dopravní politiky nám v základních rysech definovala již Římská smlouva o Evropském 
hospodářském společenství z roku 1957. 

Po roce 1986 (rok přijetí Jednotného evropského aktu) došlo ke zkvalitnění evropské 
dopravy díky lepšímu spojení mezi jednotlivými centry a vzdálenějšími oblastmi. 

V roce 1994 zřídila Evropská komise tzv. Christophersenovu skupinu, která se skládala 
ze zástupců Evropské unie.4 Úkolem této skupiny bylo připravit podklady pro Rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech 
Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (toto rozhodnutí bylo v roce 2004 
nahrazeno novým Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne  
29. dubna 2004).5 

V roce 1994 byl na konferenci v Essenu přijat program priorit pro rozvoj dopravy, 
který stanovil čtrnáct přednostních akcí. Mezi těmito nově stanovenými projekty převažovaly 
ty, jejichž cílem bylo propojení hlavních center Evropské unie rychlovlaky s rychlostí až přes 
250 km/h. Mezi hlavní centra, která měla být propojena, patřily: Amsterodam, Bonn, Brusel, 
Paříž, tunel pod Lamanšským průlivem a napojení Londýna. Koncept zmiňovaných čtrnáct 
prioritních tras byl v budoucnu dále podrobněji rozpracován. Tím vznikala v souvislosti se 
„starými“ členskými zeměmi EU obtížně přehledná síť projektů v několika oblastech. Jednalo 
se o:6 

 

 Transevropskou silniční síť, 

 Transevropskou železniční síť (zejména Transevropskou vysokorychlostní síť), 

 Transevropskou síť vnitrozemských vodních cest a přístavů, 

 Transevropskou síť námořních přístavů, 

 Síť „námořních dálnic“ – tzv. Motorways of the Sea,7 

 Transevropskou síť letišť, 

 Transevropskou síť kombinované přepravy, 

 Transevropskou informační síť pro námořní přepravu, 

 Transevropskou síť vzdušné přepravy (Single European Sky),8 

 Transevropskou navigační síť zahrnující projekt Galileo. 

                                                           
4
 Rozvoj transevropských dopravních sítí. Silnice – železnice. 

http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/rozvoj-transevropskych-dopravnich-siti/ 
5
 ODIS: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004. 

http://edice.cd.cz/edice/DOKES/DOKES05/dok3_05.pdf 
6
 HARAZIN, Lukáš; KRULÍK, Oldřich; NOVÁKOVÁ, Jaroslava. Transevropské sítě: Současnost a budoucnost. 

In Sborník ze IV. mezinárodní konference „Řešení krizových situací a role logistiky v jejich překonávání“,  
2. a 3. září 2010. Ed. Miroslav JANÍČEK. Uherské Hradiště: Universita Tomáše Bati, 2010, nestránkováno  
(CD-ROM, příspěvek č. 10). ISBN 978-80-7318-945-7. 
7
 Maritime – Motorways of the Sea. European Comission. 

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/motorways_sea/ 
8
 Air – Single European Sky. European Comission. 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/ 
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Země se zavazují připravovat koridory tak, aby byly plně funkční, vyhovovaly všem 
požadavkům a byly plně kompatibilní (týká se zejména u železnic napájení a výšky 
pantografů). Jednotlivé projekty musí být zpracovány tak, aby byla možnost získat pro ně 
financování ze zdrojů mezinárodních institucí, jako jsou Evropská investiční banka, Evropská 
banka pro obnovu a rozvoj nebo Světová banka, a dále tak, aby umožnily zapojení 
soukromého sektoru (například zadání výstavby konkrétního tunelu soukromému sektoru, 
na kterém by pak bylo vybíráno mýtné). 

Již během prvních fází plánování se počítalo také se Švýcarskem, které není členským 
státem Unie, a to z důvodu budování tunelů v Alpách. 

 
1.2.1 Panevropské konference 

 
Důležité pro rozvoj TEN-T bylo také konání tří panevropských konferencí, z nichž se 

první konala v roce 1991 v Praze. Jedním ze závěrů První panevropské konference byl 
požadavek na definování a rozšíření TEN-T na teritorium tzv. CEEC zemí (Central and East 
European Countries), tedy na území zemí střední a východní Evropy. Počet požadovaných 
koridorů v této oblasti se pohyboval mezi deseti až třinácti. Množství koridorů v oblasti zemí 
střední a východní Evropy se postupně upřesňovalo na Druhé panevropské konferenci, 
konané v roce 1994 na Krétě, a definitivní rozhodnutí k této problematice padlo na Třetí 
panevropské konferenci, konané v Helsinkách v roce 1997. Na této konferenci bylo 
odsouhlaseno deset Panevropských multimodálních dopravních koridorů.  

Z odsouhlasených deseti Panevropských koridorů se České republiky týkaly dva 
z nich. Prvním byl koridor IV: Berlín/Drážďany/Norimberk – Děčín – Praha (do projektu byla 
zahrnuta také odbočka na Linz, schválení tohoto doplňku Evropským parlamentem proběhlo 
v roce 2004) – Bratislava – Budapešť – Konstanca/Thessaloniky – Istanbul. Tento koridor se 
v České republice týkal zejména dostavby a zkvalitnění dálnic D8, D5, D1, D2 a modernizace 
souvisejících železničních koridorů.9  

Druhým Panevropským koridorem týkajícím se České republiky byl koridor VI: Gdaňsk 
– Varšava – Katovice – Žilina. Vedlejší směr zahrnoval železnice přes Petrovice a Přerov do 
Břeclavi a dále pak silniční úseky přes Ostravu a Vyškov do Brna (na území České republiky 
jde tedy o dálnici D47, částečně dálnici D1 a modernizaci souvisejících železničních 
koridorů).10 

Během tohoto procesu se pracovalo zároveň i na několika dalších studiích. 
Problematika byla zpracována v několika etapách od počáteční definice dopravních koridorů, 
určení podmínek pro jejich modernizaci, až k vyčíslení nákladů na potřebné rekonstrukce. 
Studie se prioritně zaměřovaly na odstranění „úzkých míst“ a chybějících úseků, dále pak na 
oblast ekonomiky a financování. Materiály týkající se hodnocení vlivů na životní prostředí 
byly odsunuty do pozadí a pro některé úseky TEN-T nejsou zpracovány dodnes.  

                                                           
9
 Pan-European Corridors. UNECE.org. http://www.unece.org/trans/main/wp5/wp5_workshop2.html 

HARAZIN, Lukáš; KRULÍK, Oldřich; NOVÁKOVÁ, Jaroslava. Transevropské sítě: Současnost a budoucnost. 
In Sborník ze IV. mezinárodní konference „Řešení krizových situací a role logistiky v jejich překonávání“,  
2. a 3. září 2010. Ed. Miroslav JANÍČEK. Uherské Hradiště: Universita Tomáše Bati, 2010, nestránkováno  
(CD-ROM, příspěvek č. 10). ISBN 978-80-7318-945-7. 
10

 Pan-European Corridors. UNECE.org. http://www.unece.org/trans/main/wp5/wp5_workshop2.html; 
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Ilustrace: Přehled Panevropských koridorů (Koridor IV je znázorněn růžovou barvou, 
koridor VI barvou červenou a zelenou).11 

 

 
 
1.2.2 Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA)  

 
TINA znamená zkratku pro hodnocení potřeb dopravní infrastruktury zatím 

nečlenských států Evropského společenství. Činnost skupiny TINA měla vést k finalizaci 
celého projektu tvorby evropské dopravní infrastruktury. TINA definovalo na území 
sledovaných zemí tzv. doplňkovou síť (additional network); síť hlavních koridorů tvořila 

                                                           
11

 Pan-European Corridors. UNECE.org. http://www.unece.org/trans/main/wp5/wp5_workshop2.html;  
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páteřní síť (backbone netvork).12 V roce 2004 (vstup České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, 
Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska do Evropské unie) bylo toto 
rozdělení TEN-T do dvou vrstev na území nově přistoupivších zemí zrušeno a vznikla 
jednovrstvá síť dopravní infrastruktury. 

V rámci tohoto projektu pracovaly tři geograficky orientované skupiny: 
 

 Pobaltí – této skupině předsedalo Německo, dalšími členy byly Dánsko, Finsko, 
Švédsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko a Polsko, 

 střední Evropa – předsedalo Rakousko, dalšími členy byly Německo, Itálie, Česká 
republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko, 

 jižní a střední – v této skupině předsedalo Řecko a dalšími členy byly Rakousko, Itálie, 
Bulharsko, Kypr, Maďarsko, Rumunsko a Slovinsko. 

 
1.2.3 Prioritní osy 
 

Koridory uvedené v kapitole 2.2.1 integruje již zmíněné Rozhodnutí Evropského 
Parlamentu a Rady z dubna roku 2004 č. 884/2004/EC. Období mezi rokem 2004 a 2010 bylo 
přechodným a od roku 2011 již hovoříme o síti 30 prioritních projektů (os). Dokončení těchto 
úseků se předpokládalo do roku 2020. Jak již bylo výše zmíněno, České republiky se týkaly 
dva Panevropské koridory. Vznik třiceti prioritních os tedy znamenal jistou změnu i pro 
Českou republiku – koridor IV nahradila osa č. 22 týkající se pouze železnice, koridor 
VI v plném rozsahu nahradily osy č. 23 pro železnici a č. 25 pro silnice. 

V roce 2006 byla zřízena Výkonná agentura pro transevropské dopravní sítě (TEN-T 
EA), jejímž úkolem je zajišťování technické a finanční stránky realizace a řízení programů 
transevropských dopravních sítí. Mandát Agentury končí k 31. prosinci 201513. TEN-T EA a její 
nadřízený orgán (generální ředitelství pro mobilitu a dopravu Evropské komise) spolu úzce 
spolupracují při správě hlavních projektů dopravní infrastruktury. Za celkovou politiku, 
plánování a hodnocení programu TEN-T zodpovídá stále Generální ředitelství pro mobilitu  
a dopravu. Personál agentury je tvořen odborníky z různých zemí (odborníci z oborů financí, 
řízení projektů, inženýrského stavitelství a práva). Výkonná agentura pro transevropské 
dopravní sítě sídlí v Bruselu. 
 
1.2.4 Zelená kniha 
 

Zelená kniha představuje diskusní dokument (ještě jsou přijímány bílé knihy, což jsou 
koncepční dokumenty). Zelená kniha Evropské komise z roku 2009 s názvem „Transevropské 
dopravní sítě: Přezkum politiky. Směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve 
službách společné dopravní politiky“14 je bezesporu jedním z klíčových dokumentů pro tuto 
oblast.  

                                                           
12

 Rozvoj transevropských dopravních sítí. Silnice – železnice. 
http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/rozvoj-transevropskych-dopravnich-siti/ 
13

 Europa.eu: Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť.  
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/ten-t/index_cs.htm 
14

 Zelená kniha Transevropské dopravní sítě: Přezkum politiky. Směrem k lépe integrované transevropské 
dopravní síti ve službách společné dopravní politiky. Euroskop.cz.  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0044:FIN:CS:PDF  
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Dokument zmiňuje nutnost dobrého dopravního propojení Evropy s ostatními 
světovými oblastmi z důvodu podpory mezinárodní konkurence-schopnosti Evropy 
a v dobrém spojení s bezprostředními sousedy Evropy (i s Afrikou) spatřuje nutnost nejen 
z hlediska ekonomického, ale také politického a bezpečnostního. Budoucím centrem politiky 
TEN-T by měly být cíle v oblasti změny klimatu. V knize je kladen také důraz na odstranění 
„úzkých míst“ na hlavních dopravních tazích. Evropská komise zahájila zelenou knihou proces 
přezkumu TEN-T. 
 
1.3  Budoucí podoba sítě TEN-T 
 

Evropská komise vydala 19. října 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. V březnu 2012 se v Bruselu 
sešli ministři dopravy zemí EU, kde schválili návrhy Komise na budoucí podobu sítě TEN-T. 
Mezi odsouhlasenými návrhy byla nová podoba rozdělení TEN-T na základní a globální síť, 
technické normy vysoké úrovně pro hlavní síť a deset hlavních dopravních koridorů.  

Jak bylo zmíněno, návrh rozděluje síť TEN-T na základní (core) a globální 
(comprehensive)15. Základní síť je možno nazvat také páteřní sítí celého evropského 
kontinentu. Jejím cílem je zlepšení propojení mezi členskými státy EU a provázanost hlavních 
evropských letišť a přístavů s železnicemi a silnicemi. Do této sítě by měla být zahrnuta 
všechna hlavní města Evropské unie, aglomerace nad jeden milion obyvatel a některé 
významné hraniční přechody. Hlavní síť by podle návrhů měla být dokončena nejpozději do 
roku 2030.  

Úkolem globální sítě je zajistit pokrytí všech evropských regionů tak, aby se převážná 
většina obyvatel a podniků nacházela nejdále 30 minut cesty od hlavní (základní) sítě. 
Dokončení globální sítě se plánuje nejpozději do roku 2050.  

Pro oblast vodní dopravy se nepoužívá rozdělení na základní a globální síť, v této 
oblasti se používá pouze pojem základní (hlavní) sítě. 

V rámci rozvoje sítě TEN-T by se měl navýšit i počet vysokorychlostních železničních 
tratí (počet by měl být třikrát vyšší než v současnosti). Návrh dále klade požadavek na snížení 
letecké dopravy o 10% a do roku 2050 by měla být zavedena železniční doprava na všechna 
letiště, která za rok odbaví 1,7 mil. a více cestujících. 

Návrhy Komise také definují společné technické požadavky na infrastrukturu TEN-T 
pro zajištění hladké interoperability dopravních spojení v rámci celé sítě. Zejména u hlavní 
sítě bude kladen důraz na vysoké technické požadavky a na jejich interoperabilitu napříč 
celým systémem. To znamená například, že Evropský systém řízení železničního provozu 
(ERTMS), který je základním inteligentním dopravním systémem řízení vlaků, musí být 
uplatňován na většinu částí sítě TEN-T. Pro celou síť je zapotřebí zavést normy bezpečnosti 
silničního provozu (pro stanovení požadavků na bezpečnost silnic a tunelů). Další nutností je 
zajištění provázanosti inteligentních dopravních systémů (ITS). 

                                                           
15

 Revize transevropské dopravní sítě TEN-T. Moravskoslezský kraj. 
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dop_revize_dop_site.html 
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Návrhy Komise k budoucí podobě TEN-T obsahují mapy, technické požadavky  
a termíny pro dokončení základní i globální sítě. Hlavní dopravní síť TEN-T by dle návrhů měla 
do roku 2030 propojit:16 

 

 86 hlavních evropských přístavů se železnicemi a silnicemi, 

 37 hlavních letišť s významnými městy pomocí železnice, 

 15 000 km železničních tratí zmodernizovaných do podoby vysokorychlostních tratí, 

 35 významných přeshraničních projektů, jejichž cílem bude zlepšit průchodnost. 
 
Pokud bude hlasování v Evropském parlamentu probíhat podle plánu a návrhy 

nebudou zamítnuty, očekává se přijetí konečného znění v první polovině roku 2013. 
Česká republika by se v současné době měla soustředit zejména na projekty, které 

mohou být spolufinancovány z kohezních finančních fondů EU do roku 2020. Bude pro nás 
tedy důležité, které projekty budou zahrnuty do operačního programu pro oblast dopravy na 
období let 2014 – 2020 (tyto projekty budou vybírány na základě vícekriteriálního hodnocení 
dopravních sektorových strategií). 
 
1.3.1 Metodika pro stanovení hlavní sítě TEN-T 
 

Metodika obsahuje několik kroků stanovení hlavní sítě. Nejdříve musí být stanoveny 
primární uzly, kterými jsou hlavní města členských států, aglomerace nad 1 milion obyvatel 
(v České republice je to Ostrava), velké námořní přístavy, důležité hraniční přechody do 
sousedních států EU. Následuje propojení vždy sousedních primárních uzlů (pokud možno 
všemi druhy dopravní infrastruktury). V případě souběhu (tzn., vedou-li dva tahy do 
geograficky blízkých uzlů) by měly být souběžné tahy spojeny. V případě železnic je zapotřebí 
samostatná síť pro osobní a nákladní dopravu (zde jsou tedy souběhy povoleny). Posledním 
bodem metodiky je napojení letišť v hlavní síti TEN-T s počtem přepravených osob nad  
1,7 mil. na dálkovou železniční dopravu do roku 2050 (v České republice to bude nutné 
pouze u Letiště Václava Havla v Praze)17. 

V rámci hlavní sítě by měly vzniknout ještě tzv. koridory hlavní sítě, které by měly 
fungovat jako nástroj k usnadnění koordinace při realizaci hlavní sítě. Tyto koridory musí 
procházet nejméně třemi členskými státy a zahrnovat by měly nejlépe tři druhy dopravy. 
Seznam jednotlivých koridorů je uveden v návrhu nařízení CEF. Praha by měla být součástí 
koridoru č. 1: Hamburg/Rostock – Burgas – Piraeus – Lefkosia. V oblasti koridorů panuje 
obava členů Visegrádské skupiny (V4) z toho, že se jedná v podstatě o 3. vrstvu TEN-T, což 
může vést ke zvýhodňování některých projektů hlavní sítě. Panuje zde také obava z nárůstu 
administrativní zátěže. Během jednání v Radě k nové podobě TEN-T se podařilo část návrhů 
ke koridorům hlavní sítě oslabit. 

 

                                                           
16

 ODIS: Transevropská dopravní síť: nové směrnice a finanční pravidla. České dráhy. 
http://edice.cd.cz/edice/IZD/izd20_03/smernice.pdf 
17

 SOSNA, Luděk. Česká republika a Transevropská dopravní síť TEN-T. Top Expo. 
http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/ted-2012/prednasky/sosna_ludek.pdf 
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1.3.2 Úspěchy České republiky během projednávání map TEN-T 
 

České republice se podařilo prosadit zařazení železničního spojení Praha – Horní Lideč 
– Žilina – Košice a silničního spojení Zlín – Žilina (R49 / R6) do hlavní sítě TEN-T. Dalším 
úspěchem České republiky během dosavadního projednávání návrhu map TEN-T je úprava 
železničního spojení mezi Prahou a Norimberkem v hlavní síti TEN-T (pouze pro osobní 
železniční dopravu)18.  

Během projednávání měla Česká republika ale i neúspěchy, mezi které patří 
nezařazení železničního a silničního spojení (D3) Praha – České Budějovice – Linec (nesoulad 
s metodikou TEN-T a nesouhlas Rakouska), nezařazení vysokorychlostní trati Drážďany – Ústí 
nad Labem do globální sítě TEN-T (nesouhlas Německa) a změna trasování silničního spojení 
z Prahy do Brna (severní varianta po D11/R35/R43 X varianta po D1). 

 

                                                           
18

 SOSNA, Luděk. Česká republika a Transevropská dopravní síť TEN-T. Top Expo. 
http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/ted-2012/prednasky/sosna_ludek.pdf 
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2. BUDOVÁNÍ TEN-T 
 
Každá členská země Evropské unie může předkládat orgánům Evropské unie návrhy 

na začlenění konkrétních dopravních úseků do sítě TEN-T. Vždy před zahájením nového 
programového období spěchají příslušné státní orgány s přípravami podkladů k žádostem  
o zařazení požadovaných tras do TEN-T. V České republice je hlavním orgánem pro přípravu 
těchto podkladů Ministerstvo dopravy České republiky (odbor strategie). Při jejich tvorbě je 
možno využívat pomoci odborných agentur (např. iniciativa JASPERS – Joint Assistance in 
Supporting Projects19 – jejím cílem je poskytování bezplatné odborné pomoci při přípravě, 
kontrole a vyšší kvalitě studií proveditelnosti, projektových žádostí a realizaci projektů 
financovaných z prostředků Evropské komise)20. 

Pro Českou republiku má budování projektů TEN-T, které vedou přes její území velký 
význam. Lze říci, že to dokazuje skutečné začlenění České republiky do Evropské unie. Díky 
TEN-T na našem území máme možnost snadnějšího cestování do okolních zemí a pro trh to 
znamená, že se výrobky z jiných zemí mohou (z dopravního hlediska) dostávat snadno na náš 
trh a naopak, že čeští výrobci mají se svými výrobky neomezený přístup na trhy okolních  
i vzdálenějších států. Pro Evropu jsou trasy vedoucí přes Českou republiku bezpochyby také 
důležité, protože dovolují dopravcům značnou variabilitu při volbě trasy. Pro dopravce by 
bylo zcela nelogické i časově a finančně náročnější, kdyby se celá jinak propojená evropská 
síť České republice vyhýbala a oni by ji museli složitě objíždět. 

 
2.1 Výstavba koridorů 
 

Výběr firem pro přípravu a realizaci výstavby koridorů nepodléhá zvláštním právním 
předpisům ani postupům. U zakázek na stavby koridorů se postupuje stejně jako  
u nekoridorových staveb podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ve znění 
pozdějších předpisů). Státní investoři (Ředitelství silnic a dálnic České republiky,21 Správa 
železniční dopravní cesty,22 Ředitelství vodních cest České republiky23) jsou povinni při 
výběru dodavatelů postupovat právě podle zákona o veřejných zakázkách24. 

Rozdíly mezi koridorovými a nekoridorovými stavbami nejsou ani co se týče 
hygienických a bezpečnostních podmínek. V oblasti bezpečnosti je při výstavbě dopravních 
cest rozdíl ve velikosti stavby – zda se staví malá stavba nebo velká kapacitní komunikace. 
Pokud se budují železniční tratě, kde je očekávaný velký provoz a vysoká rychlost vlaků (až 
160 km/hod), je nutné vyhýbat se úrovňovým křížením se silničními komunikacemi, které by 
při vysokých rychlostech vlaků neodpovídalo bezpečnostním požadavkům. 

Pro bezproblémové budování dopravních koridorů (týká se i nekoridorových staveb) 
je zapotřebí vyřešit především velký problém s odkupy pozemků. Toto téma bylo již 
v minulosti z důvodu nedostatku finančních prostředků z národních zdrojů zařazeno do 
krizového plánu pro rozvoj dopravní infrastruktury. Lidé, od kterých mají být pozemky 

                                                           
19

 JASPERS. http://www.jaspers-europa-info.org/ 
20

 : Základní informace. Dopravní strategie. http://dopravnistrategie.cz/nabidka-zakladni-informace 
21

 Ředitelství silnic a dálnic České republiky. http://www.rsd.cz/ 
22

 Správa železniční dopravní cesty. http://www.szdc.cz/index.html 
23

 Ředitelství vodních cest České republiky. http://www.rvccr.cz/ 
24

 Vznik transevropských sítí je logickou reakcí na úvahy o vytvoření jednotného evropského aktu. Silnice – 
železnice. http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/vznik-transevropskych-siti-je-logickou-reakci-na-uvahy-o-
vytvoreni-jednotneho-evropskeho-trhu/ 
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odkoupeny, často odmítají prodej svého pozemku kvůli nízkým cenám. Při odkupech 
pozemků dostávají někteří lidé nabídnuty za své pozemky vysoké částky díky administrativně 
stanoveným cenám (vyšší než jsou tržní ceny) a naopak někteří lidé z téhož důvodu dostanou 
nabídku výrazně nižší. Nastává tedy situace, kdy se lidé s nižšími nabídnutými částkami snaží 
často i soudně získat nabídku vyšší ceny, čímž se proces přípravy a výstavby daných projektů 
prodlužuje. Ukázkovým příkladem takovéto situace jsou spory při odkupu pozemků pro 
budování dálnice D11 u Hradce Králové.25  

Pro budování jednotlivých úseků sítě TEN-T je bezesporu důležitá spolu práce 
s okolními zeměmi, bez které by výstavba nadnárodních koridorů byla nepředstavitelná. 
Státy spolu musí vést jednání, dojednávat smlouvy ohledně vedení trasy koridoru, 
koordinovat společně čas otevření navazujících staveb. Po otevření může právě koordinace 
času v sobě skrývat rizika. Pokud například Česká republika bude muset přerušit stavbu 
některého z úseků financovaných z národních zdrojů, je možné, že dojde k situaci, kdy 
sousední země budou mít navazující komunikace hotovy dříve než Česká republika.  

 
2.2 Financování TEN-T 
 

Prioritní osy TEN-T mohou být financovány přímo z rozpočtu Evropské unie pro 
priority TEN-T, z kohezních fondů, z Evropského fondu regionálního rozvoje nebo půjčkami 
Evropské investiční banky (EIB).26 Pro půjčky od EIB neplatí žádná územní omezení, jsou 
poskytovány na základě bankovních kritérií. Mezi podmínky poskytnutí půjčky patří finanční 
kritéria (schopnost splácet) a kritéria technické a environmentální proveditelnosti. 

Dále existují fondy a nástroje pro financování také neprioritních projektů výstavby 
TEN-T. Do budoucna se plánuje, že by úseky sítě TEN-T měly být financovány prostřednictvím 
nástroje CEF (Connecting Europe Facility), Fondu soudržnosti a Evropského fondu 
regionálního rozvoje. Expertní odhady Evropské komise a členských států ukazují, že do roku 
2020 bude k vybudování skutečné celoevropské sítě potřeba 500 mld. eur (v této částce je 
zahrnuto 250 mld. eur potřebných pro odstranění problematických míst a doplnění 
chybějících článků v hlavní síti). Sítě TEN–T mohou být financovány také pomocí příspěvků od 
soukromého sektoru. 

 

                                                           
25

 ZÁLESKÝ, Petr. Nedokončená dálnice D11 začne znovu růst, kvůli urychlení ven z Hradce. iDnes.cz. 5. III. 2013. 
http://hradec.idnes.cz/dalnice-d11-cvc-/hradec-zpravy.aspx?c=A130305_1897095_hradec-zpravy_kol 
26

 Trans-European network (TENs). European Investment Bank. 
http://www.eib.org/projects/topics/tens/index.htm 
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2.2.1 CEF – Nástroj pro propojení Evropy 
 

Connecting Europe Facility (CEF), v překladu Nástroj pro propojení Evropy, patří mezi 
nejvýznamnější novinky programovacího období 2014-2020. CEF navazuje na původní Fond 
TEN-T, je však rozšířen o oblast energetiky a informační a komunikační technologie (ICT). 
Prostřednictvím tohoto nástroje se předpokládá poskytnutí investic v hodnotě 50 miliard eur 
poskytnutých na zlepšení evropských dopravních a energetických sítí, digitálních sítí 
a telekomunikačních technologií27. CEF bude v souladu se strategickým dokumentem 
Strategie Evropa 2020 podporovat mimo jiné také čistější druhy dopravy, čímž by měl přispět 
k ekologičtější evropské ekonomice.28 
 CEF je určen pro všechny tři oblasti TEN. Jde o nově vzniklý nástroj podpory 
financování projektů sítí TEN, který bude dostupný všem členským státům. Výběr projektů, 
na kterých se CEF bude podílet financováním, bude probíhat na základě celoevropské 
soutěže, ze které Evropská komise vybere projekty, které CEF podpoří. V oblasti TEN-T 
mohou být prostřednictvím tohoto nástroje spolufinancovány projekty železniční a vodní 
základní dopravní sítě TEN-T (v silniční infrastruktuře pouze ITS – inteligentní dopravní 
systémy, Intelligent Transport Systems). 
 Za účelem modernizace evropské dopravní infrastruktury, vybudování jejích 
chybějících článků a odstranění problematických míst je prostřednictvím CEF zamýšlena 
investice ve výši 21,7 miliard eur. Evropská unie by projekty u železniční a vodní 
infrastruktury měla spolufinancovat podílem 20 – 50 %, ITS silniční dopravy maximálně do 
výše 20 % celkové částky projektu. 
 V oblasti dopravy by měl CEF klást důraz na méně znečišťující druhy dopravy, tím 
přispět k udržitelnosti dopravního systému a také by měl rozšířit možnosti výběru způsobu 
cestování.  
 
2.2.2.1 „Kohezní“ CEF  

 
Do tohoto fondu by měla být převedena část prostředků z Fondu soudržnosti (celkem 

10 mld. eur). Prostředky z kohezního fondu CEF budou určeny pro státy s nižším podílem 
HDP/obyvatele než 90 % evropského průměru. Při výběru spolufinancovaných projektů 
půjde opět o soutěž mezi „kohezními státy“, vítěze bude opět vybírat Evropská komise. 
Částky pomoci pro jednotlivé státy nebudou předem určené. Prostředky bude možno použít 
pouze na hlavní síť TEN-T železniční a vodní dopravy (spolufinancování ze strany Evropské 
unie ve výši až 85 % ceny projektu), u silniční dopravy budou moci být těmito prostředky 
financovány pouze přeshraniční projekty, silniční napojení přístavů, letišť a terminálů 
multimodální dopravy, inteligentní dopravní systémy. 80-85 % rozpočtu Fondu je určeno pro 
tzv. prioritní projekty definované v příloze CEF (např. v případě hlavního města Prahy se 
jedná o modernizaci železničního uzlu, napojení letiště na železnici a obchvat Prahy pro 
nákladní železniční dopravu. 

                                                           
27

 CEF – nástroj pro propojení Evropy. BusinessInfo.cz. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cef-nastroj-pro-propojeni-evropy-5170.html 
28

 Evropa 2020. Evropská komise. 2009.  
http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/complet_cs.pdf  
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2.2.3 Fond soudržnosti 
 
Prostřednictvím Fondu soudržnosti by v programovacím období 2014 – 2020 měla být 

vyplacena většina příspěvků na budování sítě TEN-T, stejně jako je tomu v současné době  
u Operačního programu Doprava. Objem financí pro silniční a železniční dopravu se 
předpokládá na 24 mld. eur, pro každý stát bude předem určena výše finanční částky29. 
Projekty budou moci být financovány podílem ve výši až 85 % celkové částky ze strany Unie. 
Prostředky z tohoto fondu bude možno použít na základní i globální síť a pro všechny druhy 
dopravy. Fond soudržnosti bude podporovat také udržitelnou městskou mobilitu, snížení 
uhlíkových emisí, podporu městské hromadné dopravy, řízení provozu ve městech 
prostřednictvím inteligentních dopravních systémů (ITS). V oblasti nákladní přepravy bude 
Fond podporovat rozvoj multimodálních přepravních systémů (podpora revitalizace 
železničních vleček, vznik multimodálních terminálů atd.).30 

 
2.2.4 Evropský fond regionálního rozvoje 
 

Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund, ERDF) je 
stěžejním strukturálním fondem Evropské unie. Finanční podpora z tohoto fondu je ale nižší 
než u ostatních nástrojů spolufinancování projektů TEN-T. Podle odhadů se předpokládá, že 
Česká republika bude moci z tohoto fondu obdržet částku kolem 0,5 miliardy eur. ERDF je 
určen pro jakékoli projekty dopravní infrastruktury v regionech NUTS 2 zemí, kde podíl 
HDP/obyvatele je nižší než 75 % evropského průměru. Prostřednictvím ERDF budou 
podporovány projekty napojení na síť TEN-T terciárních a sekundárních uzlů, zvyšování 
regionální mobility a městských systémů.31 
 
2.3  Financování dopravní infrastruktury v České republice 
 

V gesci Ministerstva dopravy České republiky (Odbor strategie Ministerstva dopravy) 
v současné době vzniká důležitý koncepční dokument Dopravní sektorové strategie. 
Dopravní sektorové strategie 2. fáze jsou jedním z klíčových dokumentů pro čerpání 
finančních prostředků z fondů Evropské unie od roku 2014, na které se Ministerstvo dopravy 
již připravuje. Pro zajištění kvalitního a efektivního zpracování je celý proces přípravy 
zmiňovaného dokumentu od začátku konzultován se zástupci Evropské komise a agentury 
JASPERS. Dokument, na jehož zpracování se tak podílejí odborníci na oblast dopravy z České 
republiky i ze zahraničí, má umožnit bezproblémové čerpání prostředků z Evropské unie  
a koncepční způsob přístupu ke kvalitnímu zajištění dopravní infrastruktury.32 Součástí 
tohoto materiálu je i vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA).33 

                                                           
29

 Strategie dopravy České republiky ve vztahu k IDS. Perner.cz. 
http://www.perner.cz/Seminare/Ids_2012_zaver/Prispevky/Strategie_dopravy.ppt 
30

 Fondy Evropské unie. Strukturální fondy. 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU 
31

 General provisions ERDF – ESF – Cohesion Fund (2007-2013). Council Regulation (EC) No 1083/2006. 11. VII. 
2006. Europa.eu: informační portál o Evropské unii. 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24231_en.htm 
32

 Základní informace. Dopravnistrategie.cz. 
http://dopravnistrategie.cz/nabidka-zakladni-informace 
33

 Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). Ministerstvo životního prostředí. 
 http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_koncepci_sea 
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Je nutné, aby budoucí vývoj financování dopravní infrastruktury (DI) vycházel z jeho 
současné podoby. Určitá modifikace systému financování však bude zapotřebí i pro zvýšení 
objemu dostupných prostředků, jejich stabilizaci a snazší předvídatelnost. Podle Dopravní 
sektorové strategie je stávající systém financování dopravní infrastruktury neudržitelný. 
Problémem je, že tento systém negeneruje dostatečné prostředky pro financování rozvoje 
DI, překážku efektivního využívání prostředků představuje také meziroční volatilita 
dostupných prostředků a jejich obtížná předvídatelnost v časovém horizontu delším než 
jeden rok. Uvedené nedostatky systému financování pak vedou k nutnosti častých změn 
v realizaci a plánování dopravních investic. Kolísavost zdrojů pro financování DI nám názorně 
ukazuje i následující graf. 

 
Ilustrace: Podíl zdrojů financování dopravní infrastruktury v letech 2004 – 2012 

(miliardy Kč).34 
 

 
 

Z výše uvedeného grafu je mimo jasně patrný nárůst finančních prostředků přijatých 
na financování dopravní infrastruktury z Evropské unie. Velký skok v celkové přijaté částce od 
Evropské unie je mezi léty 2007 a 2008, od roku 2008 se podle dostupných informací tato 
čísla drží podobně jako v roce 2008. Tyto částky jsou pro budování dopravních sítí na území 
České republiky velmi důležité. Dotace na dopravní infrastruktury od roku 2008 naopak 
výrazně poklesly. 

                                                           
34

 Dopravní sektorové strategie 2. fáze – kniha 9. Dopravnistrategie.cz. Operační program Doprava. 2012. 
http://dopravnistrategie.cz/images/projekt/ke-stazeni/K9Z1-SV130204CS.pdf 
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Pozitivní stránkou současného systému financování je diverzifikace zdrojů a relativní 
stabilita některých z nich. Hlavní zdroje financování údržby a rozvoje dopravní infrastruktury 
v České republice jsou: 

 

 Přímé zdroje. 
o Poplatky za užívání nadřazené silniční sítě. 

 Časové zpoplatnění. 
 Výkonové zpoplatnění. 

o Výnosy za použití železniční dopravní cesty. 

 Rozpočtové zdroje. 
o Silniční daň. 
o Podíl na spotřební daní z minerálních olejů. 
o Dotace ze státního rozpočtu. 

 Dotace Evropské unie. 
o Fond soudržnosti. 
o ERDF. 
o Fond TEN-T. 

 Dluhové zdroje. 
o Úvěry od Evropské investiční banky. 
o Emise dluhopisů. 

 
1.3.3 Operační program Doprava 
 

Operační program doprava (OPD) patří mezi finanční nástroje pro čerpání prostředků 
z fondů Evropské unie. Období 2004 – 2006 bylo prvním programovým obdobím OPD. 
V současnosti běží programové období 2007 – 2013. Prostřednictvím OPD je nyní 
poskytována největší část finanční podpory z fondů EU pro oblast dopravy v České republice. 
Role řídícího orgánu pro tento program patří Ministerstvu dopravy, které tuto funkci 
vykonává prostřednictvím Odboru fondů Evropské unie.35  

Operační program Doprava je největším operačním programem probíhajícím v České 
republice. Celkově bude prostřednictvím tohoto finančního nástroje přerozděleno 5,821 
miliard eur, to představuje zhruba 22 % ze všech finančních prostředků vyčleněných České 
republice z fondů EU v období 2007 – 2013.  
 Operační program Doprava se zaměřuje zejména na sledování priorit evropského  
a neregionálního významu. Věnuje se také realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou 
České republiky pro období let 2005 – 2013 a dalším strategickým dokumentům v této 
oblasti. Při realizaci těchto projektů musí být dbáno na dodržování udržitelného rozvoje 
území. 
 Mezi hlavní cíle OPD můžeme jmenovat „...výstavbu a modernizaci sítě TEN-T  
a navazujících sítí, výstavbu a modernizaci regionálních sítí drážní dopravy, výstavbu a rozvoj 
dálniční sítě a sítě silnic I. třídy nepatřící do TEN-T, zlepšování kvality dopravy a ochrany 
životního prostředí z hlediska problematiky dopravy a výstavbu a modernizaci důležitých 
dopravních spojení na území hlavního města Prahy.“36  

                                                           
35

 Operační program doprava. http://opd.cz/cz/uvod 
36

 Operační program doprava: Základní informace. http://opd.cz/cz/Zakladni-informace 
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 Z prostředků OPD je možno hradit maximálně 85% nákladů na projekt, zbytek 
pokrývá spolufinancování z národních zdrojů. Státní fond dopravní infrastruktury financuje 
národní podíl projektů spadající do jeho gesce pouze ze svých příjmů nebo s využitím úvěrů 
Evropské investiční banky. 
 Finanční podpora poskytovaná České republice prostřednictvím OPD navazuje přímo 
na podporu realizovanou v letech 2004 – 2006, kdy byla podpora z fondů Evropské unie 
poskytována zejména prostřednictvím Fondu soudržnosti a Operačního programu 
Infrastruktura. Řídícím orgánem Fondu soudržnosti bylo ve zmíněném období Ministerstvo 
pro místní rozvoj, u OP Infrastruktura tímto orgánem v daném období bylo Ministerstvo 
životního prostředí. Pro Fond soudržnosti i pro OP Infrastruktura vystupovalo Ministerstvo 
dopravy pouze jako zprostředkující subjekt pro projekty z oblasti dopravy. Operační program 
Doprava je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje a z Fondu soudržnosti. 
Přehled prostředků poskytnutých Evropskou unií na financování dopravní infrastruktury 
v České republice poskytuje následující graf. 
 

Ilustrace: Vývoj čerpání unijních fondů v letech 2004 – 2012 (miliardy Kč).37 
 

 
* Odhad na základě rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury. 

 
 Pro finanční podporu v rámci OPD je sestaven přehled prioritních os a oblastí 
podpory tímto programem. Prioritních os je celkem sedm a dělí se následovně:38 
 

 Prioritní osa 1: Modernizace železniční sítě TEN-T, 

 Prioritní osa 2: Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T, 

 Prioritní osa 3: Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T, 

 Prioritní osa 4: Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T, 

                                                           
37

 Dopravní sektorové strategie 2. fáze – kniha 9. Dopravnistrategie.cz. Operační program Doprava. 2012. 
http://dopravnistrategie.cz/images/projekt/ke-stazeni/K9Z1-SV130204CS.pdf 
38

 Operační program doprava: Základní informace. http://opd.cz/cz/Zakladni-informace 
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 Prioritní osa 5: Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční 
dopravy v hlavním městě Praze, 

 Prioritní osa 6: Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní 
dopravy, 

 Prioritní osa 7: Technická pomoc. 
 
Vnitrozemská vodní doprava je tedy součástí Prioritní osy 6 OP Doprava. Cílem v této 

oblasti je dobudování vnitrozemských vodních cest, zkvalitnění stávajících vodních cest, 
výstavba a modernizace přístavů. OPD pomáhá rozvoji a modernizaci vnitrozemských 
vodních cest patřící do sítě TEN-T i mimo ni. Žadatelem a tedy i příjemcem podpory v oblasti 
vodní dopravy je ve všech případech Ředitelství vodních cest České republiky, které je 
správcem vodních cest ve vlastnictví státu na území České republiky. Projekty se soustřeďují 
na řeky Labe a Vltava.  
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3. TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Jako pro každý stát Evropské unie je i pro Českou republiku důležité zapojení úseků 

národní dopravní infrastruktury do sítě TEN-T. Zlepšuje se tím mimo jiné  
i konkurenceschopnost daného státu. Dopravní infrastruktura České republiky tvoří součást 
nově připravované podoby sítě TEN-T, již dříve však byla součástí transevropských sítí 
v podobě Panevropských koridorů, které jsou uvedeny výše v této studii. České republiky se 
týkají také tři koridory z třiceti prioritních os TEN-T.39 Jedná se o osy č. 22 (železniční trať 
Atény – Sofia – Budapešť – Vídeň – Praha – Norimberk/Drážďany), č. 23 (železniční trať 
Gdaňsk – Varšava – Brno/Bratislava – Vídeň) a osu č. 25 (dálnice Gdaňsk – Brno/Bratislava  
– Vídeň).40  

 
Seznam úseků TEN-T vedoucích přes území České republiky je součástí nařízení CEF 

z prosince 2012. Část tohoto nařízení s přehledem úseků sítě TEN-T, vedoucích přes území 
České republiky, je součástí přílohové části této studie (Příloha č. 1). Koridory sítě vedoucí 
přes Českou republiku jsou v tomto dokumentu vyznačeny žlutě.  

Například hlavní město Praha je součástí koridoru číslo 4 hlavní sítě: 
Hamburg/Rostock – Burgas – Piraeus – Lefkosia. České republice se mimo jiné podařilo 
prosadit zařazení železničního spojení Praha – Horní Lideč – Žilina – Košice a silničního 
spojení Zlín – Žilina do hlavní sítě TEN-T a úpravu železničního spojení mezi Prahou  
a Norimberkem pro osobní železniční dopravu, rovněž v hlavní síti.41 
 Přes území České republiky samozřejmě nevedou pouze transevropské dopravní 
cesty. Ve výše zmíněné příloze č. 1 jsou uvedeny také elektrovody a plynovody patřící do 
seznamu transevropských sítí. 
 Prioritou České republiky by mělo být zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury, 
mimo jiné z důvodu její polohy ve středu Evropy a exportně orientovaného průmyslu. 
K budování této infrastruktury je třeba využít také přínosy plynoucí z úseků začleněných do 
sítě TEN-T a možnost čerpání finančních prostředků od Evropské unie. Pro nutnost zajištění 
kvalitní infrastruktury mluví i fakt, že od roku 1995 má intenzita dopravy rostoucí tendenci42. 
Další růst by mohla ohrozit nedokončená páteřní silniční síť, to by znamenalo také omezení 
konkurenceschopnosti České republiky.43 

                                                           
39

 TEN-T – Trans-European Networks.  Flemish Port Commission. 
http://www.serv.be/en/vhc/page/ten-t-trans-european-networks 
40

 Trans-European Network – Priority Projects. European Comission. 
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-implementation/priority-projects/index_en.htm 
41

 Výkonné agentury pro Transevropské sítě. European Comission. 
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/connecting/doc/revision/list-of-projects-cef.pdf 
42

 I přes krátkodobý pokles, který způsobila ekonomická krize a pokles HDP v Eurozóně, lze do roku 2020 
očekávat další růst dopravy. 
43

 SDT: Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury České republiky. Sdružení pro dopravní 
telematiku. http://www.sdt.cz/dokumenty/Financovani_siln_infrastruktury_summary_140810.pdf 
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Ilustrace: Přehled sítě třiceti prioritních projektů.44 
 

 
 

 

                                                           
44

 Priority Projects: Maps. European Comission. 
http://tentea.ec.europa.eu/images/maps/progress_report_may2010ongoing_projects_20100527_big.jpg 
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4. VODNÍ DOPRAVA 
 
„Vodní cesty byly, jsou a budou klíčem k posílení obchodních, hospodářských  
a politických styků území a států, jimiž probíhají a jež komunikačně, hospodářsky 
i politicky sdružují.“ 
 
Ing. Josef Bartovský, ministerský rada, Ministerstvo veřejných prací Československé 
republiky, 193745 
 

 Z výše citovaného je jasně patrný přístup k vodní dopravě a její význam již v dřívějších 
dobách. Právě Josef Bartovský psal ve své knize „Stav vodních cest spojujících 
Československou republiku se Severním, Baltickým a Černým mořem“ v roce 1937  
o problematice vodní dopravy, o nutnosti splavnosti Labe, budování průplavu L-D a D-O (nyní 
vodní koridor Dunaj – Odra – Labe) k propojení tří moří – Baltického, Severního a Černého,  
o tom jak je vodní doprava důležitá pro mnoho oblastí (průmysl, zemědělství, hospodářství  
– velký zdroj pracovních míst). Součástí této knihy je i mapa připojení vodních cest České 
republiky k moři Severnímu, Baltskému a Černému (Příloha č. 2). V přílohové části této studie 
je také několik fotografií s vodními díly vybudovanými v letech 1896 – 1929 pro představu, 
jak byl kladen dříve důraz na nutnost rozvoje vodní dopravy (Příloha č. 3). 

Nyní již zpět do současnosti k dnešnímu pohledu na vodní dopravu a jejímu 
současnému stavu. Vodní doprava je po celém světě považována za nejekologičtější způsob 
dopravy. „Tuto skutečnost potvrzuje i její postavení ve vyspělých státech Evropské unie 
(především Německo, Nizozemsko a Belgie), kde v dělbě dopravních prací dosahuje vodní 
doprava až 20 % přepravního výkonu“.46 Výhody vodní dopravy jsou nejvíce využívány 
v oblasti zahraničních přeprav na dlouhých trasách a v kombinaci s námořní dopravou. 
V České republice je bohužel možnost vodní dopravy utlačována a veškerá energie na její 
rozvoj je vynakládána především na boj s ekologickými organizacemi, tím vznikají vysoké 
náklady a zdržení odrážející se v nefunkčnosti nákladní dopravy a nárůstu kamionů 
především v důležitém tranzitním koridoru Děčín – Hamburg. Vazba České republika na 
evropské vodní cesty a tím význam Labské vodní cesty znázorňuje mapka, která je součástí 
přílohové části (Příloha č. 4). 
 Díky poloze lze Českou republiku označit za střechu Evropy, neboť se na jejím území 
nachází hlavní evropské rozvodí a většina řek zde pramení. Vodní doprava je bohužel na 
rozdíl od ostatních druhů dopravy výrazně omezována přírodními podmínkami. Má však své 
výhody. Byla by schopna výrazně ulehčit silniční dopravě, zejména při přepravě nadměrných 
nákladů, čímž by došlo ke snížení počtu kamiónů na našich silnicích, což by mělo samozřejmě 
odraz také v oblasti bezpečnosti silničního provozu a snížila by se rychlost opotřebení silnic. 
 Vodní cesty slouží nejen pro nákladní dopravu, ale významnou část využití 
představuje i osobní a rekreační plavba, která zaznamenává rozvoj především v posledních 
letech. 

                                                           
45

 PODZIMEK, Josef. Stav vodních cest spojujících ČSR se Severním, Baltickým a Černým mořem. Vodní cesty  
a plavba 2012, roč. 2, č. 1. ISSN 1211-2232.  
http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_1_2012.pdf 
46

 JURÁŠEK, Pavel. Vnitrozemská vodní doprava v České republice a možnosti jejího rozvoje. Vodní cesty  
a plavba 2012, roč. 2, č. 2. ISSN 1211-2232. 
http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_2_2012.pdf 
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 V České republice je nejdůležitější vodní cestou Labsko-vltavská vodní cesta, která je 
zároveň jedinou českou vodní cestou pařící do dopravní sítě TEN-T. Labsko-vltavská vodní 
cesta je zároveň také jedinou vodocestnou spojnicí mezi Českou republikou a přístavy 
v Severním a Baltském moři.47 
 Volný přístup vnitrozemských států k moři byl zakotven v roce 1919 ve Versailleské 
smlouvě, z důvodu nutnosti nezávislého napojení na mezinárodní trhy. Díky této politické 
dohodě má Česká republika po vodě nezpoplatněný přístup k námořním přístavům. Pro síť 
vodních cest Evropské unie v současnosti platí svoboda plavby lodí z jakéhokoli členského 
státu Evropské unie. 
 V České republice spadá starost o síť vodních dopravních cest do působnosti 
Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC ČR), které se stará o rozvoj infrastruktury 
využitelných vodních cest48. Ředitelství vodních cest České republiky na těchto vodních 
cestách buduje a modernizuje přístaviště a přístavy, jezy a plavební komory, mosty a další 
potřebnou infrastrukturu pro jejich plnohodnotné využití. Při budování těchto cest je dbáno 
na revitalizaci daného území a zlepšení životního prostředí proti stávajícímu stavu. 
 Jak již bylo uvedeno, v důležitém koridoru Děčín – Hamburg je v současné době 
nahrazována vodní doprava ve většině případů nákladní silniční dopravou. Každý z těchto 
druhů dopravy má své výhody a nevýhody. Ty byly shrnuty při zpracování dopravní strategie 
v roce 2012 v rámci SWOT analýzy pro každý druh dopravy. Za použití této analýzy budou  
v textu definovány některé z výhod pro zlepšení stavu vodní dopravy v České republice, 
zejména tedy zlepšení splavnosti řeky Labe. Pro porovnání bude použita SWOT analýza 
silniční dopravy, která je v současné době nejpoužívanější a vodní dopravy, na kterou se 
studie zaměřuje. Výňatek z analýzy, ze kterého při stanovování silných a slabých stránek 
jednotlivých druhů dopravy tato studie vychází, je součástí přílohové části (Příloha č. 5). 
 Individuální automobilová doprava se podílí na osobní dopravě v České republice asi 
41 % celkově přepravených osob. Tento způsob má mnoho výhod, ale také mnoho slabin. 
Mezi největší z nich lze jmenovat negativní vlivy na životní prostředí, externality, nižší 
bezpečnost provozu nebo vysoké nároky na finančně nákladnou kapacitní silniční 
infrastrukturu. Je však jasné, že tento způsob dopravy je často jedinou možností dopravního 
spojení do odlehlých míst, proti vodní dopravě je rychlejší, má jistý individuální komfort, 
představuje pro jejího uživatele flexibilitu a osobní mobilitu. Alternativou osobní silniční 
dopravě je v České republice nejčastěji využití hromadné dopravy – silniční nebo železniční. 
Osobní vodní doprava, zejména dálková, se v České republice prakticky nevyužívá. I využívání 
veřejné linkové přepravy má v současnosti sestupný trend proti předchozím létům. Například 
hodnota z roku 2010 je na 60 % hodnoty roku 1995. Počet spojů ve všední dny však v České 
republice od roku 2000 narostl o přibližně 27 %.49 
 Z druhů vodní dopravy se v České republice nejvíce využívá nákladní vodní doprava. 
Vodní nákladní doprava se uplatňuje hlavně na dlouhých trasách a převládá zde přeprava 
velkých kusových nákladů. Právě nákladní vodní doprava je pro přepravu velkých, nadměrně 
těžkých a dlouhých kusů jedinou možností pro rychlé a snadné překonání velkých vzdáleností 
bez omezení. 

                                                           
47

 BUKOVSKÝ, Jan. Labe a plavební stupeň Děčín. Stavebnictví. 5/2008.  
http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=1016 
48

 Celkem 516 km vodních cest zahrnuje Labe (od státní hranice po Pardubice), Vltavu (od Mělníku do Českých 
Budějovic), Baťův kanál a řeku Moravu (od Kroměříže po Hodonín).  
49

 Dopravní sektorové strategie – 2. fáze – kniha 4. Operační program Doprava. 2012. 
http://dopravnistrategie.cz/images/projekt/ke-stazeni/K4Z1-SV121108CS.pdf 
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 Česká vodní doprava prochází nyní modernizací, jejímž cílem je zajistit bezpečnost  
a ekologický provoz plavidel. Na významu nabývá využívání vodních cest pro rekreaci. 
V České republice zaznamenává osobní a rekreační plavba v poslední době poměrně 
významný rozvoj. 
 Slabinou tuzemské vodní dopravy je především řídká síť vodních cest, nízká rychlost, 
lokální nedostatky v infrastruktuře, které omezují celkovou využitelnost ucelené vodní cesty, 
relativní závislost na projevech počasí, minimální užívání moderní formy přepravy. Hrozbu 
pro rozvoj vodní dopravy představuje především současná podoba nastavených limitů 
ochrany přírody, která brání rozvoji infrastruktury50. Výhodou vodní dopravy je její flexibilita 
při stabilních plavebních podmínkách, vysoká kapacita dopravní cesty (problém úzkých míst, 
která ji limitují), nejbezpečnější způsob dopravy, šetrný způsob samotné dopravy. Vodní 
doprava vykazuje minimální hlučnost, nízký podíl emise plynů do ovzduší, příznivý účinek má 
také na okysličování vody. Často diskutované téma „Která z doprav je k životnímu prostředí 
nejšetrnější“ bylo také předmětem pro studii německé společnosti Planco Consulting. 
Výsledky této studie jsou shrnuty v následující tabulce. 
 

Tabulka: Vliv daného druhu dopravy na životní prostředí.51 
 

 
 

Příležitosti pro rozvoj vodní dopravy lze spatřovat v odstranění nesplavností, zlepšení 
konkurenceschopnosti zahrnutím externích nákladů do všech druhů dopravy, zavedení 
konkurenční nákladní dopravy do Evropy a v rozvoji obchodu za hranice Evropské unie (tzn. 
proexportní politika). V oblasti osobní vodní dopravy je pak příležitostí zavedení moderní 
osobní linkové dopravy. 

Proti vodní dopravě stojí také argument, že budování a provoz vodních cest je 
finančně náročné. Následující přehled z roku 2003 však jasně ukazuje, že měrné investiční 
náklady jsou nejnižší právě pro vodní dopravu. 

 

                                                           
50

 Tento problém se v posledních letech vyskytuje především ve spojení s návrhy na zlepšení splavnosti řeky 
Labe. 
51

 Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
http://www.ckait.cz/sites/default/files/P%C5%99%C3%ADl.%C4%8D.9%20-
%20Vodn%C3%AD%20koridor%20Dunaj-Odra-Labe.pdf 
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Graf: Měrné investiční náklady.52 
 

 
 

Rostoucí podporu vodní dopravy definuje i dokument Doprava 2050 schválený 
Evropskou komisí 28. března 2011. Na základě tohoto dokumentu by mělo být přesunuto 
50% cest na střední vzdálenosti v meziměstské osobní a nákladní dopravě ze silniční dopravy 
na dopravu železniční a vodní. 

Dřívější ministr dopravy Pavel Dobeš řekl pro noviny Vodní cesty a plavby: „V tomto 
směru vidím velkou příležitost ve využití našich přírodních možností na Labi a Vltavě  
a zužitkovat tím dědictví, které nám zanechali naši předkové v podobě mnoha funkčních 
vodních děl na těchto řekách. Jejich hodnota je odborníky odhadována na 160 miliard Kč.“53 
 Budování a modernizace vodních cest by zcela jistě posloužila i pro oživení české 
ekonomiky. Pro každou ekonomiku je důležité živé odvětví stavebnictví. Tomu by v České 
republice v současné době pomohla například dostavba jaderné elektrárny Temelín nebo 
právě výstavba vodních děl (realizace vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, zesplavnění 
Labe,…). Tuto úvahu podporují i slova Ing. Josefa Vláška (vrchní ředitel sekce produkčních 
statistik Českého statistického úřadu): „Jsem stále zastáncem názoru, že kdyby se šlo do 
dostavby jaderné elektrárny Temelín a realizace vodního koridoru D-O-L, což je dohromady 
řadově kolem 600 mld. Kč, tak je to jedna z cest, jak se ze složité situace vyhrabat. Je to jeden 
z impulsů růstu s poměrně širokým záběrem. Netýká se jen stavebnictví, zasahuje do 
zemědělství, energetiky, životního prostředí a vodního hospodářství. Pokud se odhodláme 
spustit projekt vodního koridoru D-O-L a jaderné elektrárny Temelín, tak růst ve výši 3–5 % po 
roce 2016 není vyloučen.“54 
 Jako příklad obdobného možného významu vodní dopravy pro vnitrozemský stát lze 
uvést Švýcarsko. Vodní doprava zde zajišťuje přibližně 15 % zahraničního obchodu. Cesta do 
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 Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
http://www.ckait.cz/sites/default/files/P%C5%99%C3%ADl.%C4%8D.9%20-
%20Vodn%C3%AD%20koridor%20Dunaj-Odra-Labe.pdf 
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 DOBEŠ, Pavel. Rozvoj vnitrozemské vodní dopravy v České republice. Vodní cesty a plavba 2012, roč. 2, č. 1. 
ISSN 1211-2232. http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_1_2012.pdf 
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 VLÁŠEK, Josef. Vodní cesty, doprava a ekonomika z pohledu statistiky. Vodní cesty a plavba 2012, roč. 2, č. 1 
ISSN 1211-2232. http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_1_2012.pdf 
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námořního přístavu je přitom ze Švýcarska o 180 km delší než délka cesty mezi Českou 
republikou a přístavem v Hamburku.55 
 
4.1 Současný stav vodní dopravy v České republice 

 
Současné postavení vodní dopravy v České republice bohužel zcela neodpovídá 

významu, který mu připisují mezinárodní dokumenty nejen současné, ale i z dřívějších dob 
(např. Versailleská smlouva mírová o vodních cestách nebo Barcelonská smlouva). 

V prosinci 2011 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Usnesení 
č. 948/2011 k Labské vodní cestě (Příloha č. 6), kde se uvádí, že Poslanecká sněmovna: 

 

 pokládá rozvoj vodních cest v České republice za strategickou příležitost z hlediska 
národohospodářského i regionálního rozvoje České republiky, 

 žádá vládu o předložení souhrnné informace o stavu realizace plavebních stupňů na 
Labi (Děčín – Přelouč), a to do 30. června 2012.56  

 
Ministerstvo dopravy zpracovala souhrnnou zprávu a stavu realizace Plavebních 

stupňů Děčín a Přelouč. V této zprávě se mimo jiné píše o nutnosti budování plavebního 
stupně Děčín pro zabezpečení bezproblémové splavnosti Labsko-vltavské vodní cesty  
a napojení České republiky na přístav v Hamburku vodní cestou. Zpráva uvádí také závěry 
meziresortní komise ustanovené v roce 2004 k problematice zlepšení plavebních podmínek 
na dolním Labi. Na základě odborné analýzy komise (kromě zástupce Ministerstva životního 
prostředí) doporučila vládě schválit, že veřejný zájem na realizaci záměru na zlepšení 
plavebních podmínek na dolním Labi výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. Jak 
plyne ze zprávy, tak i přes tato doporučení a řadu dalších meziresortních jednání nedošlo 
– vzhledem k neúspěšnému průběhu procesu EIA – k realizaci investičního záměru tehdy 
ještě dvou jezů.57 

Zpráva Ministerstva dopravy se vyjadřuje dále k plavebnímu stupni Přelouč. Zde 
zmiňuje, že je žádoucí v souladu s unijní dopravní politikou napojování vodních cest na 
logistická centra a přístavy, kde je možná překládka zboží. To je také cílem souboru staveb 
k zesplavnění Labe do Pardubic. 
 V prvním čtvrtletí roku 2012 Vláda České republiky přijala zprávu o stavu 
vnitrozemské vodní dopravy v České republice a možnostech jejího rozvoje, s rozvojem 
vnitrozemské vodní dopravy v České republice souhlasila.  
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 JURÁŠEK, Pavel. Vnitrozemská vodní doprava v České republice a možnosti jejího rozvoje. Vodní cesty  
a plavba 2012, roč. 2, č. 2 ISSN 1211-2232.  
http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_2_2012.pdf 
56

 Ministerstvo dopravy tento úkol splnilo a souhrnnou informaci o stavu realizace Plavebních stupňů na labské 
vodní cestě Vládě předalo, informace ze zprávy jsou níže v textu. 
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 Sněmovní tisk 749/0, část č. 1/4, Informace Vlády České republiky o stavu realizace Plavebních stupňů na 
labské vodní cestě. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: informační portál Poslanecké sněmovny 
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V březnu 2012 vláda přijala usnesení č. 155 (Příloha č. 7), ve kterém vzala na vědomí 
výše uvedenou zprávu o stavu vodní dopravy a ve kterém zároveň uložila ministru dopravy: 
 

 vytvářet trvale podmínky pro možnost aplikování podpory vodní dopravy v rámci 
programu NAIADES (Navigation and Inland Waterway Action and Development in 
Europe),58 

 pokračovat v přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II a činit 
kroky vedoucí k realizaci těchto staveb a o této spolupráci informovat vládu vždy ke 
dni 31. prosince každého kalendářního roku,  

 předložit vládě do 31. prosince 2014 návrh modelu financování staveb i s využitím 
mimorozpočtových zdrojů,  

 poskytnout finanční podporu provozu motorového remorkéru Beskydy; 

 zpracovat ve spolupráci s ministry životního prostředí, zemědělství a pro místní rozvoj 
komplexní dopravní a environmentální analýzu dopravního (vodního) koridoru Dunaj 
– Odra – Labe, jeho přínosů a dopadů na zájmy České republiky v členění na 
jednotlivé větve i jako celek a zajistit komplexní projednání záměru a jeho možných 
dopadů s představiteli sousedních států a s Evropskou komisí a informovat o tomto 
projednání vládu do 31. prosince 2013. 
 
Součástí přílohové části je schéma s předpokládaným vývojem výstavby důležitých 

vodních staveb, doplňující infrastruktury a průběžné publicity, která by měla být dávána 
projektům průběžně (Příloha č. 8). Je důležité, aby se veřejnost s těmito projekty seznámila  
a pochopila jejich význam pro Českou republiku a její hospodářství. 

Pro budování jakýchkoliv dopravních sítí je vždy nutná jasná koncepce. V České 
republice však byla přijata řada vládních nebo parlamentních rozhodnutí a usnesení, vznikaly 
dopravní strategie, ale na vodní dopravu se v těchto dokumentech často zcela zapomínalo, 
nebo o ní byla pouze okrajová zmínka. Význam dopravních cest však v současnosti stále 
roste, mimo jiné i z důvodu přeplněných silnic zničených přetíženými kamióny. Proto začala 
na podzim roku 2011 vznikat koncepce rozvoje vodních cest a dopravy v České republice pod 
názvem Plavba 2020, které se věnuje další kapitola. 

Podle dostupných informací vyjádřil i nově zvolený prezident České republiky Miloš 
Zeman při rozhovorech se svým slovenským a polským protějškem zájem na posílení 
vzájemných vztahů mezi státy a to zejména v rámci projektu vodního koridoru Dunaj – Odra 
– Labe. 

Velké rozpory však stále působí nejen vodní koridor Dunaj – Odra – Labe, ale také 
názory na zesplavnění řeky Labe. Oběma problematikům se budou věnovat další kapitoly 
této studie. 
 Velké problémy vodní dopravě v současné době působí také snaha o zrušení 
Ředitelství vodních cest České republiky. Na začátku roku 2013 přijala Vláda „Návrh 
úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 
2014“. Právě tímto dokumentem se ruší mimo jiné i Ředitelství vodních cest České republiky. 
Této problematice se věnuje první číslo časopisu Vodní cesty a plavba vydané v letošním 
roce. Podivení a nesouhlas nad tímto vládním krokem vyjádřila řada osobností, mezi nimi  
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 Inland Waterway Transport Policy in Europe. Internetový portál k evropskému programu NAIADES.  
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i prezident České republiky Miloš Zeman.59 Zvláštností je zrušení ŘVC České republiky 
z důvodu odstraňování duplicit z veřejné správy. Ředitelství vodních cest České republiky 
nebylo nikdy duplicitní s jinými organizacemi v České republice, vždy bylo jedinou organizací 
zabývající se rozvojem vodních cest a vodní dopravy v České republice. 
 
4.2 Plavba 2020 

 
Plavba 2020 je koncepční dokument, který začal vznikat na podzim roku 2011. Na 

této koncepci rozvoje vodních cest na příštích devět let pracovala skupina odborníků pod 
vedením Ředitelství vodních cest České republiky. Podle ředitele Ředitelství vodních cest 
Jana Skalického jde sice o období „pouze“ devíti let, ovšem těchto devět let podle něj bude 
klíčových pro budoucnost vodní dopravy v České republice.60 

 
 Základní problémy vodní dopravy v České republice dle koncepce Plavba 2020: 
 

 není zde kontinuální vodní cesta, 

 nedostatečná přístavní síť, 

 chybné vnímání vodní dopravy jako zbytečné a nefunkční, vodních cest jako 
nevhodných pro plavbu díky poloze na horních tocích řek, 

 zcela chybí náhled na vodní cestu jako na multifunkční soubor, který kromě vodní 
dopravy přináší i protipovodňovou ochranu, výhodný a stálý zdroj elektrické energie. 
Základní přednosti vodní dopravy v České republice dle Ředitelství vodních cest České 
republiky: 

 základní síť vodních cest Labe a Vltava je moderní, v zásadě hotová, s parametry 
srovnatelnými s evropskými, tzn., že vodní cesta je konkurenceschopná, 

 v okolí vodní cesty je fungující průmysl, vodní cesta vede hospodářsky významnými 
oblastmi, 

 vodní cesta a okolní krajina je díky dynamickému charakteru enormně turisticky 
atraktivní, 

 je potřebné vykonávat pouze relativně malá opatření a efekt bude mimořádný. 
 

Koncepce Plavba 2020 přistupuje k vodním cestám jako k multifunkčním a jejich 
rozvoj zaměřuje na dva pilíře: 

 

 na nákladní dopravu jako nástroj posílení konkurenceschopnosti podnikání a snížení 
zátěže pozemní dopravy, 

 na osobní rekreační dopravu jako na nástroj turistického využívání vodních cest  
a podpory regionálního rozvoje. 

 
Do roku 2020 by měla vodní doprava dosáhnout cíle, kterým je souvislá, trvale 

splavná síť vodních cest s parametry umožňujícími konkurenceschopnost vodní dopravy.  
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 ZEMAN, Miloš. Česká republika potřebuje kvalitní přístup k moři! Vodní cesty a plavba 2013, roč. 3, č. 1 ISSN 
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K dosažení uvedeného cíle je nutné zajistit: 
 

 splavnost Labe až do Pardubic s parametry odpovídajícími minimálně Labi 
v Německu, 

 splavnost Vltavy až do Prahy (zajištění IV. třídy dle zákona č. 114/1995 Sb.61) pro 
nákladní i osobní plavbu, souvisle splavná až do Českých Budějovic pro I. třídu62, pro 
osobní a rekreační plavbu, 

 souvislá splavnost Baťova kanálu mezi turistickými centry Hodonín a Kroměříž  
(0. třída dle zákona 114/1995 Sb.63), 

 zapojení vodní dopravy do kombinovaných přepravních řetězců, 

 vznik sítě veřejných přístavišť pro osobní lodě a síť veřejných přístavů a přístavišť pro 
rekreační malá plavidla, 

 vytvoření standardů pro budování infrastruktury vodních cest z pohledu technického  
i uživatelského. 
 
Výše uvedených cílů by mělo být dosaženo například pomocí prodloužení sítě vodních 

cest, zesplavněním Labe do Pardubic, Vltavy v úseku Hluboká nad Vltavou – Týn nad Vltavou, 
vybudováním lodních zdvihadel Orlík a Slapy, prodloužením Baťova kanálu, stabilizací 
plavebních podmínek a spolehlivosti vodních cest, zajištěním splavnosti plavebního stupně 
Děčín, dokončením modernizace plavebních komor. 
 
4.3 Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe 

 
Připravovaný projekt mezinárodní vodní cesty by měl spojit řeky Dunaj, Odru a Labe 

pro lodní dopravu. Propojením tří uvedených řek by došlo také k propojení tří moří  
– Baltského, Severního a Černého. Pro tuto vodní cestu mají významnou roli také řeky 
Morava a Bečva. Výstavba byla přijata vodocestným zákonem z roku 1901, kde je dokonce 
stanoveno, že spojení Dunaj – Odra – Labe má být vybudováno v letech 1904 – 1924. 

Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe (D – O – L) má své zastánce i odpůrce. Příznivci 
koridoru D – O – L jsou zejména některá ministerstva České republiky a sousedních států, 
stavební, logistické, průmyslové a rejdařské firmy, řada měst a obcí na trase koridoru  
a v neposlední řadě Evropská unie v rámci podpory udržitelného rozvoje v Evropě. Odpůrce 
má tento projekt zejména u ekologů a environmentalistů, kteří se obávají narušení 
přírodních biotopů a krajiny. 

K lepšímu pochopení, kudy by měl tento koridor vést, slouží mapa, která je součástí 
přílohové části (Příloha č. 9). Na mapě je znázorněna varianta koridoru vedoucí přes 
Rakousko i Slovensko. Součástí této přílohy je také tabulka se základními údaji o Koridoru. 

Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe je chybějícím článkem v propojení soustavy 
evropských vodních cest. Jedná se o multifunkční vodohospodářské dílo zásadního významu 
pro Českou republiku i pro Evropu. Česká republika se k budování tohoto vodního díla 
zavázala podpisem dohody AGN Evropské hospodářské komise při Organizaci spojených 
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 Pouze malé vodní cesty. 
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 Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Portál veřejné správy. 
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národů.64 Mapa sítě vzniklé na základě této dohody je součástí přílohové částí této studie 
(Příloha č. 10). 

Největší část trasy vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe má ležet na území České 
republiky. Tuzemští odpůrci projektu proto často vystupují s argumentem „Proč má být 
problém nedostatečné integrity evropských vodních cest, který je problémem 
celoevropským, řešen na úkor České republiky, tedy za cenu záborů půdy, poškození 
životního prostředí a krajinného rázu v Čechách a zejména na Moravě?“ Tato na první pohled 
věcná námitka se dá dle odborníků snadno vyvrátit. Vlivy na životní prostředí, přírodu  
a krajinu zde skutečně nastanou. Tyto vlivy by však měly být především pozitivní, to souvisí 
s mimodopravními funkcemi vodní cesty.  

Dopravní funkce Koridoru je významná z hlediska dopravního napojení České 
republiky na Evropu a zámoří, ale i z hlediska vlivu dopravních cest na hospodářský rozvoj 
v jejich okolí. Kvalita dopravního napojení každého státu samozřejmě ovlivňuje mimo jiné  
i výkonnost a konkurenceschopnost jeho hospodářství. Využívání vodní dopravy ve státech 
Evropské unie je běžnou záležitostí. Patnáct „starých“ členských států Unie má významný 
podíl pobřežní a vnitrozemské vodní plavby. Přistoupením dvanácti a později dalších 
„nových“ členských států se pozměnily proporce v podílu druhu využívané přepravy. Jednalo 
se zejména o státy bývalého sovětského bloku s převládající železniční dopravou. V současné 
době lze o 26 členských státech říci, že mají možnost využívat pobřežní plavbu díky tomu, že 
disponují mořským pobřežím a námořními přístavy, nebo mohou svěřit část svého 
mezinárodního obchodu moderní vnitrozemské plavbě. Mnoho z nich disponuje oběma 
možnostmi. Pouze Česká republika jako jediný z členských států Unie nemá možnost využití 
ani jedné z výše uvedených možností. Zdejší hospodářství se tak dostává v rámci Unie do 
nerovnoprávného postavení. Tato nevýhoda může být odstraněna právě připojením České 
republiky na dunajskou vodní cestu, které by bylo první etapou vodního koridoru D – O – L. 
 Hospodářský handicap tuzemského zahraničního obchodu ukazuje například 
srovnání, jak se zvýší průměrné výrobní ceny vybraných produktů, pokud k nim připočítáme 
náklady na dopravu při exportu či importu na větší vzdálenost, například mezi centrální 
oblastí České republiky a námořními přístavy u ústí Rýna do Severního moře. Pokud 
porovnáváme například náklady na přímou železniční dopravu a náklady kombinované 
dopravy (železniční a vodní), ukazuje nám toto srovnání velký rozdíl ve prospěch kombinace 
s vodní dopravou a dále také fakt, že cena některých komodit se při použití železniční 
dopravy zvyšuje ve vzdálenějším místě určení na několikanásobek, čímž se tyto komodity 
stávají prakticky neprodejnými. Pro lepší názornost porovnání nákladů jednotlivých druhů 
doprav poslouží následující graf. 
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 AGN = European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance. 
AGN je evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu – sjednaná  
v roce 1997 v Ženevě. Jejím základním smyslem je stanovit jednotné technické a provozní parametry pro 
budování, modernizaci, rekonstrukci a provoz vodních cest určených pro mezinárodní vodní dopravu. 
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Ilustrace: Schematické znázornění vlivu přepravních nákladů na cenu jednotlivých 
komodit.65 
 

 
 
 Znázorněný graf lze samozřejmě aplikovat na vodní dopravu obecně, ne pouze na 
vodní koridor D – O – L. Graf jasně potvrzuje výše uvedené informace, že použití 
kombinované dopravy je i z hlediska nákladů výhodnější než náklady při použití přímé 
železniční dopravy. 
 Samotný vodní koridor Dunaj – Odra – Labe byl původně také na seznamu sítě TEN-T. 
V nové podobě sítě, jejíž úseky jsou součástí nařízení k CEF, tato vodní cesta není. Zájem  
o spolupráci s dotčenými státy na projektu vodního koridoru D – O – L vyjádřil svým 
protějškům z daných zemí i nově zvolený prezident České republiky Miloš Zeman. 
 Výhodou při výstavbě Koridoru je i možnost čerpání finančních prostředků z dotace 
Evropské unie. Na projekt by bylo možné žádat o 85 % z 8 mld. eur z Fondu soudržnosti. 
 
4.3.4   Přínosy vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe 

 
Víceúčelový vodní koridor Dunaj – Odra – Labe přináší bezesporu řadu výhod  

a příležitostí v daném území. Mezi přínosy lze řadit rozvoj ekologické a ekonomické vodní 
dopravy, tím snížení emisí CO2, kompenzace možných vlivů globální klimatické změny, 
ochranu před povodněmi, vylepšování vodohospodářských poměrů za dlouhodobého sucha, 
ochranu životního prostředí (obnovu vlhkých biotopů, zvýšení biodiverzity), využití 
obnovitelných energetických zdrojů, zvýšení stability energetického systému, diverzifikaci 
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 Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe. http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/domu 
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přísunu strategických surovin a tím zvýšení energetické a dopravní bezpečnosti státu, zvýšení 
zaměstnanosti, rozvoj zemědělství, rozvoj přístavů a logistických center, zlepšení kvality 
života, sportovní a volnočasové aktivity a další. 

Vodní koridor D – O – L by byl také velkou příležitostí pro rozvoj turistiky. Všem, kteří 
by tudy proplouvali, by nabídl jedinečný zážitek díky tomu, že jeho trasa prochází oblastmi 
s kulturním a přírodním bohatstvím.  

Koridor slibuje také velké výhody pro podnikání a průmysl v blízkosti jeho vodních 
cest. Po svém dokončení nabídne celou řadu výhod, které výrazně přispějí k ekonomickému 
rozvoji a zlepšení kvality života v jeho blízkosti. 

Jak ve svém článku uvádí redaktor Českého rozhlasu Luboš Palata66, vodní dopravu 
lze považovat za dopravu nejekologičtější i přes všechny námitky jejích odpůrců. Pro 
vybudování vodního koridoru D – O – L mluví také poloha České republiky, která leží na 
rozvodí tří evropských moří. Labe se vlévá do Severního moře, řeka Morava vtéká do 
Černého moře a Odra s Nisou odtékají do Baltského moře. Uváděný vodní kanál by tak mohl 
z české vodní dopravy udělat jednu z nejsilnějších v Evropské unii. Projekt by měl být 
finančně podpořen také z prostředků Evropské unie (šlo by zároveň o podporu ekologického 
propojování evropského kontinentu po vodě). 

 
4.4 Řeka Labe 
 

 Řeka Labe patří mezi největší řeky a vodní cesty v Evropě. Labe pramení v Krkonoších 
na Labské louce, protéká od svého pramene přes Východní Čechy do kraje Středočeského  
a Ústeckého, kde přes město Děčín proudí do Německa. Labe ústí do Severního moře  
u přístavu Cuxhaven. Celková délka toku činní 1154 km, z toho přes Českou republiku vede 
358,3 km. Významným přítokem Labe je řeka Vltava. I když má Labe na soutoku s ní nižší 
průtok a je od svého pramen k soutoku kratší, není považováno za přítok Vltavy, ale naopak.  
 Vodní doprava na Labi je pro Českou republiku velice důležité, navzdory tomu ale 
bohužel stav Labské vodní cesty svému významu neodpovídá. „Vodní doprava na Labi se 
však v České republice, především v posledních deseti letech, obtížně vyrovnává se 
specifickým problémem vnitrostátních vodních cest, s kterým se nesetkávají konkurenční 
dopravní obory, a to zásadnímu kapacitnímu zúžení v kritickém čtyřicetikilometrovém úseku 
Labe od Ústí nad Labem po státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Tento úsek 
(dolní Labe), závislý na celkové hydrologické a zejména vodohospodářské bilanci v celém 
povodí, zásadně znehodnocuje doposud realizovanou infrastrukturu na vodním toku Labe  
a Vltavě (v aktuálních cenách cca 160 mld. Kč).“67 
 
4.4.1  Historie vodní dopravy na Labi 
 
 Vodní doprava na největší řece střední Evropy ovlivnila historii měst a obcí 
umístěných podél jejího toku. Přestože první písemný doklad z roku 805 mluví o válečném 
využívání Labe římským císařem Karlem Velikým při jeho tažení proti českým kmenům, za 
prvotní příčinu plavby po řece Labi se považuje přeprava soli, které byl v Čechách 
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 PALATA, Luboš. Sen o průplavu Dunaj – Odra – Labe. Český rozhlas 6, 9. II. 2013. 
http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/lubos-palata-sen-o-pruplavu-labedunajodra--1173048 
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 JURÁŠEK, Pavel. Vnitrozemská vodní doprava v České republice a možnosti jejího rozvoje. Vodní cesty  
a plavba 2012, roč. 2, č. 2. ISSN 1211-2232. 
http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_2_2012.pdf 
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nedostatek. Za důkaz tohoto tvrzení je považována tzv. Zakládací listina Kapituly Litoměřické 
z toku 1057. Touto listinou daroval Spytihněv II. kostelu a Kapitule příjem, jež dosud sám 
vybíral jako clo od kupců převážejících zboží po Labi. Ze zmiňovaného dokumentu vyplývá, že 
plavba byla již v tomto období na takové úrovni, že se stala významným objektem finančního 
zájmu samotného knížete a českých hodnostářů.  
 Technika plavby v této době nebyla nijak složitá, po proudu si lodě pomáhaly 
plachtami a proti proudu byly taženy lidmi ze břehu provazy z tzv. potahových stezek68. 
Labskou plavbu ovládala zejména královská města Litoměřice, Děčín, Ústí nad Labem  
a Mělník. Všechna města chtěla na plavbě vydělávat, a proto vybírala vysoké clo. Clo bylo 
regulováno díky českým vladařům, kteří labský obchod podporovali. Například král Karel IV. 
v roce 1352 uložil měšťanům na Labi, aby nepřekáželi mělnickým kupcům v plavbě vybíráním 
cla. Karel IV. se také jako první zajímal i o splavnost řeky Labe. U Střekova a Dolního Žlebu dal 
odstranit skály, které plavbě překážely.  
 V době husitských válek nastal dočasný pokles plavby na Labi, kvůli papežskému 
zákazu z roku 1424 dovážet do kacířských Čech sůl. Později i Habsburkové rozhodli o dovozu 
soli ze svých solivarů v Rakousku přes jižní Čechy. Po soli se objektem přepravy po Labi staly 
další potraviny, zejména chmel, obilí, slad, ovoce, maso a sýr.69 
 Labe se postupně stávalo také zdrojem energie pro mlýny a hamry70. Četné jezy, 
které vzdouvaly vodu a vytvářely tak spád pro vodní kola, se ale staly velkou překážkou 
plavby a tím i zdrojem rozporů. Císař Ferdinand kvůli tomuto problému začal v roce 1549 
jednat se zástupci knížectví a stavů o řešení problematické situace. V roce 1570 byla 
ustanovena komise pro regulaci Labe a Vltavy v úseku z Prahy do Litoměřic.  
 Další úpadek plavby na Labi přišel během třicetileté války. Poté se však situace 
zlepšila a využití Labe pro přepravu se začalo rychle zvyšovat. V roce 1651 již pluly sasské 
lodě z Hamburku až do Prahy. Od roku 1674 se o splavnost Labe starala ustanovená 
navigační komise a o šest let později nově vytvořené Ředitelství pro stavby vodní v Čechách. 
V roce 1777 vydala císařovna Marie Terezie navigační patent, kterým zakázala mlynářům 
bránit plavebnímu provozu na řece. V jezech se vybudovaly plavební otvory o šířce 50 sáhů71.  
 K výraznému zlepšení poměrů v plavbě došlo až po skončení napoleonských válek. 
V roce 1815 vyhlásil vídeňský kongres svobodu plavby, právní úprava byla ponechána 
jednotlivým státům podle konkrétních řek. Labe se stalo první řekou, na níž se uskutečňovaly 
zásady přijaté ve Vídni, Labský plavební akt byl podepsán zástupci všech polabských států 
23. června 1821 v Drážďanech. Tímto dokumentem byla vyhlášena svoboda plavby na celém 
splavném úseku Labe, Labský plavební akt rušil všechna městská mýta a zavedl pouze 
jednorázový obecní poplatek. Dále bylo ale vybíráno hraniční clo v Ústí nad Labem a Dolním 
Žlebu.  
 V roce 1822 byla založena Pražská společnost pro plavbu lodí plachetních, o jedenáct 
let později – v roce 1833 bylo po Labi vyvezeno 56 tisíc tun zboží a dovezeny 4 tisíce tun 
zboží. Ve vodní dopravě došlo ke zlepšení, když nejdříve v Čechách a později i v Německu 
bylo podél Labe dovoleno tahání lodí proti proudu koňmi místo lidské síly. Tento krok 
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 Potahové stezky je název pro cesty podél řeky Labe, který se používá dodnes. 
69

 ZíDEK, Jindřich. Historie vývoje vodní dopravy na Labi. Vodní cesty a plavba. 2005, č. 1-2. ISSN 1211-2232. 
http://fzp.ujep.cz/ktv/obecne/lidi/zidek/zidek.html 
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 Hamr byla kovárna na vodní pohon, v dnešní době jsou na území České republiky pouze tři zachovalé funkční 
hamry. 
71

 Sáh je historická antropometrická délková míra odvozená od rozpětí rozpažených rukou dospělého člověka. 
Jeden sáh odpovídá délce 1, 7928 metrů. 
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znamenal možnost výměny lehkých nákladních člunů za lodě s nosností až 100 tun72. Tento 
druh velkých lodí se používal pouze pro plavbu z Čech po proudu do Německa, kde se tyto 
lodě prodávaly. Tímto postupem byl odstartován prudký rozvoj loděnic. 
 Díky průmyslové revoluci se do vodní dopravy dostala pára. Prvním parníkem na Labi 
byla britská loď „Lady of the Lake“, která připlula z Hamburku v roce 1816. V roce 1836 byla 
v Drážďanech založena Královská privilegovaná saská paroplavební společnost, jež zahájila 
lodní dopravu parníkem „Königin Marie“. 
 V roce 1841 byl v Praze spuštěn na vodu také první parník postavený v Čechách 
(parník Bohemia). Z obce Obříství (okres Mělník) do Drážďan trvala první plavba parníku 
Bohemia tehdy pouhých 12 hodin. 
 Obrovský rozvoj plavby přišel s přepravou uhlí a průmyslových výrobků. V Ústí nad 
Labem a Děčíně začalo v té době budování přístavů. Stále propracovanější parníky zvládaly 
vléct za sebou čluny s nosností až 700 tun.  
 Druhá polovina 19. století byla pro vodní dopravu významná zejména z hlediska 
prudkého rozvoje železnice, která se stala velkou konkurencí vodní dopravy, především na 
dolním toku Vltavy. Díky rozvoji těžby hnědého uhlí nenastal na Labi úpadek dopravy, 
naopak se v této oblasti spojily zájmy železnice a vodní dopravy. Ústecko-teplická dráha 
dokonce významně investovala do stavby nového přístavu v Ústí nad Labem, který se stal 
největším lodním překladištěm v celém Rakousku, předstihl dokonce i námořní Terst. 
Překládalo se zde nejvíce uhlí, ale přepraveno bylo také velké množství vorů z povltavských 
lesů do Německa. 
 S rozvojem přepravy zboží po Labi rostl také zájem o zlepšení plavebních podmínek. 
Rozhodujícím se stal extrémně suchý rok 1893, který omezil dopravu na řece na minimum. 
Tato situace se stala impulsem pro rozhodnutí o kanalizace řek Labe a Vltavy v úseku Praha 
– Lovosice. O realizaci tohoto díla rozhodl technický odbor místodržitelství v Praze v roce 
1895. Výstavba byla zahájena v roce 1902 uvedením zdymadla v Praze – Tróji do provozu 
a zakončena v roce 1919 zdymadlem v Lovosicích73. 
 K realizaci této velké vodní stavby pomohl také tzv. Vodocestný zákon přijatý v roce 
1901. Správou nově vybudovaných vodních cest bylo pověřeno Ředitelství vodních cest ve 
Vídni s pobočkou v Praze. Tento úřad pokračoval pod stejným jménem ve výstavbě a správě 
vodních cest i po vzniku Československé republiky.  
 Rozvoj plavby nejen na Labi poškodila první světová válka. Poražené Německo mělo 
na základě Versailleské smlouvy odevzdat nově vzniklému státu část válečných parníků  
a člunů. Tím vznikla v roce 1922 Československá plavební akciová společnost labská. Za 
vyvrcholení splavňovacích prací tohoto období je považováno uvedení moderního  
a víceúčelového vodního díla zdymadla Střekov do provozu v roce 1930. 
 V současné době není Labe splavné v celé své délce. Pro Českou republiku by bylo 
ideální zajištění splavnosti řeky z Hamburku až do Pardubic po celý rok, bez ohledu na 
meteorologické podmínky. Jsou zde však dva problematické úseky, ve kterých není řeka 
sjízdná. Jde o úsek z Chvaletic do Pardubic a z Ústí nad Labem k německým hranicím.  
O zesplavnění těchto dvou částí Labe je veden spor zejména mezi ekology a loďaři, to však 
bude rozebráno dále v textu. 
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 Ponor těchto lodí byl do 95 cm a délka lodi až 40 m.  
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 ZíDEK, Jindřich. Historie vývoje vodní dopravy na Labi. Vodní cesty a plavba. 2005, č. 1-2. ISSN 1211-2232. 
http://fzp.ujep.cz/ktv/obecne/lidi/zidek/zidek.html 
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4.4.2  Labská vodní cesta 
 
 Labská vodní cesta má pro Českou republiku velký význam. Pomocí sítě průplavů je 
napojena na celou Západní Evropu, Odru a díky tomu i na Baltské moře a novým průplavem 
Rýn – Mohan – Dunaj i na Balkán.  
 Dolní Labe (úsek řeky Labe od soutoku s Vltavou u Mělníka až po státní hranici 
s Německem u Hřenska, někdy se takto nazývá regulovaný úsek řeky od Ústí nad Labem po 
Hřensko) je v celé své délce zařazeno do kategorie Va klasifikace vnitrozemských vodních 
cest mezinárodního významu a je zároveň součástí vodní magistrály E-20 (Hamburk 
– Magdeburk – Drážďany – Děčín – Mělník – Pardubice). Labe je v úseku od Severního moře 
po Mělník na základě mezinárodních dohod mezinárodní vodní cestou přístupnou bez 
omezení plavidlům všech národností a s možností převozu zboží bez jakýchkoliv poplatků 
vybíraných státem. Díky této dohodě má tedy i Česká republika zaručený svobodný přístup 
k moři bez poplatků. 
 I přesto, jaký význam má řeka Labe pro vodní dopravu, je zapotřebí vyřešit dva 
problematické úseky, které bohužel nedovolí lodím plout z Hamburku až do Pardubic, jak je 
požadováno (Labe je i jako vodní cesta na území České republiky součástí TEN-T v úseku od 
státní hranice s Německem po přístav v Pardubicích). Jedná se o nesplavné plavební stupně 
Děčín a Přelouč.  
 Součástí přílohové části je mapa České republiky s vyznačením hlavní tuzemské vodní 
cesty, tedy úseků na řekách Labe a Vltava, kde jsou vyznačeny již hotové splavné úseky  
a zeleně pak úseky chybějící, které je potřeba vybudovat pro zajištění splavnosti až do 
přístavu v Pardubicích (Příloha č. 11). 
 
4.4.3  Spor ekologové versus zastánci jezů 

 
V zemích Evropské unie v dnešní době převládá trend využívání vodních toků 

k přepravě. Argumentace pro tuto skutečnost je jednoduchá, vodní doprava je jednoznačně 
ekologicky a energeticky nejšetrnější a to nejen podle místních vlád, ale i ekologických 
organizací. „Je paradoxní, že u nás v podstatě jedinou možnost, jak využít lodní dopravu 
v evropském měřítku, blokuje ministerstvo životního prostředí, potažmo ekologové“,74 
upozorňoval bývalý ředitel Ředitelství vodních cest České republiky Miroslav Šefara. Do 
přílohové části bylo zařazeno schéma znázorňující porovnání zátěže životního prostředí při 
použití lodní, železniční a automobilové dopravy (Příloha č. 12). 

Ekologové však vidí situaci kolem budování jezů na Labi složitěji. Zástupce 
Ministerstva životního prostředí řekl: „Úsek Labe mezi Střekovem a státní hranicí 
s Německem je v současné době posledním relativně přirozeným zbytkem velkého toku na 
území České republiky, řeka se zde zachovala původní charakter toku a vytvořila jedinečné 
údolí, patřící mezi evropské unikáty, a proudící tok s výraznou časoprostorovou dynamikou 
zde vytváří podmínky pro celou řadu vzácných a unikátních druhů a společenstev“75. Jarmila 
Krebsová z MŽP dále upozorňuje na nutnost hledat řešení, která by neměla vážné dopady, 
případně opatření, která by tyto dopady kompenzovala. Jinak by podle ní, na základě 
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 POLIAČIK, Vlastimil. Čtyřicetikilometrová překážka na cestě do Hamburku. E15 – příloha. 2010. 
75

 POLIAČIK, Vlastimil. Čtyřicetikilometrová překážka na cestě do Hamburku. E15 – příloha. 2010. 
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evropské směrnice o stanovištích76, nešlo vydat povolení k zásahu do lokality soustavy 
Natura 2000, kam Labe v úseku pod Děčínem patří. 

Na výskyt vzácných druhů v úseku Labe, kde je nutná výstavba jezů pro zajištění 
celoroční splavnosti, upozorňují také ekologické organizace, mezi nimi například sdružení 
Arnika. Právě její zástupce prohlásil, že zvířata a rostliny vyskytující se v Labském údolí, 
nenalezneme nikde jinde v Evropě. Tuto informaci ale popírají biologické průzkumy, podle 
kterých neexistuje žádný živočišný či rostlinný druh, který by se v rámci celé Evropy 
vyskytoval pouze v Labském údolí. Existují samozřejmě i další argumenty ekologických 
organizací proti výstavbě jezů na Labi, řada z nich bývá však okamžitě popřena odbornými 
průzkumy nebo dostupnými informacemi.  

Podle některých informací stojí za argumenty ekologických organizací často pouhé 
lobbistické zájmy. Například zmiňovaná organizace Arnika často spolupracuje s německým 
sdružením BUND.77 Tyto dvě organizace spojuje jejich postoj proti vodní dopravě a její 
hanění a naopak spíše obhajování železniční dopravy. „Sdružení BUND, pod jehož taktovkou 
akce především probíhají, je přitom aktivním a dlouholetým členem organizace Allianz pro 
Schiene (Aliance pro koleje), která zcela otevřeně lobbuje za posilování železničního 
dopravního módu. Její členové jsou napojeni na německého státního přepravce Deutsche 
Bahn a jiné subjekty podnikající na železnici, jimiž jsou také z největší části financováni. Právě 
němečtí železniční přepravci by byli výstavbou jezu nejvíce ohroženi.“78 O přímém propojení 
sdružení Arnika, argumentujícího proti výstavbě jezů na Labi, se sdružením BUND píše ve 
svém článku Dušan Šrámek pro noviny Vodní cesty a plavba.  

S argumenty ekologických organizací nesouhlasí ani Ředitelství vodních cest České 
republiky, jehož úkolem je právě rozvoj vodních cest. Ministerstvo životního prostředí 
požaduje pro zlepšení podmínek splavnosti Labe v kritickém úseku jiné řešení než je 
budování příčných staveb neboli jezů. Podle Ředitelství vodních cest České republiky ale jiná 
možnost, jak danou situaci řešit neexistuje. Tento názor je podložen i modelovým 
výzkumem, který prověřoval celkem 13 různých variant.79 Podle Ředitelství vodních cest by 
bez jezu došlo k rychlému odtoku vody z problematického úseku, které by zde byl 
nedostatek, čímž by došlo k narušení ekosystému. Přípravy budování na Labi se mohou také 
nazvat jako Dejmalova revitalizační varianta plavebního stupně, která zlepší ekologický stav 
řešené lokality. Tento postup doporučuje i evropská směrnice o vodách.80  

Pro projekt výstavby jezů na Labi byly v rámci procesu EIA (Environmental Impact 
Assessment)81 zpracovány už i posudky vlivů záměru na životní prostředí. Bohužel stále 
nebyla nalezena shoda mezi názory zastánců zesplavnění Labe a ekologů. V Pardubicích se 
v lednu 2013 odvolaly sdružení Děti země a Přátelé Slavíkových ostrovů proti územnímu 
rozhodnutí, které bylo vydáno k projektu Plavební stupeň Přelouč II na konci roku 2012. 
Podle získaných zpráv se jedná pouze o zdržovací taktiku ekologických aktivistů v boji proti 
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 Směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin. Natura 2000, Ministerstvo životního prostředí České republiky.  
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6177 
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 Friends of the Earth Germany. BUND. http://www.bund.net/ 
78

 ŠRÁMEK, Dušan. Mýty proti lodní dopravě. Vodní cesty a plavba 2012, roč. 2, č. 3. ISSN 1211-2232. 
http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_3_2012.pdf 
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 POLIAČIK, Vlastimil. Čtyřicetikilometrová překážka na cestě do Hamburku. E15 – příloha. 2010. 
80

 Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES) Evropské unie. Ministerstvo zemědělství České republiky.   
http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-vody/vodni-ramcova-smernice/ 
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 Posuzování vlivů na životní prostředí určitého záměru, probíhá tedy před zahájením dané stavby. 
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vodní dopravě. Pod záminkou ochrany Slavíkových ostrovů82 odevzdali na poslední chvíli na 
městský úřad v Přelouči dvě téměř totožná odvolání. Obě s téměř totožným obsahem  
a rozsahem. Odvolání neobsahují ani nové skutečnosti, pouze se domáhají doplnění 
dokumentace projektu.  

Ing. Jan Skalický, pověřený řízením Ředitelství vodních cest České republiky k tomu 
říká: „Vrcholem všeho je zpochybňování celého posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA 
a souhlasu se zásahem do krajinného prvku s odvoláním na změnu projektu. Přitom změna 
projektu byla provedena právě na základě požadavku ekologů, aby byla zmenšena plocha 
zasažená stavbou v oblasti Slavíkových ostrovů. Opět se setkáváme s jasným příkladem 
zneužití myšlenky ochrany přírody. Pod záminkou záchrany uměle vybudovaného území, na 
nějž se samovolně rozšířilo několik chráněných druhů živočichů a rostlin, brání pár jedinců 
vybudování vodního díla, které odlehčí přetíženým silnicím a umožní využití vodní dopravy. To 
by mělo vést jak ke zlepšení stavu životního prostředí, tak i k vzniku nových pracovních míst  
a rozvoji regionu.“83 

Svaz dopravy České republiky (sekce vodní dopravy) vyjádřil své rozhořčení nad 
postupy Ministerstva životního prostředí v otevřeném dopisu adresovaném předsedovi 
vlády. Dopis se týkal vyjádření nesouhlasu nad postupy Ministerstva životního prostředí 
a vrácení dokumentace EIA k projektu Plavební stupeň Děčín. Dopis je ke studii přiložen jako 
Příloha č. 13. 
 Zástupci Pardubického kraje si jsou samozřejmě také vědomi výše uvedených 
skutečností a možnosti lepšího rozvoje regionu v případě zlepšení splavnosti Labe. Proto 
výstavbu 3 km dlouhého kanálu s plavební komorou podporují. Pokud by došlo 
k celoročnímu zesplavnění Labe, je plánována výstavba nákladního přístavu, který by umožnil 
ekologicky a ekonomicky výhodnou dopravu zboží a surovin pro významné průmyslové 
oblasti Pardubicka a Ostravska. 
 Vodní doprava má velkou podporu i od Evropské unie jako nejekologičtější způsob 
dopravy. Proto je také na její rozvoj vyčleněno v evropských fondech velké množství peněz. 
Na státech je pak pouze, jak je správně využít, s čímž mívá Česká republika značné potíže. 
V České republice pracuje Ředitelství vodních cest České republiky na více projektech 
rekreační plavby na řekách Vltava a Labe. Velké projekty, jako je výstavba jezů na Labi však 
stále stojí kvůli výše uvedeným problémům s ekology. Z hlediska ekologů se jedná až  
o zarputilý boj proti jezům na Labi. Přestože byly do projektu začleněny již prakticky všechny 
požadavky ekologických organizací, vrátila Ministerstvo životního prostředí již podruhé 
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (nyní ne pouze k dopracování, ale 
k přepracování).  
 Další stavbou, na kterou by mohly být čerpány prostředky z Evropské unie je vodní 
koridor Dunaj – Odra – Labe, který je bohužel stále ve stejné fázi pouhých diskuzí o něm. A to 
i přesto, že plán na jeho výstavbu byl přijat vodocestným zákonem v roce 1901.  
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 Jako Slavíkovy ostrovy je označována lokalita historicky vlastněnou panem Slavíkem, která vznikla uměle při 
regulaci Labe v letech 1907 – 1911 severně od Přelouče. V minulosti bylo významné jejich sportovní a rekreační 
využití. Dnes zde nalezneme divoké skládky, chátrající a zarůstající zbytky sportoviště. Mezi tím si však našel své 
místo modrásek a několik dalších chráněných živočichů a rostlin, o kterých ekologičtí aktivisté tvrdí, že jinde žít 
nemohou. 
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 Ekologičtí aktivisté opět proti vodní dopravě. Ředitelství vodních cest České republiky. Informační logistický 
portál. 25. I. 2013.  
http://www.eulog.cz/clanky/ekologicti-aktiviste-opet-proti-vodni-doprave/?m=z01&id=4541  
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 Uvedené velké vodní stavby by mohly pomoci oživit tuzemské stavebnictví, potažmo 
celou ekonomiku. Nemluvě o vymizení desítek tisíc kamionů ze silnic, jejichž přítomnost ničí 
nejen silnice, ale zejména také životní prostředí. Proč jsou tedy ekologické organizace stále 
proti vodní dopravě a je pro ně přijatelnější obrovské množství plynů z nákladních aut, které 
ničí ovzduší? 
 Zvláštností je odlišný přístup českých a zahraničních ekologů k tématu vodní dopravy. 
V článku Ekologie versus voda se dočítáme o plavbě kanálem Rýn – Mohan – Dunaj, který 
spojuje Severní a Černé moře. Kanál vede přírodním parkem Altmühltal a i přesto, že zde 
propluje velké množství nákladních lodí (loď průměrné velikosti převáží náklad, který by po 
silnici vezlo asi sto kamionů), zachovala si zde přírody svůj panenský ráz. Při stavbě zde bylo 
vybudováno několik slepých ramen a mokřadů, které pomohly zachovat stav přírody, který 
zde byl před stavbou. I k této stavbě se samozřejmě vyjadřovaly ekologické organizace. 
Stavba se však odsouhlasila a v dnešní době má 16 zdymadel, díky kterým překonají lodě 
během své cesty výškový rozdíl 175 m.84 V území, kudy kanál vede, nalezneme mnoho 
živočišných i rostlinných druhů, z nichž je dokonce více než třetina uvedena v Červené knize 
ohrožených druhů.  
 
 Ilustrace: Kanál Rýn – Mohan – Dunaj.85 
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 ŠEDÝ, Richard. Ekologie versus voda? Vodní cesty a plavba 2012, roč. 2, č. 4. ISSN 1211-2232.  
http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_1_2012.pdf 
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 Der Rhein-Main-Donau-Kanal. Bayerischer Rundfunk. 20. XI. 2012.  
http://www.br.de/nachrichten/rhein-main-donau-kanal-132.html 
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4.4.4 Plavební stupeň Děčín 
 
Zaujatost ekologické veřejnosti působí neustálé problémy při snahách o budování 

plavebních stupňů (PS) na Labi. Boj proti těmto stavbám se stal pro ekology jakýmsi 
symbolem pro boj za ochranu životního prostředí. Je-li tento boj opravdu správný, když 
vezmeme v úvahu to, že vodní doprava je pro životní prostředí nejšetrnější, na studiích 
k výstavbě plavebních stupňů pracují odborníci z oblasti stavebnictví, ale i životního prostředí 
a probíhá řada biologických studií a na živočichy se v projektových návrzích opravdu 
nezapomíná, to musí posoudit příslušné orgány při rozhodování o povolení staveb.  

Plavební stupeň Děčín má pro Českou republiku opravdu velký význam, jedná se 
v podstatě o vstupní bránu na území České republiky prostřednictvím vodní cesty. Výstavba 
tohoto stupně by měla zajistit stabilní a ekonomickou funkci vodní cesty, jinak samozřejmě 
hrozí odliv provozovatelů vodní dopravy a českého lodního parku do zahraničí. Zlepšení 
plavebních podmínek na dolním Labi řešilo také usnesení vlády č. 337/2005, které ukládalo 
příslušným ministrům podniknout kroky nutné k zahájení výstavby Plavebního stupně Děčín. 
Znění tohoto usnesení je součástí přílohové části (Příloha č. 14). 
 Hlavním cílem projektu výstavby Plavebního stupně Děčín je zajištění plavebních 
podmínek v daném úseku Labe v souladu s podmínkami na jeho navazujícím německém 
úseku. Jde o tyto základní parametry plavební cesty:86 
 

 dosažení minimálního ponoru 1 400 mm průměrně po 345 dní v roce, 

 dosažení ponoru 2 200 mm průměrně po dobu 180 dní v roce, 

 odstranění plavebních úžin na řešeném úseku. 
 
Na německé straně je plavební dráha pro lodě s výše uvedenými ponory již nyní bez 

problémů splavná. Výstavba Plavebního stupně Děčín zlepší pouze omezeně problematické 
plavební podmínky ve zbývajícím úseku Děčín – Ústí nad Labem, nicméně i zde Ředitelství 
vodních cest České republiky aktivně hledá spolu s nejlepšími odborníky ekologicky 
akceptovatelné řešení. Následující tabulka ukazuje závislost naložení lodí a počet nákladních 
vozidel, která lze nahradit jízdou jedné lodi při daném ponoru. 

 
Tabulka: Možnosti naložení lodí v závislosti na hloubce ponoru.87 
 

Ponor [m] 
Hmotnost 
nákladu [t] 

Ekvivalent nákladních 
vozidel [počet] 

Na Labi lze využít po dobu průměrně [dnů] 

nyní po dokončení stupně Děčín 

1,0 245 10   

1,4 520 21 159 345 (nárůst 186 dnů) 

2,2 1 045 42 90 180 (nárůst 90 dnů) 

2,5 1 180 48   
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 Plavební stupeň Děčín by měl pozitivní efekt také při zvládání extrémních vodních 
stavů, tzn. nízkých průtoků a povodní. Během nízkých vodních stavů by plavební stupeň 
zajistil stabilnější plavební podmínky méně závislé na průtoku. Pokud by nastala opačná 
situace, tedy průtoky budou vysoké, přispěje stavba k zmírnění povodňových rizik. Plavební 
stupeň by také pomohl při odstranění ledových ker, které by mohly zapříčinit vznik povodní. 
 Vedlejším cílem projektu je využití hydroenergetického potenciálu vodního toku Labe 
v daném úseku a vybudování menší vodní elektrárny. Výstavba vodní elektrárny by byla 
v souladu s cíli vytyčenými směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 77/2001/ES o podpoře 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na vnitřním unijním trhu s elektřinou.88 Vybudování 
elektrárny by přispělo ke splnění závazku České republiky k 15 % podílu výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie na hrubé domácí spotřebě do roku 2030. 
 Výstavbou plavebního stupně by dále také došlo ke komplexní revitalizaci vodního 
toku, což by přispělo k naplnění požadavků Evropské unie vyžadujících dobrý ekologický stav 
vod. Součástí projektu je také rehabilitace břehových struktur a rozšíření migrační 
prostupnosti u zdymadla Střekov.89  
 Na následujících obrázcích je možno porovnat stav oblasti v současné době  
a vizualizaci návrhu, jak by měla stavba Plavebního stupně Děčín vypadat. 
 Na svém sjezdu v roce 2011 v Praze označila i Evropská asociace vnitrozemské plavby 
(EBU) celoročně plavné Labe za jednu ze svých priorit. „Chceme vyjádřit podporu českým 
kolegům. Nepřísluší nám sice, abychom dávali nějaké podmínky národním vládám, ale je 
třeba vzít v úvahu, že vodní doprava je nejekologičtější a měla by být ze strany českého státu 
podporována“, řekl pro deník E15 prezident EBU André Auderset.90 Evropská asociace 
vnitrozemské plavby také přispěla k tomu, že se Labe dostalo do nově tvořené sítě hlavních 
evropských cest TEN-T.  
 Pro rejdaře je v této oblasti směrodatným ukazatelem údaj z vodočtu v Ústí nad 
Labem. Pokud se na vodočtu ukazuje více než 200 cm, znamená to, že hloubka u hranic 
s Německem je více než 140 cm (toto je limit pro ekonomickou plavbu). Pro plnou splavnost 
by bylo zapotřebí udržet hladinu v Ústí n. Labem alespoň na 290 cm. V období sucha tyto 
parametry nejsou zdaleka splněny. Při nízké hladině jezdí lodě s ponorem kolem 90 cm 
z důvodu zachování kontaktu se zákazníky a zaměstnání lidí.91 Tento problém by samozřejmě 
jez u Děčína vyřešil. Se zlepšením situace by došlo jistě i k přílivu zahraničním rejdařů.  
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 BUKOVSKÝ, Jan. Labe a plavební stupeň Děčín. Stavebnictví. 5/2008.  
http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=1016 
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 BUKOVSKÝ, Jan. Labe a plavební stupeň Děčín. Stavebnictví. 5/2008.  
http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=1016 
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 ŠINDELÁŘ, Jan. Jez u Děčína by přilákal zahraniční rejdaře. E-15. 29. XI. 2011. 
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/jez-u-decina-by-prilakal-zahranicni-rejdare-721695 
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 ŠINDELÁŘ, Jan. Jez u Děčína by přilákal zahraniční rejdaře. E-15. 29. XI. 2011. 
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Ilustrace: Stávající stav v profilu navrženého plavebního stupně Děčín.92 
 

 
 
 Ilustrace: Vizualizace možné podoby vybudovaného jezu na Labi.93 
 

 
  
4.4.4.1 Shrnutí poznatků o plavebním stupni Děčín 

 
Realizací projektu Plavební stupeň Děčín dojde ke zlepšení podmínek prvních českých 

přístavů na Labi ve vztahu k severomořským přístavům.94 Bude podpořena nákladní, osobní i 
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 BUKOVSKÝ, Jan. Labe a plavební stupeň Děčín. Stavebnictví. 5/2008.  
http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=1016 
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 KNÍŽEK, Martin. Připomínkování EIA k děčínskému jezu. iHned.cz. 23. II. 2012.  
http://logistika.ihned.cz/c1-54833630-pripominkovani-eia-k-decinskemu-jezu 
94

 NOVOTNÁ, Jolana. Zhodnocení plavebního stupně Děčín z hlediska udržitelného rozvoje území. Krajský úřad 
Ústeckého kraje, odbor Územního plánování a stavebního řádu. 2008. 
http://www.label-eu.eu/uploads/media/08_Novotna_01.pdf 
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rekreační doprava v České republice. Projekt Plavební stupeň Děčín podpoří zaměstnanost 
vázanou na samotnou výstavbu, ale také na provoz a rozvoj návazných oblastí hospodářství. 
Vzroste přirozené konkurenční prostředí. Dojde k mírnému zlepšení ochrany daného území 
před povodněmi. Pozitivním přínosem stavby je také výroba elektrické energie ve vodní 
elektrárně, která je součástí projektu. Dalším očekávaným přínosem výstavby plavebního 
stupně Děčín je zcela jistě úbytek silniční přepravy (pozitivum pro životní prostředí, snížení 
nehodovosti atd.). 

Jako negativum může být vnímán zásah do životního prostředí, ke kterému výstavbou 
jezu dojde (většina ekologické veřejnosti na toto poukazuje a vidí v tom velký problém, viz 
předchozí kapitola). Projektové návrhy však myslí i na zachování místní fauny a flóry jistými 
kompenzacemi a provedením možných opatření (vytvoření slepých ramen apod.). Další 
problém lze spatřovat v tom, že stavba vyřeší jeden nesplavný úsek mezi Děčínem a státní 
hranicí s Německem, ale další problematický úsek mezi Ústím nad Labem a Děčínem zůstane 
nadále nevyřešen. 

 
4.4.5  Plavební stupeň Přelouč II 

 
Plavební stupeň Přelouč II je nyní druhý nejdůležitější projekt vodní dopravy, který by 

prodloužil splavnost Labe až do centra Pardubic. V současné době je labská vodní cesta 
splavná do přístavu v Chvaleticích. Vybudováním plavebního kanálu dlouhého 3,2 km by 
došlo k prodloužení splavnosti Labe o 33 km. I tento projekt bohužel komplikují neustálé 
spory s ekology.95 

Připravovaný projekt sestává ze čtyř hlavních staveb – úpravy koryta Labe v úseku 
Chvaletice – Přelouč, vybudování plavebního stupně Přelouč II a veřejného přístavu 
Pardubice, modernizace plavebního stupně Srnojedy.96  
 Pokud by došlo k realizaci Plavebního stupně Přelouč, nebránilo by nic vzniku dalšímu 
projektu – tzv. Dopravní uzel Pardubice (DUP).97 Výhodou pro jeho úspěch je křížení hlavních 
železničních tratí, napojení na dálniční síť, civilní letiště a případné dokončení splavnosti 
Labe. DUP by se měl stát tzv. multimodálním uzlem umístěným v prostoru obcí Srnojedy  
a Svítkov. „Umožnil by oživit nákladní i rekreační plavbu po Labi a vybudovat překladní  
a logistické kapacity mezi jednotlivými druhy dopravy. Zároveň by se na něj napojovaly  
i vzdálenější navazující dopravní trasy. Realizace prací na Labi i napojení přístavní zóny na 
silnici a železnici vidím jako postupně reálné v letech 2013 až 2018,“ shrnul situaci Ing. 
Roman Linek, náměstek hejtmana na zasedání k projektu Dopravního uzlu Pardubice v roce 
2012. 
 

Ilustrace: Znázornění projektu Dopravní uzel Pardubice a jeho využití křížení 
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy na Pardubicku.98 
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 Plavební stupeň Přelouč. Ministerstvo dopravy. 
http://www.mdcr.cz/cs/Vodni_doprava/Plavebni+stupen+Prelouc.htm 
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 NOVÁKOVÁ, Zuzana. Dopravní uzel Pardubice může být velkým rozvojovým cílem. Vodní cesty a plavba 2012, 
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 Dopravní uzel Pardubice může být velkým rozvojovým cílem. Pardubický kraj. 25. I. 2012. 
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 Realizací projektu Plavební stupeň Přelouč II dojde k napojení aglomerace okolí 
velkých měst Pardubice a Hradec Králové. To je doloženo také snahou Pardubického kraje, 
který připravuje výstavbu veřejného logistického centra s napojením přístavu Pardubice. 
Napojením uvedených aglomerací kvalitní vodní cestou by tuzemská vnitrozemská vodní 
doprava získala velmi zajímavý ekonomický potenciál v relaci Děčín – Praha – Pardubice. 
 Nově vybudovaný plavební kanál bude křížit silnici II. třídy Přelouč – Břehy. Současný 
most vedený přes Labe je pro silniční dopravu šířkově nevyhovující. Proto by v těchto 
místech byl vybudován nový komplex přemostění s novým mostem přes řeku a plavební 
kanál. Komplex by navázal na již zprovozněný nový most přes železniční koridor. Náhled na 
současnou podobu mostu přes Labe a nově vzniklý komplex přemostění je v přílohové části 
(Příloha č. 15). 
 Samotná stavba Plavebního stupně Přelouč II by představovala velký zásah do 
současného území. Plavební kanál by zde byl veden převážně po zemědělské půdě. Na 
základě požadavků životního prostředí by byl doprovázen nově vybudovaným biokoridorem. 
Z pohledu ekologů je zde problematický zásah stavby do biocentra Slavíkovy ostrovy. 
Projektové návrhy však počítají s kompenzací zásahu pomocí celkové revitalizace území. 
Počítá se zde i s přestěhováním nejcennějších rostlin a živočichů.99 
 Vybudování plavebního kanálu by nepředstavovalo žádný zásah do současné 
zástavby, bylo by ale zapotřebí přeložení komunikací a inženýrských sítí. Bohužel ani na 
výstavbě tohoto vodního díla se v současné době zejména kvůli sporům s ekology stále ještě 
nepracuje. 
 

                                                                                                                                                                                     
http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_1_2012.pdf 
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 Stupeň Přelouč II. Ředitelství vodních cest České republiky. http://www.ceskaplavba.cz/?s=3&m=23&sm=5 
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5. POZNATKY Z PRAXE 
 
Tato část studie se bude věnovat zejména názorům na stav vodní dopravy v České 

republice získaných formou dotazníku s otevřenými odpověďmi na několik otázek (tyto jsou 
součástí přílohové části – Příloha 16, 17, 18). Dotázáni byli pracující v daném oboru  
a zabývající se problematikou vodní dopravy a jejími možnostmi.  

V otázce, zda jsou pro, nebo proti zesplavnění řeky Labe se v podstatě všichni 
dotázaní shodli na podpoře vodní dopravě. Ing. Vitnerová pouze poukazuje na nutnost 
dodržování právních předpisů a mezinárodních dohod, především těch, které se týkají 
ochrany přírody. Ing. Bukovský poukazuje na fakt z Evropské unie, kde přepravy vodní cestou 
do 100 km tvoří až 50 % přepravy. Jako velkou příležitost dále vidí rekreační plavbu.  

Na mezinárodní význam vodních cest pro Českou republiku nebyly názory zcela 
jednotné. Oba oslovení panové vyzdvihují význam levné vodní dopravní cesty, která může 
pomoci ke zlepšení konkurenceschopnosti českých podniků na světovém trhu, kam se zboží 
z většiny dostává právě pouze přes vodní cesty a námořní přístavy. Vodní doprava podle nich 
zastupuje v multimodálním koridoru nezastupitelnou úlohu a její význam, zejména v rámce 
Evropské unie, stále roste. Nárůst přepravy po vodních cestách lze předpokládat také z toho 
důvodu, že některé železniční a silniční koridory se už blíží své maximální kapacitě, to by 
mohl vést k alespoň částečnému přesunutí nákladní dopravy na vodní cesty. Ing. Bukovský 
vyzdvihuje, že vodní doprava podpoří možnou diverzifikaci ekonomiky směrem ke světovým 
trhům a tím snížení závislosti na trzích Evropské unie, čímž by se zvýšila odolnost vůči 
regionálním výkyvům.  

Opačný názor má na tuto otázku Ing. Vitnerová, která vnímá význam vodních cest 
naopak jako klesající faktor. Potenciál podle vidí pouze v rekreační plavbě, podniky ale podle 
ní preferují spíše rychlejší způsob dopravy po železnici nebo silniční automobilovou 
dopravou. Je bezesporu, že vodní doprava má ve své časové náročnosti oproti ostatním 
dopravám jistou nevýhodu. Ovšem řada trhů využívá tuto dopravu, jako hlavní způsob 
přepravy zboží a zejména velkých nákladů. S nadměrnými náklady, které nemohou být 
přepravovány po železnici, kvůli svým parametrům, bývají problémy i při přepravě po silnici. 
Zde by bylo možná vhodné využití právě dopravy po vodních cestách. 

Pan Bukovský i kolektiv pana Kršky se ve svých názorech shodují na vlivu nevyřešené 
splavnosti Labe na tuzemské podnikání, nepříznivých dopadech na možnost čerpání peněz 
z fondů Evropské unie a na negativních dopadech na pozici a hodnocení České republiky při 
jednáních v rámci Evropské unie. Ing. Vitnerová naopak poukazuje spíše na nevýhodnost 
zařazení řeky Labe do sítě TEN-T kvůli vysokým investicím nutným k zajištění požadovaných 
parametrů Labe. 

V březnu 2011 přijala Evropská komise strategický dokument Doprava 2050 pro 
podporu konkurenceschopného dopravního systému, zvýšení mobility, snížení závislosti 
Evropy na dovozu ropy a snížení emisí uhlíků v dopravě do roku 2050 až o 60 %. Podle této 
strategie by mělo být přesunuto 50 % cest na střední vzdálenosti v meziměstské osobní  
a nákladní dopravě ze silniční dopravy na dopravu železniční a vodní.100 Nikdo z dotázaných 
si však nemyslí, že by za současné situace (zejména z důvodu platných právních předpisů) 
měl být v České republice tento požadavek splněn. Podle Ing. Bukovského je v současné 
době kapacita železničních tratí v hlavních koridorech vyčerpána. Vodní cesty by podle něj 
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 Doprava 2050. Evropská komise: Zastoupení v České republice. 28. III. 2011.  
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_372_cs.htm 
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mohly převzít až 30 % přepravních proudů. V koridorech pak dosažení podílu železniční  
a vodní dopravy nad 50 % možné bylo, mimo koridory ale nikoli. 

Různé odpovědi přišly k otázce ohledně důvodů, proč ještě nedošlo k zahájení 
výstavby jezů k zesplavnění Labe. Zatímco pro Ing. Bukovského z Ředitelství vodních cest 
České republiky je hlavním důvodem až fanatický odpor některých skupin proti těmto 
stavbám, který podle něj není způsoben ani skutečným zájmem o přírodu, ale spíše 
ekonomickými důvody. Vodní doprava by podle něj působila jako tlak na snižování ceny 
v dopravě. To by bylo samozřejmě pro ostatní druhy dopravy velmi nevýhodné.  

Ing. Vitnerová uvádí dva hlavní důvody, proč dosud nebylo vydáno stavební povolení 
na jezy na Labi. Jako první uvádí ekonomické důvody. Podle jejího názoru se jedná o velmi 
drahé stavby s nejasnou návratností, o které pochybuje mimo jiné i Ministerstvo financí  
a Ministerstvo dopravy. Proti tomuto názorů však stojí v studii již zmiňovaná souhrnná 
informace Ministerstva dopravy o stavu realizace Plavebního stupně Děčín a Přelouč z roku 
2012, ve které se přímo uvádí, že stavba děčínského jezu by byla ekonomicky velmi efektivní. 
Její návratnost je podle Ministerstva do deseti let, přičemž návratnost vodní elektrárny, která 
by měla být součástí projektu, je pouze osm let. 

V souvislosti s názory většiny ekologických organizací pan Bukovský připouští, že 
stavba jezů na Labi jistý vliv na své okolí má. Podle jeho slov i podle dostupných informací 
plynoucích z odborných studií, lze řadu negativních vlivů stavby potlačit a stavbu naopak 
využít k provedení revitalizačních opatření ke zlepšení současných podmínek v daných 
lokalitách. Dále ve své odpovědi uvádí, že žádné průzkumy nepotvrzují, že bude stavbou 
zničen jakýkoli živočišný druh. Zasažené prostory prý nejsou žádnými unikáty, spíše části 
krajiny, která se za poslední léta nijak neudržovala a zpustla. Toto platí i o výše zmiňovaných 
Slavíkových ostrovech, kvůli kterým brání ekologické organizace výstavbě jezu v Přelouči. 

 
Ilustrace: Bembidion argenteolum.101 
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 Bembidion argenteolum. Hypogeous & Endogeous Entomofauna. Photos Carabidae;  L.E.F.H.E. Laboratory. 
http://www.trechinae.org/Carabidae_gallery/Bembidion%20argenteolum%20argenteolum.html 
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Ing. Bukovský se mimo jiné obává, že organizace bránící stavbě potřebných 
k zesplavnění Labe, tak nečiní z důvodu ochrany přírody, ale mimo jiné i kvůli jistému 
lobbingu pro jinou dopravu (na ten se často poukazuje i z důvodu napojení sdružení Arnika 
na německé ekologické sdružení BUND podporující železniční dopravu). Podle něj je toho 
důkazem i to, že nikdo neprotestuje proti stavbám na řekách pro rekreační dopravu, odpor je 
pouze vůči stavbám, které by se měly realizovat pro nákladní dopravu. 

Proti názoru pana Bukovské stojí odpověď Ing. Vitnerové, které byla položena otázka, 
jaké konkrétní chráněné živočišné nebo rostlinné druhy žijí v Labském údolí, jejichž výskyt by 
byl se zahájením stavby na Labi ohrožen. Ve své odpovědi paní Vitnerová uvádí pouze jeden 
konkrétní druh (druh šídlatce s latinským názvem Bembidion argenteolum), ale dodává, že 
takovýchto živočichů je celý soubor. Nevhodným zásahem do krajiny by hrozilo zmenšen 
jejich populace, až úplné vyhynutí. 
 Paní Vitnerová dále také poukazuje na často zmiňovanou informaci, že výstavbou jezu 
v Děčíně dojde k vzedmutí pouze devíti kilometrů řeky, k celoroční dobré splavnosti by bylo 
ale zapotřebí vyřešit delší úsek (celková délka problematického úseku je 30 km). Ředitelství 
vodních cest České republiky potvrzuje, že Plavební stupeň Děčín má vzdutí jezu 
(stabilizovanou hladinu) skutečně o délce 9 km. Vedle toho jsou však nedílnou součástí 
projektu regulační úpravy koryta pod jezem směrem do Německa o délce 7 km. To znamená, 
že celkově se plavební podmínky stabilizují v úseku o délce 16 km. Na zbytku úseku se 
podmínky zcela nevyřeší, pouze vylepší. V suchém období je zde plánováno dílčí 
nadlepšování průtoků, tzv. vlnování, které bude dvakrát účinnější, protože oproti současnosti 
bude řešit pouze poloviční úsek.  

Články k tomuto tématu často uvádí jako výhodu vybudování děčínského jezu také 
zlepšení ochrany před povodněmi. Paní Vitnerová však stavbu jezu v souvislosti s povodněmi 
hodnotí pro Děčín jako negativní. Pro případ povodně je podle jejího vyjádření jez plánovaný 
sice tak, že jde skrýt ve dně, ale těleso elektrárny a plavební komora se při povodni mohou 
stát překážkami a nabalit na sebe množství plaveného materiálu a tím navýšit hladinu vody 
ve městě.  
 Podle Ing. Vitnerové výstavba jezů vodní dopravě na Labi nijak nepomůže. Plavební 
podmínky jsou totiž na řece stejné jako přibližně před 25 lety, ale množství přepravovaného 
zboží je mnohonásobně nižší. V souvislosti s tímto poukazuje na slova ekonomů, kteří 
upozorňují na změnu přepravovaných komodit a na potřebu firem přepravovat zboží rychleji, 
což je možný důvod, proč firmy volí i jiné způsoby přepravy.  
 Je zřejmé, že přepravované komodity se mění. Otázkou však zůstává, zda odliv 
množství vodní přepravy způsobila změna přepravovaného zboží nebo rozvoj lodí, které 
kladou větší nároky na plavební podmínky vodních cest. 
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   ZÁVĚR 
 

 Předložená studie se věnovala tématu, které není ze strany širší veřejnosti v České 
republice příliš známo, respektive tématu, které může podléhat řadě účelových zkreslení. 
Pozornost byla věnována obecnému přiblížení pojmů souvisejících s transevropskými sítěmi 
a možným způsobům jejich budování a financování. Konkrétněji se pak text zaměřil na oblast 
vodní dopravy v České republice a možnosti jejího rozvoje. Hlavním tématem kapitoly vodní 
dopravy se stala řeka Labe a potřeba jejího celoročního zesplavnění pomocí výstavby jezů v 
Děčíně a Přelouči.  

Během získávání podkladů ke zpracování studie jsem se setkávala nejen s názory 
zastánců rozvoje vodních cest, ke kterému by byl zapotřebí zásah do okolní krajiny, ale  
i s proti-názory. Prostor na vyjádření k dané problematice byl poskytnut také lidem z praxe, 
kteří vyjádřili svůj názor k tématu v odpovědích na položené otázky.  

 
Co se týče hypotéz, stanovených v úvodu, je možné jejich relevanci nakonec 

zhodnotit následujícím způsobem:  
 
Hypotéza č. 1: Rozvoj národní dopravní infrastruktury ovlivňuje výše dotací  

z Evropské unie a stav evropských ekonomik. Tato hypotéza byla ratifikována na základě 
informací uvedených v kapitole 3.3. Kapitola 3.3 pojednává o financování transevropských 
sítí na území České republiky. V této kapitole je mimo jiné uveden graf podílu zdrojů 
financování dopravní infrastruktury v letech 2004 – 2012. Graf jasně ukazuje nárůst 
finančních prostředků přijatých na financování dopravní infrastruktury z Evropské unie. Od 
roku 2008 tvoří částky z těchto zdrojů největší podíl mezi prostředky k financování dopravní 
infrastruktury. Za dotacemi z Evropské unie následují svou výší dotace ze státního rozpočtu 
na krytí deficitu a privatizace a finance vybrané prostřednictvím mýta a prodeje dálničních 
známek. Je zcela jasné, že finanční prostředky jsou jedním z hlavních faktorů, jak rychlé  
a rozsáhlé bude budování dopravní infrastruktury. Proto rozvoj české dopravní infrastruktury 
ovlivňuje i výše dotací získaných z Evropské unie (částka, kterou Česká republika obdrží, se 
odvíjí od rozpočtu Evropské unie, který je samozřejmě ovlivněn také stavem hospodářství 
evropských států).  

Hypotéza č. 2: Vodní doprava by měla být v České republice více podporována kvůli 
její nízké energetické a finanční nákladnosti v porovnání s ostatními druhy dopravy. 
Hypotéza byla ratifikována na základě informací uvedených v kapitole 5 a následujících 
oddílech věnujících se tématu vodní dopravy. Názory pro rozvoj vodní dopravy, jako 
nízkoenergetického způsobu přepravy v porovnání s ostatními druhy dopravy, podporuje  
i schéma znázorňující porovnání zátěže životního prostředí při použití lodní, železniční  
a automobilové dopravy, které je součástí příloh (Příloha 12).  

Hypotéza č. 3: Hlavním problémem při výstavbě vodních staveb důležitých k rozvoji 
vodní dopravy v České republice jsou postoje ekologicky zaměřených organizací.  Tato 
hypotéza nebyla verifikována. Postoje ekologických organizací podle získaných informací 
působí jako určitá „brzda“ při snahách o získání stavebního povolení na výstavbu potřebných 
vodních staveb. Nelze ale potvrdit, že kroky podnikané ekologickou veřejností jsou hlavním 
důvodem, proč stavby na vodních dílech ještě nebyly započaty. Jak potvrdila tato studie, 
stavby na vodních dílech mají své zastánce (zejména z řad odborníků na dopravu), i své 
odpůrce (především ekologickou veřejnost z důvodu zásahu do původní krajiny). Je na 
každém, aby si vytvořil podle dostupných informací svůj názor. 
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Osobně si myslím, že většina podkladů dokazuje, že vodní doprava je nejméně 
energeticky i ekologicky náročná vůči životnímu prostředí. Problém je tedy pouze  
s ohroženými živočichy a rostlinami žijícími v místě budoucích staveb. I k tomuto však existují 
návrhy, jak druhy žijící v daných lokalitách ohrozit co nejméně. Součástí stavebních plánů je 
například vytvoření slepých ramen a mokřadů, či dokonce návrhy na přestěhování 
ohrožených druhů do jiných lokalit (návrhy padly pro problematickou oblast Slavíkových 
ostrovů u Přelouče). Je pak otázkou, zda je ekologicky šetrnější vybudovat vodní stavby, 
které určitým způsobem naruší současnou faunu a flóru v daném místě. Nebo nechat dál růst 
počet automobilů (zejména nákladních) na českých silnicích a ničit životní prostředí tímto 
způsobem. 
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PŘÍLOHY 
 
Příloha 1: Seznam úseků sítě TEN – T (výňatek z návrhu nařízení Evropské rady CEF z prosince 
2012).102 
 
1) Horizontal Priorities 

 
Innovative Management & Services Single European Sky – SESAR 

Innovative Management & Services 
Telematic Applications Systems for Road, Rail, Inland 
Waterways and Vessels (ITS, ERTMS, RIS and VTMIS) 

Innovative Management & Services 
Core Network Ports, Motorways of the Sea (MoS)  
and Airports, safe and secure infrastructure 

 
2) Core Network Corridors 
 
Baltic – Adriatic Corridor 
 
ALIGNMENT 
 

 Helsinki – Tallinn – Riga 

 Ventspils – Riga  

 Riga – Kaunas 

 Klaipeda – Kaunas 

 Kaunas – Warszawa – Katowice Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków Gdańsk – Warszawa 
Katowice – Ostrava – Brno – Wien Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava 

 Katowice – Žilina – Bratislava – Wien Wien – Graz– Villach – Udine – Trieste 

 Udine – Venezia – Padova – Bologna – Ravenna Graz – Maribor –Ljubljana – Koper/Trieste  
 
PRE-IDENTIFIED SECTIONS INCLUDING PROJECTS 
 

Helsinki – Tallinn 
Ports, 
Motorways 
of the Sea 

Port interconnections, (further) 
development of multimodal platforms and 
their interconnections, icebreaking 
capacity, Motorways of the Sea 

Tallinn – Riga – Kaunas – Warszawa Rail 

Detailed studies for new UIC gauge fully 
interoperable line; works for new line to 
start before 2020; rail – airports/ports 
interconnections, rail-road terminals, 
Motorways of the Sea 

Ventspils – Riga Rail 
Upgrading, port interconnections, 
Motorways of the Sea 

Klaipeda – Kaunas Rail Upgrading 

Via Baltica Corridor Road 
Works for cross-border sections 
(EE, LV, LT, PL) 

Gdynia – Katowice Rail Works 

                                                           
102

 Výkonné agentury pro Transevropské sítě. European Comission. 
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/connecting/doc/revision/list-of-projects-cef.pdf 
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Gdynia, Gdańsk Ports 
Port interconnections, (further) 
development of multimodal platforms 

Warszawa – Katowice Rail Works 

Wroclaw – Poznań  
– Szczecin/Świnoujście 

Rail Works 

Świnoujście, Szczecin Port Port interconnections 

Bielsko Biala – Žilina  Road Works 

Katowice – Ostrava – Brno – Wien 
& Katowice – Žilina – Bratislava – 
Wien 

Rail 

Works, in particular cross-border sections 
PL-CZ, PL-SK and SK-AT; (further) 
development of multimodal platforms  
and airport-rail interconnections 

Wien – Graz – Klagenfurt – Udine  
– Venezia – Ravenna 

Rail 

Partially construction of new lines 
(Semmering Base Tunnel and Koralm 
Railway line), rail upgrading; works on-
going; (further) development of multimodal 
platforms; upgrading of existing two-track 
line between Udine – Cervignano and 
Trieste 

Graz – Maribor – Pragersko  Rail Studies and works for second track  

Trieste, Venice, Ravenna, Koper Ports 
Port interconnections, (further) 
development of multimodal platforms 

 
Hamburg/Rostock – Burgas – Piraeus – Lefkosia 
 
ALIGNMENT 
 

 Hamburg – Berlin Rostock – Berlin – Dresden – Ústí nad Labem – Melnik/Praha – Kolin 

 Praha – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – UA Border  

 Kolin – Pardubice – Brno – Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Timişoara – Craiova 
– Calafat – Vidin – Sofia Sofia – Plovdiv – Burgas Plovdiv – TR border Sofia – Thessaloniki  
– Athina – Piraeus – Lemesos – Lefkosia 

 
PRE-IDENTIFIED SECTIONS INCLUDING PROJECTS: 
 

Dresden – Praha Rail studies for high-speed rail 

Praha  Rail  
upgrading, freight bypass; rail connection 
airport 

Praha – Břeclav Rail upgrading 

Ostrava/Přerov – Žilina – Košice Rail upgrading, multimodal platforms 

Zlín – Žilina Road cross-border road section 

Hamburg – Dresden – Praha – 
Pardubice 

IWW 
Elbe and Vltava studies, works for better 
navigability and upgrading 

Děčín locks IWW Studies 

Breclav – Bratislava Rail cross-border, upgrading 

Bratislava – Hegyeshalom Rail cross-border, upgrading 

Mosonmagyaróvár – SK Border Road cross border upgrading 

Tata – Biatorbágy  Rail upgrading 

Budapest – Arad – Timişoara – 
Calafat 

Rail 
upgrading in HU nearly completed, ongoing 
in RO 
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Vidin – Sofia – Burgas/TR border 
Sofia – Thessaloniki – 
Athens/Piraeus 

Rail 
studies and works Vidin – Sofia 
– Thessaloniki – Athens; upgrading Sofia 
– Burgas/TR border 

Vidin – Craiova Road Cross-border upgrading 

Thessaloniki Port 
Infrastructure upgrading and development, 
multimodal interconnections 

Athens/Piraeus – Lemesos 
Port, 
Motorways 
of the Sea 

port capacity and multimodal 
interconnections 

Lemesos – Lefkosia 
Ports, 
multimodal 
platforms 

upgrading of modal interconnection, 
including Lefkosia South Orbital, studies 
and works, traffic managament systems 

Lefkosia – Larnaca  
Multimodal 
platforms 

multimodal interconnections and telematic 
applications systems 

 
3) Other Sections on the Core Network 
 

Sofia to FYROM border Cross-Border Rail studies ongoing 

Sofia to Serbian border Cross-Border Rail studies ongoing 

Timişoara – Serbia border Cross-Border Rail studies ongoing 

München – Praha Cross-Border Rail studies and works 

Nürnberg – Praha Cross-Border Rail Studies 

Wrocław – Praha Cross-Border Rail Studies 

Nowa Sól – Hradec Králové Cross-Border Road Works 

Ljubljana – HR border Cross-Border Rail Studies 

Brno – AT border Cross-Border Road Upgrading 

Budapest – Zvolen Cross-Border Road Upgrading 

Budapest – HR Border Cross-border Rail Studies 

Budapest – SRB Border Cross-Border Rail Studies 

Bothnian Corridor: Lulea – Oulu Cross-Border Rail studies and works 

TarguNeamt–Ungheni  Cross-Border Road Upgrading 

Zalau-Halmeu Cross-Border Road Upgrading 

Marijampole-Kybartai (LT/RU border) Cross-Border Road Upgrading 

Vilnius-LT/BY border Cross-Border Road Upgrading 

Ioannina – Kakavia (EL/AL border)  Cross-Border Road Studies 

Kleidi – Polikastro – Evzonoi 
(EL/FYROM border) 

Cross-Border Road Upgrading 

Serres – Promahonas – EL/BG border Cross-Border Road works ongoing 

Alexandroupoli – Kipoi EL/TR border Cross-Border Road Studies and works 

North-West Spain Bottleneck Rail works ongoing 

Frankfurt – Fulda – Erfurt – Berlin Bottleneck Rail Studies 

Halle – Leipzig – Nürnberg Bottleneck Rail 
works ongoing, 
to be completed  
by 2017 

Rail Egnatia Bottleneck Rail studies ongoing 
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Sundsvall – Umea – Lulea Bottleneck Rail studies and works 

Malmö – Göteborg Other Core Network Rail Works 

Stockholm – Gävle – Sundsvall  Other Core Network Rail Upgrading, works 

Mjölby – Hallsberg – Gävle  Other Core Network Rail Upgrading, works 

Bothnian – Kiruna – NO border Other Core Network Rail studies and works 

Milford Haven – Swansea – Cardiff  Other Core Network Rail Upgrading 

Rail connection Shannon Foynes  
– Limerick junction 

Other Core Network Rail studies  

Rail connection to Wilhelmshaven and 
Bremerhaven 

Other Core Network Rail studies ongoing 

UA Border – Kraków – Katowice  
– Wrocław – Dresden 

Other Core Network Rail Works 

Zilina – UA border Other Core Network Rail Upgrading 

Riga – RU/BY border Other Core Network Rail Upgrading 

Kaunas – Vilnius – BY border Other Core Network Rail 
Upgrading, airport 
interconnection 

Kybartai – Kaunas  Other Core Network Rail Upgrading 

Tallinn – Tartu – Koidula – RU border Other Core Network Rail Upgrading 

Marseille – Toulon – Nice – Ventimiglia 
– Genova 

Other Core Network Rail studies high-speed 

Bordeaux – Toulouse Other Core Network Rail studies high-speed 

Helsinki – Oulu Other Core Network Rail upgrading of sections 

Pamplona – Zaragoza – Sagunto Other Core Network Rail studies and works 

Brunsbüttel – Kiel (Kiel-canal) Other Core Network IWW 
Optimisation  
of navigation status 
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PART II: LIST OF INFRASTRUCTURE PRIORITY CORRIDORS AND AREAS IN THE ENERGY SECTOR 
 

4. North-South electricity 
interconnections in Central 
Eastern and South Eastern 

Europe 
("NSI East Electricity"): 

Strengthening interconnections  
and internal lines  

in North-South and East-West directions 
to complete the internal market and 
integrate generation from renewable 

energy sources 

Austria, Bulgaria, Czech 
Republic, Cyprus, 
Germany, Greece, 

Hungary, Italy, Poland, 
Romania, Slovakia, 

Slovenia 

5. North-South gas 
interconnections in Central 
Eastern and South Eastern 

Europe ("NSI East Gas"): 

Strengthening regional gas connections 
between the Baltic Sea region, the 

Adriatic and Aegean Seas and the Black 
Sea, notably to enhance diversification 

and security of gas supply 

Austria, Bulgaria, Czech 
Republic, Cyprus, 
Germany, Greece, 

Hungary, Italy, Poland, 
Romania, Slovakia, 

Slovenia 

6. Baltic Energy Market 
Interconnection Plan in 

electricity ("BEMIP 
Electricity"): 

Developing interconnections between 
Member States in the Baltic region and 
reinforcing internal grid infrastructures 

accordingly, to end isolation of the Baltic 
States and to foster market integration  

in the region 

Denmark, Estonia, 
Finland, Germany, Latvia, 

Lithuania, Poland, 
Sweden 

7. Baltic Energy Market 
Interconnection Plan in gas 

("BEMIP Gas"): 

Ending the isolation  
of the three Baltic States and Finland by 
ending single supplier dependency and 
increasing diversification of supplies in 

the Baltic Sea region 

Denmark, Estonia, 
Finland, Germany, Latvia, 

Lithuania, Poland, 
Sweden 

8. Southern Gas Corridor 
("SGC"): 

Transmission of gas from the Caspian 
Basin, Central Asia, the Middle East and 

the East Mediterranean Basin to the 
Union to enhance diversification of gas 

supply 

Austria, Bulgaria, Czech 
Republic, Cyprus, France, 

Germany, Greece, 
Hungary, Italy, Poland, 

Romania, Slovakia, 
Slovenia 

 

b) Priority Areas 

 Objective Member States 
concerned 

Smart grids deployment: Accelerating the adoption of smart grid 
technologies across the Union to efficiently 
integrate the behaviour and actions of all 
users connected to the electricity network 

All 

Electricity highways Developing the first electricity highways 
up to 2020, in view of building an electricity 

highways system across the Union 

All 

Cross-border carbon 
dioxide network 

Preparing the construction of carbon dioxide 
transport infrastructure between Member 
States in view of the deployment of carbon 

dioxide capture and storage 

All 
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Příloha 2: Mapa připojení vodních cest Československé republiky k Severnímu, Baltskému 
a Černému moři.103 
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 JURÁŠEK, Pavel. Vnitrozemská vodní doprava v České republice a možnosti jejího rozvoje. Vodní cesty  
a plavba 2012, roč. 2, č. 2. ISSN 1211-2232.  
http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_2_2012.pdf 
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Příloha 3: Fotografie znázorňující stav Labsko-vltavské vodní cesty od roku 1896 do roku 
1929.104 
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 JURÁŠEK, Pavel. Vnitrozemská vodní doprava v České republice a možnosti jejího rozvoje. Vodní cesty  
a plavba 2012, roč. 2, č. 2. ISSN 1211-2232.  
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Příloha 4: Vazba České republiky na evropské vodní cesty.105 
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 BUKOVSKÝ, Jan. Labe a plavební stupeň Děčín. Stavebnictví. 5/2008.  
http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=1016 
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Příloha 5: SWOT analýza silniční a vodní dopravy.106 
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 Dopravní sektorové strategie – 2. fáze – kniha 3. Operační program Doprava. 2012. 
http://dopravnistrategie.cz/images/projekt/ke-stazeni/K3Z2-SV120406CS.pdf 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Hana Kadlecová, Transevropské sítě a Česká republika (2014-2015_D_03) 

 

 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

60 

 

 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Hana Kadlecová, Transevropské sítě a Česká republika (2014-2015_D_03) 

 

 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

61 

Příloha 6: Usnesení Poslanecké sněmovny č. 948/2011 k Labské vodní cestě. 
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Příloha 7: Usnesení Vlády České republiky č. 155/2012. 
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Příloha 8: Schéma s předpokládaným vývojem výstavby důležitých vodních staveb.107 
 

 
 
Příloha 9: Trasa vedení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe.108 
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JURÁŠEK, Pavel. Vnitrozemská vodní doprava v České republice a možnosti jejího rozvoje. Vodní cesty  
a plavba 2012, roč. 2, č. 2. ISSN 1211-2232. 
http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_2_2012.pdf  
108

 BŘEZOVÁ, Kateřina. Pohádka o smysluplnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe . blog iDnes.cz, 28. III. 2013. 
http://brezova.blog.idnes.cz/c/328167/Pohadka-o-smysluplnosti-kanalu-Dunaj-Odra-Labe.html 
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Příloha 10: Mapa dopravních úseků podle dohody AGN.109 
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 Mezinárodní dohody. Asociace DOL. http://www.asociace-dol.cz/pravni-vztahy/37-mezinarodni-dohody 
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Příloha 11: Mapa České republiky s vyznačením hlavní tuzemské vodní cesty a úseků 
chybějících, k zajištění splavnosti Labe až do přístavu v Pardubicích.110 
 

 
 
Příloha 12: Schéma znázorňující porovnání zátěže životního prostředí při použití lodní, 
železniční a automobilové dopravy.111 
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 Investice do budoucnosti vodních cest v České republice. EnviWeb. 
http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/78007/investice-do-budoucnosti-vodnich-cest-v-ceske-republice 
111

 Labe a Plavební stupeň Děčín. Silnice a železnice. 
http://www.silnice-zeleznice.cz/PublicFiles/UserFiles/images/SZ/2009/S309/800x800_vodnici_graf.jpg 
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Příloha 13: Otevřený dopis Svazu dopravy České republiky adresovaný premiérovi.112 
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 Otevřený dopis Svazu dopravy České republiky. Vodní cesty a plavba. 2012, roč. 2, č. 2. ISSN 1211-2232.  
http://www.rvccr.cz/public/data/downloads/Vodni_cesty_a_plavba/VCAP_2_2012.pdf 
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Příloha 14: Usnesení Vlády České republiky č. 337/2005. 
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Příloha 15: Vizualizace plavebního stupně Přelouč.113 
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 Česká plavba. Ředitelství vodních cest České republiky. 
http://www.ceskaplavba.cz/?s=3&m=23&sm=5 
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Příloha 16: Dotazník zodpovězený Ing. Janem Bukovským (ze dne: 26. února 2013). 
 
Jméno: Ing. Jan Bukovský, Ph.D. 
Povolání (Pozice v organizaci): vedoucí oddělení realizace Ředitelství vodních cest České 
republiky 
 
Jste pro nebo proti zesplavnění řeky Labe? Z jakého důvodu? 
 
Jednoznačně pro. Labská vodní cesta má zásadní význam pro ekonomiku, neboť nabízí 
nákladově levnější dopravní cestu zejména do námořních přístavů. Nicméně ale i pro kratší 
dopravní relace má labskovltavská vodní cesta svůj význam, když v EU tvoří přepravy vodní 
cestou do 100 km až 50 % přeprav. Specifickou příležitostí je rovněž citylogistika. 
V neposlední řadě je významnou příležitostí rekreační plavba, která může vytvářet páteř 
cestovního ruchu a pomoci omezovat tzv. vnitřní periferie osídlení a ekonomiky. 
 
Jak vnímáte mezinárodní význam vodních cest pro Českou republiku? 
 
Efekt této levné dopravní cesty pro podnikání v České republice spočívá ve zlepšení 
konkurenceschopnosti českých podniků na světovém trhu, na který se zboží dostává jen přes 
námořní přístavy. Bez nadsázky tak vodní doprava umožňuje diverzifikaci ekonomiky 
směrem ke světovým trhům, což vede ke snížení závislosti na trzích Evropské unie a vyšší 
odolnosti vůči regionálním výkyvům. Vodní doprava je plně liberalizována a parametry 
vodních cest v zásadě odpovídají mezinárodním standardům, vyjma letních poklesů 
plavebních hloubek. 
 
Labská vodní cesta byla zařazena do sítě transevropských dopravních cest (TEN-T). Není 
podle Vás pro Českou republiku nevýhodou v rámci EU, že jsou zde stále problémy se 
zajištěním splavnosti Labe a dosud není jisté, kdy bude Labe splavné až do Pardubic, jak je 
plánováno? 
 
Problém je to velmi významný a přetrvávající nevyřešení splavnosti Labe oslabuje české 
podnikání. Současný liknavý přístup vedení státu k řešení problému splavnosti vede 
k oslabování významu labské vodní cesty, tudíž SRN nepociťuje tlak na řešení problémů 
splavnosti i na svém území. Rovněž tak pozice České republiky při jednání na úrovni EU je 
velmi slabá. 
 
Jak byste zhodnotil výsledky dosavadních činností v této oblasti? 
 
Výsledky jsou značně neuspokojivé. Příprava strategických staveb stále vázne na podmínkách 
správních úřadů a účelových formálních krocích nestátních neziskových organizací, byť vláda 
i parlament téměř jednohlasně opakovaně vyjádřil projektu plnou podporu. V současnosti 
nastavená legislativa ale nijak nepodporuje efektivní správní procesy ani demokracii, naopak 
omezená skupina je schopna účinně blokovat společenský zájem. Některé dílčí podmiňující 
stavby se podařilo realizovat, např. v podobě zabezpečení podjezdných výšek pod mosty, aby 
mohly do Pardubic jezdit lodě s kontejnery a nadměrnými náklady, ale hlavní efekt nastane 
až s vlastním splavněním. 
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Jaký je podle Vás hlavní důvod, že stále ještě nejsou započaty stavební práce? Pro 
budování vodních cest je řada argumentů – hospodářské, ekologické (argumenty 
používané ekology jsou často zavádějící). 
 
Důvodem je fanatický odpor některých skupin nestátních neziskových organizací, některých 
jedinců apod., který ale neplyne od reálných zájmů na ochraně přírody, ale ze zájmů 
ekonomických, protože vodní doprava bude působit jako tlak na snižování ceny v dopravě. 
 
Co říkáte na fakt, že významná vodní stavba jakou je kanál Dunaj – Odra – Labe, byla 
vyřazena z TEN? 
 
Jedná se o politováníhodný stav, byť předmětná novelizace Nařízení o TEN-T ještě nebyla 
finálně schválena. Pravdou nesporně je, že tento projekt je záležitostí výstavby následujících 
desetiletí, ale delší časový horizont nijak neobstojí při srovnání s Francií, kdy obdobně ideově 
připravený průplav Rhona – Rýn / Mosela v síti TEN-T stále uveden je! 
 
Rostoucí podporu vodní dopravy definuje i dokument Doprava 2050 schválený Evropskou 
komisí 28. 3. 2011. Na základě tohoto dokumentu by mělo být přesunuto 50 % cest na 
střední vzdálenosti v meziměstské osobní a nákladní dopravě ze silniční dopravy na 
dopravu železniční a vodní. Myslíte, že Česká republika bude schopna splnit tento 
požadavek? 
 
Obávám se, že pravděpodobnost dosažení tohoto závazku je bohužel velmi nízká. Současná 
kapacita železničních tratí je v hlavních koridorech vyčerpána, pro ostatní směry zatím 
jednoznačně silniční doprava svou konkurenceschopností vítězí. Ve směru vodní cesty je 
reálné, že vodní cesta může převzít významný podíl přepravních proudů, odhadem až 30 %, 
tudíž dosažení podílu železniční a vodní dopravy v koridorech nad 50 % dosažitelné je. Mimo 
tyto koridory nikoliv. 
 
Jaký je Váš názor na někdy zavádějící argumenty ekologických organizací? (např. 
argument, že v Labském údolí se vyskytují živočišné a rostlinné druhy, které nenajdeme 
jinde v Evropě, který biologická studie později vyvrátila?) Je podle Vás možné, že se jedná 
o lobbing pro jiný druh dopravy, například železniční? 
 
Argumenty jsou pomýlené a nepodložené. Samozřejmě je pravdou, že stavba svůj vliv na 
okolí má. Také je ale pravdou, že řadu negativních vlivů lze úspěšně potlačit a naopak se 
stavbou vodní cesty lze spojit řadu revitalizačních opatření, kdy se podmínky oproti 
současnému stavu naopak zlepší. Žádná část vodního toku, kde jsou stavby vodních cest 
připravovány nebo budovány, není přírodním tokem, ale v uplynulých staletích byl technicky 
upraven. Podrobné průzkumy dokládají, že žádný chráněný druh nebude stavbou zničen 
nebo zdecimován. Veškeré zasažené prostory nejsou unikáty, ale spíše části kulturní krajiny, 
za poslední léta neudržované a zpustlé. Lobbing pro jinou dopravu není přímými důkazy 
potvrzen, ale je evidentní. Organizovaný odpor se děje pouze proti stavbám, které se 
realizují pro nákladní opravu. Stavby pro rekreační plavbu nestátní ekologické organizace 
nijak nezajímají a nekladou žádné překážky. 
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Příloha 17: Dotazník zodpovězený Ing. Alešem Krškou a jeho spolupracovníky (ze dne 
6. března 2013). 
 
Aleš Krška a spol., provozně – technický náměstek závodu Střední Labe  
 
Jste pro nebo proti zesplavnění řeky Labe? Z jakého důvodu? 
 
Z Vaší otázky není zcela zřejmé, co myslíte „zesplavněním řeky Labe“. Splavnění vodního 
toku dle normy ČSN 75 0129, Vodní hospodářství – Názvosloví vodních cest znamená umělý 
zásah, jímž se dosáhne splavnosti vodního toku (ČSN 73 6512). Umělým zásahem se rozumí 
splavnění regulačními úpravami či kanalizováním (výstavbou plavebních stupňů). Splavnění 
vodní cesty Labe jako takové má dlouhodobý vývoj, který má své kořeny už ve středověku. 
 
Labe je jednou z největších řek a vodních cest Evropy a již ve středověku ji Keltové, kteří ji 
dali jméno, využívali k plavbě. Tato plavba se v průběhu staletí měnila dle požadavků, které 
na ni byly kladeny. Na našem území jsou nejstarší zmínky o plavbě na Labi již z 6. a 7. století. 
Velký rozvoj lodní dopravy na Labi a Vltavě nastal za vlády Přemysla Otakara II. a Karla IV., 
kdy nejčastějším přepravovaným zbožím bylo dřevo a sůl. Zesplavnění v této době probíhalo 
především pomocí regulačních staveb. Počátky splavňování dolního Labe pomocí vodních děl 
vzdouvajících vodu spadají do roku 1896, kdy byla založena Komise pro kanalizaci Vltavy  
a Labe. Kanalizování v úseku Mělník – Hřensko bylo zahájeno výstavbou zdymadla v Dolních 
Beřkovicích v roce 1903. Do roku 1919 bylo postaveno 5 zdymadel tvořených hradlovým 
jezem a dvěma plavebními komorami vedle sebe. V roce 1936 bylo dáno do provozu zatím 
poslední vodní dílo na tomto úseku v Ústí nad Labem – Střekově, kde již byly užity moderní 
hradící konstrukce. 
 
Labe od Mělníka po Jaroměř mělo být podle původních záměrů kanalizováno postupně proti 
proudu. Špatný stav některých horních úseků toku si vynutil porušení této zásady. Válečné 
události a politické změny po II. světové válce zapříčinily, že kanalizování není v uvažovaném 
rozsahu provedeno do dnešních dnů.  
 
Práce byly zahájeny v roce 1908 výstavbou stupňů Hadík (Mělník) a Obříství. Od Obříství po 
Kolín bylo v letech 1914 – 1953 postaveno dalších 12 stupňů s jednolodní plavební komorou. 
Tento úsek byl v 70. letech prodloužen výstavbou zdymadel ve Veletově a Týnci nad Labem 
do Chvaletic. Další kanalizovaný úsek na Labi tvoří zdymadla v Přelouči (1927), Srnojedech 
(1937) a Pardubicích (1972). Propojení obou úseků se v současné době připravuje výstavbou 
plavebního stupně „Přelouč II“ s využitím původního jezu. Tento vývoj vedl až do současného 
stavu, kdy labská vodní cesta je v celé délce zařazena do transevropské dopravní sítě TEN-T  
a představuje nedílnou součást tohoto multimodálního dopravního koridoru. Stejně jako byl 
rozvoj vodní cesty do roku 1996 ovlivňován plavbou, která vozila palivo do uhelných 
elektráren (Chvaletická relace) tak dnes je potřeba její rozvoj upravit na dnešní požadavky 
(nákladní – kontejnery, sypký materiál, kovošrot atd., rekreační – sportovní a rekreační 
plavba, osobní plavidla apod.). Z těchto důvodů a výše uvedeného podporujeme smysluplný 
rozvoj vodní cesty Labe. Dalšími důvody pro podporu zesplavnění Labe je fakt, že vodní 
doprava je druh dopravy, který je neoddělitelnou složkou dopravy každého státu a poměr 
přepravních výkonů mezi silniční, železniční, leteckou, potrubní a vodní dopravou v České 
republice neodpovídá poměrům v jednotlivých zemích evropské unie.  
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Jak vnímáte mezinárodní význam vodních cest pro Českou republiku? 
 
Odpověď více méně padla již u první otázky. Tím že labská vodní cesta je v celé délce 
zařazena do transevropské dopravní sítě TEN-T a představuje nedílnou součást tohoto 
dopravního koridoru, umožňuje firmám podnikajícím ve vodní plavbě využít parametry Labe 
na české straně v maximální možné míře, které vedou k rozvoji vývozu či importu. Přesto je 
potřeba zmínit, že vodní doprava ze své podstaty je velice specifickou dopravou (pomalá, 
levná, kapacitní, možná převést velké kusy), která v multimodálním koridoru má svou 
nezastupitelnou roli a jejíž význam v rámci Evropské unie stoupá a do budoucna skýtá velký 
potenciál. Již v dnešní době se některé železniční či silniční koridory blíží své maximální 
kapacitě a dá se očekávat částečné přesunutí nákladní dopravy na vodní cesty a zvyšování 
jejího významu v mezinárodním obchodu. Především přistoupení České republiky k dohodě 
AGN a zapracování parametrů evropské vodní cesty do naší legislativy (především vyhláška  
č. 222/95 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii  
a dopravně nebezpečných věcí) Českou republiku zavázalo k splnění určitých parametrů 
vodní cesty a tím zvýšení mezinárodního významu vodních cest České republiky. 
 
Labská vodní cesta byla zařazena do sítě transevropských dopravních cest (TEN-T). Není 
podle Vás pro Českou republiku nevýhodou v rámci Evropské unie, že jsou zde stále 
problémy se zajištěním splavnosti Labe a dosud není jisté, kdy bude Labe splavné až do 
Pardubic, jak je plánováno? 
 
Česká republika vzhledem ke své geografické poloze byla zařazena do sítě transevropských 
dopravních cest – železničních, silničních a vodních cest. Problémy České republiky se 
zajištěním splavnosti Labe na jeho území mají nepříznivé dopady na možnost čerpání peněz 
z fondů evropské unie. Neplnění závazků České republiky ve výstavbě dopravní infrastruktury 
transevropských dopravních cest má zároveň negativní dopad na celkové hodnocení našeho 
státu v rámci evropské unie. 
 
Jak byste zhodnotil výsledky dosavadních činností v této oblasti? 
 
Záleží na podhledu, tedy čí činnosti jsou hodnoceny. Rozvoj vodních cesty (zákon č. 114/95 
Sb., o vnitrozemské plavbě) je v gesci Ministerstva dopravy, které tento rozvoj zajišťuje 
prostřednictvím své organizační složky (Ředitelství vodní cest České republiky). Obecně lze 
říci, že činnosti v této oblasti jsou naplňovány dle možností, které dnešní legislativa 
umožňuje. Program rozvoje vodních cest v České republice obsahuje mimo jiné dva zásadní 
úkoly: Splavnění Labe do Pardubic a Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku od státní 
hranice (Hřensko) do Ústí nad Labem (Střekov). Tyto úkoly se za více než dvacet let 
nepodařilo naplnit. 
 
Jaký je podle Vás hlavní důvod, že stále ještě nejsou započaty stavební práce? Pro 
budování vodních cest je řada argumentů – hospodářské, ekologické (argumenty 
používané ekology jsou často zavádějící). 

 
Váš dotaz není konkrétní, není především zřejmé, které stavební práce a v jakých lokalitách 
Vás zajímají. Problematika rozvoje vodních cest je obecně velice široká a nelze jednoduše 
kategorizovat argumenty pro, případně proti budování vodních cest. Rozvoj vodní cesty  
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a stavby, které tento rozvoj naplňují nejsou schvalovány jen Ministerstvem dopravy, ale  
i vládním usnesením (např. Děčín, D-O-L). Jedná se tedy o konsenzus všech ministerstev. 
Samotné stavební práce lze zahájit až na základě platného stavebního povolení. Vydání 
stavebního povolení brání mimo jiné i ekologičtí aktivisté, kteří mají oporu v zákonech  
o ochraně přírody. Tento odpor trvá po celou dobu přípravy stavby. Obdobný přístup bylo 
možno sledovat u stavby dálnice D5 kolem Plzně, a dále je přítomné u stavby dálnice D8 přes 
České Středohoří. 
 
Co říkáte na fakt, že významná vodní stavba jakou je kanál Dunaj – Odra – Labe, byla 
vyřazena z TEN? 
 
Bohužel tuto informaci nemáme k dispozici, ale samotné vyřazení stavby z TEN-T není pro 
přípravu akce či výstavbu podstatné. Jen bych upozornil, že rozvojem vodních cest se zabývá 
i Modrá kniha Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů. 
 
Rostoucí podporu vodní dopravy definuje i dokument Doprava 2050 schválený Evropskou 
komisí 28. března 2011. Na základě tohoto dokumentu by mělo být přesunuto 50 % cest na 
střední vzdálenosti v meziměstské osobní a nákladní dopravě ze silniční dopravy na 
dopravu železniční a vodní. Myslíte, že Česká republika bude schopna splnit tento 
požadavek? 
 
Tento dokument nám bohužel není znám, ale dle informací které máme, se jedná o spíše 
doporučenou strategii pro členské země, která jistě za určitých podmínek a v určitých 
lokalitách splnit lze. Ovšem Česká republika bez souvisejících změn v legislativě není schopna 
splnit tento požadavek, neboť parametry vodních cest v České republice jsou na úrovni první 
poloviny dvacátého století. Dopravní napojení České republiky na evropské vodní cesty 
řekou Labe je limitované dlouhodobě nízkými vodními stavy, které se vyskytují každoročně. 
Tento nepříznivý stav má za následek nezájem o současné využívání vodních cest v České 
republice. Rovněž nepřetržitá finanční podpora státu do oblasti železniční dopravy 
nezabránila poklesu přepravy zboží po železnici a dochází k přesunu přepravy do silniční 
dopravy. 
 
Jaký je Váš názor na někdy zavádějící argumenty ekologických organizací? (např. 
argument, že v Labském údolí se vyskytují živočišné a rostlinné druhy, které nenajdeme 
jinde v Evropě, který biologická studie později vyvrátila?) Je podle Vás možné, že se jedná 
o lobbing pro jiný druh dopravy, například železniční? 
 
Povodí Labe, státní podnik investorsky nepřipravuje stavbu Plavebního stupně Děčín ani 
Plavebního stupně Přelouč II, to znamená, že se ani nevypořádává s připomínkami 
k předloženému posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Je pravda, že některé 
argumenty organizací (ne vždy ekologických) jsou zavádějící až tendenční, ale je především 
na investorovi stavby, aby tyto argumenty vyvrátil a výstavbu vodních děl obhájil.  
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Příloha 18: Dotazník zodpovězený Ing. Janou Vitnerovou (ze dne: 10. března 2013). 
 
Jméno: Ing. Jana Vitnerová 
Povolání (pozice v organizaci): členka rady občanského sdružení 
 
Jste pro nebo proti zlepšení splavnosti řeky Labe? Z jakého důvodu? 
 
Proti zlepšování plavebních podmínek nemám námitky. Upozorňuji však na nezbytnost 
dodržování zákonů, zejména zákonů na ochranu přírody. Pokud opatření ke zlepšení 
splavnosti řeky znamená stavební zásah do biotopů, chráněných podle českých zákonů  
i podle mezinárodních dohod, je třeba takový záměr velmi pečlivě posoudit. V dopadu na 
biotopy jsou totiž u různých zásahů ve prospěch zlepšení splavnosti velké rozdíly. Provádí-li 
se například prohrábka dna, prohlubování plavební dráhy, nejsou dopady natolik negativní, 
jako u případné stavby Plavebního stupně Děčín. 
 
Jak vnímáte mezinárodní význam vodních cest pro Českou republiku? 
 
Jako stále klesající faktor. S rozvojem železnice (věkem páry) začala lodní doprava pociťovat 
negativně její konkurenci a postupně její význam slábl. V současné době je po Labi 
přepravováno mnohonásobně méně zboží, než v době před zhruba 20 – 25 lety (přesná čísla 
doporučuji dohledat). Firmy preferují rychlejší a pružnější automobilovou dopravu (dodávka 
dorazí z firmy přímo k odběrateli), nebo rychlejší železniční kontejnerovou dopravu. 
Velký potenciál do budoucna má podle mého přeprava osob, zejména rekreační. Město 
Drážďany se chlubí tím, že disponuje největší polabskou flotilou rekreačních plavidel, od 
parníků s hudbou na palubě a restaurací v podpalubí, až po menší plavidla s průvodcem, 
která vozí turisty chráněnými oblastmi Německa i Česka. Atrakcí jsou pevné body (skály, 
hrad, města) i značně nepevné (liška na břeku, tažní vodní ptáci, hrající si bobří mláďata)  
a přináší nemalé zisky. Na nákladní dopravu na úseku Schmilka – Magdeburg Němci téměř 
rezignovali, nevyplatí se jim udržovat plavební dráhu. 
 
Labská vodní cesta byla zařazena do sítě transevropských dopravních cest (TEN-T). Není 
podle Vás pro Českou republiku nevýhodou v rámci EU, že jsou zde stále problémy se 
zajištěním splavnosti Labe a dosud není jisté, kdy bude Labe splavné až do Pardubic, jak je 
plánováno? 
 
Samozřejmě, že je to nevýhodné. Dopravní cesty zařazené do sítě TEN-T mají splňovat určité 
parametry, kterým je současný stav Labe velmi vzdálen. Aby se dopravní cesta byť jen 
částečně parametrům přiblížila, byly by potřebné velmi vysoké investice, řádu desítek 
miliard. Jejich návratnost je sporná. Zpochybnil ji již v roce 2009 Národní kontrolní úřad. 
Pochybuje o ní i současné vedení Ministerstva financí a dokonce o Ministerstvo dopravy. 
 
Jak byste zhodnotil(a) výsledky dosavadních činností v oblasti zesplavnění Labe? 
 
Lze je rozdělit do zhruba tří kategorií. První jsou zásahy tzv. neinvestiční. Jejich účelem je 
udržovat volnou a bezpečnou dráhu v řece, která byla, je a bude dopravní cestou. Po letech, 
kdy probíhá, ji lze povětšinou považovat za součást života řeky. Druhá je údržba stávajících 
staveb, které již v řece stojí. Při opravě, rekonstrukci např. starého jezu nebo plavební 
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komory mohou investoři podmínky pro život v řece zlepšit (zlepšení migrační prostupnosti 
stavby), nebo i zhoršit (likvidace ptačího hnízdiště, zneprůchodnění řeky). Třetí kategorií jsou 
stavby, které v řece ještě nemáme, a uvažujeme o jejich stavbě. Zde by měl investor dbát na 
doporučení biologů a na striktní dodržování platných zákonů. Prozatím se bohužel setkávám 
spíš s deformovanými biologickými poznatky a snahou obejít zákon. 
Když lékař doporučí pro zachování zdraví dodržovat určitý režim, málokdo mu oponuje. 
Doporučení i zákony na ochranu životního prostředí by měla mít stejnou váhu, protože na 
nerovnováhu a poškození nakonec stejně doplatí nejvíce lidé. 
 
Jaký je podle Vás hlavní důvod, že stále ještě nejsou započaty stavební práce? Pro 
budování vodních cest je řada argumentů – hospodářské, ekologické (argumenty 
používané ekology jsou často zavádějící). 
 
Důvody jsou dva, oba velmi závažné. První je ekonomický, protože se jedná o velmi drahé 
stavby s nejasnou návratností. Druhý, neméně závažný, je právě biologický. Obě stavby,  
u Děčína i Přelouče, by znamenaly nenávratné poškození, nebo i likvidaci velmi vzácných 
biotopů. Prosadit takovou stavbu by v podstatě znamenalo vědomě porušit české zákony 
i mezinárodní dohody. Někteří politici i pracovníci na úřadech jsou stále ještě zodpovědní  
a proto investor nemá patřičná povolení. Nepovažuji za zodpovědné svou neschopnost 
předložit takové řešení problému, které by vyhovovalo zákonným normám, schovávat za 
svalování viny na „ekology a jejich zavádějící argumenty“. U dětí na písku je to omluvitelné, 
v povolovacích procesech již ne. 
 
Co říkáte na fakt, že významná vodní stavba jakou je kanál Dunaj – Odra – Labe, byla 
vyřazena z TEN-T? 
 
Domnívám se, že je to jeden z náznaků toho, že úspěchy české ekonomiky se již neměří 
podle tun vylitého betonu a proinvestovaných miliard. Stavba by zlikvidovala několik 
chráněných území, změnila by život v mnoha obcích a nakonec by se s velkou 
pravděpodobností ukázalo, že o dopravu kanálem nemají firmy zájem. Dopravní tepny 
zařazené v TEN-T si představuji jako stavby, po kterých desítky lodí proplouvají velkými  
a rušnými průmyslovými centry. Taková centra se v okolí kanálu v hojném množství 
nevyskytují. 
 
Rostoucí podporu vodní dopravy definuje i dokument Doprava 2050 schválený Evropskou 
komisí 28. 3. 2011. Na základě tohoto dokumentu by mělo být přesunuto 50 % cest na 
střední vzdálenosti v meziměstské osobní a nákladní dopravě ze silniční dopravy na 
dopravu železniční a vodní. Myslíte, že Česká republika bude schopna splnit tento 
požadavek? Je podle Vás tento požadavek potřebný nebo jde o zbytečnost? 
 
Jedná se o dokument, který řeší dopravní vytíženost v Evropě jako celku. Jsou oblasti, kde 
bude možné tento parametr překročit, a jsou naopak takové, kde to možné není. Dopravu 
mezi Brnem a Plzní prostě na řeku nepřevedeme. Charakter republiky jako pramenné oblasti 
nelze srovnávat s lokalitami se snadnou dostupností k Dunaji nebo k Rýnu. 
 
Argumenty ekologických organizací proti stavbě jezů na Labi bývají označovány za 
zavádějící. Podle zástupců organizace Arnika se v Labském údolí vyskytují rostlinné  
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a živočišné druhy, které nenajdeme nikde jinde v Evropě. Podle biologických průzkumů je 
tato informace mylná, prý neexistuje žádný rostlinný ani živočišný druh, který by se 
vyskytoval pouze v labském kaňonu. Mohl(a) byste tedy prosím uvést, z jakých výzkumů 
vychází Vámi uvedená informace, že existují živočichové a rostliny vyskytující se pouze 
v Labském údolí? Případně o jaké druhy se jedná? 
 
Přesně toto, s prominutím, lze nazvat oním výše zmíněným překrucováním biologických 
poznatků. V Labském údolí byl prokazatelně a opakovaně zjištěn endemický druh šídlatce. 
Český název nemá, latinsky se jmenuje Bembidion argenteolum. Nejedná se však pouze  
o jediného vzácného brouka, ale o celý soubor druhů a biotopů, které jsou natolik vzácné, že 
je chrání české zákony i mezinárodní dohody. Nevhodným zásahem do Labského údolí může 
dojít k tomu, že jejich populace se zmenši natolik, až z České republiky zcela vymizí. 

 
Mohl(a) byste uvést jiné argumenty proti stavbě jezů na Labi potřebných pro zlepšení jeho 
splavnosti? 
 
Stavba jezu u Děčína je ekologický i ekonomický nesmysl. Další jeho nemilým negativem je 
fakt, že jej nikdo nepotřebuje. Plavební stupeň Děčín by vzedmul pouhých devět (!) 
kilometrů řeky, a zbylo by stále dalších dvacet kilometrů, kde je řeka při nižším stavu vody 
splavná jen s obtížemi, a kde by ani často uváděné tzv. vlnování (navýšení hladiny 
vypuštěním vody ze zdymadel) v některých obdobích nepřineslo očekávané výsledky. 
Obdobně nepříznivé podmínky pro plavbu jsou i za hranicemi v Německu. Po stavbě jezu 
bychom získali pouze jakýsi „rybník“ na Labi, v sušších obdobích naprosto odříznutý od 
ostatní řeky. 
 
Další negativum, bohužel opomíjené, je zhoršení průběhu povodní v samotné aglomeraci 
města Děčín. Jez je sice plánován jako modul, který lze v případě potřeby skrýt ve dně, ale 
mezi poli by zbyly pevné „sloupky“ a po stranách těleso elektrárny a plavební komora. Tyto 
překážky při velké vodě mohou na sebe nabalit množství plaveného materiálu (dřevo)  
a navýšit hladinu ve městě.  
 
Vadí Vám pouze budování nových vodních děl nebo jste proti vodní dopravě obecně? 
 
Ani jedno, ani druhé mi „nevadí“, pouze tvrdošíjná snaha investora prosadit nerentabilní 
záměr odporující zákonům. Vodní doprava má jistě výhody, a vodní díla jsou dnes součástí 
krajiny.  

 
Jaká je podle Vás ideální varianta dopravy, náhrady za chybějící jezy? 
 
Jez (nebo jezy) nic nikam nedopraví. Podle veřejně přístupných statistik v minulosti lodní 
doprava vykazovala výrazně vyšší hodnoty přepravovaných nákladů, než dnes. Přitom vody 
v řece bylo přibližně stejně a jezů na řece nebylo více. Ekonomové poukazují na jiné 
indikátory – zejména na změnu přepravovaných komodit a na potřebu firem přepravovat 
zboží rychleji. To je také důvod, proč firmy volí i jiné způsoby přepravy. 


