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1. Východiska
Labsko-vltavská vodní cesta, jako nejdůležitější vodní cesta České republiky, zajišťuje
obsluhu významných hospodářských oblastí ČR a současně dostupnost významných
hospodářských oblastí ostatních států Evropy včetně napojení na námořní přístavy
prostřednictvím ekologického dopravního oboru s nízkou energetickou náročností. S ohledem
na skutečnost, že vodní doprava nabízí nízké přepravní tarify, je důležitá také pro
konkurenceschopnost domácích exportérů a pro cenu zboží pro domácí konečné spotřebitele.
Labsko-vltavská vodní cesta je zahrnuta do hlavní sítě TEN-T dle Nařízení Evropského
parlamentu a rady č. 1315/2013/EU ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro
rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T) a tvoří část Východního a
východostředomořského koridoru.
Dle Dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (Dohoda
AGN), která byla publikována ve Sbírce zákonů ČR v roce 1999, se na území ČR nachází
labskovltavská vodní cesta a současně uvažované průplavní spojení Dunaj - Odra - Labe.
Podle této dohody jsou tyto trasy označeny jako hlavní vodní cesty E 20 a E 30.
Česká republika je jediným státem EU, který nemá přístup k námořním přístavům kvalitní a
spolehlivou vodní cestou přesto, že v důsledku Versailleské smlouvy vlastní od roku 1929 v
Hamburku své přístavní území a k němu ještě má další pronajaté. Přitom vliv existence
přístupu k námořnímu přístavu odhadují někteří odborníci až na 4 % HDP. Tento stav se
dlouhodobě nedaří zlepšovat, ačkoli má na HDP české exportně orientované ekonomiky
významný negativní dopad.
Labská vodní cesta
Od státní hranice po Pardubice, kde se předpokládá vznik významného multimodálního
veřejného logistického centra, je tato vodní cesta dlouhá 247 km. Není však splavná v celé
délce. V prostoru plavebního stupně Přelouč jsou cca 2 km nesplavné, včetně nefunkční
plavební komory, proto se připravuje výstavba pravobřežního kanálu s plavební komorou
překonávající tento nesplavný úsek, označovaná jako Stupeň Přelouč II, a dále asi 40 km
dlouhý úsek od státní hranice po Ústí nad Labem nemá dostatečné plavební parametry,
plavební podmínky nejsou udržovány jezy a závisí plně na aktuálním průtoku, a proto po
významnou část roku bývá nesplavný. Tyto problémy by měl řešit Plavební stupeň Děčín.
Oba Plavební stupně Přelouč II i Děčín jsou součástí vládních prohlášení. Na této vodní cestě
bylo dosud vybudováno 23 plavebních stupňů, pro dosažení souvislé splavnosti zbývá
vybudovat uvedené dva plavební stupně.
Vltavská vodní cesta
Od soutoku s Labem až po České Budějovice je vodní cesta dlouhá 240 km. Je na ní celkem
18 plavebních stupňů, ale na třech z nich doposud nebyla dokončena plavební zařízení, cesta
tedy není souvisle splavná. Z celkové délky je 148 km jen pro lodi o nosnosti do 300 tun. Po
dokončení plavebních zařízení bude vodní cesta souvisle splavná až do Českých Budějovic.
Do sítě TEN-T je zařazena část této vodní cesty od Třebenic (od hráze Slapské přehrady) přes
Prahu do Mělníka.
Morava
Tato vodní cesta je zákonem definována od ústí Bečvy po soutok s Dyjí včetně průplavu
Otrokovice - Rohatec, dnes zvaného Baťův kanál. Z iniciativy místních samospráv, později
(po jejich vzniku) i krajů již byla tato cesta zesplavněna v celé své původní délce. Původně
měla 14 plavebních komor (2 jsou dnes již nepotřebné a jsou trvale otevřené a jedna již
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nebyla obnovena) a připravuje se výstavba plavebních komor v Bělově a
v Rohatci/Sudoměřicích. Po jejich výstavbě dojde k propojení Hodonína a Kroměříže vodní
cestou. Na této vodní cestě, která byla původně budována pro vodohospodářské účely a pro
přepravu lignitu, je dnes již vzhledem k nedostatečným parametrům provozována jen
rekreační plavba
Rozvoj vnitrozemských vodních cest po legislativní stránce definuje zákon č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška
č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a
dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Systematický rozvoj se tak týká
následujících sledovaných, dopravně významných vodních cest:


vodní tok Labe od říčního km 949,1 (2,080 km od osy jezu Přelouč) na státní hranici se
Spolkovou republikou Německo a od říčního km 973,5 (Kunětice) po říční km 951,2
(nadjezí zdymadla Přelouč) jako využívaná vodní cesta,



vodní tok Vltavy od ř. km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně
vyústění části vodního toku Berounky po přístav Radotín, jako využívaná vodní cesta,



vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice),
jako využívaná vodní cesta jen pro plavidla o nosnosti do 300 tun.



vodní tok Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně
průplavu Otrokovice - Rohatec, jako využívaná vodní cesta



vodní tok Labe od říčního km 987,8 (Opatovice) po říční km 973,5 (Kunětice) a od
říčního km 951,2 (nadjezí zdymadla Přelouč) po říční km 949,1 (2,080 km od osy jezu
Přelouč),



vodní tok Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy,



vodní tok Odry od Polanky na Odrou po státní hranici s Polskem,



vodní tok Ostravice pod ústím Lučiny,



vodní tok Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín,



vodní tok Ohře od říčního km30 (Terezín) po ústí do vodního toku Labe.

2. Analýza stávajícího stavu vodní dopravy v ČR
Vodní doprava se v České republice uskutečňuje v těchto základních podobách
-

nákladní vodní doprava (koncesovaná vodní doprava pro „cizí potřeby“ dle § 33
zákona o vnitrozemské plavbě),
 mezinárodní nákladní vodní doprava,
 vnitrostátní nákladní vodní doprava,

-

osobní vodní doprava (koncesovaná vodní doprava pro „cizí potřeby“ dle § 33 zákona
o vnitrozemské plavbě),
 veřejná vodní doprava (§ 35 zákona o vnitrozemské plavbě),
 neveřejná vodní doprava,

-

rekreační plavba (vodní doprava pro „vlastní potřeby“).
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2.1 Nákladní vodní doprava
Nákladní vodní doprava se uplatňuje jak v rámci exportu z ČR do zahraničí, respektive
importu ze zahraničí do ČR (nákladní doprava mezinárodní), tak i na vnitrostátních relacích
(nákladní doprava vnitrostátní). Tuzemští provozovatelé vnitrozemské vodní dopravy
současně v rámci liberalizovaného přístupu na vodní cesty EU působí i na zahraničních
vodních cestách v rámci kabotážních či třetizemních přeprav mimo území ČR1) (při realizaci
zakázek na tarifní bázi či na základě dlouhodobých time-charterových kontraktů).
Nákladní vodní doprava v ČR má relativně malý podíl na přepravních výkonech (necelé jedno
procento z celkového objemu nákladní přepravy). Potenciál využití vodní dopravy je však
podstatně vyšší; její dosavadní omezené využívání je způsobeno celou řadou faktorů.
Nejvýznamnějším důvodem je nedostatečná spolehlivost plavebních podmínek z důvodu
nedokončené infrastruktury vodních cest - tato infrastruktura je primárně soustředěna na
vodních cestách Labe a Vltava (labsko-vltavská vodní cesta).
Labsko-vltavská vodní cesta je součástí sítě TEN-T. Nařízení stanoví pro Českou republiku
závazek do roku 2030 dobudovat dopravní infrastrukturu tzv. hlavní sítě TEN-T, a to
multimodálně v oblasti železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, a zároveň zajistit
provázanost těchto sítí v multimodálních uzlech. Do roku 2050 by pak měla Česká republika
splnit závazek dobudovat zbývající část sítě TEN-T (tzv. globální síť).

1

) Problematiku přepravy věcí a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi členskými státy EU a
kabotáže upravují nařízení Rady (EHS) č. 2919/85, č. 1356/96 a č. 3921/91, kterými se stanoví společná
pravidla., která se vztahují na přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi
členskými státy s cílem zavedení svobody poskytování těchto přepravních služeb, respektive podmínky, za
nichž může dopravce provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř
členského státu. Podle těchto právních předpisů EU musí mít plavidla, jejichž prostřednictvím jsou
poskytovány přepravní služby, přímou vazbu s některou členskou zemí EU (popřípadě smluvní stranou
revidované Úmluvy pro plavbu na Rýně), a to prostřednictvím vlastníka a provozovatele plavidla. Tato
skutečnost musí být prokázána dokladem vydaným správním úřadem členského státu, ve kterém je plavidlo
vedeno (registrováno) v rejstříku plavidel s tím, že tento doklad musí být kdykoliv k dispozici kontrolním
orgánům na palubě plavidla.
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Obrázek 1 - Síť TEN-T pro vnitrozemské vodní cesty
Zdroj: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013/EU ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech
Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU - 6.1. Globální a hlavní síť:
Vnitrozemské vodní cesty a přístavy

Nákladní vodní doprava v ČR se uplatňuje primárně v rámci exportu z ČR do zahraničí,
respektive importu ze zahraničí do ČR. Tento stav vyplývá ze skutečnosti, že vodní doprava
je vzhledem ke svým specifickým vlastnostem vhodná zejména pro přepravu zboží na velké
vzdálenosti.
Nákladní vodní doprava má relativně malý podíl na celkových přepravních výkonech (necelé
jedno procento z celkového objemu nákladní přepravy).
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Tabulka 1 Mezinárodní nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách (pouze plavidly
registrovanými v ČR)2
2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Přeprava věcí mezinárodní celkem (tis. tun)
v tom: vývoz
dovoz
přeprava ve třetích zemích
kabotáž
Shrnutí:

1 270
546
364
186
174

1 611
256
248
608
498

1 517
182
173
677
485

1 312
324
130
514
344

1 271
276
167
524
304

1 385
205
193
610
377

1356
257
159
492
448

1383
234
137
611
401

přepravy profilem ČR/SRN
přepravy mimo území ČR

910
360

504
1 107

355
1 162

454
858

443
828

398
987

416
940

371
1012

Zdroj: Ministerstvo dopravy – Ročenka dopravy ČR

Při srovnání vodní dopravy s ostatními dopravními módy v rámci koridoru Východ –
východní středomoří z České republiky je však patrná konkurenceschopnost tohoto
dopravního oboru ve zbožových proudech, kde se ohledem na geografické podmínky může
tento druh dopravy uplatňovat.
Labsko-vltavská vodní cesta zajišťuje zbožovou obslužnost významných hospodářských
oblastí České republiky a současně dostupnost významných hospodářských oblastí ostatních
států Evropy. Významný vliv má v oblastech, v nichž je situován zpracovatelský a výrobní
průmysl a dále pak v zemědělství. Do této skupiny se řadí podniky se sídlem „přímo na vodní
cestě" (Lovochemie Lovosice, Spolana Neratovice, Paramo Pardubice, řada obilných sil) a
podniky v blízkosti řeky do cca 50 km. Významnými hospodářskými oblastmi v ČR pro
vodní dopravu jsou také severní Morava a Plzeňsko, z nichž jsou vyváženy strojírenské a
hutní výrobky. Okolí Labe, především tzv. Polabská nížina, patří mezi hlavní zemědělské
oblasti České republiky a spolehlivá a levná vodní doprava představuje podporu exportních
možností tuzemské zemědělské výroby.
Vzhledem ke geograficky omezené síti vodních cest nelze v mnoha případech zajistit door-todoor přepravu zboží, které se často musí překládat kvůli překonání prvních a posledních
kilometrů své cesty. To neplatí v případě přepravování zboží z přístavu do přístavu, kde
nutnost překládky odpadá a náklady na přepravu zboží se tím výrazně snižují, což přináší
konkurenční výhody podnikům situovaným v bezprostřední blízkosti vodních cest.
Podnikatelská činnost se proto může cíleně blížit k vodním cestám. Celkově ovšem lze
konstatovat, že nejlepší uplatnění nalézá lodní doprava jako složka kombinované dopravy,
tedy jako součást multimodálních dopravních řetězců.
Prostřednictvím labské vodní cesty je tuzemská síť vodních cest napojena na hustou síť
západoevropských vodních cest SRN, Belgie, Holandska, Nizozemska, Francie či Švýcarska
včetně námořních přístavů. Nejčastěji najížděnými námořními přístavy jsou Hamburk,
Amsterdam, Rotterdam, Antwerpy, Lübeck a Brémy a vnitrozemskými přístavy Magdeburg,
Drážďany, Riesa, a další. Vnitrozemská vodní doprava představuje pro vnitrozemské státy
jako je Česká republika i určité vyrovnání handicapu jejich polohy a nemožnosti přímého
přístupu k moři.

2

) Plavidla registrovaná mimo Českou republiku se na provozování vodní dopravy v CŘ účastní zanedbatelným podílem.
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Obrázek 2 Hlavní síť vnitrozemských vodních cest a přístavů dle nařízení č. 1315/2013/EU o hlavních
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (zobrazena pouze část sítě)

Z České republiky je dosažitelná prostřednictvím propojení Rýn-Mohan-Dunaj i dunajská
vodní cesta a prostřednictvím labsko-havolského kanálu i polské vodní cesty. Tuzemští
zákazníci poptávají přepravy vodní dopravou i do těchto destinací, avšak s ohledem na
obtížné zpětné vytížení plavidel při těchto přepravách nejsou prozatím ekonomicky návratné.
Klíčovým přístavem pro Českou republiku je Hamburk, přičemž u Hamburku ústí do
Severního moře řeka Labe. Na dunajských destinacích se česká flotila podílí ve větší míře v
rámci time-charterových kontraktů. Svobodné a Hansovní město Hamburk je mezinárodním
střediskem obchodu a dopravy a největším německým přístavem. Je jedním z největších uzlů
dopravních cest jak v Německu, tak i v evropské dopravní síti. Hamburk je jednou z
nejdůležitějších bran obchodu Evropy se zámořím a dle objemu překládky se jedná o druhý
nejvýznamnější evropský přístav. Česká republika prostřednictvím labsko-vltavské vodní
cesty má na město a spolkovou zemi Hamburk ekonomické, dopravní i historické vazby.
Hamburský přístav se svou zabezpečenou hloubkou 12-14 m může být využíván jak
vnitrozemskými plavidly, tak námořními plavidly všeho druhu. Přístav je tak řazen do
skupiny tzv. univerzálních přístavů. Mimo obvyklá zařízení pro překlad běžného kusového
zboží je zde řada speciálních zařízení pro určité druhy zboží jako např. klimatizované sklady
pro jižní ovoce, plovoucí jeřáby pro překlad zásilek o velkých rozměrech a hmotnostech až do
800 t, cisternové nádrže pro skladování tekutého zboží, překladní zařízení pro překlad rud a
uhlí, speciální zařízení pro překlad a skladování dřeva, papíru, celulózy, mraženého zboží a
ryb. Jsou zde vybudována sila pro skladování sypkého zboží při zachování jeho kvality. V
přístavu je dále velký kontejnerový terminál a rampy pro překlad RO-RO. Veškerá tato
infrastruktura navazuje na komplex zpracovatelského průmyslu.
Na základě Versailleské smlouvy a dalších navazujících smluvních dokumentů má ČR v
Hamburku pronajato přístavní území na 99 let do roku 2028 s opcí na dalších 50 let; určitou
část území současně vlastní. Toto území má smluvní limity užívání s tím, že jsou určena pro
využívání vnitrozemskou vodní dopravou.
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2.1.1 Potenciál mezinárodní nákladní vodní dopravy v ČR
Do budoucna je očekáván růst nákladní dopravy jako celku - za předpokladu dobré a stabilní
ekonomické situace dle prognózy vývoje HDP. Z hlediska dělby přepravní práce je do
budoucna předpokládán mírný pokles podílu silniční dopravy a mírný nárůst podílu železniční
a vodní dopravy. Potřeba většího využití vodní dopravy vychází i z očekávaného růstu cen
paliv, který částečně omezí konkurenceschopnost silniční dopravy. Do budoucna se
nepředpokládá zkracování přepravních vzdáleností či lokalizace výroby (v rámci sledování
vývoje vnitrostátní a mezinárodní dopravy, je posledních 15 let patrný pokles vnitrostátní a
růst mezinárodní dopravy). Trend bude spíše opačný. Je předpokládána snaha snižovat
náklady na stávajících přepravních relacích a tedy více než doposud využívat vodní nákladní
dopravu, jejíž výhody se zintenzivňují s narůstající délkou přepravy.
Prognózy vývoje přepravních objemů vychází z materiálu Dopravní sektorové strategie, 2.
fáze, schváleného vládou ČR dne 13. 11. 2013 pod č. 850. Přepravní objem mezi lety 2010 a
2050 vzroste o 29 %.
Obrázek 3 Prognóza přepravy dle komoditních skupin (tuny)

Zdroj: Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, 2013

Přepravní výkon (tunokilometry) vykazuje výrazněji vyšší trend růstu než přepravní objem. U
nákladní dopravy je předpokládán růst celkových přepravních výkonů mezi lety 2010 – 2050
o 74 %. Důvodem je zejména předpoklad dále se zvyšujícího podílu mezinárodní dopravy a v
důsledku toho i růstu průměrné přepravní vzdálenosti. Z důvodu předpokladu vyšších cen
paliv by mělo docházet k menšímu využívání silniční dopravy. Růst je předpokládán u vodní
dopravy, a to zejména jako důsledek vyšších cen dopravy, ale i z důvodu politické podpory
EU tomuto dopravnímu oboru.
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Tabulka 2 Prognóza přepravy (tunokilometry)

Zdroj: Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, 2013

Komodity vhodné pro přepravu vnitrozemskou vodní dopravou
Nákladní vodní doprava v ČR má aktuálně nejvyšší konkurenceschopnost zejména u komodit
s nižší kilogramovou hodnotu, které nejsou náročné na čas přepravy, a při přepravě
nadrozměrných nákladů. Jde o nákladově efektivní alternativu oproti jiným druhům dopravy.
Exportní i importní relace s využitím vodní dopravy snižují náklady na přepravu do a z
námořních přístavů, což vytváří konkurenční výhodu (resp. snižuje nevýhodu) podnikání ve
vnitrozemí ČR oproti přímořským oblastem. Zejména u hromadného zboží tvoří cena
přepravy do námořního přístavu významnou část ceny, včetně dosažení hranice ziskovosti
(např. u obilí tvoří pozemní doprava do námořního přístavu 35 % ceny, vodní doprava ji může
snížit o 15 %).
V rámci přepravy produktů chemického průmyslu (ale i gumárenského průmyslu či výroby
umělých hmot), respektive jiných produktů splňujících parametry nebezpečného zboží, se
uplatňuje jako významný pozitivní faktor mimořádná bezpečnosti provozu i vodní dopravy.
Obrázek 4 Struktura zboží přepravovaného vodní dopravou v rámci obchodní výměny CZ/SRN
35%
45%

20%
Agrární produkty

Chemické produkty

Suroviny a jiné

Zdroj: Ministerstvo dopravy – Ročenka dopravy ČR
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Tabulka 3 Vývoz věcí po vodních cestách z České republiky podle jednotlivých komodit věcí (pouze
plavidly registrovanými v ČR, v tis. tun)

Zdroj: Ministerstvo dopravy – Ročenka dopravy ČR
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Tabulka 4 Dovoz věcí po vodních cestách do České republiky podle jednotlivých komodit věcí (pouze
plavidly registrovanými v ČR, v tis.tun)

Zdroj: Ministerstvo dopravy – Ročenka dopravy ČR

Z hlediska přepravního objemu tvoří rozhodující část přepraveného sortimentu v dovozu z
dlouhodobého hlediska agrární produkty (cca 45 %), nerosty a chemické látky (20 %), dřevo
(15 %) a rudy kovů a obdobné suroviny (12 %). Ve vývozu se pak tato struktura rozšiřuje o
hnojiva jako specifickou chemickou komoditu, hutní výrobky a stroje, přičemž rozhodující
část (téměř 62 %) tvoří opět agrární produkty, nerosty a hnojiva (24 %). Všechny tyto
komodity kromě hutních výrobků a strojů patří nejen v České republice, ale i ve světě k
produktům, které svým hromadným charakterem, nepříliš vysokou jednotkovou cenou a
dalšími parametry (způsobem nakládky, vykládky a skladování), jsou pro vodní dopravu
velice vhodné jak z hlediska dopravců, tak i výrobců. Při přepravách hromadných substrátů
vodní doprava svou cenou zlepšuje konkurenceschopnost našich přepravců na zahraničních
trzích. Přepravci hromadných substrátů vyjádřili v rámci průzkumu trhu (2007) zájem zvýšit
přepravu po vodě o více než 50 %.
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Agrární produkty
Velký potenciál se nabízí především v exportních přepravách agrárních produktů, kde se z ČR
ročně exportuje více jak 2,5 mil. tun. Právě na vodních cestách SRN se nachází řada
skladových kapacit příjemců situovaných přímo na vodní dopravu, z kterých je následně velké
množství z dodaných objemů dále přepravováno do zámoří.
Kalkulace modelu provozu tlačného soulodí TČ 1150 + TTČ 500 v cílovém stavu (zajištěné
plavební podmínky) jednoznačně potvrzuje efektivnost realizovaných přeprav a z toho faktu
vyplývající zvýšený potenciál oboru, kde v případě eventuálního snížení stávajících tarifů a
garancí kapacity lze přivést/převést k vodní dopravě další komodity v současné době buď
přepravované jinými dopravními módy, nebo vůbec nerealizované.
Chemické produkty
Segment přeprav chemických produktů (hnojiva, atd.) jejichž výroba se trvale zvyšuje je
zásadní příležitostí pro navýšení objemů přeprav po vodě.
Nadrozměrné náklady
Zvláštní skupinu věcí přepravovaných vodní dopravou tvoří strojírenské výrobky, realizované
též pod souhrnnými názvy „investiční celky" nebo „těžké a nadrozměrné kusy". Požadavky na
jejich dopravu (včetně všestranného navazujícího zajištění) jsou natolik specifické, že jejich
kilogramová cena je proti ostatním výše uvedeným komoditám násobně vyšší. Jedná se o
zboží, které je vysoce citlivé na dodržení časových požadavků termínu dodávky (nikoliv
rychlosti přepravy), specifikovaných dodavateli a odběrateli (což na jednu stranu přirozeně
omezuje jeho současnou dopravu po vodě), ale pro jehož přepravu po Labi jsou již dnes v
řadě přístavů vytvořeny dobré podmínky (ve vazbě na požadavek na dostatečné parametry
přístupových tras z průmyslových podniků do přístavů nakládky a koncových přístavů).
Předpokládá se navýšení objemu přepravy v rozmezí 15 - 30 %.
Po vodě lze v českých podmínkách přepravovat náklady teoreticky do délky 60 m, šířky
obvykle až 9 m (výjimečně více) a hmotnosti až cca 1000 t. Výška nákladu je omezena
podjezdnými výškami vodní cesty. Pro přepravu lze použít klasických tlačných člunů s
nakládkou při hmotnosti do 40 t ve všech kontejnerových překladištích, při nižších
hmotnostech lze využít i klasické přístavní jeřáby. Při větších hmotnostech je třeba využít
speciální mobilní jeřáby nebo tzv. RO-RO technologii navezením nákladu na loď spolu se
silničním podvozkem. Vlastní přeprava po vodní cestě již dopravní síť ani okolí nijak
neovlivňuje. Vodní doprava je pak schopna snížit koncové ceny nákladu (výrobků) a to
snížením přepravních nákladů.
Specifickým příkladem nadrozměrných nákladů, které jsou zcela závislé na vodní dopravě, je
přeprava novostaveb vnitrozemských a říčně-námořních plavidel pro zahraniční zákazníky.
V České republice je významně rozvinutý obor stavby lodí (nejvýznamnějšími představiteli
tohoto oboru jsou společnosti České loděnice, a.s., Barkmet, a.s. či T.I.S.C. akciová
společnost).
Vyráběna je široká škála základních trupů plavidel („kaska“) – tankery (chemické, plynové),
kontejnerová plavidla, krmné čluny, coastery, tažné i tlačné remorkéry, specializovaná
plavidla, atd.). Výrobci vyrábí plavidla v loděnicích situovaných na labské vodní cestě (Děčín
- Křešice, Ústí nad Labem - Valtířov, Ústí nad Labem - Olšinky, Mělník, Lovosice – Lhotka,
Chvaletice a následně je přepravují zahraničním zákazníkům. Pro tento druh přepravy
neexistuje alternativa silniční či železniční přepravy.
Přeprava řady nadměrných nákladů, jako produktu průmyslových podniků v rámci výroby
investičních celků exportovaných do zámoří, je jiným způsobem než lodní dopravou
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ekonomicky neproveditelná. Průjezd přes SRN je nyní zajišťován prakticky vesměs lodní
dopravou, byť je zatížen logistickými problémy a vícenáklady díky kolísajícím plavebním
podmínkám. Příležitostí pro prodloužení těchto relací až do Pardubic, případně Prahy, je
zkrácení návazné pozemní silniční dopravy, která způsobuje řadu omezení provozu a
kongescí. Přístav Pardubice a přístav Radotín jsou silniční dopravou dobře dostupné a po
realizaci stavebních opatření na vodní cestě je následná lodní doprava plynulá a jednoduchá.
Příležitostí je také kompletace investičních celků v říčních přístavech, v ČR zatím na rozdíl od
např. Drážďan (např. kompletace dílů pro Airbus) ojedinělá. V rámci této operace jsou menší
díly dopravené po silnici do přístavu zkompletovány do větších celků, v bezpečných halách a
tuzemskými pracovníky. Následně jsou velké díly naloženy na loď, která je bez omezení
přepraví do námořního přístavu a dále do cíle přepravy do zámoří, kde jsou nároky na další
montážní práce již sníženy.
Specifickou skupinou přepravců jsou loděnice na Labi (Děčín - Křešice, Ústí nad Labem Valtířov, Ústí nad Labem - Olšinky, Mělník, Lovosice – Lhotka, Chvaletice). Veškerá
produkce loděnic má exportní charakter (primárně do zemí EU). Tito výrobci jsou závislí na
spolehlivých plavebních podmínkách a možnost jiného způsobu dopravy je zde vyloučena. V
případě zlepšení plavebních podmínek na Labi se očekává pokles dopravních nákladů a
získání nových zakázek na opravy lodí od zahraničních rejdařů.
Kontejnery
K přirozeným slabým stránkám vodní dopravy v této souvislosti patří delší doba přepravy
zboží. U moderních logistických konceptů je však tato nevýhoda kompenzována spolehlivostí
času dodání, což lze u kvalitních vodních cest dodržet. Při zlepšení parametrů vodní cesty
v kritickém úseku Labe se tak podstatně rozšiřuje okruh komodit vhodných pro přepravu
vodní dopravou ve vazbě na koncept „just-in-time“. Vyloučena pak není ani přeprava
spotřebního zboží vodní dopravou i mimo kontejnery. V případě vytvoření vhodných
podmínek se tak může vodní doprava stát stabilnější součástí pravidelných linek kombinované
dopravy a může tak intenzivněji působit v rámci konkurenčního prostředí při přesunu zboží ze
silnic na vodní cesty a při snižování cen v železniční a silniční dopravě.
Kontejnery jsou v ČR přepravovány vodní dopravou v zanedbatelném množství. Kontejnery
jsou přepravovány především z/do přístavu Hamburk a přístavů ARA. V současnosti je
majoritní podíl přepravován po železnici. Vodní doprava není v tomto segmentu využívána
z následujících důvodů:
 nedostatečná spolehlivost dopravní cesty - riziko zablokování kontejnerů na řece (v
České republice) z důvodů omezené splavnosti nebo zastavení plavby,
 kapacita – nevyhovující skladba plavidel působících na tuzemských vodních
cestách pro kontejnerové přepravy; do budoucna je nutné provést technické úpravy
na stávajících plavidlech, popřípadě nakoupit nová plavidla, při současných
plavebních podmínkách na dolním Labi je však pro provozovatele vodní dopravy
taková investice ekonomicky velmi riziková,
 požadována možnost časového plánování - zapojení do logistických řetězců.
Z pohledu „kontejnerových" přepravců je současná vodní cesta v ČR vnímána jako
nespolehlivá, nekapacitní a ekonomicky riziková.
Kontejnerová přeprava je vhodná k převážení širokého spektra produktů. V posledních letech
se rychle rozvíjí a její význam stoupá. Rotterdam, Hamburk a Antverpy představují tři
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nejvýznamnější evropské námořní přístavy z hlediska přepravy kontejnerů. V rámci Evropy je
kontejnerová přeprava nejsilněji rozvinutá na Rýnu a Dunaji a její význam rychle stoupá také
na německém úseku Labe (v přístavu Rotterdam tvoří odvoz kontejnerů do vnitrozemí lodní
opravou 40 % návazné dopravy, v profilu Geesthacht u Hamburku za posledních 10 let objem
kontejnerů vzrostl 5,9 krát, v úseku mezi Magdeburkem a Drážďany dosahuje 14 tis. TEU3)).
Mezi Hamburkem a spolkovou zemí Sasko – Anhaltsko je vodní dopravou přepravováno 27
tis. TEU ročně (rok 2013), což je 23 % celkového objemu kontejnerů. Prostřednictvím labské
vodní cesty by právě kontejnerová doprava mohla hrát významnou roli ve zvyšování
významu vodní dopravy pro Českou republiku. Jedná se o velmi silný segment přeprav, který
je v ČR vodní dopravou zatím prakticky nedotčen. Z pohledu „kontejnerových" přepravců je
totiž současná labská vodní cesta v ČR vnímána jako nespolehlivá, nekapacitní a ekonomicky
riziková.
Přeprava automobilů
Přeprava nových automobilů vodní dopravou zažívá v Evropě dynamický růst. Přeprava
velkého počtu automobilů na jedné lodi totiž znamená výraznou úsporu nákladů. Pro přepravu
se využívá tzv. RO-RO technologie, tj. lodě s plochou palubou a vzhledem k relativně nízké
hmotnosti nákladu i malým ponorem. Osobní automobily využívají speciální RO-RO lodě s
několika palubami. Nakládka se provádí na stabilních rampách nebo pomocí lehkých
plovoucích mostů. Zejména bezpečnost je v tomto případě významnou předností lodní
dopravy, kdy oproti železniční dopravě je zásadně sníženo až eliminováno riziko krádeží na
vozech.
Je cílem, aby v rámci Programu modernizace plavidel bylo umožněno podpořit z veřejných
zdrojů pořízení přepravních rámů na osobní automobily.
Přeprava tekutých substrátů v tankových lodích
Specifickou záležitostí je přeprava tekutých substrátů v tankových lodích vyžadující speciální
překladní polohy s přečerpávacími zařízeními a zejména ochranou proti znečištění životního
prostředí. Jedná se ale o velice efektivní přepravu v místě intenzivnějšího přepravního proudu,
kde by kapacita produktovodu nebyla dostatečně vytížena. Přeprava kapalného zboží je v
Evropě silně rozvinuta (tvoří 40 - 50 % veškerého zboží v lodní dopravě), v ČR dosud nebyla
rozvinuta. Potenciál je zejména v přepravě sekundárních surovin, jež nejsou přepravovány
masově produktovody, a zpracovaných produktů, rovněž v měřítkách lodního nákladu (1000
tun). Lodní doprava je bezpečnější nežli silniční. V ČR je podél labské i vltavské vodní cesty
chemický průmysl i skladovací kapacity, jejichž zapojení do vodní dopravy by bylo velmi
jednoduché.
Odpady
Říční nákladní doprava je s ohledem na svoje specifika vhodná pro přepravu odpadů. Pro tyto druhy
přeprav je charakteristické, že se jedná o náklad, který je objemný, většinou sypký, rychlost přepravy
není důležitým faktorem a přísun materiálu je pravidelný a celoroční. Využití vodní cesty pro tyto
druhy přeprav přichází v úvahu především v případě sušiny kalů z ČOV, komunálního odpadu,
stavebního odpadu a železného šrotu. Možnost využití vodní cesty pro přepravu odpadů zatím není až
na parciální výjimky (zejména oblast kovového šrotu a stavební suti) v plánech odpadového
hospodářství uvažována a nejsou v tomto ohledu navrhovaná žádná koncepční systémová opatření. Při
tom např. v oblasti Středočeského kraje dochází ročně k produkci 3 mil. tun odpadů, z čehož

3

) Zdroj: WSV Verkehrsbericht der WSD Ost 2011, www.elwis.de
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komunální odpad představuje 500 tis. tun. V současnosti je stále otevřená debata, jakým směrem se
bude Česká republika ubírat v oblasti nakládání odpadů po roce 2024.
Vodní cesta v oblasti zejména Středočeského kraje a Prahy je ideální k využití pro transport odpadů.
Lze např. uvažovat o systému několika mezideponií na březích splavných úseků Vltavy a Labe a
následný koncový bod, kde bude na břehu vodního toku, ideálně s možností přímé vykládky, zařízení
pro energetické využití odpadů nebo pro jiný vhodný způsob využití (např. recyklace stavební suti či
využití sušiny z ČOV kalů). Velmi specifickým problémem na tomto úseku je otázka likvidace kalů z
pražské ÚČOV. Tato ÚČOV denně produkuje cca 200 t kalů, které jsou v současnosti transportovány
nákladními vozidly v uzavřených kontejnerech. Ač pražská ÚČOV se nachází na břehu řeky v oblasti
Císařského ostrova a likvidace kalů probíhá v blízkosti přístavu Lázně Toušeň, díky omezením pro
nákladní dopravu v hlavním městě jsou kontejnery dopravovány 7 až 10 nákladními automobily
denně, přičemž předepsaná objízdná trasa představuje minimálně 60 km navíc. Po modernizaci
pražské ÚČOV množství kalů výrazně vzroste.
Zajištění bezpečnosti státu zásobováním strategickými surovinami z nezávislých zdrojů a
alternativními trasami
Specifickým pozitivním aspektem vodní dopravy je zajištění bezpečnosti státu zásobováním
strategickými surovinami z nezávislých zdrojů a alternativními trasami. V odní doprava nabízí

ekonomickou formu přepravy primárních i sekundárních surovin (plyn, ropa, uhlí, zpracované
chemické suroviny apod.) v dostatečném objemu z námořních přístavů.
Velký potenciál představuje Zkapalněný zemní plyn (Liquefied Natural Gas, LNG), jehož
užití v dopravě se jeví do budoucna jako atraktivní zejména pro dálkovou dopravu. Další
potenciál spotřeby je navíc v oblasti lokálního vytápění, v oblastech kde není dostupný plyn
podzemním vedením. LNG je obvykle do Evropy dopravován jako zkapalněný z místa těžby.
Vnitrozemská vodní doprava je schopna nabídnout bezpečnou a ekonomickou alternativu pro
dopravu jak speciálních LNG kontejnerů, tak i volně loženého LNG v tankových lodích,
neboť zkapalňování až na území ČR je ekonomicky problematické. Rozvoj těchto forem
alternativního paliva je očekáván po roce 2020.
Poptávková analýza
Potenciál přesunu zboží, a to jak tradičního, tak i dalších komodit a kontejnerů podle odborného
odhadu několikanásobně převyšuje dnešní realizaci přeprav. Musí být ale bezpodmínečně zajištěna
spolehlivost přepravy z hlediska termínů dodání a alikvotního rozložení přepravovaných objemů v
průběhu celého roku. V úvahu přicházejí i další položky, zejména hutní výrobky, kovový odpad,
pevná paliva a dřevo, nerosty a stavebniny, agrární produkty a hnojiva. Další potenciál zvýšení
objemů se jeví u vytěžování jednoho plavidla jedním substrátem pro více přepravců (roztříštěnost
přepravců) - part cargo, praktikováno v zámořských přepravách.
Volba přepravního módu (železnice – silnice – řeka) je specifický rozhodovací proces, který je nutno
komplexně posuzovat z hlediska zboží a podmínek obchodního vztahu. Držitel zboží, který je
odpovědný za celkovou ekonomiku a bezproblémový průběh obchodní operace, musí zvážit v
rozhodovacím procesu celý komplex faktorů. Vybrané optimální přepravní zajištění musí vycházet z
možností jednotlivých přepravních modů a jejich objektivní srovnatelnosti. Pokud bude vodní cesta
zajišťovat spolehlivost a celý komplex navazujících logistických služeb, má potenciál růstu v oblasti
kontejnerových přeprav, i když bez bližšího zkoumání převažuje obecný názor, že přeprava kontejnerů
po železnici nebo po silnici je rychlejší a levnější. Obdobné platí i pro přepravu hromadných substrátů
a dalších druhů zboží.
V oblasti vnitrostátních přeprav je praktické využívání vnitrozemské vodní dopravy omezováno
zejména disponibilními ponory, kdy ponory pod 2,20 m znamenají citelné snížení praktické nosnosti
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plavidla (pod 1 200 tun) při konstantních nákladech, jež vede k horší konkurenceschopnosti vodní
dopravy oproti dopravě silniční. Související podmínkou je také zajištění příslušného překladního
zázemí.

Využívání přístavů
V rámci mezinárodních přeprav vodní dopravou dochází k překladům (nakládce/vykládce)
převážně v následujících destinacích:
 Děčín - primárně jako místo překladu na silniční/železniční dopravu, lokální cíl
minimálně. Silniční napojení není vhodné, nákladní doprava je vedena centrem
města a i dále prochází citlivým územím. Přínos vodní cesty do přístavů Děčín a
Ústí n/L je proto zcela minimální. Je nezbytné co největší část překládky pro
vnitrozemí ČR realizovat až v Lovosicích a dále.
 Ústí nad Labem - Vaňov, západní přístav - místo překladu na silniční/železniční
dopravu,
 Lovosice - místo překladu na silniční, jen omezeně železniční dopravu, překlad
nadměrných kusů, lokální přeprava do Lovochemie, agrární produkty přes místní
silo,
 Mělník - místo překladu na silniční, jen omezeně železniční dopravu, překlad
zejména nadměrných kusů, ostatní minimálně.
Jiné přístavy se pro mezinárodní přepravy prakticky neuplatňují. Důvody pro slabé uplatnění
přístavů ve vnitrozemí jsou následující:
 slabé konkurenční prostředí (neexistuje praktická konkurence mezi poskytovateli
přístavních služeb);
 problematické zázemí přístavů, zejména na středním Labi nad Mělníkem a v Praze,
přístavy nejsou k dispozici v průmyslových a ekonomických centrech;
 omezené plavební podmínky na regulovaném Labi způsobují, že relativně málo
naložená loď z regulovaného úseku (Ústí nad Labem - hranice ČR/SRN) není na
kanalizovaném úseku vůči silniční dopravě konkurenceschopná; dokládání plavidel
na vyšší ponor není obvykle efektivní;
 díky nestabilitě plavebních podmínek a nespolehlivým prognózám vodních stavů
na regulovaném Labi dopravci upřednostňují co nejrychlejší obrat plavidel na
českém území s omezeným dojezdem do vnitrozemí;


omezená síť přístavů s podniky přímo v přístavní průmyslové zóně, které by
snižovaly nároky na návaznou nákladnou pozemní dopravu.

Shrnutí - očekávání provozu na síti vodních cest v mezinárodních přepravách
Marketingová očekávání provozu na síti vodních cest v mezinárodních přepravách (za podmínky, že
labská vodní cesta bude splavná až do Pardubic s parametry odpovídajícími nejméně Labi
v SRN, že vltavská vodní cesta bude splavná až do Prahy, IV. třída, s parametry
srovnatelnými s labskou vodní cestou a že bude k dispozici přístavní infrastruktura
provozující přístavní služby veřejného a nediskriminačního charakteru, otevřená pro široké
pole uživatelů, poskytující služby v rámci konkurenčního prostředí):
 v nákladní dopravě v relaci ČR / SRN je v horizontu roku 2020 očekávána přeprava
vodní dopravou zejména do námořních přístavů 2 - 5 mil. tun zboží ročně, a to jak
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klasického hromadného zboží jako agrární produkty, chemické suroviny a výrobky,
tak také nově tekutého chemické zboží v tankerech, a dále přeprava kontejnerů,
hromadných nákladů, nových osobních automobilů apod.;
 v nákladní dopravě z pohledu dojezdu do vnitrozemí je očekáváno prodloužení
mezinárodní přepravy až do Pardubic (380 tis. tun ročně) a do Prahy Radotína (115
tis. tun ročně).
Z výše uvedených prognóz přepravy v oblasti nákladní dopravy vyplývá, že do budoucna
bude narůstat objem zboží s atraktivitou k vodní dopravě. Potenciál využití vodní dopravy pak
bude jedním z důležitých nástrojů jak cenotvorby v konkurenčním prostředí, tak i dopravní
politiky státu při snaze snižovat negativní dopady dopravního provozu na životní prostředí a
bezpečnost. Tuto službu však bude vodní doprava schopna poskytnout pouze za předpokladu
zlepšení infrastruktury vodních cest, která umožní poskytovat kvalitní, flexibilní a spolehlivé
služby.
Kvalitativně nové podmínky pak přináší prodloužení labské vodní cesty do Pardubic, přestože
nově zprovozňuje pro vodní dopravu pouze relativně krátký úsek labské vodní cesty. Kromě
přesunu současného místa překladu zboží směřujícího na východ Čech z Ústeckého kraje do
Pardubic přináší přiblížení řadě výrobních podniků, které působí přímo v Pardubicích a jejich
okolí, a zkrácení návazné pozemní dopravy, resp. v případě např. chemického průmyslu
přivedením vodní cesty až k vlastnímu provozu.
Nedoceněnou možností je snižování nákladové náročnosti produkce kompletace výrobků
v přístavech (vhodným příkladem „best practice“ je kompletace komponentů pro Airbus a
jejich následná doprava vodní cestou v drážďanském přístavu). V tomto ohledu bude přístav
Pardubice nabízet zejména podnikům působícím v jeho blízkosti zcela mimořádné příležitosti.
Pro celý Východní a východostředomořský TEN-T koridor vyčíslila prognózu přeprav na
vnitrozemských vodních cestách a v námořní dopravě do roku 2030 studie koridoru pro
Evropskou komisi z prosince 2014. Pro vnitrozemské vodní cesty se celkem očekává nárůst o
25 % v období 2010 - 2030, a pro námořní dopravu ve výši 14 %.
Shrnutí - očekávání provozu na síti vodních cest ve vnitrostátní nákladní dopravě
Cílem je podporovat nové koncepty zásobování měst založené na principech citylogistiky jako alternativu pro zásobování v některých městech na dopravně významných vodních
cestách lze využít vodní dopravu (např. pro zajištění přísunu stavebního materiálu a odvozu
stavebních sutí a komunálních odpadů).
Citylogistika s využitím vodní dopravy představuje koncept zásobování měst hromadným
materiálem až téměř dovnitř zastavěného území, kde je tento materiál finálně dopracován a
spotřebován. Jedná se například o zásobování kamenivy a štěrkopísky, přičemž betonárny
jsou v přístavu v blízkosti spotřeby. Město tak není zatíženo silniční dopravou surovin
vedenou po páteřních komunikacích. Obdobně je atraktivní odvoz stavebních odpadů,
recyklátů apod. soustřeďovaných v přístavech.
Cílem citylogistiky je zejména snížení zatížení velkoměsta těžkou silniční dopravou, s
pozitivními důsledky v podobě nižšího zatížení komunikací, jejich opotřebení, snížení hluku i
exhalací. Pro porovnání jedna nákladní loď nosnosti 1050 t dopraví stejné množství jako 84
nákladních automobilů nosnosti 12,5 t.
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Možné budoucí využití vodních cest v rámci vnitrostátních přeprav:

 zvýšení dovozu písku zejména do lokalit Holešovice, Rohanský ostrov, Radotín
(částečně je nyní realizováno do lokalit Holešovice a Rohanský ostrov), včetně
podpory užívání plovoucích betonáren pro zásobování staveb betonem v centrální
Praze (suroviny do betonáren budou dopravovány plavidly),
 odvoz výkopků a sutí k trvalému uložení zejména z lokalit Holešovice, Troja,
náplavky Na Františku, náplavky Výtoň, Smíchov, Radotín (v malém rozsahu se v
současnosti realizuje, limitující je nedostatek a špatná kvalita nakládacích míst),
rozšíření i na další lokality u Labe a Vltavy
 odvoz kalů z ústřední čistírny odpadních vod v Podbabě do teplárny Mělník (nová
přeprava),
 odvoz tuhého komunálního odpadu k likvidaci z lokalit Dejvice, Holešovice,
Karlín, náplavka Na Františku, náplavka Výtoň, Smíchov, Radotín (nová
přeprava),
 přepravy obchodního uhlí (zejména pro zásobování podniků) do přístavů na Labi,
 přepravy dřevní hmoty z přístavů na Labi a Vltavě do papírny Štětí (přímá
přeprava),
 přepravy železného šrotu.
Do budoucna je očekáván rozvoj vodní dopravy ve vnitrostátních relacích také ve vazbě na
prodloužení labské vodní cesty do Pardubic (150 tis. tun ročně) a přepravy do sítě nových
veřejných přístavů.

2.1.2 Infrastrukturní nedostatečnost
Přírodní podmínky v ČR a současný rozsah a technický stav vodních cest umožňují nákladní
plavbu pouze na labsko-vltavské vodní cestě. Vodní doprava se obtížně vyrovnává se
specifickým problémem tuzemských vodních cest, kterému nečelí konkurenční dopravní
obory, a to nedostatečné spolehlivosti vodní cesty v kritickém čtyřicetikilometrovém
úseku Labe od Ústí nad Labem po státní hranice se SRN. Tento úsek, závislý na celkové
hydrologické a vodohospodářské bilanci v povodí dotčených vodních toků, zásadně
znehodnocuje doposud realizovanou infrastrukturu na Labi a Vltavě. V některých letech tak
nebylo možné realizovat mezinárodní vodní dopravu z ekonomických podmínek po více než
200 dnů v kalendářním roce. Vyjma tohoto úseku existuje v České republice plně fungující
dopravní systém labsko-vltavské vodní cesty od Chvaletic a Třebenic (Slapská přehrada) po
Ústí nad Labem, tvořený 31 plavebními stupni, méně závislý na vnějších přírodních
podmínkách (cca 260 km). Takové zásadní infrastrukturní nedostatečnosti, která jsou navíc
soustředěna do relativně krátkého úseku, blokující navazující funkční dopravní systém, nečelí
žádný členský stát EU s rozvinutou vodní dopravou. Česká republika je fakticky jediným státem
EU, který nemá přístup k námořním přístavům prostřednictvím kvalitní a spolehlivé vodní cestyVodní
dopravu v České republice je možné provozovat za ekonomických podmínek, jestliže je
plavidlo naloženo zbožím alespoň na úroveň 140 cm ponoru plavidla. V předmětném
kritickém úseku Labe tomuto ponoru odpovídají plavební hloubky 200 cm na vodočtu v Ústí
nad Labem.
Ve výjimečných případech mohou být nepříznivé plavební podmínky překonány „vlnováním“
– odpuštěním významného objemu akumulované vody z využitelných přehradních nádrží
(především z vltavské kaskády). Toto řešení však poskytuje pouze krátkodobou pomoc v řádu
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několika hodin a může být využito pouze několikrát v roce s ohledem na střet s dalšími zájmy
(energetické, hygienické, rekreační a další).
Labsko-vltavská vodní cesta přitom zajišťuje zbožovou obslužnost významných
hospodářských oblastí České republiky a současně dostupnost významných hospodářských
oblastí ostatních států Evropy včetně napojení na námořní přístavy prostřednictvím vodní
dopravy jako ekologického dopravního oboru s nízkou energetickou náročností.
Aby byly odpovídajícím způsobem lépe zhodnoceny dosavadní investované prostředky do
sítě vodních cest, je nutné dobudovat prioritní infrastrukturní stavby. Nedostatečnost vodní
cesty v kritickém čtyřicetikilometrovém úseku Labe od Ústí nad Labem po státní hranice se
SRN by mělo primárně vyřešit vybudování plavebního stupně na Labi. Příprava tohoto
záměru je dlouhodobě řešena s ohledem na hledání všeobecného kompromisu mezi
podmínkami technického řešení a zájmy ochrany přírody a krajiny. Cílem zlepšení plavebních
podmínek v úseku Střekov – státní hranice CZ/DE je dosažení plavebních ponorů 140 cm po
345 dní v roce a 220 cm po 180 dní v roce a šířky plavební dráhy 50 m. Jedná se o shodné
parametry vodní cesty, jako jsou v současné době platné cílové parametry labské vodní cesty
na území SRN. Cíle zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi lze podle předpokladů
dosáhnout komplexem technických a přírodě blízkých opatření.
Dalším prioritním infrastrukturním projektem je Splavnění Labe do Pardubic. Zamýšlený
komplex investic (Stupeň Přelouč II, Modernizace plavební komory Srnojedy, Modernizace
plavebních komor Velký Osek, Brandýs nad Labem, Silniční most přes Labe mezi Valy a
Mělicemi, Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice, Veřejný přístav Pardubice),
umožní napojení hradecko-pardubické průmyslové aglomerace na síť vodních cest.
Vedle zásadní infrastrukturní nedostatečnosti v příhraničním úseku ČR/SRN jsou na
stávajících vodních cestách další úzká místa, která znemožňují plnohodnotné využití
souvislých úseků vodních cest na území ČR za běžných podmínek, respektive riziková místa
s potenciálem zásadního omezení či zastavení plavby v případech havárií na plavebních
objektech nebo extrémních povodní.
Obecně jsou nedostatky na síti vodních cest analyzovány z těchto základních pohledů:
 Nedostatky z hlediska kompletnosti sítě
 Kapacitní nedostatky na síti
 Nedostatky z hlediska parametrů vodních cest (gabarity, ponory, podjezdné výšky,
roční/denní využitelnost)
 Kapacitní nedostatky přístavní infrastruktury
 Nedostatky z hlediska plynulosti a bezpečnosti plavby

2.1.3

Povodně, zámrazy, ledové jevy

Negativní vliv na provoz nákladní vodní dopravy mají i povodňové a ledové jevy (zámrazy),
které sice samy o sobě nepředstavují kritický problém na úrovni výše popsané infrastrukturní
nedostatečnosti, avšak ve spojení s ní významně přispívají k aktuální stagnaci tohoto
dopravního oboru.
Fenomén povodní má obecně velmi negativní vliv na provozování vodní dopravy. V případě
povodňových stavů na labsko-vltavské vodní cestě často dochází k zásadnímu zhoršení
plavebních podmínek způsobující dlouhodobé zastavení či omezení plavby, a to jak na
rizikových místech s již panujícími zhoršenými plavebními podmínkami, tak i na nových
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místech v případě extrémních povodní. V důsledku povodňových škod dochází k úplnému
zastavení plavby či dlouhodobému omezení plavby, zejména s ohledem na ponor plavidel a
jejich provoz (jednosměrný provoz či zúžení plavební dráhy). Dalším negativním dopadem
povodní je zastavení či omezení provozu veřejných i soukromých přístavů.
Nízké teploty způsobují zejména zámrazy na plavebně-technických zařízeních a vodních
částech přístavů a související ledové jevy.4)
2.1.4 Technický stav plavidel a dostupná kapacita lodní tonáže
Flotila plavidel působících na trhu vodní dopravy je dlouhodobě podinvestována, a to zejména
v důsledku problémů se splavností vodních cest v České republice, které neumožňují
provozovatelům plavidel generovat dostatečné příjmy. Dalším faktorem jsou i vysoké
investiční náklady v souvislosti s modernizací plavidel. V této souvislosti existuje značný
prostor při dalším zvyšování úrovně plavidel v oblasti environmentálních standardů, jejich
přizpůsobení potřebám zapojení do přepravního řetězce multimodální dopravy a v oblasti
bezpečnosti a prevence nehod a havárií s nepříznivými dopady na životní prostředí.
Tyto potřeby doposud řešil Program modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní
dopravy, vyhlášený Ministerstvem dopravy a schválený Evropskou komisí (Státní podpora č.
N 358/2007) na období 2008 – 2013. Program byl financován v rámci Operačního programu
Doprava 2007 - 2013 ze zdrojů EU a národního rozpočtu s tím, že příjemci dotace byli
povinni přispět na financování způsobilých výdajů podílem 51 % z vlastních zdrojů. Aktuálně
je cílem pokračovat v modernizaci plavidel i v rámci Operačního programu Doprava 2014 –
2020 s cílem rozšířit okruh modernizací financovaných z tohoto programu. Evropské fondy
jsou ale pouze dočasným řešením a jejich smyslem je nastartovat proces obnovy flotily
plavidel, který musí být financován ze samotné hospodářské činnosti.
Nákladní doprava v minulosti čelila intenzivnímu odlivu kapacity lodní tonáže mimo vodní
cesty ČR (prodej plavidel, jejich šrotace, dlouhodobé charterové kontrakty na třetizemní a
kabotážní přepravy mimo ČR), a to zejména v letech 2006 – 2008. Tento negativní trend,
který ohrožoval samotnou existenci vodní dopravy v ČR, se podařilo zastavit v roce 2009. Na
tuto stabilizaci kapacity měl pozitivní vliv i program modernizace plavidel vnitrozemské
vodní nákladní dopravy spolufinancovaný ze zdrojů EU, spuštěný na podzim 2008, kdy
příjemci dotace na modernizaci plavidel mají povinnost realizovat část přeprav ve
vnitrostátních přepravách či exportních/importních přepravách z/do ČR. Aktuálně je na
přepravním trhu k dispozici stabilizovaná přepravní kapacita tuzemské vodní dopravy, která
konkurenčně působí na trimodálním přepravním koridu (především v relaci ČR – Hamburk).
Nezlepšená situace v oblasti infrastruktury vodní dopravy neumožňuje tuzemským
provozovatelům vodní dopravy dosahovat dlouhodobě příznivé hospodářské výsledky.
Hospodářskou situaci tuzemských provozovatelů vodní dopravy přitom nelze dlouhodobě
zlepšovat ani působením na zahraničních vodních cestách v rámci kabotáže či třetizemních
přeprav mimo ČR. Flotila tuzemských plavidel je s ohledem na konstrukční parametry
(zejména ponor) přizpůsobena labsko-vltavské vodní cestě a na zahraničních vodních cestách

4

) Například v roce 2012: K zastavení plavby z důvodu zámrazy došlo na středolabské vodní cestě v měsíci únoru 2012 v
délce 26 dnů. V úseku Ústí nad Labem-Střekov až Hněvice byla plavba zastavena 13 dnů. V úseku Hněvice až Mělník
byla plavba zastavena 15 dnů. Ve zdrži vodního díla Ústí nad Labem-Střekov byla plavba zastavena 13,5 dne. V úseku
dolního Labe – regulovaný úsek byl plavební provoz pro zámrazu zastaven v únoru celkem 9 dnů, v přístavním bazénu
veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy po dobu 12 dnů a v obou přístavních bazénech veřejného přístavu Ústí nad LabemKrásné Březno po dobu 9,5 dne.
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s podstatně lepšími plavebními hloubkami je cenová konkurenceschopnost tuzemských
plavidel nižší (nejde-li o export/import zboží z a do ČR).
Ve spojení s dalšími negativními faktory, jako například povodeň v roce 2013, které zastavila
či přerušila provoz přístavů a vodní dopravy a poškodila vodní cestu či zapříčinila zhoršený
přístup k úvěrům, je situace ohledně kapacity plavidel v ČR nadále riziková s tím, že
provozovatelé vodní dopravy zhoršené hospodářské výsledky i nadále řeší (avšak již
v menším měřítku) prodejem či dlouhodobým charterem plavidel mimo ČR. Zabezpečení
tuzemských přepravních potřeb plavidly zahraničních flotil je přitom pouze omezené.
Zahraniční flotily jsou primárně koncipovány na lepší plavební podmínky zahraničních
vodních cest (tedy s vyššími nároky na plavební hloubky) a dlouhodobý provoz takových
plavidel není ekonomicky udržitelný, respektive je možný pouze po omezený počet dní
v kalendářním roce dle vývoje hydrologických poměrů.
Podle zákona o vnitrozemské plavbě a v souladu se zákonem o vodách lze na povrchových
vodách, které jsou vodními cestami, provozovat pouze plavidla odpovídající svou konstrukcí
a technickým stavem požadavkům na bezpečnost provozu, bezpečnost posádky,
přepravovaných osob, věcí a zvířat a neohrožují životní prostředí. Zákon o vnitrozemské
plavbě stanoví okruh plavidel, která podléhají schválení technické způsobilosti k provozu na
vodních cestách a pravidelným kontrolám technické způsobilosti. Podle stávajícího
ustanovení zákona podléhají schválení technické způsobilosti všechna plavidla podléhající
evidenci. Technickou způsobilost plavidla k provozu na vodní cestě schválí plavební úřad –
SPS – jestliže plavidlo splňuje požadavky stanovené zákonem o vnitrozemské plavbě nebo na
jeho základě stanovené v prováděcích předpisech. Splnění podmínek pro schválení technické
způsobilosti plavidla ověřuje SPS technickou prohlídkou plavidla. Vlastní technické
prohlídky ke schválení technické způsobilosti i následné pravidelné či mimořádné prohlídky
provádí v případě malých plavidel pověření pracovníci SPS. V případě plavidel, která nejsou
malými plavidly, je systém prohlídek a schvalování způsobilosti odlišný.
Podle směrnice 2006/87/EU, která stanovuje technické požadavky na způsobilosti
vnitrozemských plavidel, schvalování jejich způsobilosti a vydávání příslušných osvědčení,
musí být subjekt pověřený prohlídkami plavidel zřízen členským státem EU. Tento subjekt
musí tvořit alespoň úředník orgánu příslušného pro dopravu na vnitrozemských vodních
cestách, odborník na konstrukci plavidel vnitrozemské plavby a jejich strojních zařízení a
odborník v oblasti plavby, který je držitelem osvědčení vůdce plavidla pro vnitrozemské
vodní cesty opravňujícího jej k vedení plavidla, jež má být podrobeno kontrole. Pověřenému
subjektu mohou být nápomocni specializovaní odborníci v souladu s příslušnými
vnitrostátními právními předpisy. Subjekt pověřený prohlídkami vydává osvědčení o
způsobilosti plavidle k provozu na vnitrozemských vodních cestách společenství. V souladu
se Směrnicí 2006/87EU je pověřeným subjektem pro prohlídky plavidel, která nejsou malými
plavidly a vydávání příslušných osvědčení SPS. Odborně je SPS nápomocna při provádění
prohlídek plavidel svými pracovníky právnická osoba – Československý Lloyd a.s., pověřená
plavebním úřadem – Ministerstvem dopravy.
Od technické prohlídky může být zcela nebo částečně upuštěno, pokud jsou předloženy
doklady prokazující splnění požadavků na technickou způsobilost plavidla k provozu. Těmito
doklady mohou být typové osvědčení, v případě sériově vyráběného malého plavidla,
prohlášení o shodě u rekreačního plavidla, nebo posudek klasifikační společnosti uznané
v rámci EU. Přihlédnuto může být také k dokladu o technické prohlídce provedené subjektem
oprávněným k provádění technických prohlídek v jiném státě EU. Podrobněji stanoví
požadavky na technickou způsobilost plavidel prováděcí předpis k zákonu o vnitrozemské
plavbě. Speciální činností související s technikou způsobilostí plavidel, která nejsou malými
plavidly, je cejchování plavidel. Na základě cejchování se stanovuje maximální ponor
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plavidel pro různé plavební zóny. Cejchování provádějí pracovníci SPS. Další specifickou
činností je schvalování dokumentace k individuální stavbě malého plavidla pro vlastní
potřebu a schvalování typu sériově vyráběného plavidla. I tyto činnosti provádí pracovníci
SPS.
Počet provedených technických prohlídek a schválení technické způsobilosti k provozu
plavidla je úměrný k celkovému počtu evidovaných plavidel. Technických prohlídek malých
plavidel je tedy několikanásobně více než v případě plavidel, která nejsou malými plavidly.
Například v roce 2012 to bylo 2100 prohlídek malých plavidel, 9 schválených typu sériově
vyráběného malého plavidla a více než 60 dokumentací pro individuální stavbu malého
plavidla proti 114 prohlídkám včetně cejchování plavidel, která nejsou malými plavidly.
Státní dozor v oblasti technické způsobilosti plavidel vykonávaný SPS je tedy zaměřen
především na malá plavidla. Při výkonu státního dozoru na technickou způsobilost plavidel je
však namátkově věnována i pozornost technickému stavu plavidel, která nepodléhají
povinnému schvalování technické způsobilosti.
Požadavky na technickou způsobilost „velkých plavidel“ jsou uvedeny v prováděcím
předpise k zákonu o vnitrozemské plavbě vyhlášce č. 223/1995 Sb., respektive jejích
přílohách. Obsah přílohy č. 1 je přímou implementací směrnice 2006/87/EU stanovující
požadavky na technickou způsobilost plavidel vnitrozemské plavby. Uvedená směrnice, stejně
jako na ní navazující vnitrostátní předpis podrobně stanoví technické požadavky na jednotlivé
významné části plavidla z hlediska bezpečnosti jeho provozu a ochrany životního prostředí.
Směrnice je v souladu s vývojem ve vnitrozemské plavbě průběžně novelizována.
Novelizován je průběžně i náš vnitrostátní předpis. Bohužel novelizace tohoto vnitrostátního
technického předpisu je někdy příliš zdlouhavá. V rámci mezirezortního připomínkového
řízení jsou mnohdy jako zásadní vznášeny připomínky a výhrady jdoucí nad rámec nebo
dokonce proti ustanovením vyplývajícím ze směrnice 2006/87/EU. Projednávání a
vyjasňování takovýchto připomínek zbytečně prodlužuje dobu pro uvedení příslušných
ustanovení do našeho právního řádu. Přitom směrnice 20006/87/EU včetně novelizací musela
být nepochybně řádně projednána v příslušných orgánech EU a musela být odsouhlasena její
shoda s jinými směrnicemi EU.
Směrnice 2006/87/EU připouští možnost určité výjimky z jejích ustanovení pro plavidla
provozovaná na vodních cestách, které přímo nenavazují na síť evropských vodních cest.
Taková výjimka však musí být projednána s Komisí a oznámena ostatním členským státům.
V rámci novelizace vyhlášky 223/1995 Sb. je vhodné uvážit, za ve smyslu směrnice
2006/87/EU neupravit technické požadavky na plavidla provozovaná výhradně na vodních
cestách, které nejsou přímo napojeny na síť evropských vodních cest.
Odlišná je situace u malých plavidel. Malých plavidel se dotýká Směrnice 94/25/EU o
technických požadavcích na rekreační plavidla a vodní skútry, která byla 18. ledna 2016
nahrazena směrnicí EP a Rady 2013/53/EU. Směrnice 94/25/EU byla do vnitrostátního
právního řádu implementována nařízením vlády č. 174/2005 Sb., které stanoví technické
požadavky na rekreační plavidla a vodní skútry. Nařízení vlády navazuje na zákon č. 22/1997
Sb. o technických požadavcích na výrobky nikoliv na zákon o vnitrozemské plavbě. Nařízení
vlády stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a vodní skútry uváděné na trh a týká
se jen některých plavidel. Z jeho působnosti jsou vyjmuta například sportovní a závodní
plavidla, plavidla postavená pro vlastní potřebu uživatele, služební či pracovní plavidla.
Směrnice EU i nařízení vlády je spíše zaměřeno na stanovení podmínek, které musí z hlediska
technické způsobilosti rekreačního plavidla či vodního skútru splnit výrobce, dovozce či
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prodejce plavidla, aby je mohl uvést na trh a plavidlo mohlo být provozováno, aniž by
představovalo nějaké nebezpečí pro jeho uživatele. Proto některé technické požadavky jsou
stanoveny velmi obecně a jen některé podobněji nebo jsou provedeny odkazy na
harmonizované normy. V návaznosti na novou směrnici 2013/53/EU a také nově
připravovaný zákon o posuzování shody byl připraven návrh nového nařízení o rekreačních
plavidlech
a vodních skútrech. Nové nařízení bylo navrženo tak, aby bylo plně v souladu s novým
zákonem i s evropskou legislativou. Toto nařízení nabyde účinnosti společně s novým
zákonem
o posuzování shody. V návaznosti na projednávání návrhu zákona v Parlamentu ČR se
předpokládá, že to bude v 1. čtvrtletí roku 2016.
Požadavky na technickou způsobilost malých plavidel stanoví vyhláška č. 334/2015 Sb., o
vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a
plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách. Ustanovení přílohy č. 2 vyhlášky č.
334/2015 Sb. ve většině případů podrobněji upravuje požadavky na technickou způsobilost
malých plavidel a jejich zásadních konstrukčních částí než výše uvedené nařízení vlády.
Méně však využívá odkazů na harmonizované normy a jejich využití při stanovení
technických požadavků na jednotlivé části a vybavení malých plavidel. Podstatná část
harmonizovaných norem se týká rekreačních plavidel a jejich aplikace na malá plavidla, která
nejsou určena k rekreaci, může být omezena. Tato příloha stanovující technické požadavky na
způsobilost malých plavidel má platnost pro širší okruh malých plavidel než výše uvedené
nařízení vlády o požadavcích na rekreační plavidla a vodní skútry, je proto třeba nadále
zachovat její existencí. Podstatná je také skutečnost, že nařízení vlády řeší pouze splnění
určitých technických požadavků na rekreační plavidla při jejich uvedení na trh a do provozu.
Nařízení vlády se vůbec nezabývá způsobilostí již provozovaných plavidel, neřeší posuzování
způsobilosti po opravě, úpravě nebo přestavbě plavidla, která významným způsobem zasahuje
do podstatných částí plavidla. Z působnosti nařízení vlády jsou také vyjmuta plavidla stavěná
pro vlastní potřebu jejich uživatele, pokud nejsou do 5 let uvedena trh. Význam vyhlášky č.
334/2015 Sb. je tedy jednoznačný.
Vyhláška č. 334/2015 Sb. je novou vyhláškou, který nabyla účinnosti 1. ledna 2016. Touto
vyhláškou se z vyhlášky č. 223/1995 Sb. odčlenila právní úprava malých plavidel. K přijetí
vyhlášky č. 334/2015 Sb. došlo z vícero důvodů. Kromě rozdílných požadavků na technickou
způsobilost malých plavidel a plavidel, která nejsou malými plavidly, je také odlišný způsob
posuzování splnění těchto požadavků. Dalším důvodem pro samostatnou vyhlášku o
technické způsobilosti malých plavidel bylo také to, že pro rekreační plavidla jsou z hlediska
požadavků na jejich technickou způsobilost stanoveny oblasti plavby odlišně od plavebních
zón pro plavidla, která nejsou malými plavidly. V případě plavidel, která nejsou malými
plavidly, je seznam vnitrozemských vodních cest Společenství rozdělených zeměpisně do zón
1, 2, 3 a 4 uveden v příloze I. směrnice 2006/87/EU. Oblasti plavby, pro které jsou stanoveny
základní požadavky na bezpečnost konstrukce a provedení rekreačních plavidel a vodních
skútrů jsou stanoveny ve směrnici 94/25/ES. Jednotlivé oblasti plavby jsou charakterizovány
největší rychlostí větru a výškou charakteristické vlny, určené jako průměrná výška 1/3
nejvyšších vln, které lze v dané oblasti očekávat. Kromě vnitrozemských vodních cest
zahrnují tyto oblasti také pobřežní vody moří a volné moře a oceány. Z hlediska vazby na
zákon o vnitrozemské plavbě jsou podstatné dvě oblasti (označované D a C), které zahrnují
jak malé řeky jezera a kanály, tak i velké řeky, jezera, zálivy a příbřežní vody. Charakteristiky
oblastí plavby stanovené ve směrnici 94/25/ES pro rekreační plavidla a vodní skútry lze
použít pro veškerá malá plavidla
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Plavidla vnitrozemské vodní nákladní dopravy a jejich modernizace – strategický rámec
Evropská Komise (EK) přijala v roce 2006 Integrovaný evropský akční plán pro
vnitrozemskou vodní dopravu NAIADES (Navigation And Inland Waterway Action and
Development in Europe) pro období let 2006 - 2013, na který navazuje program NAIADES II
přijatý EK v roce 2013 pro období let 2014 - 2020. Akční programy NAIADES a NAIADES
II obsahují doporučení kroků, které by mělo učinit Společenství, jednotlivé členské státy a
další dotčené strany pro podporu vnitrozemské plavby. Významná pozornost je věnována,
mimo jiné, podpoře modernizace a inovace lodního parku plavidel vnitrozemské plavby v EU.
Cílem je zefektivnění užívání plavidel, zvyšování úrovně bezpečnosti přepravy a snižování
vlivu vodní dopravy na životní prostředí. Tyto cíle mohou být dosahovány jak
prostřednictvím speciálních programů za účelem modernizace a inovace plavidel (např.
efektivnější spalovací motory, úpravy lodních nákladových prostorů), tak i vyšší bezpečností
vnitrozemské plavby (např. navigační a informační systémy). Součástí akčního plánu
NAIADES je podpora přestavby a modernizace stávajících plavidel. V přímé souvislosti s
NAIADES připravil odbor plavby Ministerstva dopravy v roce 2007 program Modernizace
plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, který byl v roce 2008 schválen EK a
Ministerstvem financí. Výše veřejné podpory může být až 49 % celkových způsobilých
nákladů a skladbu veřejné podpory tvoří 85 % finančních prostředků z fondu ERDF a 15 % ze
Státního rozpočtu ČR. Ukončení programu je EK stanoveno ke dni 31/12/2015.
Do doby spuštění programu modernizace plavidel (2008 – 2013/2015) docházelo ke
kontinuálnímu odlivu kapacity lodní tonáže mimo vodní cesty ČR (prodej plavidel, jejich
šrotace, dlouhodobé charterové kontrakty na třetizemní a kabotážní přepravy mimo ČR), a to
zejména v letech 2006 – 2008.
Obrázek 5 – Graf tržeb ve vodní dopravě v ČR (v mil. Kč) v období 2007 – 2011
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Pokles kabotážních a třetizemních přeprav mimo ČR realizovaných českou flotilou po
spuštění programu modernizace plavidel sice není plně promítnut do růstu vnitrozemských
a exportních/importních přeprav z/do ČR, to je však způsobeno primární závislostí české
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vodní dopravy na úhrnu srážek v daném kalendářním roce, kdy vyšší kapacitě lodní tonáže
a i vyššímu počtu přeprav realizovaných v ČR nemusí odpovídat absolutní nárůst objemu
přepraveného zboží. Podstatná je však skutečnost, že na přepravním trhu je k dispozici vyšší
využitelná přepravní kapacita tuzemské vodní dopravy, které konkurenčně působí na
trimodálním přepravním koridu (především v relaci ČR – Hamburk) s pozitivními cenovými
dopady ve prospěch zákazníků dopravců, jakož i konečných spotřebitelů. Tento prozatím
zaznamenaný pozitivní dopad realizace programu je cenný tím, že se podařilo zastavit
negativní trend, který ohrožoval samotnou existenci vodní dopravy v ČR. Je přitom nezbytné
upozornit, že specifikum vodní dopravy v ČR je závislost kritického úseku nejdůležitější
české vodní cesty Labe před státní hranicí ČR/SRN na úhrnu srážek. Takové infrastrukturní
nedostatečnosti (jejíž odstranění je prioritním dopravně-politickým úkolem v oblasti vodní
dopravy) nečelí žádný členský stát EU s rozvinutou vodní dopravou. V této souvislosti
existuje pro provozovatele vodní dopravy zhoršený přístup k úvěrům a je zhoršena možnost
efektivního plánování investic a provozního cash flow. I z tohoto důvodu je nezbytná míra
podpory z veřejných prostředků. Bez veřejné podpory existuje vysoké riziko, že modernizační
úpravy již nebudou dále realizovány.
Na základě ekonomických ukazatelů z období let 2007 – 2011 lze vysledovat i sestupnou
tendenci celkových tržeb právnických a fyzických osob ve vodní dopravě v České republice.
S ohledem na uvedenou sestupnou tendenci tržeb uvedených v grafu na obrázku č. 9, je
zřejmé, že bez veřejné podpory nebudou mít vlastníci a provozovatelé plavidel vnitrozemské
vodní nákladní dopravy snahu do lodního parku investovat svoje finanční zdroje pro nutnou
modernizaci plavidel. Jediným stimulem, který vedl v období 2008-2014 k rozvoji
modernizací lodního nákladního parku byl dotační titul – program modernizace plavidel
vnitrozemské vodní nákladní dopravy, a to ve výši 49 % celkových uznatelných nákladů.
Typová skladba plavidel a jejich průměrný věk
Skladbu lodního parku vnitrozemské vodní dopravy evidovaného v Plavebním rejstříku ČR
tvoří nákladní plavidla, kterými jsou motorové nákladní lodě, tlačné remorkéry a tlačné čluny.
Minoritní skupinu nákladních plavidel pak tvoří vlečné remorkéry a také vlečné čluny. Další
skupinou lodního parku evidovaného v Plavebním rejstříku ČR jsou motorové osobní lodě.
Nákladní lodě
Souhrnný průměrný věk všech nákladních plavidel evidovaných v Plavebním rejstříku ČR je
celkem 38 let. Podle jednotlivých typů nákladních plavidel tvoří vážený průměr určující
průměrnou věkovou skladbu pro:
i. motorové nákladní lodě – průměrný věk 45 let;
ii. tlačné (a vlečné) remorkéry – průměrný věk 35 let;
iii. tlačné (a vlečné) čluny – průměrný věk 34 let.
Vysoký průměrný věk pro jednotlivé výše uvedené typy vnitrozemských nákladních plavidel,
je dalším z významných faktorů pro potřebu jejich modernizace. Tato alarmující výše
průměrného věku plavidel, které neprošly většími modernizacemi je určitým signálem pro
zajištění veřejné podpory pro toto odvětví vodní dopravy. Cílem je tak s odkazem na akční
plán NAIADAES dosáhnout cyklu trvalé obnovy parku vodní dopravy za kofinancování
dotčených modernizací veřejnou podporou, a to především pro oblast:


remotorizace;



zvýšení multimodality nákladní přepravy;



zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby.
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Vzhledem k tomu, že od realizace programu modernizace plavidel v rámci OPD 2007-2013
lze vysledovat určitou stabilizaci kapacity lodní tonáže v ČR (viz obrázek č. 10), je žádoucí
v maximální možné míře v tomto trendu pokračovat i v rámci OPD 2014 – 2020.

Obrázek 6 – Graf znázorňující počet nákladních plavidel evidovaných v Plavebním rejstříku ČR v období
2008 – 2012
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zdroj: Ročenka dopravy České republiky 2013

V souvislosti se skutečností, že před spuštěním programu modernizace plavidel v rámci OPD
docházelo ke kontinuálnímu odlivu kapacity lodní tonáže mimo vodní cesty, byla jednou
z hlavních podmínek programu modernizace plavidel v roce 2008 definována povinnost
realizovat přepravy ve vnitrostátních přepravách či exportních/importních přepravách z/do
ČR.
Obrázek 7 – Graf znázorňující počet nákladních plavidel evidovaných v Plavebním rejstříku ČR v období
2008 – 2012
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zdroj: Ročenka dopravy České republiky 2013
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Díky nedostatečně spolehlivým plavebním podmínkám je ale téměř celá kapacita plavidel
užívána k přepravám v zahraničí a přepravy do ČR realizuje jen v období kvalitních vodních
stavů. Objem vnitrostátní a mezinárodní přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách je
definován v tabulce níže a také formou grafu na obrázku č. 11.
Tabulka 5 – Přeprava po vnitrozemských vodních cestách plavidly evidovanými v Plavebním rejstříku
ČR v období 2008-2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

vnitrostátní (tis. tun)

388

335

371

510

411

236

mezinárodní (tis. tun)

1 517

1 312

1 271

1 385

1 356

1383

zdroj: Ročenka dopravy České republiky 2012 a 2013

Osobní lodě
Počet osobních plavidel/lodí evidovaných v Plavebním rejstříku ČR v období 2008-2013
znázorňuje tabulka č. 3 a graf na obrázku č. 4. Z dostupných dat lze vysledovat určitou
vzestupnou tendenci registrace těchto vnitrozemských osobních plavidel.
Modernizace plavidel vnitrozemské vodní osobní dopravy představuje, s ohledem na věkovou
skladbu těchto plavidel, další oblast pro dotační titul v rámci celé problematiky
a potřeby modernizace vnitrozemských plavidel.
Obrázek 8 – Graf znázorňující počet osobních plavidel evidovaných v Plavebním rejstříku ČR v období
2008 – 2012
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zdroj: Ročenka dopravy České republiky 2013

Cílem je tak intervence pro osobní vnitrozemská plavidla pravidelné osobní veřejné vodní
dopravy, která povede ke snížení vlivů vodní dopravy na životní prostředí (remotorizace)
a ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby.
29

2.1.5

Základní regulatorní rámec provozování nákladní vodní dopravy

Provozovat nákladní vodní dopravu může ve smyslu § 33 zákona o vnitrozemské plavbě
pouze právnická nebo fyzická osoba, která má k tomuto druhu podnikání udělenou koncesi.
Požadavky na provozovatele vodní dopravy jsou národní legislativou nastaveny v souladu
s harmonizovaným právem EU (Směrnice Rady č. 87/540/EHS o přístupu k povolání
dopravce zboží po vodních cestách v národní a mezinárodní dopravě a o vzájemném uznávání
diplomů, osvědčení a dalších dokladů o formální kvalifikaci pro toto povolání).
Domácí provozovatelé vodní dopravy,
 jejichž plavidla jsou vybavena platnými lodními osvědčeními v souladu
s harmonizovanou legislativou EU (směrnice 2009/100/ES ze dne 16. září 2009 o
vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby),

jejichž vůdcové plavidel jsou vybaveni platnými tuzemskými doklady
v souladu s harmonizovanou legislativou EU (směrnice 1991/672/ES ze dne 16.
prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro
přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách a směrnice 96/50/ES
ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení
vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve
Společenství), respektive v souladu s bilaterální Dohodou uzavřenou mezi MD ČR a
Centrální komisí pro plavbu na Rýně v oblasti průkazů způsobilosti vůdce plavidla a
k vedení plavidla pomocí radaru, s multilaterální dohodou o vzájemném uznávání
plaveckých služebních knížek uzavřenou mezi Centrální komisí pro plavbu na Rýně a
Rakouskem, ČR, Slovenskem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem a Bulharskem a
s bilaterální Dohodou uzavřenou mezi MD ČR a Centrální komisí pro plavbu na Rýně
o vzájemném uznávání kvalifikace lodník získané absolvováním odborného vzdělání
jako doplnění dohody o vzájemném uznávání plaveckých služebních knížek 5), mohou
volně plout a poskytovat své služby na vodních cestách EU v rámci exportu/importu,
třetizemních přeprav mimo ČR i kabotáže (viz také poznámka pod čarou č. 1).

2.1.6 Navazující síť vodních cest v zahraničí
Prostřednictvím labské vodní cesty je tuzemská síť vodních cest napojena na hustou síť
západoevropských vodních cest SRN, Belgie, Holandska, Nizozemska, Francie či Švýcarska
včetně námořních přístavů. Nejčastěji najížděnými námořními přístavy jsou Hamburk,
Amsterdam, Rotterdam, Antwerpy a Brémy a vnitrozemskými přístavy Magdeburg,
Drážďany, Riesa, Aken, a další.

5

) Vzájemné uznávání průkazů odborné způsobilosti členů posádky plavidla – kapitánů I, třídy a vzájemné
uznávání vzdělávacích programů člena posádky „lodník“ mezi tzv. Rýnskou oblastí a dalšími státy je řešeno
na základě společné iniciativy Centrální komise pro plavbu na Rýně a jednotlivých členských států EU mimo
Rýnskou oblast prostřednictvím bilaterálních dohod. Dále je uzavřena multilaterální dohoda mezi Centrální
komisí pro plavbu na Rýně a příslušnými orgány státní správy uvedených států o vzájemném uznávání
plaveckých služebních knížek. Zvláštní režim uznávání plavebních dokladů (které nespadají do
harmonizované úpravy práva EU) je dále upraven mezi ČR a SRN pro plavbu na vnitrozemských vodních
cestách SRN kromě Rýna.
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Z České republiky je dosažitelná prostřednictvím propojení Rýn-Mohan-Dunaj i dunajská
vodní cesta a prostřednictvím labsko-havolského kanálu i polské vodní cesty. Tuzemští
zákazníci poptávají přepravy vodní dopravou i do těchto destinací, avšak s ohledem na
obtížné zpětné vytížení plavidel při těchto přepravách nejsou prozatím ekonomicky návratné.
Obrázek 9 – navazující síť vodních cest v Evropě
Hlavní síť vnitrozemských vodních cest a přístavů dle nařízení č. 1315/2013/EU o hlavních směrech Unie pro
rozvoj transevropské dopravní sítě

Zdroj: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013/EU ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech
Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU

Zcela klíčová pro fungující systém vodní dopravy v ČR je splavnost Labe na území Německa,
a to zejména do Magdeburku, ze kterého lze prostřednictvím aquaduktu v blízkosti
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Magdeburku najíždět na západoevropské vodní cesty. Splavnost německé části Labe v celém
úseku je pak důležitá pro nejkratší dosažení klíčového námořního přístavu pro českou
republiku Hamburku (viz část 2.b.i.1.). V této věci existuje „Společné prohlášení úmyslu o
spolupráci a dopravních cílech a opatřeních na labské vodní cestě až do plavebního stupně
Geesthacht u Hamburku mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, výstavby a bydlení Spolkové
republiky Německo a Ministerstvem dopravy České republiky“, uzavřené v roce 2006. I když
tento dokument má doporučující charakter, německá strana průběžně realizuje dílčí opatření
vedoucí k postupnému zajištění dohodnutých parametrů labské vodní cesty. Cíle uvedené ve
„Společném prohlášení“ byly potvrzeny dopisem kancléřky Angely Merkelové ze dne 6. 6. 2011 a
dopisem Spolkového ministerstva dopravy, výstavby a rozvoje měst ze dne 28. 3. 2012. Díky
skutečnosti, že přírodní podmínky Labe v SRN nejsou srovnatelné s podmínkami v ČR (v SRN má
Labe promilový spád, v ČR o řád vyšší, v SRN písčité dno, v ČR kamenité dno), počítá se v SRN
pouze s regulačními úpravami bez potřeby kanalizovaných úseků. Pro Spolkovou republiku Německo
je i nadále řeka Labe významnou tepnou nákladní vodní dopravy a bude i nadále pokračovat ve
zlepšování splavnosti opatřeními pro údržbu na německé straně. Současně je v SRN zpracováván
strategický dokument „Celková koncepce Labe“, jehož cílem je stanovit další postup v rozvoji Labe
s tím, že budou respektovány základní požadavky pro zajištění dopravní funkce, vodohospodářských
aspektů, turismu, energetiky i ochrany životního prostředí.

Na základě úkolu z Dopravní politiky ČR 2014 – 2020 (kapitola 4.2.2) v návaznosti na toto
společné prohlášení bude ČR usilovat o uzavření závazné mezinárodní dohody o řece Labi
mezi ČR a SRN založenou na principech hospodářského partnerství.

2.2 Osobní vodní doprava
Provozovat osobní vodní dopravu může ve smyslu § 33 zákona o vnitrozemské plavbě pouze
právnická nebo fyzická osoba, která má k tomuto druhu podnikání udělenou koncesi. Osobní
vodní doprava je v ČR s ohledem na platnou právní regulaci provozována ve dvou základních
formách, a to jako veřejná vodní doprava (§ 35 zákona o vnitrozemské plavbě) a jako
neveřejná vodní doprava.
Při provozování veřejné vodní dopravy je její provozovatel povinen přepravit za sjednanou
cenu osobu, která o to požádá, a přijmout k přepravě zásilku za sjednanou cenu, jsou-li
splněny smluvní přepravní podmínky a nebrání-li mu v tom provozní podmínky. Provozovatel
veřejné vodní dopravy je dále povinen před zahájením provozu zveřejnit v Obchodním
věstníku smluvní přepravní podmínky, za nichž bude veřejnou dopravu provozovat, jízdní
řád, tarif, den zahájení provozu a rozsah bezbariérovosti.
Osobní vodní doprava je v ČR provozována jak v systému dopravní obslužnosti, tak i jako
atraktivní cíl pro turistický ruch. Domácí provozovatelé osobní vodní dopravy působí
primárně na domácím trhu a pouze výjimečně realizují přeshraniční přepravy.
Stav infrastruktury pro osobní vodní dopravu (rekreační plavbu) ve srovnání s infrastrukturou
nákladní vodní dopravy je v zásadě vyhovující v tom smyslu, že neexistuje tak zásadní
nedostatečnost, která by výrazně omezovala komplexní využití navazující infrastruktury. I
v této oblasti jsou však připravovány významné infrastrukturní projekty, které umožní
efektivní využití již v minulosti realizovaných investic. Zejména se jedná o možnost průběžné
plavby a plnohodnotné využití vodních ploch přehrad Slapy a Orlík pro vodní dopravu s
možností doplutí až do Českých Budějovic (lodní zdvihadla Orlík a Slapy) s tím, že dojde
k napojení velkého počtu jihočeských a středočeských turistických destinací na evropskou síť
vodních cest, prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec „Baťův kanál“ o úsek
Hodonín – soutok Morava/Dyje či zlepšení kapacitních problémů na vodní cestě v Praze
(plavební komora Praha – Staré Město). Řešeny budou i kapacitní nedostatky přístavní
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infrastruktury.
2.2.1 Osobní vodní doprava v systému dopravní obslužnosti
V rámci zabezpečování dopravní obslužnosti zejména přívozy, ale další druhy přepravy
vodní dopravou, dokážou u velkých vodních toků výrazně zkrátit cestovní doby (zejména na
dolním Labi a na střední a dolní Vltavě, kde je počet mostů ve srovnání s poptávkou po
přepravě relativně malý). Vodní doprava může být i doplňkem Městské hromadné dopravy ve
velkých aglomeracích (aktuálně v Praze a Brně).
Klíčový vnitrostátní právní předpis v této oblasti - zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů uvádí, že na postup při zajišťování
veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě se ustanovení tohoto zákona
použijí přiměřeně.
2.2.2 Osobní vodní doprava pro rekreační účely/vyhlídkové plavby
Vodní turistika je atraktivní specifickou oblastí turistického ruchu. Vodní turistika je
celosvětovým fenoménem zaštítěným EHK OSN. Význam ČR a další potenciál rozvoje v této
oblasti je mimořádný. Máme velmi vysoký rekreační potenciál krajiny ve vazbě na síť
vodních cest, který je již v současnosti předmětem zájmu z řady evropských zemí,
připojených na síť vodních cest. Sportovní aktivity na vodě, dovolená v přírodě u vody,
poznávání přírodních a kulturněhistorických hodnot regionů je samozřejmým efektem toho,
že vodní toky protékají místy s historickými památkami - urbanizace území byla na vodních
tocích do značné míry závislá. Zejména trasa plavby po řece Vltavě zasluhuje zvýšenou
pozornost z hlediska rekreačního využití pro možnost průběžné plavby a využití vodních
ploch přehrad Slapy a Orlík s možností doplutí až do Českých Budějovic a umožnění využití
vysokých krajinných a kulturně historických hodnot území přilehlého k této vodní cestě. Tato
trasa je prioritní z hlediska ČR pro začlenění do mezinárodní sítě rekreačních a turistických
tras. Aktuálně je využíváno 113 km vodní cesty na nádržích Slapy a Orlík, 15 km na nádrži
Hněvkovice a 9 km nové vodní cesty mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou
(bez započítání vltavské vodní cesty, která je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T).
Dlouhodobě roste počet návštěvníků na Baťově kanále na moravsko-slovenském pomezí,
který se podařilo obnovit a od konce 90. let prošel postupnou rekonstrukcí a modernizací,
Image přilehlého regionu se dnes již do značné míry spojuje i s Baťovým kanálem, který se
postupně stává jakousi jednotící osou dalších aktivit včetně přeshraničních. Baťův kanál je
vedený částečně i řekou Moravou od jezu Bělov u Otrokovic až po Sudoměřice na Radějovce
v celkové délce 53 km, splavné jsou i izolované úseky Moravy mezi Hodonínem a Rohatcem
a mezi Bělovem a Kroměříží.
Další rekreační aktivity probíhají na labské vodní cestě, Vltavě směrem k soutoku s Labem
a na izolovaných vodních nádržích.
Od roku 1989 a zejména pak po roce 2002, kdy nabyl účinnosti nový zákon o vodách a
příslušný prováděcí právní předpis (vyhlášky č. 241/2002 Sb.) lze zaznamenat trvale rostoucí
zájem o individuální využití plavidel pro volný čas a sport. Tato legislativa zrušila omezení
provozování rekreační plavby, které platilo od roku 1976. Rekreační plavba je z hlediska
regulace zákona o vnitrozemské plavbě vodní dopravou pro „vlastní potřeby“. Rekreační
plavba je nejčastěji provozována plavidly charakterizovanými zákonem o vnitrozemské
plavbě jako malá plavidla (loď, jejíž délka je méně než 20 m a jejíž objem je méně než 100
m3, malým plavidlem není loď, která je určena k přepravě více než 12 cestujících nebo která
je převozní lodí), případně jinými ovladatelnými plovoucími tělesy. Malá plavidla se dělí na
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malá plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet, malá plavidla s vlastním strojním
pohonem a malá plavidla s plachtou. Plavidlu musí být vydáno platné lodní osvědčení.
Rekreační plavbu s ohledem na charakter rekreace lze dělit na vyhlídkové plavby a
sportovní činnosti. Rekreační plavba může být provozována jak vlastními plavidly, tak i
plavidly půjčenými; zde hrají významnou úlohu půjčovny plavidel. Vést malé plavidlo může
osoba, které je držitelem průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla. V řadě případů je
možné řídit malé plavidlo i bez průkazu odborné způsobilosti6). V současné době je evidováno
více než 11 tisíc malých plavidel podléhajících evidenci, z nichž podstatná část je používána
právě pro volnočasové aktivity. Držitelů průkazu způsobilosti k vedení takovýchto plavidel je
okolo 60 tisíc. Kromě toho další tisíce lidí používají pro zábavu a sport malá plavidla
nepodléhající evidenci, k jejichž vedení není třeba žádný průkaz způsobilosti. Je patrné, že
využívání plavidel pro zábavu, oddech a sport, je významným segmentem vnitrozemské
plavby u nás.
Využívání plavidel k „vyhlídkovým“ účelům
Osobní vodní doprava pro rekreační účely/vyhlídkové plavby) se do značné míry prolínají, a
to s ohledem na vodní cesty, kde jsou tyto aktivity provozovány, společně využívanou
infrastruktura, úzkou vazbu na cestovní ruch a prolínající se socioekonomické přínosy, atd.
Využívání plavidel ke sportovním účelům

Jedná se například o činnosti spočívající v plavbě, při níž dochází ke křížení drah plavidel,
k objíždění řady překážek, ke skokům nad vodní hladinu, k otáčení plavidla kolem jeho osy
nebo k provádění jiných figurálních nebo akrobatických prvků včetně plavby vodních skútrů,
nebo k vlečení vodních lyží či jiného plovoucího předmětu bez vlastního kormidelního
zařízení za plavidlem se spalovacím motorem.
Osobní vodní doprava je atraktivním cílem pro turistický ruch. V České republice se
osobní vodní doprava pro rekreační účely a individuální rekreační plavba, a tím i jejich
infrastruktura (respektive požadavky na tuto infrastrukturu) stále intenzivněji dostávají do
povědomí veřejnosti a orgánů veřejné správy. Rekreační plavba se v ČR aktuálně
nejintenzivněji rozvíjí v oblasti horní a střední Vltavy (3 nově modernizované úseky,
vltavská kaskáda, Praha) a na Baťově kanále. Jihočeský a Středočeský kraj dlouhodobě
podporují dosažení průběžné splavnosti vodního toku Vltavy, na což navazuje řada dalších
velmi zajímavých projektů cestovního ruchu. Na Baťově kanále na moravsko-slovenském
pomezí, který se podařilo obnovit a od konce 90. let prošel postupnou rekonstrukcí a
modernizací, počet návštěvníků plynule roste. Image přilehlého regionu se dnes již do
značné míry spojuje i s Baťovým kanálem, který se postupně stává jakousi jednotící osou
dalších aktivit včetně přeshraničních.
Po roce 2000 se k projektům vnitrozemské vodní dopravy pro rekreační potřeby - vedle
krajů „Baťova kanálu" (Zlínského a Jihomoravského) a vltavské vodní cesty (Jihočeský a
Středočeský kraj), připojují další zajímavé projekty cestovního ruchu. Nové projekty na
využití vodních toků pro rekreační plavbu byly představeny v Moravskoslezském kraji
(konkrétně Ostravsko - dílčí části Odry, Ostravice, Opavy, Olše a Lučiny). Aktivity
podobného charakteru se zintenzivňují i v krajích Královéhradeckém a Pardubickém, další

6

) Vyhláška č. 224/1995 Sb., způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů.
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přístavy/přístaviště pro osobní a rekreační plavidla vznikají, nebo se připravují i v kraji
Ústeckém, případně na izolovaných vodních cestách (vodních nádržích).
Přínosy plavby pro rekreační potřeby můžeme definovat následujícím způsobem:
Přínosy finanční povahy jsou zejména přínosy přímo kvantifikovatelné, jež jsou založeny
na vyhodnocení očekávaných tržeb cestovního ruchu, jež vzniknou v zájmových územích v
důsledku realizace investic. Jde zejména o tržby za ubytování, stravování, nákupy zboží a
služeb (například pronájmy lodí či tržby za rekreační vodní dopravu pravidelnou i
nepravidelnou).
Přínosy nefinanční povahy spočívají především v příspěvku hodnocených investičních
záměrů a zejména pak celého projektu realizace plavby pro rekreační potřeby k odstranění
faktorů limitujících rozvoj cestovního ruchu a podnikání v cílové oblasti. V této souvislosti
jde zejména a konkrétně o prodloužení pobytu turistů a zvýšení jejich útrat v zájmových
územích, využití regionálních center jako významných zdrojů turistů pro zájmová území,
využití vodních toků pro rekreační plavbu jako významnou a perspektivní součást
udržitelného cestovního ruchu, významné posílení povědomí široké odborné i
podnikatelské veřejnosti o rekreačním potenciálu vodních toků, impulsy pro propojování
plavby pro rekreační potřeby a cykloturistiky a vybavení vodních cest drobnou
infrastrukturou pro rekreační plavbu.
Cenné jsou i další nepřímé přínosy vnitrozemské plavby pro rekreační potřeby, zejména
tlak na zlepšení čistoty vod, příspěvek k prevenci depopulace venkova v zájmových
oblastech, zvýšení zájmu o cestovní ruch ve venkovských komunitách a navazujících
služeb, včetně dosud chybějících. Zcela jednoznačně přispívá tato plavba k prodloužení
pobytu turistů v zájmovém území a k zásadní pozitivní změně ve výtěžnosti cestovního
ruchu bez přímé a jednoznačné závislosti na okamžitém dostatku (či spíše nedostatku)
kvalitních ubytovacích kapacit v zájmovém území – rekreační plavba do značné míry
využívá obytné lodě. Existují vazby mezi rekreační plavbou a cyklistickou dopravou. Tyto
vazby jsou ve svém důsledku velmi těsné, jak ukazují příklady ze zahraničí. Kolem
vodních cest využívaných rekreační plavbou vznikají cykloturistické stezky a to ať již
souběžně vedené nebo na ně navazující.
Osobní vodní doprava pro rekreační účely/vyhlídkové plavby a vyhlídková individuální vodní
doprava (viz část 1.c.3. Rekreační plavba) se do značné míry prolínají, a to s ohledem na
vodní cesty, kde jsou tyto aktivity provozovány, společně využívanou infrastruktura, úzkou
vazbu na cestovní ruch a prolínající se socioekonomické přínosy, atd. Východiska a plány
dalšího rozvoje těchto odvětví vodní dopravy jsou proto do značné míry shodná.
Nejvýznamnější oblasti využívání osobní vodní dopravy pro rekreační účely/vyhlídkové
plavby:
Vltava
Oblast Prahy je téměř celoročně vytížena intenzivním provozem plavidel osobní lodní
dopravy. Zde se nachází plavební komora s nejvíce vnímanou nedostatečnou kapacitou, a to
plavební komora Smíchov v Praze. Nejvyšší koncentrace rekreační plavby je dále soustředěna na
nádrže vltavské kaskády. Intenzita rekreačního provozu potom výrazně kolísá v závislosti na počasí.
V měsících květnu, červnu a září se hustota mírně zvyšuje oproti červenci a srpnu, kdy je část plavidel
provozována mimo území České republiky. Na nádržích vltavské kaskády se nachází energetické
vodní dílo Slapy, které je v současné době bez plavebního zařízení (možný převoz plavidel
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s malými rozměry prostřednictvím pozemního mobilního zařízení), energetické plavební
vodní dílo Kamýk s jednolodní plavební komorou o velkém spádu a užitných rozměrech 35 x
6,5 m a energetické vodní dílo Orlík s lodním výtahem pro malá plavidla - lodní zdvihadlo
pro plavidla parametrů třídy I nebylo dokončeno. Od Týna nad Vltavou po České Budějovice
se buduje od roku 2008 nová vodní cesta délky 33 km.
Tabulka 6 Statistika proplavení (přepravy) rekreačních plavidel na vodních dílech Vltavské kaskády
Vltavská kaskáda rok
rekreační plavba
2000
1649
2001
1952
2002
1640
2003
976
2004
2040
2005
2950
2006
3515
2007
3942
2008
4639
2009
4718
2010
5272
2011
5985
2012
9428
2013
5207
2014
9200
Zdroj: Povodí Vltavy, s.p.

Dolní Labe - kanalizovaný úsek
V osobní lodní dopravě a rekreační plavbě přináší zvýšení intenzity plavebního provozu
tradičně letní sezóna. Osobní lodní doprava probíhá aktuálně na trase Litoměřice - Ústí nad
Labem a zpět, druhá trasa je provozována mezi městy Ústí nad Labem a Štětí.
Střední Labe
Provoz rekreační plavby je převážně soustředěn do oblastí Brandýsa nad Labem, Lysé nad
Labem, Poděbrad a Nymburka.
Dolní Labe - regulovaný úsek
Zde je realizována osobní vodní doprava dvěma plavidly jednoho provozovatele, a to mezi
Děčínem a Hřenskem, o víkendech je jízdní řád rozšířen o plavby do Bad Schandau a do
Dráždan.
Baťův kanál:
Dlouhodobá koncentrace Ministerstva dopravy a samosprávy na krajské i obecní úrovni
spočívající zejména v podpoře rozvoje infrastruktury (budování nových přístavišť a
navazujících kapacit navazujících na vodní cestu - ubytovací, sportovní, kulturních a dalších
zážitkové a volnočasové kapacity) přispívají ke zvyšování počtu návštěvníků Baťova kanálu.
V roce 2012 navštívilo Baťův kanál rekordních 80 000 osob (nárůst ve výši 23 % oproti roku
2011, 65 000 návštěvníků). Současně se zvyšuje počet rekreantů i u vícedenních pobytů na
kajutových lodích a hausbótech (rok 2012 - 4 000 osob, rok 2011 3 000 osob). Vodní cesta
Baťův kanál tvořená plavebním kanálem Otrokovice - Rohatec a vodní cestou vedenou řekou
Moravou je vhodná jen pro rekreační plavbu třídy 0., a to v úseku od jezu Bělov u Otrokovic
až po Sudoměřice na Radějovce v celkové délce cca 52,8 km. Dále je izolovaně splavná
Morava mezi Hodonínem a Rohatcem. Potenciální délka vodní cesty po prodloužení do
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Hodonína a Kroměříže je až 72,3 km. Plavidla využívají rozměr plavebních komor 38,5 x 5,3
m, hloubky do 1,5 m a podjezdné výšky cca 3,5 m. Návrhové plavidlo je rozměrů 20 x 5 m a
ponoru 1,2 m. V posledních letech byla investicemi ŘVC ČR a Povodí Moravy, s.p. (včetně
různých dalších dotací) obnovena celá původní vodní cesta, včetně modernizace a
automatizace ovládání plavebních komor a vodohospodářských objektů. Na vodní cestě je
nově vybudována síť 17 moderních veřejných přístavišť a několik dalších, méně vybavených
přístavišť soukromých.
Další vodní cesty:
Hustota provozu na zdrži vodního díla Lipno I se oproti minulým rokům mírně zvyšuje.
Plavidla osobní lodní dopravy jsou využívána převážně pro okružní plavby na nádrži.
Na Máchově jezeře je v letním období v pravidelném provozu osobní lodní doprava.
Na území Moravy zůstává trvale vysoký plavební provoz zejména na Brněnské přehradě, kde je
osobní vodní doprava provozována v rámci systému městské hromadné dopravy.

Pokud jde o další účelové vodní cesty, existuje intenzivnější plavební provoz zejména na
přehradní nádrži Dalešice, Slezská Harta, Nové Mlýny I, Nové Mlýny III, Vranov, Žermanice
a Těrlická přehrada. Pro plavbu vodních skútrů byla využívána štěrkopískovna Náklo a
povolena nová dráha na vodním díle Těrlicko. Na všech těchto uvedených vodních cestách
bylo možné zaznamenat zvýšený provoz zejména v mimopracovní dny.

2.3 Technický stav plavidel
Existuje značný prostor při zvyšování technické úrovně plavidel osobní vodní dopravy v
oblasti environmentálních standardů a v oblasti bezpečnosti a prevence nehod a havárií s
nepříznivými dopady na životní prostředí. V programovém období 2007 – 2013 byla v rámci
dopravní politiky státu shledána potřeba podpořit z veřejných zdrojů modernizaci nákladních
plavidel. V této souvislosti byl Ministerstvem dopravy vyhlášen Program modernizace
plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy na období 2008 – 2013 (schválený Evropskou
komisí - Státní podpora č. N 358/2007). Program byl financován v rámci Operačního
programu Doprava 2007 - 2013 ze zdrojů EU a národního rozpočtu s tím, že příjemci dotace
byli povinni přispět na financování způsobilých výdajů podílem 51 % z vlastních zdrojů.
Aktuálně je cílem pokračovat v modernizaci plavidel i v rámci Operačního programu Doprava
2014 – 2020 s cílem rozšířit okruh modernizací financovaných z tohoto programu.

2.4 Bezpečnost plavebního provozu
Vnitrozemská vodní doprava v ČR obecně (nákladní, osobní i rekreační) vykazuje vysokou
bezpečnost provozu. Přesto však stále existuje prostor pro další dovybavení vodních cest
dalšími objekty pro potřeby zajištění bezpečnosti při využívání dopravních cest za účelem
udržení, respektive další zvyšování úrovně bezpečnosti.
V otázce bezpečnosti plavby hraje významnou úlohu i technický stav plavidel a jejich
modernizace.

2.5 Svoboda plavby/nezpoplatnění vodních cest v ČR
Voda ve vodním toku je v souladu s úpravou zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodu povrchovou, která je
svou povahou věcí nezpůsobilou být předmětem vlastnického práva. Důvodem je skutečnost,
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že povrchová voda není způsobilým předmětem občanskoprávních vztahů s ohledem na její
neovladatelnost. Tato neovladatelnost je způsobena tím, že povrchové vody (u vodních toků
zejména) jsou živlem, jenž je součástí přírodního koloběhu vody a podržují si tento charakter
až do doby, než jsou z tohoto koloběhu odebrány nebo jinak vyloučeny, anebo pokud nejsou
ovládány umělými stavbami (jezy nebo přehrady). Přitom ovladatelnost je neopominutelnou
podmínkou vlastnického práva.
Povrchové vody proto nemohou být součástí ani příslušenstvím pozemků, na nichž se nalézají
a vlastnictví pozemku, jenž tvoří korytu vodního toku, neodvozuje jakékoli právo vlastníka k
vodám vodního toku. Práva k povrchovým a podzemním vodám upravuje proto speciální
zákon - vodní zákon, který dispozici s těmito vodami vyhrazuje státu.
Vodní zákon zakládá princip obecného (svobodného) užívání povrchových vod k plavbě
(vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu) ve smyslu právní úpravy § 7 odst. 1
vodního zákona. Toto ustanovení výslovně uvádí, že k užívání povrchových vod k plavbě
není třeba povolení vodoprávního úřadu.
Plavbou ve smyslu zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), je přitom i stání plavidla na vodní cestě.
Výše uvedený princip obecného užívání povrchových vod k plavbě zahrnuje i bezplatné
užívání povrchových vod k plavbě, respektive bezplatné provozování plavby na vodních
cestách včetně bezplatného stání na těchto vodních cestách.
V minulosti byla na úrovni rezortů dopravy a zemědělství (do působnosti rezortu zemědělství
spadá problematika údržby vodních toků, respektive vodních cest) vedena diskuze o
zpoplatnění užívání zdymadel (respektive jezů a plavebních komor) vůči provozovatelům
plavidel, a to za účelem získání příjmů státního rozpočtu na provoz těchto plavebních
zařízení. Toto zpoplatnění Ministerstvo dopravy odmítlo. Poukazovalo mimo jiné na to, že
s ohledem na infrastrukturní nedostatečnost labsko-vltavské vodní cesty by další finanční
zátěž pro provozovatele nákladní vodní dopravy ještě více snížila konkurenceschopnost
tohoto dopravního oboru. Významné je současně ustanovení článku 2 odst. 2 Dohody mezi
vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o
vnitrozemské vodní dopravě (č. 330/1990 Sb.), které uvádí, že na Labi zůstává dosavadní
plavební praxe nedotčena. Vodní cesta na německé části Labe nepodléhá zpoplatnění.
S ohledem na výše uvedené nemá Ministerstvo dopravy za stávajícího stavu nedobudované
infrastruktury na labsko-vltavské vodní cestě v úmyslu navrhovat zavedení poplatků
v souvislosti s užíváním plavebních zařízení provozovateli plavidel.

2.6 Analýza současného stavu a rozsah infrastruktury vodních
cest
Rámec rozsahu sítě vnitrozemských vodních cest udává zákon č. 114/95 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky. Fakticky to znamená, že v roce
2014 je využíváno z dopravně významných vodních cest 315 km Labsko-Vltavské vodní
cesty transevropské dopravní sítě TEN-T, izolovaných 22 km Labe mezi Přeloučí a
Pardubicemi (rovněž TEN-T), 113 km vodní cesty na nádržích Slapy a Orlík, 15 km na nádrži
Hněvkovice a 28 km nové vodní cesty mezi Českými Budějovicemi a přehradní hrází VD
Hněvkovice. Na Moravě se jedná o Baťův kanál vedený částečně i řekou Moravou od jezu
Bělov u Otrokovic až po Sudoměřice na Radějovce v celkové délce 53 km a izolované
splavné úseky Moravy mezi Hodonínem a Rohatcem a mezi Bělovem a Kroměříží.
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Pozn: Kurzívou jsou označeny parametry, které jsou střednědobým cílem a dosud nejsou
zajištěny. Míra závažnosti nedostatků je hodnocena stupnicí „kritický/zásadní/významný/
střední/neaktuální“.
2.6.1 Základní přednosti stávajícího stavu vodních cest v ČR:
Základní síť Labské a Vltavské vodní cesty je moderní, v zásadě hotová, s parametry
srovnatelnými s evropskými (vodní cesta není a priori nekonkurenceschopná)
 z 560 km vodních cest střednědobého horizontu není splavných 47 km, na 6 místech je
přerušena kontinuita,
 potřebné zvýšení parametrů je pouze lokální, týká se vždy několika objektů
omezujících celé úseky, není nutná souvislá stavební úprava (např. rozšíření koryta
toku),
 plavební komory jsou kromě výjimek díky provedeným rekonstrukcím moderní a
spolehlivé,
 základní parametry sítě TEN-T7 odpovídají třídě Va, omezení u Labe mezi Mělníkem
a Pardubicemi na třídu IV je díky délce plavební komory 85 m (místo 115 m), u
Vltavy je omezení na třídu IV díky šířce plavebních komor 11 m (místo 12). Jedná se
tudíž o parametry v evropském měřítku zcela konkurenceschopné,
 návaznost na vodní cestu v SRN:
V SRN je realizován systematický program zajištění stabilních plavebních podmínek
pomocí regulačních úprav ve smyslu tzv. „Grundsätze für das Fachkonzept der
Unterhaltung der Elbe zwischen Tschechien und Geesthacht“ (Zásady odborné
koncepce udržování Labe mezi Českou republikou a Geesthachtem) z roku 2005.
Cílem je dosažení parametrů zcela kompatibilních s umožněním průjezdu plavidel o
ponoru 1,40 m po 345 dnů v průměrně vodním roce a 2,20 m po polovinu průměrně
vodného roku. Dosažení těchto parametrů ve smyslu „Společného prohlášení úmyslu o
spolupráci a dopravních cílech a opatřeních na labské vodní cestě až do plavebního
stupně Geesthacht u Hamburku mezi ČR a SRN“ z roku 2006 bylo potvrzeno
dopisem kancléřky Angely Merkelové ze dne 6. 6. 2011 a dopisem Spolkového
ministerstva dopravy, výstavby a rozvoje měst ze dne 28. 3. 2012. Na tyto srovnatelné
funkční parametry je navrhována stabilizace plavebních podmínek i v ČR. Od roku
2014 SRN vypracovává dokument „celkový koncept Labe“, který by měl představovat
všeobecný přístup k vodnímu hospodářství a plavbě na Labi, vzniklý na základě
společné práce spolkové, zemské úrovně i nestátních organizací. Tento dokument je
vnitrostátního charakteru SRN, nicméně k oblasti plavby je k diskuzi přizvána rovněž
ČR Dosažení parametrů splavnosti vytýčených v roce 2006 je pro ČR zásadní
premisou zajištění dostupnosti ČR vodní cestou za ekonomických podmínek, kterou
nemůže vnitrostátní dokument SRN zpochybnit. Užité prostředky pro dosažení
plavebních cílů jsou pak výslovně interní věcí SRN.
Díky skutečnosti, že parametry Labe v SRN nejsou srovnatelné s podmínkami v ČR (v
SRN má Labe promilový spád, v ČR o řád vyšší, v SRN písčité dno, v ČR kamenité
dno), lze cílových parametrů v SRN dosáhnout pouze regulačními úpravami, bez
potřeby kanalizovaných úseků.

7

Nařízení č. 1315/2013/EU vyžaduje pro síť TEN-T minimálně IV. plavební třídu.
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 V okolí vodní cesty je fungující průmysl, vodní cesta vede hospodářsky významnými
oblastmi,
 vodní cesta a okolní krajina je díky dynamickému charakteru turisticky atraktivní,
 vodní cesty v ČR nabízí jako jediná dopravní cesta multifunkční využití, rozvoj je
zaměřen na následující pilíře vodní dopravy:
o nákladní doprava, jako nástroj posílení konkurenceschopnosti podnikání a
snížení zátěže pozemní dopravy,
o osobní rekreační doprava, jako nástroj turistického využití vodních cest a
podporu regionálního rozvoje vázaného na vodní cestu,
o souběžné efekty v rámci jiných resortů (vodní hospodářství, zemědělství,
povodňová ochrana, energetika, rekreace apod.).
 Je potřebné vykonat pouze relativně malá opatření a efekt může být významný pro
dosažení střednědobého stavu, kdy bude vodní doprava optimálním způsobem
využitelná, není nutná výstavba ani náročná systematická úprava dlouhých úseků
vodních cest, s novými kanály, řadou vzdouvacích objektu, úprav současných koryt
apod.

2.6.2 Využití sítě vodních cest ve smyslu současného stavu:
Využívání vodní dopravy v České republice není adekvátní příležitostem, které vodní cesty a
ekonomika státu nabízí a očekává. Podrobně se této problematice věnuje „Zpráva o stavu
vnitrozemské vodní dopravy v České republice a možnostech jejího rozvoje“, vzatá na
vědomí usnesením vlády č. 155 ze dne 14. 3. 2012, která uvádí následující aspekty:
„Vodní doprava na Labi se však v České republice, především v posledních deseti letech,
obtížně vyrovnává se specifickým problémem tuzemských vodních cest, kterému nečelí
konkurenční dopravní obory, a to zásadnímu kapacitnímu zúžení v kritickém
čtyřicetikilometrovém úseku Labe od Ústí nad Labem po státní hranici se SRN. Tento úsek
(dolní Labe), závislý na celkové hydrologické a zejména vodohospodářské bilanci v celém
povodí, zásadně znehodnocuje doposud realizovanou infrastrukturu na řece Labi a Vltavě (v
aktuálních cenách cca 160 mld. Kč). V některých letech tak nebylo možné realizovat
mezinárodní vodní dopravu za ekonomických podmínek po více než 200 dnů v kalendářním
roce. Vyjma tohoto kritického úseku existuje v České republice fungující dopravní systém
labsko-vltavské vodní cesty od Chvaletic a Třebenic (Slapská přehrada) po město Ústí nad
Labem, tvořený 31 plavebními stupni, nezávislých na vnějších přírodních podmínkách (cca
260 km). Aby dosud investované prostředky měly smysl, je nutné dobudovat infrastrukturní
stavby Plavební stupeň Děčín a Plavební stupeň Přelouč II. Zachování podmínek pro plavbu
na labské vodní cestě je vyjádřeno i dopisem Spolkové republiky Německo, která České
republice potvrdila, že i po reformě Spolkové správy vodních cest a plavby bude i nadále
dodržovat Společné prohlášení úmyslu o spolupráci a dopravních cílech a opatřeních na
labské vodní cestě až do plavebního stupně Geesthacht u Hamburku z roku 2006. Pro
Spolkovou republiku Německo je i nadále řeka Labe významnou tepnou nákladní vodní
dopravy a bude i nadále pokračovat ve zlepšování splavnosti opatřeními pro údržbu na
německé straně.
Přes veškerou snahu Ministerstva dopravy doposud nevyřešená situace ohledně nedostatečné
plavební infrastruktury na labsko-vltavské vodní cestě a opětovné zhoršení plavebních
podmínek (137 dnů v roce 2006, respektive 177 dnů v roce 2007, 202 dnů v roce 2008 a 152

40

dnů v roce 2009, kdy plavbu nebylo možné provozovat za ekonomických podmínek) vedly k
přesunu větší části domácí flotily plavidel na zahraniční vodní cesty, kde však mají tyto
plavidla horší konkurenční potenciál, a to vzhledem k tomu, že labská flotila byla dlouhodobě
přizpůsobována horším plavebním podmínkám na území České republiky. Období let 2006 a
2007 sice patřilo k rokům s největšími absolutními přepravními výkony domácích dopravců
za posledních 8 let (2 030 tis. tun v roce 2006, respektive 2 214 tis. tun v roce 2007), většina
těchto přeprav se však odehrávala v zahraničí, ať již formou kabotáže (přeprava uvnitř jiné
země) nebo přeshraniční přepravy, u níž počátek ani konec plavby neleží na našem území.“

2.6.3 Nový návrh na rozdělení projektů na infrastruktuře vodních cest dle
funkčních klastrů jako podklad pro aktualizaci Dopravních sektorových
strategií
Labsko-vltavská vodní cesta, část zařazená do sítě TEN-T, je připojena na evropskou síť
vodních cest pouze v Děčíně. Z tohoto specifika je proto nutné vycházet při stanovování
funkčních klastrů. Rovněž parametry plavební třídy musí vycházet z toho, jakým účelům
v nákladní dopravě má tato vodní cesta sloužit. Dle nařízení 1315/2013/EU je minimálním
požadavkem na tuto vodní cestu IV. plavební třída. Koncepce rozvoje této vodní cesty počítá
s plavební třídou Va, avšak s ohledem na „koncový“ charakter této vodní cesty nemusí být
této plavební třídy ani do budoucna dosaženo v celé délce. Pro následující aktualizaci
dokumentu Dopravní sektorové strategie bude potřebné následující rozdělení labsko-vltavské
vodní cesty v TEN-T do klastrů:
1. Labe státní hranice ČR – SRN (pravý břeh) – plavební stupeň Střekov. Důvodem pro
stanovení tohoto klastru je vyřešení spolehlivosti plavebních podmínek na vstupu do
ČR. Tento úsek má zásadní vliv na ekonomické využití celé labsko-vltavské vodní cesty
v ČR. Jedná se jednoznačně o nejzávažnější problém vodních cest v ČR, a proto je
zařazen do samostatného klastru. Nejde přitom pouze o samotný plavební stupeň Děčín,
ale rovněž o vyřešení spolehlivosti vodní cesty mezi Boleticemi a Střekovem.
2. Plavební stupeň Střekov v Ústí nad Labem až po soutok vodního toku Vltavy s vodním
tokem Labe v Mělníku. Úsek má parametry pro plavební třídu Va a má napojení na
významné trimodální terminály v Lovosicích a Mělníce. To je důležité s ohledem na
napojení vodní cesty na ostatní dopravní infrastrukturu až za citlivým územím CHKO
České středohoří, přičemž návazná pozemní doprava nebude negativně ovlivňovat
centra měst Děčín a Ústí n/L.
3. Soutok vodního toku Vltavy s vodním tokem Labe – přístav Kolín. Tento úsek vodní
cesty je zařazen do samostatného klastru, neboť má vysoký potenciál stát se součástí
logistické obsluhy středočeské aglomerace, která je v rámci ČR dominující. Tuto funkci
může plnit již přístav Mělník, případně jiný přístav v prostoru mezi Mělníkem a
Kolínem. Důležitá je vazba na kapacitní silniční komunikace ve směru do Prahy a na
nákladní železniční tah (tzv. pravobřežní trať). Vodní cesta v tomto úseku může rovněž
plnit funkce ve vztahu k automobilovému průmyslu (Škoda auto Mladá Boleslav, TPCA
Kolín).
4. Přístav Kolín – pod jez Přelouč. Jedná se o úsek vodní cesty, který je dnes minimálně
využíván a jeho potenciál souvisí s obsluhou průmyslových podniků v Hradeckopardubické oblasti, a případně ve spolupráci s železniční dopravou jako součást
dálkových přeprav ve směru na Balkán.
5. Jez Přelouč až po konec vzdutí plavebního stupně v Pardubicích. Jde o existující vodní
cestu, jejíž splavnost je přerušena. Potenciál tohoto úseku je shodný s předchozím
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úsekem, resp. je podmíněn existencí přístavu v Pardubicích s dobrým napojením na
průmyslovou aglomeraci, dopravní síť směrem na východ státu a možnosti obsluhy
podniků a terminálu kombinované dopravy přímo v přístavu.
6. Soutok vodního toku Vltavy s vodním tokem Labe až Jiráskův most v Praze. Vodní
cesta přímo napojuje hlavní město, avšak její využitelnost pro obsluhu středočeské
aglomerace je omezená, neboť pod Prahou i nad Prahou vodní cesta prochází údolími,
která jsou špatně dostupná pro navazující dopravu, vyjma několika specifických bodů
(např Kralupy, Praha-Radotín). V samotném hlavním městě jsou možnosti pro nákladní
dopravu omezené, protože není možné zásobovat celou aglomeraci z přístavů
umístěných v blízkosti centra města. Přístav Holešovice v poslední době výstavbou
obytné zóny navíc výrazně zmenšil svou kapacitu a ostatní přístavy (Libeň i Smíchov)
jsou svým zázemím poměrně malé. Vodní cesta v Praze je tak kromě přepravních relací
do přístavu Praha - Radotín využitelná jen omezeně pro případné projekty Citylogistiky
a pro svoz a odvoz materiálů v souvislosti se stavební činností v centru města. Současné
úzké místo, limitující využití pro nákladní dopravu, představují zejména snížené ponory
a podjezdné výšky pod mosty (které jsou limitem i pro osobní lodě) Na úseku se
nachází jediné místo na vodních cestách v ČR s vyčerpanou kapacitou v důsledku
rekreační plavby v centru města.
7. Jiráskův most až přístav Radotín. Jedná se o poslední úsek vltavské vodní cesty
využitelný pro nákladní dopravu, a kde jsou již v současnosti vyjma ponorů dosaženy
parametry vyšší než pro IV. plavební třídu. Významným potenciálem spojeným
s přístavem Radotín je prodloužení mezistátních přeprav z Labe po Vltavě až do tohoto
přístavu s vynikajícím silničním napojením směrem jižním, jihozápadním i
jihovýchodním, kdy by došlo k odlehčení pozemních komunikací kolem a severně od
Prahy.
8. Soutok Vltavy s Berounkou až vodní dílo Slapy. Přestože se jedná o součást sítě TENT, jedná se o úsek, který již není využitelný pro nákladní dopravu, neboť zde není žádná
možnost vybudovat přístav s dostatečným napojením alespoň na silniční infrastrukturu
celostátní sítě. Koncový úsek navíc prochází místy bez průmyslových nebo těžebních
aktivit, takže není důvod o zavedení nákladní dopravy uvažovat. Svým charakterem
tento klastr spadá tedy již do kategorie Vltavské vodní cesty od Slapské přehrady do
Českých Budějovic.

2.6.4 Identifikace úzkých míst na Labsko-vltavské vodní cestě zařazené do
TEN-T
Základní problémy vodní dopravy v ČR:
 není kontinuální vodní cesta (viz nedostatky N1, N2 a N3 DSS2)
o chybí souvislá splavná Labská vodní cesta z SRN do Pardubic
 chybí Plavební stupeň Děčín (nespolehlivost úseku bez jezů) (N2)
 chybí splavnění do Pardubic (faktická průběžnost vodní cesty) (N1)
o v centru Prahy kapacitně přetížená plavební komora Smíchov, která tak
prakticky přerušuje vodní cestu v období velké poptávky po proplavení (některé
segmenty plavby tak nemohou v akceptovatelném čase čekání projet) (N2)
 další omezení v infrastruktuře
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o omezení ponorů na Vltavě na 1,80 m, do Třebenic až 1,20 m, což zásadně
omezuje využitelnost pro nákladní dopravu (efektivnost) a ponor 1,20 m i pro
osobní lodě (pro velké lodě neprůjezdné)
o omezení podjezdné výšky na Vltavě do Prahy pouze na 4,50 m, omezuje
segment osobních lodí a přepravy kontejnerů, včetně potřeby nebezpečných
manipulací při průjezdu)
o chybějící spolehlivé značení některých mostů včetně značení pro plavbu
s pomocí radiolokátoru, chybějící značení křižujících elektrických vedení
o chybějící doplňková síť chráněných míst pro plavidla za povodní, která
nemohou dosáhnout ochranného přístavu (např. díky velké vzdálenosti, potřebě
několika proplavení, rizika nefunkčnosti nebo přetížení plavební komory)
o chybějící nebo nevyhovující čekací stání u plavebních komor. Významný
problém je to zejména u stání pro malá plavidla, jež na mnoha plavebních
komorách chybí, úvazná zařízení nejsou pro malá plavidla vhodná a dochází
k nežádoucí a nebezpečné interakci s velkými plavidly
chybné vnímání vodní dopravy jako zbytečné a nefunkční, u vodních cest jako
nevhodné pro plavbu díky poloze na horních tocích řek, absence náhledu na
multifunkční charakter

Labská vodní cesta




Souvislá dopravně významná využívaná vodní cesta, zahrnující vodní tok Labe od
říčního km 949,1 (2,08 km pod jezem Přelouč) po státní hranici se Spolkovou
republikou Německo říční km 726,6 (celkem 222,5 km),
dopravně významná využívaná vodní cesta, zahrnující vodní tok Labe od říčního km
973,5 (Kunětice) po říční km 951,2 (Přelouč), jež je využívána pro místní plavbu a do
doby výstavby Stupně Přelouč II a souvisejících staveb je izolovanou vodní cestou.

a) Úsek I - říční km 726,6 – 767,48; státní hranice ČR/SRN (pravý břeh) až po plavební
stupeň Střekov v Ústí nad Labem, délky 40,88 km.
Koryto Labe je zde upraveno regulací, vzdouvací objekty nebyly dosud vybudovány.
Plavební hloubky závisí stále na velikosti přirozených průtoků. V závislosti na aktuálních
průtocích zde dochází k poklesům ponorů pod ekonomickou mez plavebního provozu.
Maximální povolené rozměry plavidel odpovídají třídě Va dle Dohody AGN, vydané
Sdělením č.163/1999 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o
hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu, (délka 110 m),
omezeně se mohou plavit sestavy do délky 137 m. Podjezdné výšky pod mosty dosahují 7
m. V posledních letech byla v přístavech realizována výstavba úvazných prvků pro
ochranu plavidel za povodní, která je nyní dostačující. Pro překladní činnost byly
modernizovány přístavní zdi v přístavech Děčín a Ústí nad Labem.

Obrázek 10 – Přehledné schéma Labské vodní cesty – I.úsek
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Návrhové parametry vodní cesty (střednědobé)
Třída: Va
Plavidla: maximální délka 137 m, maximální šířka 11,5 m
Ponor: 140 cm a více po 345 dnů v průměrném roce, 220 cm po 180 dnů v průměrném
roce8Podjezdná výška: 7,0 m trvale
Závady (úzká místa)
Plavební dráha obecně:
-

dlouhodobá přerušení plavebního provozu nebo neefektivní provoz díky ponorům pod
mezí efektivity a nespolehlivosti prognóz, jež má také dopad na nižší využívání
vnitrostátních vodních cest, neboť dopravci díky nespolehlivosti prognóz usilují o co
nejrychlejší proplutí tímto kritickým úsekem po nakládce či před vykládkou a obratem
plavidla:


-

nespolehlivé ponory, klesající pod využitelnou (definovanou) mez (řeší DSS2,
kritický nedostatek)

bezpečnostní rezervy:


chybějící spolehlivé značení elektrických vedení křižující vodní cestu (významný
nedostatek)

b) Úsek II - říční km 767,48 – 837,37; plavební stupeň Střekov v Ústí nad Labem až po
soutok vodního toku Vltavy s vodním tokem Labe v Mělníku, délky 69,89 km.
Plavební podmínky jsou zde stabilně vytvořeny kaskádou plavebních stupňů, povolený
ponor plavidel je 2,0 m. Při průtoku v profilu Mělník 150 m3/s je v úseku Mělník Prosmyky přípustný ponor 2,1 m. Po dokončení rekonstrukcí plavebních komor je nyní v
celém úseku povolen maximální rozměr plavidel dle třídy Va s délkou plavidel až 137 m.
Podjezdné výšky mostů jsou poměrně vysoké, vesměs nad 6 m (kritickým mostem je
Štětí s výškou po většinu roku 6,5 m).

8

kurzívou označen v současnosti nedosažený parametr
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V uplynulých letech došlo k přestavbě velkých plavebních komor a veškeré plavební
komory mají také moderní systémy ovládání a řízení.
V posledních letech byla západní strana bazénu Veřejného přístavu Mělník vybavena
přístavní zdí kontejnerového terminálu s povodňovou ochranou plavidel, dále byly
doplněny vyvazovací prvky chráněného stání v HPK Roudnice n. L. Bezpečnostní rizika
ochrany plavidel za povodní je oblast Lovosic, kde bezpečné stání plavidel není k
dispozici. Nově bylo vybudováno veřejné překladiště v DPK Lovosice a byla
vybudována přístavní zeď ve veřejném přístavu Ústí nad Labem – Vaňov.
Obrázek 11 - Přehledné schéma Labské vodní cesty – II.úsek

Návrhové parametry vodní cesty (střednědobé)
Třída: Va
Plavidla: maximální délka 137 m, maximální šířka 11,5 m
Ponor: 220 cm trvale –
Podjezdná výška: 6,5 m po 345 dnů v průměrném roce
Závady (úzká místa)
-

omezení efektivního plavebního provozu (aktuální po vyřešení stability plavebních
podmínek mezi Střekovem a státní hranicí):



-

omezené ponory pod 220 cm (problematika údržby)
nejsou celoročně dosaženy normové podjezdné výšky 7,0 m (neaktuální
nedostatek)

bezpečnostní rezervy:



chybějící spolehlivé značení elektrických vedení křižující vodní cestu (významný
nedostatek)
chybějící nouzová ochrana plavidel v oblasti Lovosic (významný nedostatek)
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-

rizikovost čekání na proplavení na řece bez čekacích stání:


absence čekacího stání pro návrhová a malá plavidla u plavebních komor Dolní
Beřkovice, nedostatečná čekací stání pro malá plavidla i u dalších plavebních
komor (střední nedostatek)

c) Úsek III - říční km 837,37 – 949,1; soutok vodního toku Vltavy s vodním tokem Labe až
2,08 km pod jez Přelouč, délky 111,73 km.
Plavební podmínky jsou zde stabilně zajištěny, obdobně jako v úseku II, kaskádou
plavebních stupňů. Přípustný ponor plavidel je stanoven na 2,1 m. Problematická situace
je s udržováním plavebních hloubek v přístavu Chvaletice, kde nevhodným tvarem
přístavu dochází k intenzivnímu zanášení. Stabilizace situace vyžaduje systematické
stavební opatření. Maximální rozměry plavidel odpovídají parametrům třídy IV (délka 84
m, šířka 11,5 m).
Do roku 2009 byly postupně kompletně rekonstruovány zdi veškerých plavebních komor
s kamenným ostěním, včetně kompletní modernizace ovládání, elektroinstalace, vázacích
prvků, žebříků, signalizace atd. V roce 2014 byla zahájena potřebná modernizace
vystrojení včetně opravy povrchu betonů na plavební komoře ve Velkém Oseku a sanace
plavební komory v Brandýse nad Labem a včetně dokončení modernizace pohonů a
ovládání těchto plavebních komor.
Nově byla prodloužena vodní cesta v úseku od přístavu Chvaletice pod Přelouč délky 9,5
km, nicméně díky absenci stupně Přelouč II. není prakticky využitelná. Úprava tohoto
úseku byla realizována v rámci splavnění Labe do Pardubic.
Podjezdné výšky po velké rekonstrukci 3 mostů kromě vodních stavů blížících se
zastavení plavby nyní dosahují 5,25 m. Horní plavební kanál Brandýs n. L., přístav
Nymburk a nadjezí Týnec n. L. byly nově vybaveny pro ochranu plavidel za povodní.
Základní soustava chráněných míst pro plavidla za povodní je tak vybudována.
Obrázek 12 - Přehledné schéma Labské vodní cesty – III.úsek

Návrhové parametry vodní cesty (střednědobé)
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Třída: IV
Plavidla: maximální délka 84 m, maximální šířka 11,5 m
Ponor: 220 cm trvale
Podjezdná výška: 5,25 m po 345 dnů v průměrném roce
Závady (úzká místa)
-

neefektivní plavební provoz díky omezením ponorů a nadměrně vysoké náklady na
údržbu plavební dráhy:


-

omezení efektivního plavebního provozu (aktuální po vyřešení stability plavebních
podmínek mezi Střekovem a státní hranicí):


-



provozním

odstávkám,

riziko

nedostatečná spolehlivost provozu plavebních komor, dlouhé provozní odstávky
(v realizaci, zásadní nedostatek)
chybějící nouzová ochrana plavidel (řeší DSS2, střední nedostatek)
chybějící spolehlivé značení elektrických vedení křižující vodní cestu (významný
nedostatek)
Není dobudován komplexní systém označení mostů tyčovými radarovými odražeči
pro plavbu pomocí radiolokátorů (střední nedostatek)

rizikovost čekání na proplavení na řece bez čekacích stání:



-

dlouhým

bezpečnostní rezervy:



-

omezené ponory pod 220 cm (problematika údržby)

omezení realizace přeprav díky
nepředpokládaného přerušení provozu:


-

nestabilní podmínky s udržením ponoru v přístavu Chvaletice (zásadní nedostatek
ve vazbě na splavnění do Pardubic)

absence čekacích stání pro malá plavidla u většiny plavebních komor (významný
nedostatek)
absence čekacích stání u některých plavebních komor (řeší DSS2, střední
nedostatek)

omezená využitelnost stávajících přístavů pro efektivní zapojení do logistických řetězců a
přímých přeprav, limitovaná dostupnost přístavů:


nedostatečný rozvoj přístavních průmyslových zón (řeší DSS2, střední nedostatek)

d) Úsek IV - říční km 951,2 – 973,5; jez Přelouč až po konec vzdutí plavebního stupně v
Pardubicích, délky 22,3 km, není zatím napojen na předcházející úsek vodní cesty.
Parametry mají po dokončení staveb Splavnění Labe do Pardubic odpovídat třídě IV.,
nicméně nyní umožňují pouze lokální dopravu menšími plavidly.
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Obrázek 13 - Přehledné schéma Labské vodní cesty – IV.úsek

Návrhové parametry vodní cesty (střednědobé)
Třída: IV
Plavidla: maximální délka 84 m, maximální šířka 11,5 m, souvislá vodní cesta - cíl DSS2
Ponor: 220 cm trvale
Podjezdná výška: 5,25 m trvale
Závady (úzká místa)
-

neexistence vodní cesty do aglomerace Pardubic jako zdroje a cíle řady přeprav a
dopravního uzlu směrem na severní Moravu, s efektivním dopravním napojením,
degraduje přidanou hodnotu plavby na Labi proti proudu od Mělníka, znemožňuje
zavedení konkurenceschopných vnitrostátních přeprav a do určité míry i omezuje využití
vodní dopravy v mezinárodních přepravách:






-

absence pro plavbu průjezdného stupně Přelouč (řeší DSS2, zásadní nedostatek)
neprůjezdná dolní rejda Srnojedy, nespolehlivá plavební komora včetně čekacích
stání (zásadní nedostatek, neumožňuje průjezdnou vodní cestu pro nákladní
dopravu)
minimální podjezdná výška mostu Valy - Mělice (zásadní nedostatek, neumožňuje
průjezdnou vodní cestu pro nákladní dopravu)
chybějící plavební značení (zásadní nedostatek, neumožňuje průjezdnou vodní
cestu pro nákladní dopravu)
chybějící přístav Pardubice (viz. kapitola přístavy) (zásadní nedostatek,
neumožňuje průjezdnou vodní cestu pro nákladní dopravu)

omezení ponorů ve zdrži Přelouč limituje nakládání plavidel na celé vodní cestě a
degraduje její funkčnost


nedostatečné hloubky (a ponory) v části zdrže Přelouč (zásadní nedostatek)

Vltavská vodní cesta
•

od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně vyústění části
vodního toku Berounky po přístav Radotín,
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a) Úsek I – říční km 0,00 – 54,30; soutok vodního toku Vltavy s vodním tokem Labe až
Jiráskův most v Praze, v délce 54,3 km.
Plavební podmínky jsou zde vytvořeny plavebním kanálem Vraňany-Hořín a soustavou
plavebních stupňů. Povolený ponor dosahuje 1,80 m a plavební komory mají rozměry
odpovídající třídě IV pro plavidla délky 110 m a šířky 10,60 m, mezi Mělníkem a Prahou
– Holešovicemi (do průtoku 200 m3/s) až délky 137 m.
Plavba je omezována zejména sníženým ponorem oproti labské vodní cestě (pouze 180
cm) a podjezdnými výškami pod mosty, které dosahují jen cca 4,5 m.
V oblasti Chvatěrub ve zdrži Miřejovického jezu byla plavební úžina omezující plavbu za
vyšších průtoků v roce 2010 odstraněna. Rovněž úžina Ouholice byla v rámci
protipovodňové ochrany odstraněna. Plavební komory na tomto úseku vodní cesty byly
také v minulých 30 letech rekonstruovány. Zdymadlo Praha-Podbaba bylo
modernizováno výstavbou nové plavební komory, nicméně další komory stáří více než 90
let vykazují i přes provedené rekonstrukce znaky opotřebení a statických poruch.
Přístavy Smíchov a Holešovice byly v minulých letech vybaveny pro ochranu plavidel. U
nábřeží Ed. Beneše v Praze bylo vybudováno stání pro osobní lodě a chráněné místo.
Obrázek 14 - Přehledné schéma Vltavské vodní cesty – I.úsek

Návrhové parametry vodní cesty (střednědobé)
Třída: IV
Plavidla: maximální délka 110 m, 137 m po Prahu Radotín, maximální šířka 10,6 m,
postupně 11,5 m –
Ponor: 220 cm trvale Podjezdná výška: 7,00 m trvale po Prahu – Holešovice, 5,25 m dále po 345 dnů
v průměrném roce
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Závady (úzká místa)
-

omezená konkurenceschopnost nákladní vodní dopravy díky omezeným ponorům,
neefektivní provoz díky ponoru o 30 cm nižšímu než na Labi:


-

omezená průjezdnost lodí výšky nad 4,5 m zásadně omezuje zejména osobní dopravu, ale
limituje také využitelnost pro přepravu nákladů a budoucí uplatnění Vltavy
v mezinárodních přepravách (po stabilizaci plavebních podmínek Labe):


-




provozním

odstávkám,

riziko

nedostatečná spolehlivost provozu plavebních komor, dlouhé provozní odstávky
(střední nedostatek)

omezená šířka plavebních komor pouze 11 m (zejména ohlaví), neumožňující
plavbu lodí šířky 11,5m (neaktuální nedostatek)

omezená využitelnost stávajících přístavů pro efektivní zapojení do logistických řetězců a
přímých přeprav, limitovaná dostupnost přístavů:


-

dlouhým

využitelnost vodní cesty limitovaná šířkou plavidel 10,5 m, plavidla evropského
standardu šířky do 11,5 m nemohou vodní cestu využívat (problém začne být postupně
aktuální po stabilizaci plavebních podmínek Labe):


-

nedostatečná kapacita plavební komory Praha - Smíchov (zásadní nedostatek)

omezení realizace přeprav díky
nepředpokládaného přerušení provozu:


-

chybí označení mostů tyčovými radarovými odražeči pro plavbu pomocí
radiolokátoru a úprava nepřesného značení (významný nedostatek)
chybějící doplňková ochrana plavidel v místech vzdálených od ochranných
přístavů (významný nedostatek)
chybějící spolehlivé značení elektrických vedení křižující vodní cestu (významný
nedostatek)

Omezená propustnost uzlu Praha – Smíchov vede k limitu využitelnosti pro osobní
dopravu, její koncentraci v centru Prahy a nemožnosti zavedení delších linek a většího
využívání malými plavidly:


-

mezené podjezdné výšky po Prahu Holešovice (zásadní nedostatek)

bezpečnostní rezervy:


-

mezený ponor s cílem dosažení 220 cm (významný nedostatek)

nedostatečný rozvoj přístavních průmyslových zón (střední nedostatek)

omezená dostupnost pro servisní služby a tankování PHM (pouze servisní plavidlo ŘVC
ČR mezi stupni Štvanice a Smíchov, neumožňuje obsluhu malých plavidel):


nedostatečná veřejných servisních center pro tankování PHM a odběr odpadů
(významný nedostatek)

b) Úsek II - říční km 54,30 – 91,50; Jiráskův most až vodní dílo Slapy (Třebenice), délky
37,2 km.
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Plavební podmínky na tomto úseku vodní cesty, včetně cca 1,0 km úseku vodního toku
Berounky, odpovídají třídě Va s tím, že jsou využívány jak pro nákladní (přístav v
Radotíně), tak i pro rekreační osobní vodní dopravu až pod vodní dílo Slapy. Omezujícím
faktorem jsou úžiny Zbraslav a Štěchovice9, které limitují ponory pouze na 120 cm,
přičemž průjezd při nízkých i vysokých průtocích je velmi obtížný a zvláště ve
Štěchovicích je ovlivněn provozem přečerpávací vodní elektrárny.
Investicemi Povodí Vltavy s.p. byly v poslední době veškeré technologie plavebních
komor modernizovány.
Obrázek 15 - Přehledné schéma Vltavské vodní cesty – II. úsek

Návrhové parametry vodní cesty (střednědobé)
Třída: Va
Plavidla: maximální délka 110 m, maximální šířka 11,5 m
Ponor: 220 cm po Prahu – Radotín trvale, dále 130 - 180 cm trvale, cílově 220 cm –
Podjezdná výška: 5,25 m po 345 dnů v průměrném roce – mimo rámec DSS2
Závady (úzká místa)
-

omezená konkurenceschopnost nákladní vodní dopravy díky omezeným ponorům,
neefektivní provoz díky ponoru o 30 cm nižšímu než na Labi (relevantní do přístavu
Praha – Radotín), omezení plavby osobních lodí do Třebenic díky plavebním úžinám
s omezenými ponory (pro plavidla nad 1,2 m ponoru neprůjezdné, pro nižší ponory
rizikové):


-

omezení plavby za vyšších průtoků, bezpečnostní riziko:


9

omezený ponor a plavební úžiny (významný nedostatek)
nebezpečný vjezd do horní rejdy Modřany s nízkým limitem zastavení plavby (řeší
DSS2, střední nedostatek)

Obě úžiny jsou dále proti proudu nad přístavem Radotín, a proto se netýkají nákladní dopravy
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-

omezená průjezdnost lodí výšky nad 4,5 m mezi Prahou – Radotínem a Třebenicemi
omezuje osobní dopravu


-

bezpečnostní rezervy:



-

odstranění omezení podjezdné výšky (řeší DSS2, neaktuální nedostatek)
chybějící nouzová ochrana plavidel (ve Štěchovicích) (řeší DSS2, střední
nedostatek)
chybějící spolehlivé značení elektrických vedení křižující vodní cestu (významný
nedostatek)

omezená dostupnost infrastruktury pro překlad nákladů, včetně souvisejícího zázemí



chybí dostatečně vybavený přístav Praha-Radotín (viz. kapitola Přístavy) (řeší
DSS2, střední nedostatek)
nedostatečné zázemí pro citylogistiku (zásadní nedostatek)

2.6.5 Identifikace úzkých míst na vodních cestách mimo síť TEN-T
Vltavská vodní cesta
a) Úsek III - říční km 91,50 – 205 (239,6); Třebenice až Týn nad Vltavou (České
Budějovice)
Úsek od Třebenic, resp. od vodního díla Slapy až po konec vzdutí vodního díla Orlík v Týnu
nad Vltavou, resp. po vodní dílo Hněvkovice byl vybudován v padesátých a šedesátých letech
minulého století jako částečně plavebně nesouvislá vodní cesta pro plavidla o nosnosti do 300
tun. V 90. letech byla splavnost v konci vzdutí vodního díla Orlík stabilizována ponořeným
stupněm Kořensko. Parametry plavební dráhy třídy I. jsou dány maximálním rozměrem
plavidel 44 x 5,5 m a ponorem 220 cm, který v koncích vzdutí nádrží při nižší hladině klesá.
Problémy nastávají pod jezem Kořensko, kde při záklesu hladiny VD Orlík dochází k dalšímu
omezení ponorů. Podjezdná výška je dostatečná, min. 5,25 m, na nádržích více, problematické
je vyznačení mostů a elektrických vedení z pohledu plavby plachetnic.
Na tomto úseku vltavské vodní cesty se nachází energetické vodní dílo Slapy, v současné
době bez plavebního zařízení, energetické plavební vodní dílo Kamýk s jednolodní plavební
komorou o velkém spádu a užitných rozměrech 35 x 6,5 m a energetické vodní dílo Orlík s
lodním výtahem pro malá plavidla. Lodní zdvihadlo pro plavidla parametrů třídy I nebylo
dokončeno.
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Od Týna nad Vltavou po České Budějovice se buduje od roku 2008 nová vodní cesta délky 33
km, v roce 2014 jsou v provozu plavební komory Hluboká n.V. a České Vrbné a využívaná
vodní cesta je v úseku hráz VD Hněvkovice – České Budějovice v délce 28 km, včetně 1
přístavu a 5 veřejných přístavišť.

Obrázek 16 - Přehledné schéma Vltavské vodní cesty – III.úsek
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Návrhové parametry vodní cesty (střednědobé)
Třída: I
Plavidla: maximální délka 44 m, maximální šířka 5,5 m, souvislá vodní cesta
Ponor: 130 cm souvisle, cílově 220 cm
Podjezdná výška: 5,25 m trvale
Závady (úzká místa)
-

neexistence vodní cesty mezi VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou zásadně omezuje
dostupnost vodní cesty do Českých Budějovic pro plavidla z nádrže Orlík (u menších
plavidel i z Prahy) a naopak vodní cesta u Českých Budějovic nemůže sloužit jako
přístup na oblast přehradních nádrží Orlík a Slapy:


-

nesplavnost úseku Týn nad Vltavou – VD Hněvkovice (kritický nedostatek,
v realizaci)

překonání přehradních hrází Slapy a Orlík je vyloučeno pro plavidla šířky nad 3 m a
hmotnosti nad 3,5 t, což neumožňuje průběžnou plavbu nejen osobních lodí, ale také řady
kajutových malých plavidel. Omezena je tak využitelnost a zájmová oblast pro
turistickou plavbu:
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-

rizikovost čekání na proplavení na řece bez čekacích stání, omezení plavby při nižších
hladinách VD Orlík:


-

chybějící síť veřejných stání osobní lodní dopravy (střední nedostatek)

omezená dostupnost veřejných přístavišť pro malá rekreační plavidla omezuje využití pro
turistickou plavbu:


-

chybějící spolehlivé značení elektrických vedení křižující vodní cestu (významný
nedostatek)

omezená dostupnost veřejných přístavišť pro osobní lodě omezuje využití pro
pravidelnou i nepravidelnou plavbu osobních lodí jakéhokoliv provozovatele (k dispozici
jen omezená síť soukromých přístavišť jediného provozovatele, na nové vodní cestě mezi
Hlubokou n.V. a Českými Budějovicemi vybudovány již jsou):


-

plavební úžina Kořensko včetně chybějících čekacích stání u plavební komory
Kořensko (významný nedostatek, v realizaci)

bezpečnostní rezervy:


-

přerušení vodní cesty pro větší plavidla v profilu VD Slapy (zásadní nedostatek)
přerušení vodní cesty pro větší plavidla v profilu VD Orlík včetně lávky Solenice
(zásadní nedostatek)
omezená délka plavební komory Kamýk (aktuální bude po vyřešení průjezdu
profily VD Slapy a VD Orlík, neaktuální nedostatek)

chybějící síť veřejných stání včetně bezpečných sjezdů do vody pro malou
rekreační plavbu (střední nedostatek)

omezená dostupnost pro servisní služby a tankování PHM (pouze soukromá tankovací
stanice PHM Živohošť a servisní centra v rámci nové vodní cesty na VD Hněvkovice a
v Českém Vrbném):


chybějící síť veřejných servisních center pro tankování PHM a odběr odpadů
(významný nedostatek)

Moravská vodní cesta
Vodní cesta Baťův kanál tvořená plavebním kanálem Otrokovice – Rohatec a vodní cestou
vedenou řekou Moravou je vhodná jen pro rekreační plavbu, třídy 0., a to v úseku od jezu
Bělov u Otrokovic až po Sudoměřice na Radějovce v celkové délce cca 52,8 km. Dále je
izolovaně splavná Morava mezi Hodonínem a Rohatcem. Potenciál prodloužení do Hodonína
a Kroměříže je délky až 72,3 km. Plavidla využívají rozměr plavebních komor 38,5 x 5,3 m,
hloubky do 1,5 m a podjezdné výšky cca 3,5 m. Návrhové plavidlo je rozměrů 20 x 5 m a
ponoru 1,2 m. V posledních letech byla investicemi ŘVC ČR a Povodí Moravy, s.p. (včetně
různých dalších dotací) obnovena celá původní vodní cesta, včetně modernizace a
automatizace ovládání plavebních komor a vodohospodářských objektů. Na vodní cestě je
nově vybudována síť 17 veřejných, moderních přístavišť a několik dalších, méně vybavených
přístavišť. Souvislá síť veřejných přístavišť ke krátkodobému stání je tak v zásadě
vybudována, problémem je zaplnění kapacity pro středně a dlouhodobé stání a absence
servisních služeb pro plavidla.
Obrázek 17 - Přehledné schéma vodní cesty Baťův kanál
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Návrhové parametry vodní cesty (střednědobé)
Třída: 0
Plavidla: maximální délka 20 m, maximální šířka 5 m
Ponor: 120 cm
Podjezdná výška: 2,5 – 4 m
Závady (úzká místa)
-

omezená využitelnost okrajových částí vodní cesty (odhad cca ¼ délky na obou koncích)
díky málo atraktivnímu zakončení v Otrokovicích (s omezenou nabídkou jiných aktivit
cestovního ruchu) a ve Skalici (na území SR s relativně slabou dopravní dostupností, na
území ČR v obci Sudoměřice, s omezenou nabídkou jiných aktivit cestovního ruchu):



-

absence spojení do Hodonína (zásadní nedostatek)
absence spojení do Kroměříže (zásadní nedostatek)

limitovaná kapacita střednědobého a dlouhodobého stání plavidel neumožňuje další
rozvoj nabídky, neboť všechny stávající lokality pro stání plavidel jsou naplněny,
v atraktivních lokalitách jsou stání pro návštěvníky obsazena, nejsou dostupná servisní
centra a tankování PHM:
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-

chybějící veřejné stání plavidel v některých lokalitách s příslušným potenciálem,
vyčerpání kapacity u stávajících přístavišť:


-

dokončení sítě veřejných stání (střední nedostatek)

stání plavidel nejsou vybavena k připojení plavidel na elektrickou energii a vodu, tudíž
vyžadují využívání agregátů a nouzových přípojek:


-

chybí přístav v lokalitě Napajedla – Pahrbek a dostatečná kapacita ve Veselí n.M.,
včetně servisních center a tankování PHM (zásadní – významný nedostatek)

absence přípojných míst plavidel na energie a vodu (zásadní nedostatek, v
realizaci)

rizikovost čekání na proplavení na řece bez čekacích stání:


absence čekacích stání v rejdách plavebních komor (významný nedostatek)

2.6.6 Zajištění údržby vodních cest
Současný způsob zajišťování oprav, údržby a provozu vodních cest v oblasti infrastruktury
sloužící vodní dopravě vychází z rozdělení kompetenci daného usnesení vlády č. 635 z roku
199610. Toto usnesení vlády rozdělilo kompetence za realizaci i financování nové výstavby a
modernizace vodních cest na resort dopravy a opravy, údržbu a provoz na resort zemědělství.
Pro financování oprav, údržby a provozu bylo stanoveno vyčlenění samostatné položky
v rozpočtu kapitoly zemědělství státního rozpočtu. Legislativně tuto problematiku upravil jak
zákon č. 114/1995 Sb.11, o vnitrozemské plavbě vymezující pozici tzv. správce vodní cesty,
jímž je správce vodního toku nebo majitel infrastruktury. Zákon č.254/2001 Sb., o vodách
(vodní zákon), definoval jako jedno z užívání vod plavbu, jež správce vodního toku je v rámci
své činnosti povinen zabezpečovat.
Financování oprav, údržby a provozu vodních cest z kapitoly státního rozpočtu resortu
zemědělství bylo účinné v období několika let, dosahovalo výše až 100 mil. Kč Kč/rok,
později tato kapitola nebyla finančně naplňována až byla v rámci kompetencí Ministerstva
zemědělství zrušena. Od této doby je financování nákladů správců povodí v podobě s.p.
Povodí spojených s provozem a údržbou vodních cest zabezpečováno z vlastních zdrojů
státních podniků. Vlastní zdroje státních podniků představuje primárně výběr poplatků za
odběr surové vody z vodních toků a za vypouštění odpadních vod, doplňkově vlastní
obchodní činnost. Tyto zdroje ale dle názoru Ministerstva zemědělství i s.p. Povodí na provoz
obecně nepostačují. Podle uplatňovaných právních výkladů sporů s odběrateli surové vody
ohledně výše poplatků by výnosy z těchto odběrů neměly být na provoz vodní cesty
věnovány, ale jsou určeny jen na vodohospodářské účely. Za této situace dochází
k omezování výdajů s.p. Povodí na provoz dopravně významných vodních cest.
Současné hlavní problémy v údržbě vodních cest:
10

Usnesení vlády č. 635 z 11. prosince 1996 k financování programu rozvoje vodní dopravy v České republice
do roku 2005, kde se mj. ukládá jednat s Německem o koordinovaném zlepšování plavebních podmínek na Labi,
s Polskem o společném splavnění Odry, se Slovenskem a Rakouskem o společné přípravě splavnění dolního
toku Moravy a zajistit ochranu území pro Dunaj-Odra-Labe
11
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (ve znění pozdějších předpisů), především vrátil výstavbu
vodních cest do kompetence ministerstva dopravy, když v §4 stanovil: „Působnost v oblasti péče o rozvoj
vodních cest dopravně významných a jejich modernizaci vykonává Ministerstvo dopravy v dohodě s ústředním
vodohospodářským orgánem. V této působnosti uplatňuje též stanoviska k politice územního rozvoje a k územně
plánovací dokumentaci. Tato stanoviska nejsou správním rozhodnutím.“
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-

financování oprav, údržby a provozu v rámci vodního hospodářství není stabilně funkční,
díky nedostatku finančních zdrojů se úkony ze strany s.p. povodí odkládají a omezuje se
režim provozu. Financování ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství není
mandatorním výdajem, tudíž dochází k jejich nenaplňování, zdroje z poplatku za surovou
vodu nejsou dostačující, problematické je zařazeni plavby mezi vodohospodářské
aktivity,

-

není důsledně uplatňován systém pravidelné údržby, díky nedostatku finančních
prostředků plavební dráha není systematicky udržována,

-

kvůli nedostatku finančních prostředků nedochází ke koncentraci oprav na více objektech
zároveň, vyskytují se dlouhé opakované odstávky plavebních komor na odstranění
poruch,

-

krátké provozní doby plavebních komor, problémy během koordinace proplavování
plavidel (dlouhé čekací doby malých plavidel na proplavování, čekání na proplavování
v době, kdy obsluha plavebních komor vykonává jinou práci),

-

zajištění rychlého obnovování plavební dráhy po povodních (po povodních 2013 se
omezený provoz zajistil až po 2-4 měsících, parametry před povodní nebyly zajištěny ani
po 12 měsících od povodně, přičemž škody spočívaly jen v zanesení koryta nánosy,
zahájení a dokončení údržbových prací se odložilo až o několik měsíců také z důvodů
potřeby získání speciálních povolení z titulu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů),

-

zajištění systému bourání ledů v ochranných přístavech a plavebních kanálech v období
na konci zámrazy pro efektivní zkrácení období přerušení plavby,

-

kvůli slabému přenosu informací o polohách plavidel není využíván potenciál pro
omezení čekacích dob a vyšší efektivitu obsluhy plavebních komor,

-

údržbu zajišťují jednoúčelové stroje a plavidla stáří více než 30 let, s vysokými
provozními náklady, nevyužívá se potenciál možností víceúčelové techniky a jejího
efektivního rozmístění (minimalizace dojezdových dob).

Z analýzy současného stavu vyplývá, že klíčové problémy současného stavu zabezpečování
provozu a údržby vodních cest, které vedou k omezování podmínek pro vodní dopravu a do
určité míry přispívají k nízkému využívání vodních cest, jsou spjaty s nedostatečnými
finančními zdroji, resp. nezajištěním systematického financování průběžných oprav, údržby a
provozu, jež bude zároveň efektivně využívána. Současná nestabilita vede nejen
k nezajišťování provozních parametrů a omezování uživatelů, ale také k neefektivnímu
vykonávání současné údržby a provozování. Z tohoto pohledu je nutné při hledání
optimálního řešení postupovat nejprve od zabezpečení finančního modelu po model
organizační, jež bude zabezpečovat efektivní využívání finančních zdrojů a naplňování
provozních cílů vodní dopravy.

2.6.7 Financování údržby vodních cest
Financování prostřednictvím Vodního hospodářství
Vodní hospodářství je v České republice přímo závislé na finanční podpoře státního rozpočtu.
Vlastní zdroje sektoru představují pouze příjmy generované výrobou elektrické energie
malých vodních elektráren ve vlastnictví s.p. Povodí, případně jiných správců vodních toků.
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Ostatní příjmy představují zákonem garantované finanční platby za služby v rámci
přerozdělení příjmů státního rozpočtu (např. odběry povrchové vody) nebo státní subvence
prostřednictvím účelově vytvořených střednědobých nebo operativních krátkodobých
dotačních programů. Zde se však částečně projevuje nesystémovost v sektoru, a to jednak
v členění a rolích jednotlivých provozně-správních organizací a také ve sdílení kompetencí
v oblasti VODA více resorty, které takto působí jako ústřední vodoprávní úřady. Poplatky
jsou vymezeny ustanovením hlavy X zákona č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění a
člení se podle charakteru/typu na odběry povrchových vod, odběry podzemních vod a
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních.
Přímou vazbu na vodní dopravu má jen zpoplatnění odběrů povrchových vod, a to na základě
platné zákonné úpravy §101 a §102 vodního zákona, která na rozdíl od ostatních poplatků
tvořících příjem státního rozpočtu přímo určuje účel vybraných prostředků jako „platba k
úhradě správy vodních toků a správy povodí a úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu“.
Vodní zákon stanoví, že ten, kdo odebírá povrchovou vodu z vodního toku, je povinen hradit
platbu k úhradě správy vodních toků a u odběrů povrchové vody z významných vodních toků
a z ostatních povrchových vod také k úhradě správy povodí, podle účelu užití odebrané
povrchové vody v jednotkové výši v Kč/m3 podle skutečně odebraného množství povrchové
vody. Oprávněnými k příjmu/vybírání poplatků za odběry povrchové vody jsou správci
povodí.
Stát může podle §102 vodního zákona poskytnout finanční prostředky k úhradě výdajů na
opatření ve veřejném zájmu, zejména pro obnovu a provoz vodních cest, Finanční prostředky
na opatření ve veřejném zájmu poskytuje stát správcům povodí, České inspekci životního
prostředí, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl a pověřeným odborným subjektům
a jiným fyzickým a právnickým osobám; na finanční prostředky není právní nárok.
Závazná pravidla poskytování finančních prostředků a způsobu kontroly jejich užití jsou
přílohou státního rozpočtu, připravují se každoročně a stanovuje je vláda:
-

rozhodování o financování jednotlivých aktivit ve vazbě na vody je spojeno s oprávněním
jednotlivých kompetencí a rolemi jednotlivých ústředních vodoprávních úřadů. Sdílení
kompetencí a jejich frakcionalizace je pro systémovost a účelnost financování opatření
v oblasti vod překážkou.

-

existuje rozdílnost pojetí správy jednotlivých finančních zdrojů v rámci kapitol rozpočtu
jednotlivých resortů (fond, dotace, výdaj kapitoly…)

S ohledem na skutečnost, že vnitřní finanční zdroje vodního hospodářství (tj. příjmy správců
povodí) v podobě poplatků za odběr surové vody a vlastní ekonomické činnosti nedosahují
ani pro účely plnění úloh vodního hospodářství mimo plavby (dle tvrzení správců povodí i
Ministerstva zemědělství jako jejich zřizovatele), není reálné dlouhodobé systematické
financování z těchto zdrojů. Reálnou formou tak je soustavná dotace ze státního rozpočtu do
provozu a údržby vodních cest ve smyslu usnesení vlády č. 635 z roku 1996, která by byla
směřována správcům povodí. Tento de facto současný model ale není prakticky naplňován,
kdy z pohledu kompetencí není pro resort zemědělství zabezpečení dobrých podmínek pro
vodní dopravu významné.
Financování prostřednictvím SFDI
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, který tomuto Fondu mj.
ukládá zajišťovat „financování výstavby a modernizace dopravně významných
vnitrozemských vodních cest“. Fond umožňuje stabilitu dlouhodobého financování dopravní
infrastruktury, nicméně jen dílčí, protože jeho rozpočet každoročně schvaluje Sněmovna
Parlamentu ČR, podobně jako státní rozpočet – nicméně na základě dlouhodobého výhledu.
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SFDI v rámci svých kompetencí daných § 2 odst. 1 zajišťuje v případě silniční a železniční
infrastruktury rovněž financování oprav a údržby silnic, dálnic a drah, nicméně u vodních cest
nikoliv. Ze systematického pohledu je cestou umožnit doplněním § 2 odst. 1 písm. d)
financování oprav, údržby a správy dopravně významných vnitrozemských vodních cest.
Důležitým aspektem tohoto modelu je ale rozdělení kompetencí za údržbu a provoz vlastních
vodních cest, jež je v režimu správců povodí, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo
zemědělství. Ministerstvo dopravy, jako věcně zodpovědné za činnost SFDI, ale nemá žádné
řídící pravomoci na správce povodí, vyjma role plavebního úřadu (Státní plavební správy).
Dozor a výkon „vymáhání“ zajišťování údržby z pozice plavebního úřadu ale není účinný,
neboť jedinou pravomocí je správní řízení. Na vlastní řízení údržby a provozování nemá de
facto žádný vliv.
Alternativní pojetí financování
Významným aspektem financování je alternativa zavedení poplatků za využití vodní cesty
formou mýta. Ministerstvo dopravy tuto problematiku prověřovalo a pro současnou situaci,
resp. pro období do roku 2020, by zavedení nebylo efektivní a naopak by zhoršilo pozici
vnitrozemské vodní dopravy na dopravním trhu. Důvody jsou následující:
1) V zahraničí je zpoplatněno užití některých tzv. umělých vodních cest (průplavů, kanálů
a kanalizovaných vodních toků), a to na bázi poplatku za proplavení plavební komorou
nebo za kilometr jízdy (obvyklé u kanálů). Výše zpoplatnění je různá a vychází
převážně z dopravní politiky státu, nikoliv z nákladovosti dané vodní cesty.
2) Na Labi je historicky dodržován princip svobodné nezpoplatněné plavby, a to jak na
území ČR, tak i SRN.
3) V České republice je zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v § 7 užívání povrchových
vod k plavbě zahrnuto mezi obecné užití vod, které je bezplatné. Poplatky za použití
vodní cesty nejsou vybírány ani se neplatí za průjezdy zdymadly. Tržby přímo
související s použitím vodní cesty jsou tedy nulové.
4) Při dosavadních intenzitách provozu a nastavení výše mýtného srovnatelně jako v EU
(tj. zpoplatnění jen přepravy nákladů, neboť osobní lodě i malá plavidla jsou obvykle ze
zpoplatnění osvobozena apod.) by výnos z mýtného kryl jen menší část provozních
nákladů, nezanedbatelné jsou nároky transakčních nákladů
Výpočet analogický pro sazby na vodní cestě Mohan – Dunaj:
 Střední výše sazeb 0,5 €-centů/tkm
 Přepravní výkon 2012 (dle ročenky dopravy) 31 mil. tkm (vnitrostátní 6 mil.
tkm, přeshraniční 25 mil. tkm při průměrně 60 km na území ČR)
 Výsledná odpovídající výše výnosů mýta 4 340 000 Kč
5) díky nestabilním plavebním podmínkám a omezením na síti vodních cest by byla
konkurenční pozice vnitrozemské vodní dopravy aplikací mýtného významně narušena
6) Významné je současně ustanovení článku 2 odst. 2 Dohody mezi vládou
Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o
vnitrozemské vodní dopravě (č. 330/1990 Sb.), které uvádí, že na Labi zůstává
dosavadní plavební praxe nedotčena. Vodní cesta na německé části Labe nepodléhá
zpoplatnění. Jedná se tak o vynutitelný obyčej, který je platný i po přistoupení ČR k EU.
Jednou z variant přístupu je rovněž uplatnění modelu Public private partnership (partnerství
veřejného a soukromého sektoru - PPP). Podrobná analýza byla provedena pro modelový

60

projekt Plavebního stupně Děčín, jako vzorový multifunkční projekt. Výsledkem analýzy jsou
následující základní závěry:
-

financování projektu přímo uživateli vodní dopravy není možné, ani jiné finanční příjmy
z oblasti vodní dopravy nejsou reálně k dispozici, které by mohly financovat realizaci
projektu

-

atraktivní je zapojení malé vodní elektrárny formou koncesního kontraktu, kdy partner
investující a po určitou dobu provozující vodní elektrárnu přispívá i na výstavbu
zdymadla (jez s plavební komorou)

-

financování stavby zdymadla (jezu a plavební komory) formou PPP jako platba za
dostupnost nebo šedé mýto je pro stát finančně velmi nákladná a znamená významné
zvýšení konečné ceny, aniž by byla odpovídající pravděpodobnost dosažení úspor
privátním partnerem.

-

jako velmi vhodné se jeví zapojení spolufinancování z fondů EU

Z těchto důvodů je momentálně model PPP aplikovatelný při výstavbě klíčových
infrastrukturních staveb na labsko vltavské vodní cestě výhradně v rámci zapojení současně
budovaných malých vodních elektráren, při zachování efektivnosti vynaložení státních
prostředků. Problémem je dosavadní právní režim a historická situace v režimu nakládání
s vodami, kdy v případě stávajícího vzdouvacího objektu, jehož spád využívá soukromá vodní
elektrárna, je právo na využití vody nevypověditelné ani nijak neměnitelné a nelze jej ani
zpoplatnit. Tudíž režim PPP s vodní elektrárnou lze použít pouze na nových vzdouvacích
objektech budovaných pro účely plavby (ze strategických staveb výhradně Plavební stupeň
Děčín). Model PPP u staveb základní infrastruktury vnitrozemských vodních cest (zdymadla,
plavební kanály a průplavy) představuje velmi ojedinělé a vždy specifické a originální řešení.
Níže jsou popsány příklady aplikací v Evropě známé Ředitelství vodních cest ČR.

2.7 Přístavy
Vstupem pro návrh systematických a efektivních opatření pro zlepšení situace přístavů musí
být přehledná a strukturovaná analýza současné situace. Upřesnění definice „Přístavů“, jimiž
se kapitola h. zabývá, je následující: Přístavy, přístaviště, překladiště a stání plavidel, zde
dochází k nakládce a vykládce zboží nebo nástupu a výstupu osob nebo uskutečňování
servisních služeb pro plavidla. Pokud není v textu uvedeno jinak, za Přístav se považuje nejen
přístav, ale také překladiště, přístaviště a stání plavidel zajišťující přístavní služby.
Tato kapitola se nezabývá:
-

stáními plavidel (vývaziště, kotviště), kde dochází k pouhému čekání plavidel během
přerušení cesty bez jakékoliv interakce s okolím

-

soukromá stání plavidel čistě individuálního charakteru jednotlivých provozovatelů, bez
existence veřejného zájmu

-

ochranné přístavy a stání plavidel pro ochranu plavidel při zastaveném plavebním
provozu, jimž se věnuje kapitola 4b a 4d a mají minimální interakci s okolím (funkce je
zabezpečení liniového provozu vodní cesty)

-

přívozy plnícími funkci spojení pozemní dopravy na dvou březích
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Přístavy tak představují body styku vodní dopravy s dopravou pozemní nebo s podnikatelskou
činností na břehu, využívající zboží či osoby dopravované vodní dopravou. V zásadě se tak
jedná o analogii železničních stanic na dráze.
Analýza prostorové lokalizace a funkčních parametrů přístavů je založena na samostatném
posouzení následujících kategorií přístavů a přístavních funkcí, které mají svá specifika a
jejich společné hodnocení by bylo zavádějící (byť v řadě přístavů je plněno více kategorií
funkcí):
-

nákladní doprava (přeprava nákladů nákladními loděmi či sestavami plavidel)

-

osobní a rekreační doprava (doprava osob osobními loděmi nebo malými rekreačními
plavidly převážně za účelem rekreace a turistiky)

-

společné servisní služby plavidlům (zásobování plavidel včetně PHM, odběr odpadů,
opravy a údržba)

2.7.1 Nákladní přístavy
Pro systematičnost práce Dopravní sektorové strategie vymezila následující clustery
s nosnými projekty:
-

Modernizace středního Labe (Mělník – Pardubice):

-

Veřejný přístav Pardubice

-

Nové obchodní přístavy na Labi (Nymburk, Lázně Toušeň apod.)

Pro další hodnocení nutno rozlišit charakter přístavů v ČR podle následujících kategorií:
-

tzv. veřejné přístavy dle zákona č. 114/1995 Sb., což jsou přístavy, které by měly tvořit
páteřní síť, musí poskytovat přístavní služby všem uživatelům za veřejně publikovaných
podmínek. Specifikem ale je, že až na jedinou výjimku (Lovosice – dolní plavební
kanál, v majetku ČR, ve správě Ředitelství vodních cest ČR) jsou pozemní části
přístavů v majetku soukromých subjektů, jež jsou zároveň provozovateli těchto přístavů
a poskytují přístavní služby, vodní části přístavů jsou v majetku ČR a udržují je s.p.
povodí

-

ostatní přístavy a překladiště, jež mohou využívat jen někteří uživatelé a většinou slouží
jen pro určité podnikatelské subjekty, v některých případech jako průmyslové závodové
přístavy

-

překladiště občasná, zakonzervovaná, jsou obvykle překladiště mimo provoz, v majetku
a ve správě s.p. povodí, využívány jsou při údržbě vodní cesty a při nakládce výkopků a
sutí

Síť veřejných přístavů je následující:
-

Přístav Praha - Radotín
Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,2 s přilehlou pozemní částí.

-

Přístav Praha - Smíchov
Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s
přilehlou pozemní částí (pro nákladní dopravu slouží jen dílčí část).

-

Přístav Praha – Holešovice (zahrnuto do hlavní sítě TEN-T)
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Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí (pro nákladní dopravu slouží jen dílčí část).
-

Přístav Kolín
Přístav tvoří levý břeh Labe v říčním km 920,90 – 922,01 s přilehlou pozemní částí.

-

Přístav Mělník (zahrnuto do hlavní sítě TEN-T)
Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Labe a pravý břeh Labe v říčním km
834,36 – 836,66 s přilehlou pozemní částí.

-

Přístav Lovosice - Prosmyky
Přístav tvoří levý břeh Labe v říčním km 789,15 – 788,46 s přilehlou pozemní částí.

-

Přístav Lovosice
Přístav tvoří levý břeh plavebního kanálu v říčním km 787,79 – 786,54 s přilehlou
pozemní částí.

-

Přístav Ústí nad Labem (zahrnuto do hlavní sítě TEN-T)
Přístav tvoří a) překladiště přístav Ústí nad Labem - Vaňov na levém břehu Labe v
říčním km 769,00 – 767,87 s přilehlou pozemní částí, b) přístav Ústí nad Labem Krásné Březno na levém břehu Labe v říčním km 764,60 – 761,10 s přístavními
bazény (Krásné Březno a západní přístav) a s přilehlou pozemní částí.

-

Přístav Děčín
Přístav tvoří a) přístav Děčín - Rozbělesy na levém břehu Labe v říčním km 744,10 –
741,90 s přístavním bazénem a s přilehlou pozemní částí, b) přístav Děčín - Loubí
na pravém břehu Labe v říčním km 740,50 – 737,80 s přilehlou pozemní častí.

Svaz dopravy uvádí následující funkční nedostatky sítě přístavů a potřeby jejich řešení:
1.)

Rozvoj krytých/nekrytých skladovacích ploch/prostor a jejich napojení na přístavní
infrastrukturu

2.)

Modernizace překladního zařízení a mobilní mechanizace

3.)

Výstavba nových překladních poloh a modernizace stávajícího vybavení multimodální
technologií

4.)

Šrotační fond pro modernizaci stávajícího překladního zařízení (šrotace a demolice již
nefunkčních zařízení a staveb)

5.)

Rozvoj dopravní infrastruktury přístavů

6.)

Rozvoj informačních technologií a jejich implementace pro provoz přístavů

7.)

Rozvoj nízkoenergetického zařízení přístavů

Využívání vodní dopravy dle Svazu dopravy omezují následující faktory přístavů:
-

nedostatečná překladní technologie v přístavech schopná zajistit rychlý překlad
přepravovaného zboží (zejména substrátů)

-

nedostatečná efektivní skladová kapacita přístavů v podobě krytých moderních skladů
na substráty (sila, velkokapacitní haly), zejména zemědělských produktů, nejlépe
s pronajímanou kapacitou dopravcům
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-

nedostatečná moderní skladová kapacita kusového materiálu (jednopodlažní hala s
vjezdem mechanizace a automobilů do haly) se zabezpečenou překladní polohou proti
povětrnosti (např. na feromateriály)

-

dostupnost operativní skladové kapacity na vyrovnání nerovnoměrnosti pozemní a
vodní dopravy, včetně překonávání nerovnoměrností funkčnosti vodní cesty díky
nestabilním vodním stavům (tj. potřeba soustředění zboží v přístavu na okamžik
dobrých vodních stavů)

-

nedostatek kvalitních a únosných otevřených manipulačních a skladovacích ploch např.
na kontejnery a nadrozměrné náklady, s dobrým komunikačním napojením

-

zanedbané pozemní komunikace v přístavech, nevhodné pro moderní kamionovou
dopravu

-

zastaralá překladní jeřábová technologie, vedoucí k vysokým nákladům na manipulace

-

chybějící prostory pro pakování kontejnerů

Při nezávislém zhodnocení sítě a syntéze identifikovaných nedostatků lze situaci shrnout
následovně:
1) pohled rozsahu sítě
-

síť veřejných přístavů je relativně početná, ale nerovnoměrná a je soustředěna primárně
do prostoru mezi Lovosicemi a Děčínem

-

ve středních Čechách jsou veřejné přístavy v Praze (ale s územně zablokovaným
rozvojem a využitím), v Mělníku a v Kolíně. Neveřejné přístavy jsou jen čistě lokální.
Tudíž oblast středních Čech není pokryta sítí dostatečně

-

dopravci pro zahraniční relace mají zájem primárně překládat v blízkosti státní hranice,
aby se minimalizoval čas dojezdu od překládky přes nejhůře splavný úsek mezi
Střekovem a Hřenskem, kde značně kolísají předpovědi vodních stavů a je vysoké
riziko nakládky, jež znemožní odjezd plavidla

2) pohled infrastruktury vodní části přístavů
-

veřejné přístavy mají převážně svislé přístavní zdi schopné nasazení jeřábové techniky,
v Děčíně, v Ústí nad Labem i v Mělníku nedávno modernizované, takže kvalita
přístavních zdí překlad neomezuje

-

nedostatečná infrastruktura pro uplatnění citylogistiky

3) pohled infrastruktury pozemní části přístavů
-

závažné nedostatky jsou v pozemním zázemí, kdy chybí kvalitní manipulační plochy,
silniční napojení i moderní mechanizace

-

moderní sklady jsou jen v Ústí nad Labem a Lovosicích, jinde buď chybí nebo jsou
historické, nevhodné pro mechanizované manipulace (Děčín, Praha, Mělník)

-

přístavy mají často špatné napojení na síť nadřazených pozemních komunikací (Děčín –
Loubí, Praha – Holešovice)

-

zcela minimální je umístění zpracovatelských provozů přímo do přístavů nebo aktivně
využívaných průmyslových přístavů v podobě přístavních průmyslových zón, které
umožňují efektivní přímý překlad pro průmyslových, zpracovatelských a distribučních
provozů omezujících návaznou pozemní dopravu (Lovosice, několik pískoven,
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betonárna Praha – Holešovice). Příkladem je minimální výskyt výroben betonu v
přístavech, v zahraničí zcela běžný
-

specifickým problémem je omezená dostupnost břehových přípojek pro zásobování
plavidel v přístavu elektrickou energií

4) faktor konkurenčního podnikatelského prostředí
V ČR prakticky nejsou veřejné nákladní přístavy ve smyslu veřejného vlastnictví, ale pouze
ve smyslu jejich užití dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Veřejné přístavy
(jejich pozemní část) jsou ve vlastnictví soukromých podnikatelských subjektů, z nichž
mnohé jsou navíc zároveň provozovateli vodní dopravy. Tento fenomén jednak značně
deformuje a znepřehledňuje podnikatelské prostředí, a jednak výrazně omezuje funkci státu
coby investora do veřejné infrastruktury (z hlediska nedovolené podpory). V prostředí EU
se jedná o zcela nestandardní situaci, neboť v jiných zemích EU je obvyklé veřejné
vlastnictví infrastruktury a poskytování překladních operací soukromými subjekty. Na
rozdíl od silniční dopravy, kde lze rozhraní na jiné druhy dopravy, resp. pro nakládku a
vykládku, zřídit prakticky kdekoliv, přístavy jsou lokalizovány do územně omezených
prostor.
-

Dopravně strategickým cílem není konkurence mezi „přístavními lokalitami“, ale
konkurence mezi poskytovateli přístavních služeb a logistických operací s nejkratší
návaznou pozemní dopravou. Vnitrooborová konkurence mezi vnitrozemskými
přístavními lokalitami je nežádoucí, neboť vede k prodlužování návazné pozemní
dopravy na úkor vnitrozemské vodní dopravy. Konkurence by měla nejlépe nastávat
mezi jednotlivými poskytovateli logistických (překladních) služeb v rámci jedné
přístavní lokality. Cílem je rovněž využívání přístavních lokalit s dobrým
bezkonfliktním pozemním dopravním napojením odlehčujícím kapacitně vytíženou
pozemní dopravní síť.

-

Podle Nařízení č. 1315/2013/EU o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské
dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, čl. 15 odst. 2 „Vnitrozemské
přístavy nabízejí alespoň jeden nákladní terminál přístupný všem provozovatelům na
nediskriminačním základě a uplatňují transparentní poplatky.“

2.7.2 Osobní a rekreační přístavy
Pro systematičnost práce Dopravní sektorové strategie vymezily následující clustery
s nosnými projekty:
Modernizace střední Vltavy (Třebenice – České Budějovice):
-

Přístav Hluboká n.V (dokončen)

-

Přístaviště Purkarec

-

Přístaviště nádrže Slapy, Orlík – 1. vlna (Rabyně, Solenice, Zvíkovské podhradí)

-

Přístaviště Ždáň – Modrá loděnice

-

Přístaviště nádrže Slapy, Orlík – 2. vlna (2 lokality)

-

Přístaviště Orlík – zámek

-

Přístaviště nádrže Slapy, Orlík – 3. vlna (5 lokalit)

-

Přístaviště Vltava Týn n.V. – České Budějovice – 2. vlna (2 lokality)
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Modernizace Baťova kanálu:
-

Rekreační přístav Petrov (dokončen)

-

Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek

-

Přístaviště Baťův kanál – doplnění základní sítě (3 lokality) a servisní centra

-

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

-

Rekreační přístav Kroměříž – letiště

-

Rekreační přístav Staré město, Uherské Hradiště

-

Rekreační přístav Babice

-

Rekreační přístav Hodonín

Tyto závěry ale nejsou zcela systematické a proto vyžadují v rámci této koncepce jejich
verifikaci. Přístavní infrastruktura pro rekreační plavbu má na rozdíl od nákladních přístavů
svá specifika z hlediska časové funkce a způsobu využití:
-

-

krátkodobá stání


v případě osobních lodí se jedná o zastávky na výstup a nástup cestujících (tj. 15
min), případně kratší vyčkávání do 2 – 4 hodin mezi pokračováním plavby



pro rekreační plavbu malých plavidel stání během denní doby jednoho dne,
obvykle do 6 hodin, odpovídající zastávce s návštěvou bezprostředního okolí
přístavu nebo výletu do okolí

střednědobá stání


v případě osobních lodí se jedná o stání plavidel přes noc nebo až několik dnů,
obvykle v rámci vyčkávání mezi různými plavbami, na plavidlo vstupuje jen
posádka bez cestujících



pro rekreační plavbu malých plavidel se jedná nejčastěji o stání přes noc až po
několik dnů. Využívají jej vodní turisti při cestování nebo půjčovny v intervalech
mezi vypůjčením plavidel během sezóny

-

dlouhodobá stání

-

v obou případech se jedná o rezidentní domovská stání plavidel, která bývají
dlouhodobě rezervována, včetně stání mimo sezónu

Pro další hodnocení nutno rozlišit charakter přístavů (včetně přístavišť), jež v České republice
mají:
-

veřejné přístavy a přístaviště, některé z nich mající i statut veřejného přístavu dle
zákona č. 114/1995 Sb., v majetku ČR, obcí, v některých případech i soukromých
subjektů. Základní souvislá síť veřejných přístavů a přístavišť představuje klíčovou
součást komplexní vodní cesty, neboť umožňuje dostupnost vodní cesty pro uživatele.
Existence souvislé veřejné sítě je podmiňující pro reálné využívání vodní cesty pro
rekreaci. Příkladem je rozdíl ve využívání Baťova kanálu a Labe, včetně rozdílu ve
využívání Baťova před výstavbou veřejné sítě přístavišť a nynější situaci. Z této
analogie je odvozeno, že zřízení veřejné sítě je nezbytné. Vybudování základní veřejné
sítě je logicky v gesci státu, neboť jedině tak bude zajištěna odpovídající systémovost a
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kvalita vodní cesty jako celek. Je nutné předeslat, že přístavní infrastruktura není pouze
lokálním zájmem, ale zásadně ovlivňuje využívání vodní cesty po délce jako takové.
Struktura základní veřejné sítě vychází ze zřízení:
-

přístavišť osobní lodní dopravy zajišťujících krátkodobé přistání osobních lodí, zejména
linkové dopravy, pro výstup a nástup cestujících – umístění v obcích při vodní cestě,
které mají potenciální vazbu na vodní dopravu, vždy max. 1 stání

-

přístavišť pro malá plavidla zajišťujících krátkodobé a střednědobé stání malých
plavidel (do 48 hodin) – umístění v obcích při vodní cestě, které mají potenciální vazbu
na vodní dopravu, vždy max. 1 lokalita

-

přístavů pro malá plavidla zajišťujících krátkodobé, střednědobé a dle možností
případně i dlouhodobé stání plavidel, zajištění povodňové ochrany plavidel – umístění
v sídlech při vodní cestě v rozteči cca 50 km

-

síť soukromých přístavišť vyhrazená jednomu provozovateli osobní lodní dopravy –
specifická situace v oblastech, kde převážně jeden provozovatel osobní dopravy
provozuje vlastní okružní nebo linkové plavby v určitém úseku. Obvykle se jedná o
přístaviště mobilní ve formě plovoucích zařízení, ukotvená spíše provizorním
charakterem. Výhodou je flexibilita zavedení této sítě, často s regionální finanční
podporou. Nevýhodou je monopolistický charakter provozu této sítě, kdy není umožněn
vstup jiných subjektů na trh. Cílem by mělo být postupné omezení této praxe jen do
doplňkové role určitých „zážitkových“ relací, základem turistického ruchu by měla být
veřejná přístaviště otevírající trh konkurenčnímu prostředí, umístěná v urbanisticky i
turisticky atraktivních polohách. Současným příkladem jsou některé přístavní můstky
společností provozujících kabinové lodě, sítě můstků v okolí Poděbrad na Labi, v Praze
a směrem na Slapy a síť můstků na Vltavských nádržích.

-

lokální soukromá přístaviště – představují zejména rezidenční stání konkrétních
osobních lodí nebo malých plavidel, umístěných individuálně, s přístupem
odpovídajícím místním podmínkám. Jiná plavidla jej nemohou využívat, vyjma případů,
kdy vlastník určité podmínky pro stání ostatních plavidel vyhlásí. S ohledem na jejich
soukromý charakter jsou umístěny obvykle formou nájemního vztahu se s.p. Povodí.
Tato přístaviště jsou na celé síti vodních cest, v některých případech je problematická
existence jejich povolení. Jejich role je z pohledu kapacit stání a podmínek pro
svobodné podnikání a užívání vodních cest k plavbě velmi důležitá, nicméně velkou
pozornost je nutno věnovat akceptovatelnému umístění z hlediska bezpečnosti plavby,
zabezpečení za povodní a v zimě a urbanistickému charakteru.

-

kotviště a vývaziště „bez vymezeného provozovatele“ – jedná se o místa, užívaná
k nahodilému krátkodobému, případně střednědobému stání plavidel, kde lze kotvit
v souladu s podmínkami plavebního provozu na kotvě na vodní ploše (zejména prostory
přehradních nádrží na Vltavě) nebo historicky vzniklá úvaziště s úvaznými prvky, kde
je povolené stání, ale režim není nijak upraven a majitelem této infrastruktury je s.p.
Povodí. V případě kotvišť je vhodné jejich vymezení plavebním značením a lokalizace
do bezpečných prostor z hlediska plavebního provozu. Úvaziště mohou být ve
vhodných lokalitách i označena, ale problém je většinou stání u šikmého břehu, bez
usměrněného pozemního přístupu, což může v případě více využívaných lokalit činit
velké problémy. Pak by zde měla být zřízena veřejná přístaviště. V řadě míst je
akceptovatelné pouhé využívání historických úvazných prvků, pokud to není v rozporu
s požadavky bezpečnosti plavby.
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-

živelné stání plavidel u břehu bez úvazných prvků – jedná se o v ČR velmi oblíbenou
praxi malých rekreačních plavidel, kdy krátkodobě nebo střednědobě u břehu,
s uvázáním na zatlučený kolík. Poměrně časté je stání v rozporu s pravidly plavebního
provozu, kdy jsou kolíky zatloukány do hrází či jsou plavidla uvazována ke stromům.
Problémy jsou i s jejich stáním při plavební dráze, v nebezpečných místech a
s pozemním přístupem. Bez ohledu na svobodný charakter tohoto typu stání je vhodné
realizací veřejné přístavní infrastruktury malá plavidla motivovat k využívání
regulované a bezpečné formy stání, na rozdíl od živelného stání. V některých případech
je nutné zavádět i regulatorní opatření, kde je stání v rozporu s podmínkami bezpečnosti
a malá plavidla se „automaticky“ závadného stání nevyvarují. Stále ale jsou a budou
dlouhé úseky vodních cest, kde je živelné stání přípustné a svou formou životním
stylem malých plavidel.

Síť veřejných přístavů, které slouží osobní a rekreační plavbě (pro dlouhodobá stání jsou
využívány i přístavy primárně sloužící nákladní plavbě) je následující:
-

Přístav Praha - Smíchov
Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s
přilehlou pozemní částí (pravý břeh slouží prakticky výhradně rekreační plavbě).

-

Přístav Praha – Holešovice (zahrnuto do TEN-T)
Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí (převážná část přístavního bazénu slouží nyní
po konverzi pro dlouhodobé stání malých rekreačních plavidel i osobních lodí, ale
bez jakéhokoliv zázemí).

-

Přístav Praha - Libeň
Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s
přilehlou pozemní částí.

-

Přístav Píšťany
Přístav tvoří vodní plocha vymezená na hladině jihovýchodní části vodní plochy
Velkých Žernosek podél pobřežních parcel č. 45/16, 45/87, 45/90, 45/91, 45/92,
45/93, 45/94, 45/7, 114/9, 114/ /23 a 121 v k. ú. Píšťany s přilehlou pozemní částí.
Vjezd do přístavu z labské vodní cesty je v říčním km 52,85 783,88 a dále pokračuje
podle plavebního značení na vodní ploše Velké Žernoseky.

-

Přístav České Vrbné
Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 233,30 s přilehlou
pozemní částí.

Asociace prodejců lodí a Svaz vodních motoristů uvádí následující funkční nedostatky
přístavní sítě pro osobní a rekreační plavbu:
-

kritický nedostatek míst pro krátkodobá a střednědobá stání malých rekreačních
plavidel, zejména veřejného charakteru

-

vyčerpaná kapacita pro dlouhodobé stání plavidel v atraktivních lokalitách (Praha,
nádrže na Vltavě, nádrž Střekov)

-

prakticky vyloučená možnost dlouhodobého stání plavidel zejména na středním Labi
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-

nedostatek míst pro zásobování plavidel vodou a elektrickou energií (voda je dokonce
považována za větší problém)

-

vyčerpaná kapacita stání osobních lodí v Praze

-

nedostatek bezpečných občasných stání osobních lodí (např. pro kabinové lodě), nejlépe
i s kapacitním připojením na elektrickou energii

Při nezávislém zhodnocení sítě a syntéze identifikovaných nedostatků lze situaci shrnout
následovně:
1) pohled rozsahu sítě
-

-

osobní přístavy a přístaviště:


situace má podobné rysy monopolistických poměrů v nákladních přístavech



v některých regionech a úsecích (např. Vltava v Praze a v okolí, nádrže Slapy,
Orlík, části Labe) existuje síť přístavišť pouze jednoho provozovatele vodní
dopravy, jiný provozovatel tak nemá fakticky nediskriminační přístup k možnosti
přistání a nástupu a výstupu cestujících. Lokality přístavišť jsou obvykle
charakteru přírodního monopolu a nejsou tak k dispozici alternativní lokality.
Závažné je centrum Prahy, kde prakticky neexistuje možnost přistání jiných
provozovatelů mimo existujících. Vzorovými příklady jsou některá města, která
vybudovala a provozují vlastní můstky (např. Děčín) nebo přístaviště budované
ŘVC ČR (Baťův kanál, České Budějovice, dolní Labe)



chybí systematická veřejná síť přístavišť, která by umožnila provozování
souvislých lodních linek, včetně interakce s cyklistickou dopravou a turistickou
infrastrukturou (pozitivní příklad je Baťův kanál)



potřeba zřízení základní sítě pro krátkodobé stání je prakticky na celém Labi (více
atraktivní je oblast mezi Ústím n.L. a Roudnicí n.L., kde osobní doprava byla
provozována, úsek mezi Nymburkem a Kolínem, kde některá privátní přístaviště
existují, a dosud neobjevený úsek mezi Mělníkem a Čelákovicemi), na Vltavě je
vhodné řešit podmínky pro veřejné stání mezi Prahou a Slapy, dosud neobjevený
úsek je mezi Prahou a Mělníkem. Baťův kanál má síť prakticky vyřešenu.



potřeba střednědobých stání je problematická v Praze, v jiných místech je
zabezpečována dlouhodobými stáními, případně mohou sloužit krátkodobá stání,
kdy je umožněno stání osobních lodí ve dvou šířkách



dlouhodobé stání využívá často stávajících veřejných přístavů s přístavními
bazény, kde je potřebná kapacita k dispozici. V ostatních místech si provozovatelé
zřizují vlastní stání, což bývá v některých oblastech problematické. Ze
střednědobého pohledu je tak vhodné dlouhodobé stání řešit v nových přístavech
na středním Labi (oblast Brandýs n.L., Poděbrady). Na Vltavě prostor pro
dlouhodobé stání je v současných přístavech v Praze nebo jako individuální stání
na nádržích. Na nové vodní cestě do Českých Budějovic je řešeno v omezeném
rozsahu. Poměrně závažná je situace na Baťově kanále, kdy umístění nových
osobních lodí bez omezení malých rekreačních plavidel vyžaduje stání v nových
přístavech (Petrov, Veselí n.M., Napajedla)

rekreační přístavy a přístaviště:


obecně existuje několik privátních přístavů zajišťující rezidentní stání plavidel, ale
zcela chybí systematická síť přístavišť a přístavů umožňující krátkodobé stání
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nebo stání přes noc. Dochází tak k situaci, že malá rekreační plavidla se sice na
vodní cestě mohou pohybovat, ale nemají kde svobodně přistát a navštívit okolí.
Relativně nejlepší situace je na Baťově kanále, ale tam chybí dostatečná kapacita
pro stání.


chybí síť bezpečných sjezdů do vody, umožňujících spouštění malých plavidel na
vodu z vleků za automobilem. Současné sjezdy nejsou dostatečně stavebně
upraveny (bezpečná rampa, prostor pro manipulaci s plavidlem, příjezd apod.)



potřeba zřízení základní sítě krátkodobého a střednědobého stání je prakticky na
celém Labi (více atraktivní je oblast mezi Ústím n.L. a Roudnicí n.L., kde osobní
doprava byla provozována, úsek mezi Nymburkem a Kolínem, kde některá
privátní přístaviště existují, a dosud neobjevený úsek mezi Mělníkem a
Čelákovicemi), na Vltavě je vhodné řešit podmínky pro veřejné stání mezi Prahou
a Slapy, dosud neobjevený úsek je mezi Prahou a Mělníkem. Baťův kanál má síť
krátkodobého stání prakticky vyřešenu, pro střednědobé stání ale kapacita
nedostačuje a je tak nutné vybudovat kapacitní přístavy Petrov (již dokončeno),
Veselí n.M. a Napajedla.



Dlouhodobé stání na dolním Labi je řešeno individuálně, v rámci klubů nebo
přístavu Píšťany. Zvýšení kapacity je potřebné, nicméně jsou k dispozici prostory
bývalých pískoven. Na středním Labi je relativně malý počet individuálních stání,
podnikatelská aktivita na zřízení soukromého přístavu naráží na relativně vysoké
náklady, tudíž iniciační veřejné investice budou nutné. Na Vltavě je problém
vyčerpané kapacity dlouhodobého stání v Praze, kde ale rozsah příležitostí pro
nové kapacity je omezený. Na Vltavských nádržích je poptávka z velké části
uspokojována soukromými přístavy, které jsou v těchto místech efektivně
budovatelné. Na horní Vltavě je hlavní poptávka řešena novým přístavem
Hluboká n.V.. Na Baťově kanále není jiné řešení než výstavba nových přístavů,
neboť soukromé aktivity již nákladově efektivní lokality využily.

2) pohled infrastruktury vodní části přístavů
-

kromě nově zřízených přístavišť je krátkodobé stání osobních lodí obvykle řešeno
formou plovoucích můstků, soukromé můstky jsou často technicky zastaralé a vyžadují
odvoz před povodní do přístavů.

-

dlouhodobé stání osobních lodí využívá infrastrukturu pro nákladní plavbu

-

krátkodobé a střednědobé stání obvykle zcela chybí, plavidla stojí u šikmých břehů.
V některých případech je stání upravené, ale potřebné je vhodné rozmístění a podoba
úvazných prvků a vlastní podoba mola přístaviště, aby byl bezpečný přístup do plavidla.
Často je nutné stát u zdí nebo u daleb, kde je přístup jen po žebříku

-

dlouhodobé stání je obvykle spíše provizorního charakteru

3) pohled infrastruktury pozemní části přístavů
-

na přístavištích není zaveden systém pro připojení plavidel na elektrickou energii a
vodu, což omezuje využitelnost při stání přes noc

-

osobní i rekreační přístaviště vyžadují bezpečný pozemní přístup.

-

krátkodobé stání osobních lodí:
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-



zpevněný přístup i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
s návazností na turistickou infrastrukturu, hromadnou dopravu i parkování
osobních automobilů



velmi vhodné je zázemí pro cestující



v rámci střednědobých stání je potřebný i přístup pro vozidla zásobování
k plavidlům a pro autobusy a je vhodné řešení problematiky dozoru nad plavidly.

krátkodobé a střednědobé stání malých rekreačních plavidel


nejlépe zpevněný přístup, s návazností na turistickou infrastrukturu a možnosti
vyžití, možnost odložení komunálního odpadu, užitečná je možnost ubytování a
stanování apod.

-

v přístavech je potřebné zázemí včetně hygienického zařízení a možnosti nákupu potřeb
pro turistiku na lodi

-

střednědobé stání s možností výměny posádek vyžaduje i přístup a parkování osobních
automobilů a možnost jednoduchého zásobování plavidel

-

dlouhodobé stání malých plavidel vyžaduje přístup osobních automobilů, provádění
údržby, možnost vytažení plavidel na břeh, vhodné jsou i podmínky pro skladování
plavidel na břehu mimo sezónu a zajištění hlídání prostoru stání plavidel.

2.7.3 Společné servisní služby plavidlům (zásobování plavidel včetně PHM,
odběr odpadů, opravy a údržba)
Dopravní sektorové strategie identifikovaly tzv. „Kapacitní nedostatky přístavní infrastruktury
(nákladní/osobní)“, jež následujícím způsobem vztáhla na jednotlivé clustery rozvoje vodních
cest:
-

omezená dostupnost pro servisní služby a tankování PHM:

-

chybějící síť veřejných servisních center pro tankování PHM a odběr odpadů

Tento nedostatek se týká prakticky celé sítě vodních cest a má vztah na plavidla sloužící
nákladní dopravě, osobní dopravě i malé rekreační plavbě, byť dopady jsou rozdílné.
Servisní služby lze definovat následovně:
a) tankování pohonných hmot (PHM) představuje pro většinu plavidel tankování nafty, pro
plavidla koncesované dopravy samostatně tankovaná nafta bez spotřební daně, pro některá
malá plavidla také benzínu Natural 95
-

tankování lze řešit pomocí stabilních tankovacích stanic nebo servisních plavidel, což
představuje nejbezpečnější a nejspolehlivější formu, která by měla být upřednostňována

-

tankování lze řešit pomocí mobilní automobilové cisterny s odběrným stojanem, která
tankování uskuteční na zabezpečeném místě (stáčecí místo zabezpečené proti úniku
ropných látek do vody), což je uplatňováno u osobních nebo nákladních lodí, ale
nepředstavuje bezpečné řešení a mělo by být nahrazeno stabilní tankovací stanicí nebo
servisním plavidlem

-

tankování do malých plavidel pomocí kanystrů, které je vodním zákonem omezeno na
50 l, což lze provádět kdekoliv, ale představuje tankování s největším rizikem znečištění
vody a minimální atraktivitou pro uživatele
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b) odběr odpadních fekálních vod z fekálních nádrží nebo chemických toalet
-

preferované řešení je stabilní nebo mobilní zařízení na odčerpání lodních fekálních
nádrží pomocí vývěvy do veřejné kanalizace, obvyklé řešení u nákladních i osobních
lodí, řada malých plavidel je postupně také vybavována

-

místo pro vypuštění nádrží, pokud je plavidlo vybaveno vlastním fekálním čerpadlem
(poměrně časté u osobních lodí) nebo pro vylití nádrže chemické toalety

c) odběr nádních zaolejovaných vod
-

všechna nová plavidla jiná než malá musí mít vlastní soustavu sběru nádní vody se
samostatnou nádrží, dodržování pravidel pro její ekologickou likvidaci vyžaduje síť
servisních center s čerpadly na vyčerpání nádních vod. Tyto vody jsou buď čištěny na
odlučovači servisního centra a pak vypouštěny do kanalizace (řešení velkých servisních
center) nebo jsou shromažďovány v jímkách a periodicky vyváženy k ekologické
likvidaci

d) odběr komunálních odpadů by měl být řešen standardně v každém přístavu
e) odběr olejů a zaolejovaných odpadů do sudů nebo olejových nádrží by měl být v každém
servisním centru
f) údržba a opravy plavidel na hladině
-

každý přístav by měl umožnit provádění základní údržby plavidel, přičemž je umožněn
přístup na plavidlo a příjezd silničních vozidel. Vhodné je umožnit i příjezd jeřábu pro
manipulaci na a z plavidla, přičemž záleží na velikosti plavidel, pro něž jsou tyto
činnosti vykonávány. U menších přístavů lze integrovat s běžným krátkodobým stáním
nebo servisním centrem

g) údržba a opravy podponorů plavidel
Každé plavidlo musí být nejméně jednou za 5 let vyzdviženo z vody s cílem uskutečnit
prohlídku podponorů plavidel. Obšívka plavidel, kormidelní zařízení i pohonná zařízení
(lodní vrtule a dýzy) vyžadují také relativně časté opravy. Podle nároků těchto zařízení je
lze rozdělit pro plavidla:
-

nákladní a osobní lodě, jež je nutné vyzdvihnout pomocí lodního výtahu, eventuálně u
menších plavidel pomocí jednoho či více jeřábů na pobřežní plochu

-

malá plavidla větších rozměrů, jež je nutné vyjma lodního výtahu zvedat pomocí jeřábu,
event. speciální technikou na zabezpečeném sjezdu do vody

-

malá plavidla drobnějších rozměrů zvedaná pomocí jeřábu nebo vytažením z vody na
silničním podvalníku pomocí sjezdu do vody

Síť vodních cest musí být vybavena těmito zařízeními tak, aby všechna plavidla užívající
vodní cestu bylo možné vytáhnout z vody. V případě dílčích specifických prohlídek a oprav
lze užít např. i plovoucí doky (oprava kormidel a lodních vrtulí), ale nenahrazuje zcela
potřebu vytažení největších plavidel, jež mohou vodní cestu užít. Jedná se zároveň i o
bezpečnostní prvek, neboť plavidla po svém poškození mají omezené manévrovací
možnosti pro dojezd do místa jejich vytažení. Rámcově by tato zařízení měla být na
každých cca 100 km vodní cesty.
Síť současných servisních center je následující (neuváděna jsou soukromá místa pro
tankování PHM pomocí automobilové cisterny nebo kanystrů, pro pouhé vypuštění
odpadních vod, pro komunální odpady a pro údržbu a opravy lodí na hladině):
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-

tankovací stanice Děčín – Loubí (soukromé zařízení)

Tankovací stanice se servisními loděmi, tankování nafty, odčerpávání fekálních a nádních
vod
-

loděnice Děčín – Boletice (soukromé zařízení)

šikmý lodní výtah pro plavidla třídy vodní cesty
-

přístav Píšťany (soukromé zařízení)

Tankovací stanice pro osobní lodě a malá plavidla, tankování nafty, benzínu, odčerpávání
fekálních vod
-

přístav Chvaletice (soukromé zařízení)

svislý lodní výtah pro plavidla třídy vodní cesty
-

přístav Nelahozeves (soukromé zařízení)

Odčerpávání fekálních vod (tankování nafty a benzínu jen z kanystrů)
-

přístav Praha – Holešovice (soukromé zařízení)

šikmý lodní výtah pro plavidla třídy vodní cesty (ale část mimo provoz)
-

servisní loď u nábřeží E. Beneše v Praze (spravuje ŘVC ČR)

Tankování nafty, odčerpávání fekálních a nádních vod, odběr olejů
-

přístav Živohošť (soukromé zařízení)

Tankovací stanice pro osobní lodě a malá plavidla, tankování nafty, benzínu, odčerpávání
fekálních vod
-

Podolsko (soukromé zařízení)

Šikmý lodní výtah pro plavidla třídy vodní cesty
-

VD Hněvkovice (spravuje Povodí Vltavy, s.p.)

Malé servisní centrum s odčerpáním fekálních vod
-

přístav České Vrbné (spravuje Povodí Vltavy, s.p.)

Odčerpání fekálních vod, připraveno pro budoucí zprovoznění tankovací stanice nafty,
benzínu, odčerpávání nádních vod, stabilní jeřáb na zdvih malých plavidel
-

ve výstavbě Přístav Petrov (spravuje ŘVC ČR)

Tankovací stanice nafty, benzínu, odčerpávání fekálních vod, nádních vod, stabilní jeřáb na
zdvih malých plavidel
Při nezávislém zhodnocení sítě a syntéze identifikovaných nedostatků lze situaci shrnout
následovně:
1) pohled rozsahu sítě
Síť servisních center je zcela nedostatečná a řada servisních služeb tak je poskytována
improvizovaným nezabezpečeným způsobem. Podle jednotlivých servisních služeb je
situace následující:
-

Tankování PHM:
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-

-



Pro nákladní plavbu je strategická tankovací stanice Děčín – Loubí, pro osobní a
rekreační plavbu tankování dále poskytuje přístav Píšťany. Dále proti proudu na
Labi není zabezpečené tankování ani pro nákladní ani pro osobní a rekreační
plavidla, přičemž pro nákladní lodě by tankování mělo být dostupné max. po 100
km, pro osobní a malá plavidla řádově po 50 km.



Na Vltavě u Prahy osobní a nákladní plavba využívá servisní loď, pro malá
plavidla je ale situace kritická, kdy žádné bezpečné tankování není. Na nádrži
Slapy existuje soukromá tankovací stanice, na nádrži Orlík žádná není. V Českých
Budějovicích se připravuje.



Na Baťově kanále žádná bezpečná tankovací stanice není, v realizaci je v přístavu
Petrov v jižní části, střední a severní stále vybavena není.

odběr odpadních fekálních vod


Pro nákladní i osobní dopravu je situace s odčerpáváním fekálních vod analogická
jako s tankováním PHM, kromě současných servisních center se fekální vody
vyčerpávají do šachet veřejné kanalizace na břehu, bez systematického řešení



Pro rekreační plavbu je infrastruktura odčerpávání fekálních vod na Labi
v přístavu Píšťanech a na Vltavě v Nelahozevsi, Hněvkovicích a Českém Vrbném,
jinde zcela chybí



Služby odběru odpadních vod by měly být na souvislé síti, pro rekreační plavbu
v rozmezí cca 20 – 30 km, což znamená několikadenní plavbu. Pro osobní a
nákladní lodě je postačující větší vzdálenost, přičemž je vhodné odběr odpadních
vod prostorově sloučit s delším provozním stáním plavidel nebo s jinými
službami, aby se eliminovaly manipulační přejezdy plavidel. Veřejné přístavy by
měly být příslušnou technologií vesměs vybaveny, pokud není odčerpávání
k dispozici jinde v blízkosti. Ve strategických lokalitách Prahy, Mělníka, oblasti
Lovosic a Nymburka/Poděbrad by mělo být odčerpávání fekálních vod
dimenzováno na parametry nákladních i velkých osobních lodí (včetně
kabinových). V ostatních místech by měl být odběr možný z menších osobních
lodí.

Odběr nádních (zaolejovaných) vod


-

Zásobování vodou


-

Nádní vody jsou vyčerpávány pouze v rámci tankovacích stanic PHM Loubí,
Píšťany, servisního plavidla Praha a na Slapské nádrži. Jiná možnost
ekologického odčerpání nádních vod není.
V současném stavu je zásobování vodou teoreticky ve všech veřejných přístavech,
ale se značnými rozdíly technologie napojení nádrží plavidel. Zajištěno je
vyhovující zásobování vodou v rámci čerpacích stanic PHM. Zásadním
nedostatkem je absence možností zásobování kabinových osobních lodí pitnou
vodou v místech atraktivních zastávek. Uživatelé postrádají zásobování malých
plavidel vodou, neboť jejich nádrže jsou relativně malé a zejména je vyhledávána
možnost zásobování na předpokládaných místech veřejného charakteru

Údržba a opravy plavidel na hladině


Provádění oprav je organizováno dle možností jednotlivých provozovatelů,
obvykle se provádí ve veřejných a jiných přístavech, ale nemá žádný systematický
režim ani stálé polohy v přístavech. V menším rozsahu se tyto činnosti vykonávají
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rovněž v současných opravárenských loděnicích v Děčíně, ve Chvaleticích a
eventuálně v přístavu Mělník.

-

Provádění oprav je čistě podnikatelskou aktivitou a nejsou k dispozici žádná
zázemí veřejného charakteru

Údržba a opravy podponorů


Pro velká plavidla je možné uskutečnit zdvih plavidla v loděnicích Děčín –
Boletice, Chvaletice a šikmým lodním výtahem Praha – Holešovice. Na nádrží
Orlík je lodní výtah osobních lodí místního provozovatele. Všechna zařízení jsou
privátní. Lodní výtah Praha – Holešovice je na hranici technické
provozuschopnosti a díky konverzi okolí přístavu ze strany města je jeho budoucí
provoz v tomto místě neudržitelný. Loděnice Chvaletice má svým majitelem
utlumen provoz, do Děčína je díky regulovanému toku Labe pro řadu plavidel
obtížné dojet. Privátní provoz loděnic je zatížen rizikem ukončení činnosti ze
strany majitele, které by mohlo být pro další údržbu flotily a pravidelné revize
fatální



Pro malá plavidla je nejobvyklejší cestou jejich vytahování na břeh pomocí vleku
a sjezdové rampy. Tato technologie je ale obtížněji uplatnitelná pro větší plavidla.
V některých přístavech lze použít mobilní jeřáby, ale spíše pro mimořádné
operace. Stabilní jeřáb na dopravně významných vodních cestách není, plánuje se
instalace v Českém Vrbném a Petrově jako investice státu.

2) pohled infrastruktury a technologie poskytování služeb
-

Tankování PHM:


-

Odběr odpadních fekálních vod


-

Nádní vody jsou vyčerpávány pouze v rámci tankovacích stanic PHM Loubí,
Píšťany, servisního plavidla Praha a na Slapské nádrži. Jiná možnost
ekologického odčerpání nádních vod není.

Zásobování vodou


-

Moderním a spolehlivým způsobem odběru fekálních vod je vyčerpávání lodních
nádrží pomocí pobřežních vývěv. Tato technologie je k dispozici pouze v rámci
současných čerpacích stanic PHM a v některých přístavech pro rekreační plavbu.
Specifickým tématem je rovněž možnost vylévání chemických toalet z malých
plavidel.

Odběr nádních (zaolejovaných) vod


-

Jediným bezpečným způsobem tankování pohonných hmot jsou výdejní stojany
s bezúkapovými pistolemi. V ČR jsou nyní v provozu pouze 4. jiná forma
přečerpávání nebo zásobování pomocí kanystrů má zvýšené riziko znečištění vody
a běžně dochází k úkapům

Ve všech servisních centrech a přístavech by měla být možnost plnění lodních
nádrží na pitnou, případně užitkovou vodu. Rozdílné jsou požadavky na plnící
hadice pro velká plavidla s velkými nádržemi, jež jsou obvykle parametrů hadic
C-52, kdežto pro malá plavidla je relevantní plnění pomocí hadic 25, nejlépe
v prostoru běžného stání plavidla (zásobování malých plavidel se provádí každý
1-2 dny).

Údržba a opravy plavidel na hladině
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-

Bezpečné provádění drobných oprav vyžaduje bezpečný přístup k plavidlu včetně
přístupu případné mechanizační techniky a automobilů, nejlépe pomocí svislé
přístavní zdi.

Údržba a opravy podponorů


Prakticky jedinou efektivní technologií jsou šikmé, případně svislé lodní výtahy,
které umožní zdvih celého plavidla a jeho následnou revizi a opravy.



Pro menší plavidla je potřebné, aby na vodní cestě byla k dispozici síť sjezdů do
vody, které jsou zpevněné, s rovným povrchem a přiměřeným sklonem, umožňují
bezpečné zajetí vleku do vody a na břehu nacouvání soupravy s plavidlem včetně
jejího otočení. Podél sjezdu musí být manipulační prostor pro vedení plavidla,
včetně úvazných prvků. Každý přístav pro malá plavidla by měl být sjezdem
vybaven, včetně možnosti parkování soupravy vozidla a vleku a nábřeží pro
dostrojování plavidla.



Ve větších přístavech je vhodné řešit vytahování plavidel hmotnosti do 10 tun
pomocí jeřábu, nejlépe pomocí stabilního otočného jeřábu. Umožňuje vytažení i
větších plavidel, jež se pomocí šikmého sjezdu vytahují obtížně, zároveň návazná
manipulace na podvalnících na břehu je jednodušší.

2.7.4 Údržba přístavů
V této části jsou řešeny pouze „veřejné přístavy“ ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě.
Ve veřejných přístavech správci vodních toků obvykle představují tzv. provozovatele vodní části
přístavů, která je tvořena vodní plochou přístavů a přístavními zdmi. Tato infrastruktura a pozemky
jsou také obvykle v majetku ČR, s níž hospodaří s.p. Povodí jako správci vodních toků. Správci
vodních toků také obvykle zajišťují údržbu těchto částí vodní cesty. Vlastní překladní činnost
zabezpečují tzv. provozovatelé pozemních částí přístavů, což jsou obvykle majitelé infrastruktury
manipulačních ploch, přístupových komunikací na břehu, skladovacích hal a technologie přístavu.
Správci vodních toků vykonávají údržbu vodních částí v některých případech na základě smluv
s provozovatelem pozemní části přístavu za úplatu. Povinnost údržby ze strany správce vodního toku
je dána zákonem č. 114/1995 Sb. a vychází nejen ze zajišťování překladních činností a obsluhy
plavidel, ale také ochrany plavidel při zastavené plavbě během povodní, nízkého vodního stavu a
ledových jevů. Za stání plavidel se dle výkladu Ministerstva dopravy nesmí vybírat poplatek, neboť i
stání plavidla na vodě sloužícího plavbě (tj. nikoliv trvale stojícího plavidla) je obecným užitím
k plavbě, jež nesmí být zpoplatněno. Přístavní služby ale zpoplatněny obvykle jsou a poplatky vybírá
provozovatel pozemní části přístavů.
Provozní podmínky jsou udávány zákonem č.114/1995 Sb., prováděcí vyhláškou č 222/1995 Sb. a
podmínkami rozhodnutí o provozování přístavu vydaného Státní plavební správou. Nad výkonem
údržby vodní části přístavu dohlíží Státní plavební správa.
V ostatní přístavní infrastruktuře není povinnost údržby vodních ploch pro zajištění plavby ze strany
správců vodních toků na pozemcích, s nímž hospodaří (pozemky a koryta vodního toku), nijak
definována. Tuto údržbu buď zajišťují správci vodních toků na náklady provozovatele přístavní
infrastruktury, nebo provozovatelé přístavní infrastruktury sami z vlastních zdrojů. Tímto způsobem je
nakládáno i s přístavní infrastrukturou v majetku ČR, s nímž hospodaří ŘVC ČR, přičemž náklady na
údržbu jsou financovány ze státního rozpočtu z provozních nákladů ŘVC ČR v rámci kapitoly
Ministerstva dopravy.
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2.7.5 Problematika přístavu Hamburk
Svobodné a Hansovní město Hamburk je mezinárodním střediskem obchodu a dopravy a
největším německým přístavem. Je zároveň samostatnou spolkovou zemí o rozloze 755 km 2,
ve vzdálenosti cca 60 km od Severního moře, na níž žije 1,6 mil. obyvatel. Je jedním
z největších uzlů dopravních cest jak v Německu, tak i v evropské dopravní síti. Hamburk je
jednou z nejdůležitějších bran obchodu Evropy se zámořím (tudíž i ČR) a dle objemu
překládky se jedná o 2. nejvýznamnější evropský přístav.
Využití českého přístavního území
Na základě Versailleské smlouvy má ČR v Hamburku pronajato přístavní území na 99 let do
roku 2028 s opcí na 50 let; určitou část území současně vlastní. České přístavní území bylo
primárně založeno na obsluze (přeprava zboží) vnitrozemskou plavbou. Změna technologie
přístavní činnosti v Hafen Hamburg, tj. přechod k přímé překládce mezi plavidly
vnitrozemské plavby a námořními loděmi, vedla ke ztrátě možnosti plně využít české území v
původním rozsahu, tj. v návaznosti na vnitrozemskou vodní dopravu, neboť toto území nemá
přístavní polohu pro námořní lodě, které vyžadují výrazně vyšší plavební hloubky. Na druhou
stranu povaha českého zahraničního obchodu realizovaného přes přístav Hamburk je
předurčena k aktivnímu využívání vodní a železniční dopravy a koresponduje se strategií
Hafen Hamburg upřednostňovat přísun zboží z a do přístavu po vodě a po železnici.
Současné možnosti využití českého území, ve vazbě na limity dané smluvními vztahy se SRN
a Svobodným a Hansovním městem Hamburk, spočívají především ve využití území jako
technické základny pro realizaci exportu a importu tuzemskými provozovateli vnitrozemské
vodní dopravy, omezeně k přepravě zboží železniční dopravou (areál disponuje kolejovým
napojením; v úvahu přichází především tzv. pakování a vykládka kontejnerů). Současně je
nezbytné konstatovat, že probíhá aktivní rozvoj přístavu Hamburk směrem k ústí Labe do
severního moře, jsou budovány nové terminály za současné snahy o revitalizaci historických
přístavních území. České přístavní území se přitom nachází v oblasti, která má pro město
Hamburk a jeho rozvoj velký význam.
Zásadní limitujícími faktory aktuálního využívání současného českého přístavního území jsou
-

smluvní omezení využívání v souladu s mezinárodními smlouvami (primárně pouze pro
účely vnitrozemské plavby)

-

nevhodné umístění lokality (mimo námořní části přístavu)

-

neuspokojivý či havarijní stav infrastruktury (v pozemní i vodní části přístavu)

V současnosti se jedná o prodloužení nájemního vztahu.
Historický vývoj – vznik českého přístavního území a jeho využívání
V rámci vzniku Československé republiky se domácí diplomacie pokoušela kompenzovat
handicap vnitrozemského státu bez přímého přístupu k moři při sjednávání různých
mezinárodních smluv, které např. zachovaly Československu právo bezplatného přístupu
k moři po Labi přes Německo, a pak také ve Versailleské mírové smlouvě (podepsána 28. 6.
1919), v níž byl obsažen závazek Německa poskytnout Československu na 99 let pronájem
části přístavů v Hamburku a Štětíně (tehdy v německém držení).
Versailleskou mírovou smlouvou z roku 1919 bylo uznáno právo států bez mořského pobřeží
na námořní vlajku. Pro praktickou realizaci tohoto práva nově vzniklou Československou
republikou propůjčovala mírová smlouva ve svých článcích 363 a 364 československému
státu užívání severních přístavů Hamburku a Štětína (ve vztahu ke Štětínu se tohoto práva
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Československá republika vzdala v roce 1956).
Na základě této smlouvy tehdejší
Československá republika v roce 1929 koupila plochy v Hamburku v lokalitě Peutehafen
o výměře 13.574,2 m2 a uzavřela nájemní smlouvu na 99 (slovy: devadesát devět) let s
Městem Hamburk o pronájmu ploch v lokalitách Saalehafen a Moldauhafen o výměře 28.540
m2. Článkem č. 364 Versailleské mírové smlouvy byla ustanovena Komise, která dne 2.
listopadu 1929 učinila Rozhodnutí o pronájmu vymezených prostor v přístavu Hamburk
Československé republice. Nájemní smlouva mezi Československou republikou a Městem
Hamburk uzavřená 2. listopadu 1929 o nájmu prostor v hamburském přístavu podle článků č.
363 a č. 364 Versailleské mírové smlouvy se stala nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Dne 2. listopadu 1929 byl dále uzavřen Protokol I. o zvláštních ujednáních, jež byla sjednána
mezi československou a německou vládou při vydání rozhodnutí podle článků 363 a 364
Versailleské mírové smlouvy. Nájemní smlouvou byly Československu pronajaty na dobu 99
let plochy na nábřežích Hallesches Ufer a Dresdener Ufer o celkové výměře 28 540 m2. Tímto
způsobem vzniklo tzv. československé nájemní pásmo pro vnitrozemskou plavbu ve
svobodném přístavu hamburském. Nájemní smlouva byla postupně upravena šesti
dodatkovými protokoly z 2. března 1931, 13. května 1955, 20. srpna 1987, 9. srpna 1996, 10.
prosince 2008 a 24. září 2010. Na základě dodatku z 10.12.2008 smluvním partnerem České
republiky Hamburg Port Authority. Protokolem II. o zvláštních ujednáních mezi
československou a německou vládou při vydání Rozhodnutí podle čl. 363 a 364 Versailleské
mírové smlouvy, byl sjednán přechod držby a užívání pozemku ležícího v přístavu
hamburském na Československou republiku (Protokol byl sjednán dne 2. listopadu 1929).
V návaznosti na tento Protokol II. byla dne 22. listopadu 1929 uzavřena mezi
Československou republikou a Městem Hamburk kupní smlouva na území mezi přístavem
Peuter a kanálem Peuter o výměře 13.574,2 m2.
Dnes jsou pozemky ve vlastnictví ČR včetně pozemků zastavěných a přilehlých vodních
ploch a jsou v příslušných registrech města Hamburk zapsány jako majetek ČR12. Souhrnně
lze konstatovat, že nájemní smlouva a kupní smlouva z roku 1929 stanoví pro Českou
republiku, popřípadě jí určené nájemce, celou řadu povinností, jejichž účelem je zabezpečit,
aby předmětné lokality byly využívány (a zároveň i využitelné) primárně pro účely
provozování vodní dopravy.
Česká republika na základě nájemní smlouvy z roku 1929, ve znění posledního šestého
dodatku, platí městu Hamburk za pronájem nemovitostí roční nájemné ve výši cca 100 000
Euro ročně (včetně DPH) a dále hradí daně z pozemků ve výši cca 14 000 Euro ročně (stav
k roku 2014). Do roku 1945 užívala majetek v přístavu Hamburk Československá plavební
akciová společnost labská (ČPASL), založená v roce 1919, na základě nájemních smluv
uzavřených v letech 1931 až 1941. Po druhé světové válce do roku 1992 ve vztahu k majetku
státu v přístavu Hamburk činily právní úkony společnosti státní podnik Československá
plavba labsko-oderská (ČSPLO, s.p.), její právní předchůdce národní podnik ČSPLO (do roku
1988) a formálně také ČPASL. Veškerý majetek ČPASL byl sice v roce 1948 znárodněn a
vložen do národního podniku Československá plavba Labská (předchůdce ČSPLO, n.p.), ale
společnost ČPASL (včetně jejího odštěpného závodu zapsaného u rejstříkového soudu
v Hamburku) nebyla, z obavy o neuznání znárodnění západními státy a tedy ani právního
nástupnictví národního podniku, formálně zrušena. Od roku 1945 byla navíc do společnosti
zavedena národní správa, neboť „v německých rukou bylo 59,95 % akciového kapitálu“.

12

Po rozdělení České a Slovenské Federativní republiky zůstala v hamburském katastru nemovitostí, jako
vlastník pozemku v Peute, zapsána Československá republika. MD ve spolupráci s MZV v roce 2004 dosáhlo
uvedení rejstříkového stavu do souladu se stavem faktickým, tedy příslušný zápis byl opraven tím způsobem, že
jako vlastník pozemku v Peute je zapsána Česká republika.
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Původní stavby (na pozemcích v nájmu a ve vlastnictví státu), které byly předány
Československé republice městem Hamburk spolu s pozemky, se nedochovaly a stávající
stavby byly již postaveny v období 1945 – 1989 z prostředků československého státu.
Nejvýznamnější správní a obytné budovy, sklady, speciální přístavní stavby a rozsáhlé
venkovní úpravy byly provedeny státem v 70. - 80. letech minulého století. V roce 1992 byl
usnesením vlády č. 332 ze dne 29. dubna 1992 schválen privatizační projekt státního podniku
ČSPLO a následně došlo k převodu vymezeného majetku tohoto státního podniku na nově
vzniklou akciovou společnost Československou plavbou labskou, a.s. Následně byl smlouvou
z prosince 1992 majetek v oblasti Peute (vlastněný ČR) poskytnut do nájmu a majetek
v československém nájemním pásmu do podnájmu společnosti Československá plavba labská,
a.s.
Smluvní limity užívání českého přístavního území
Tento výčet povinností České republiky v souvislosti s užíváním českého přístavního území
v Hamburku je demonstrativním výčtem; pro území v nájmu ČR a ve vlastnictví ČR se
některé povinnosti částečně liší:
- Majetek nesmí být použit či dále přenechán do užívání dalším subjektům k jiným
účelům než účelům souvisejícím s provozováním vnitrozemské plavby.
- Vodní plochy, které jsou součástí majetku ČR, smí být využívány pouze pro
provoz a stání plavidel.
- Oblasti Saalehafen a Moldauhafen jsou určeny pro dopravu zboží mezi mořem a
ČR přes československé nájemní pásmo bez překládání v německém celním
území, i když se děje po železnici (přímý průvoz). ČR musí zejména dbát, aby se
v předmětných lokalitách dodržovaly platné předpisy týkající se dovozu, vývozu a
průvozu zboží. Bydlení v předmětných lokalitách lze povolit jen spolehlivým osobám,
které nájemce zaměstnává a jejich rodinám, a to jen, pokud je to nutné k udržování a
střežení příslušných lokalit, přičemž jména těchto osob musí být oznámena
příslušnému hamburskému úřadu.
- Na pozemcích, které jsou součástí přístavního území ČR, smějí být situovány stavby a
zařízení pouze pro účely související s provozováním vnitrozemské plavby a bydlení
pouze pro zaměstnance nájemce/podnájemce či státní dozor. To se týká jak staveb
stávajících, tak i staveb budoucích, k jejichž realizaci je zapotřebí příslušného
povolení německé strany. Tyto stavby musí zůstat ve vlastnictví ČR.
- Majetek smí být dále přenechán do podnájmu pouze osobě se státní příslušností ČR
nebo SRN. V případě přenechání majetku do podnájmu osobě bez příslušnosti ČR
nebo SRN je třeba zajistit též souhlas města Hamburk.
- Nájemce je povinen předkládat příslušným německým úřadům měsíční přehledy o
lodích, které dopravují po proudu či proti proudu zboží v přímém průvozu mezi
Českou republikou a hamburským přístavem a o lodích, které nakládají nebo vykládají
zboží v československém nájemním pásmu.
- Nájemce je povinen náležitě pečovat o dobrý stav břehů a náspů, přičemž odpovídá za
škody způsobenou porušením této povinnosti v celém rozsahu.
- Nájemce je povinen předcházet vzniku případných škod v důsledku požáru či zřícení
břehu či náspu.
- Nájemce je povinen mít zřízenou organizační složku nebo provozovnu na území
Spolkové republiky Německo.
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České přístavní území v Hamburku je využíváno českými subjekty především jako technická
základna pro provozování vnitrozemské plavby na klíčové trase tuzemské vodní dopravy ČR Hamburk, nikoliv však pro převoz zboží a jeho nakládku a vykládku v českém přístavním
území. Vzhledem ke skutečnosti, že tento způsob užívání úzce souvisí s provozováním
vnitrozemské plavby, hamburské úřady jej nikdy nerozporovaly.

Přehled majetku ČR v Hamburku
Pozemky
Pozemky ve vlastnictví České republiky (Peutehafen):


pozemek č. 821, okres Hamburk, Mitte, k.ú. Veddel, zapsaný v pozemkové knize
obvodu Veddel, díl č. 14, list č. 547 u rejstříkového soudu v Hamburku.

Pozemky, které má ČR pronajaty od Svobodného a Hansovního města Hamburk
(Saalehafen, Moldauhafen):


pozemek č. 210, okres Hamburk – Mitte, lokalita Kleiner Grasbrook,



pozemek č. 436, okres Hamburk – Mitte, lokalita Kleiner Grasbrook,



pozemek č. 427, okres Hamburk – Mitte, lokalita Kleiner Grasbrook,



pozemek č. 428, okres Hamburk – Mitte, lokalita Kleiner Grasbrook,



pozemek (vodní plocha) č. 198, okres Hamburk – Mitte, lokalita Kleiner Grasbrook.

Budovy a související stavby
Veškeré budovy a stavby stojící na výše uvedených pozemcích, zejména:
Peutehafen:


hlavní obytná budova č.p. 25, katastrální území Veddel v Hamburku, Peutestrasse (13
bytových jednotek a jedna kancelářská místnost bez koupelny),

Saalehafen:


sklad montovaný, lokalita Kleiner Grasbrook, Am Saalehafen 49, Hallessches Ufer,



budova sociální Saalehafen, lokalita Kleiner Grasbrook, Am Saalehafen 49,
Hallessches Ufer,



správní budova Saalehafen, lokalita Kleiner Grasbrook, Am Saalehafen 49,
Hallessches Ufer,

Moldauhafen:


dřevěné budovy nacházející se na pozemku č. 436, lokalita Kleiner Grasbrook,
Sachsenbrucke, byly v roce 2014 odstraněny. Vybudována byla těžká manipulační a
parkovací plocha o výměře cca 2 300 m2,



trafostanice, jakož i

veškeré součásti a příslušenství pozemků a výše uvedených budov a staveb, zejména
venkovní úpravy a speciální stavby, např. ocelové trojdílné piloty, vodící piloty, nábřežní
zeď, jeřábová dráha, svršek z železniční vlečky, zpevněné skladové a manipulační plochy,
parkovací plochy, oplocení, přípojky a venkovní rozvody inženýrských sítí (kanalizace,

80

vodovod, elektrická energie, venkovní osvětlení), dopravní stavby (silnice a ostatní
komunikace), terénní a sadové úpravy, oplocení, bazény.
Stav přístavního území ČR v Hamburku (vodní plochy, stavby)
Plavební hloubky a stání plavidel
Pro průvoz českého zboží do Hamburku potřebují provozovatelé plavidel v lokalitách v nájmu
a ve vlastnictví České republiky vyhovující zázemí z hlediska stání plavidel. Polohy pro stání
plavidel musí disponovat dostatečnou kapacitou vyvazovacích prvků – dalb a dostatečnou
hloubkou. Nezbytné parametry státní plavidel vycházejí z rozměrů plavidel tuzemských
provozovatelů využívajících české přístavní území: tlačná soulodí a novostavby říčních
plavidel o délce cca 135 m, maximální šířce 15 m a maximálním ponoru 2,4 m, motorové
nákladní lodi o délce do 80 m a šířce do 9,5 m.
V současné době v přístavu Moldauhafen chybí přechodová lávka a druhá je v havarijním
stavu - není zabezpečen přechod posádek plavidel na břeh a lokalitu nelze využívat pro vodní
dopravu. Je nutná oprava dalb pro bezpečné vyvázání a stání výše uvedených typů plavidel.
Také plavební hloubka není vyhovující.
Přístav Peutehafen je po výše uvedené parametry plavidel využitelný, avšak plavební
hloubka také není zcela uspokojivá, především při odlivu. Pro bezpečné stání tlačných soulodí
v Peutehafen bude potřebné v budoucnu nahradit zničené piloty novými a odstranit zbytky
poškozených dalb pod vodou. Aktuálně se v této lokalitě nachází dvě přístavní lávky; z toho
jedna je po rekonstrukci včetně osazení přípojkami vody a elektřiny a umožňuje vyvazování
lodí, druhá přístavní lávka není využívána (havarijní stav).
V lokalitě Saalehafen se také nachází jedna funkční a jedna havarovaná přístavní látka.
Boční úseky plavební dráhy nejsou plně vyčištěny od nánosu sedimentů. Aktuálně není
tuzemskými provozovateli vodní dopravy z důvodu nevyhovující infrastruktury tato lokalita
využívána.
Realizace údržbových opatření za účelem zlepšení plavebních hloubek pro využívání území
České republiky v Hamburku je součást povinností správce přístavu - Hamburg Port
Authority. Správce přístavu na základě výzev České republiky tato opatření činí v závislosti
na dostupnosti finančních prostředků na údržbu přístavu. Současně hamburské přístavní
autority požadují záruky intenzivnějšího využívání českého přístavního území.
Budovy a související infrastruktura
Stav budov a související infrastruktury v českém přístavním území je značně neuspokojivý.
V relativně nejlepším stavu je obytná budova v lokalitě Peutehafen. V pětipodlažní obytné
budově je 13 bytových jednotek a jedna kancelářská místnost bez koupelny. Objekt vykazuje
závady v podobě zatékání do obvodového pláště, střechy a oken. Garáže a ostatní venkovní
zařízení jsou opotřebeny v míře odpovídající stáří a jsou v zásadě funkční, vyjma výškové
deformace povrchu komunikací.
V lokalitě Saalehafen se nachází montovaný sklad (skladová hala), který je částečně
opotřeben a poškozen (proděravění kovových plátů, porušené zasklení prosvětlovacích pásů,
poškození manipulační rampy, havarijní stav elektroinstalace a požárního zařízení, poškozená
vjezdová vrata). Přilehlá zpevněná plocha je značně poškozena výtluky a výmoly. Hala je
využívána jako krátkodobé překladiště zboží a materiálu. Sociální budova Saalehafen je
značně opotřebená, avšak využitelná (a využívaná) pro kancelářské účely. Nezbytné je řešit
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problematiku zatékání do oken a střechy, efektivnějšího systému vytápění, zateplení,
generální opravu sociálního zařízení, a podobně. Související zpevněná plocha je značně
poškozena. Související prostor nemá funkční veřejné osvětlení. Správní budova Saalehafen
není využívána z důvodu výskytu aktuálně zakázaných stavebních materiálů (azbest). Budova
je staticky v pořádku, avšak bez generální rekonstrukce vyhovující současným stavebním
předpisům není obyvatelná. Lokalita má strategickou polohu v blízkosti silničního tahu z/do
námořní části přístavu a je napojena kolejovou vlečkou (potřeba rektifikace železničního
svršku) i na přístavní železniční síť.
Stavby v lokalitě Moldauhafen, s konstrukcí dřevěnou nebo na bázi dřevní hmoty, byly jako
objekty za hranicí životnosti a ve zcela havarijním stavu v roce 2014 odstraněny. Na jejich
místě byla vybudována nová manipulační plocha umožňující i parkování kamionů výměry cca
2 300 m2, zcela využívající pozemek pozemní části lokality. V lokalitě se nachází zánovní
trafostanice pořízená po roce 2000 a slouží pro lokalitu Saalehafen. Lokalita je
v bezprostřední blízkosti Saalehafen a tedy v blízkosti silničního tahu z/do námořní části
přístavu.

Historie příslušnosti hospodařit s majetkem ČR v Hamburku a správy tohoto majetku
Dne 18. 9. 2003 byl podepsán ministrem dopravy Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Ředitelství
vodních cest ČR (ŘVC ČR), kterým byla založena příslušnost hospodaření ŘVC ČR
k veškerému komplexu nemovitého majetku (pozemky a stavby) ve vlastnictví či nájmu ČR
v Hamburku (došlo k převodu příslušnosti hospodařit s tímto majetkem z Ministerstva
dopravy na ŘVC ČR). Na základě „Protokolu o předání a převzetí agendy související
s majetkem ve vlastnictví a nájmu České republiky ve Svobodném a Hansovním městě
Hamburk ve Spolkové republice Německo“ ze dne 1. 10. 2008 a na základě dodatku č. 7 ze
dne 18. dubna 2008 ke zřizovací listině ŘVC byla působnost k hospodaření s majetkem ve
vlastnictví a nájmu ČR v Hamburku převedena zpět do působnosti MD. Na základě smluv
uzavřených s Ministerstvem dopravy postupně spolupůsobily, respektive spolupůsobí při
správě českého území v Hamburku ve smluvně vymezeném rozsahu níže uvedené
společnosti:
-

společnost CZ Consulting Alpha GmbH od 28.1.2009 do 31.1.2010 na základě
mandátní smlouvy a příkazní smlouvy ze dne 28.1.2009,

-

společnost ČSPL, a.s. od 1.2.2010 do 30.6.2013 na základě několika navazujících
smluv o poskytování služeb,

-

společnost EKO Logistics s.r.o. od 3.7.2013 na základě smlouvy o nájmu a podnájmu
nemovitostí ze dne 3.7.2013; tato smlouva je sjednána s platností do 30.6.2021.

Od 1.4.2014 byla příslušnost hospodaření s majetkem ve vlastnictví a nájmu ČR v Hamburku
převedena z působnosti MD opět na Ředitelství vodních cest ČR, s cílem realizovat program
komplexní obnovy přístavního území a dalšího využívání pro logistické činnosti ve vztahu
k České republice.

2.8 Další faktory (potenciálně) negativně ovlivňující postavení
vodní dopravy v ČR
Dalšími faktory (potenciálně) negativně ovlivňujícími postavení vodní dopravy v ČR jsou:
 zvyšování průměrného věku členů posádek plavidel, zejména vůdců plavidel,
82

 technický stav části flotily,
 využívání pouze původních konceptů přeprav,
 zhoršený přístup provozovatelů vodní dopravy k úvěrům,
 chybné vnímání vodní dopravy jako nadbytečné a nefunkční a absence náhledu na jejich
multifunkční charakter.

2.9 SWOT analýza vodní dopravy na území ČR
Silné stránky
 vodní doprava je při stabilních plavebních podmínkách efektivní a uvolňuje kapacitu
pozemní dopravy,
 šetrný způsob dopravy vůči životnímu prostředí, nízké energetické nároky ve srovnání
se silniční dopravou,
 vysoká kapacita dopravní cesty (nicméně limitovaná v úzkých místech),
 při své funkčnosti posiluje konkurenci na dopravním trhu,
 vodní cesta a okolní krajina je díky dynamickému charakteru turisticky atraktivní,
 bezpečný způsob přepravy.
Slabé stránky
 řídká síť vodních cest v ČR,
 omezení nízkými a kolísajícími parametry (ponory) snižuje spolehlivost vodní
dopravy,
 minimální užívání moderní formy přepravy kontejnerů,
 relativní závislost na extrémních projevech počasí (vysoké průtoky, ledové jevy),
 nízká rychlost,
 nedostatečná přístavní síť (u nákladních se týká zejména přístavních průmyslových
zón, u osobních a rekreačních chybí systematická síť veřejných přístavů a přístavišť
včetně servisních center).
Příležitosti
 konkurenční nákladní doprava do Evropy a rozvoj obchodu za hranice EU
(proexportní politika),
 vodní doprava až do průmyslových a logistických center, zapojení do kombinované
dopravy,
 zahrnutí externích nákladů do všech druhů dopravy, zlepšení konkurenceschopnosti
moderní osobní doprava – linková doprava,
 rekreační plavba po celé délce vodních cest.
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 multifunkční charakter infrastruktury může v některých případech vést k posílení
přírodě blízkého prostředí a krajinotvorby, rekreace, zásobování krajiny vodou,
protipovodňové ochrany, energetiky, revitalizace v minulosti poškozených území
apod.,
 sdružení finančních prostředků pro různé funkce vodních toků.
Hrozby
 omezení rozsahu investic povede k nevyužití existující infrastruktury,
 zásadní střety infrastrukturních projektů s limity danými potřebou ochrany přírody,
 nedostatek objednávek,
 omezení údržby nezajištěním odpovídajícího financování.

2.10 Analýza zahraničních modelů provozu, údržby a jejich
financování
V souvislosti s přípravou materiálu Koncepce vodní dopravy ČR byla provedena analýza
podobných dokumentů v sousedních státech.
2.10.1 Slovenská republika
Ve Slovenské republice je odpovědnost ve vztahu k vodním cestám rozdělena mezi rezorty
dopravy a životního prostředí. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje
Slovenské republiky (MDVR) působí v oblasti rozvoje a modernizace vodních cest a
Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky (MŽP) v oblasti správy a provozování
vodních cest. Za účelem plnění úkolů v oblasti rozvoje vodní dopravy včetně infrastruktury
vodních cest byla k 1. 1. 2011 zřízena státní rozpočtová organizace Agentura rozvoje vodní
dopravy (Agentura). Agentura byla zřízena novelou zákona č. 338/2000 Z.z., o vnitrozemské
plavbě – zákonem č. 556/2010 Z.z. Agentura má za úkol:




zabezpečovat rozvoj a modernizaci vodních cest,
zabezpečovat přípravu a realizaci výstavby a rekonstrukce součástí vodních cest a dalších
staveb nezbytných k provozování vodní dopravy na vodních cestách, k jejich správě a
údržbě a pořízení dalšího majetku nezbytného pro správu a údržbu vodních cest,
koordinovat a zabezpečovat opravy, rekonstrukce a modernizace součástí vodních cest.

Agentura je napojená na rozpočet Slovenské republiky prostřednictvím kapitoly
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje.
Před vznikem Agentury byla působnost v oblasti zabezpečování budování a správy vodních
cest legislativně nevyjasněná. Tato situace způsobila například to, že nebyl nastaven
implementační systém pro čerpání finančních prostředků na výstavbu vodních cest ze zdrojů
EU, a to jak pro programovací období 2004 – 2006, tak i pro období 2007 – 2013. Operační
program Doprava pro programovací období 2007 – 2013 v této souvislosti konstatuje, že
vzhledem k nízkému podílu na přepravním trhu, geografii SR a důležitosti pro ekonomiku SR
nebude vodní doprava předmětem podpory v rámci operačního programu. Částečnou
výjimkou je předpokládaná modernizace tri-modálního dopravního terminálu v Bratislavě.
Další výjimkou je spolufinancování pilotní infrastruktury pro Říční informační služby
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z projektu IRIS Europe (TEN-T rozpočet/fond). Pro nové programové období 2014-2020
předpokládá čerpání z prostředků Operačného programu Infraštruktúra i nástroje CEF.
Agentura má povinnost před započetím výstavby součástí vodních cest a dalších staveb
potřebných k provozování vodní dopravy na vodních cestách smluvně dohodnout budoucího
správce těchto staveb. Dnem vydání kolaudačního rozhodnutí přechází bezúplatně stavba
včetně povinnosti její správy na příslušného správce. Úkolem Agentury je financovat rozvoj a
modernizaci vodních cest nejen ze státního rozpočtu, ale i ze zdrojů EU. V této souvislosti má
Agentura za úkol posoudit a vypracovat příslušné doporučení Ministerstvu dopravy, výstavby
a regionálního rozvoje ve věci možnosti aktualizace Operačního programu Doprava a
realokace části finančních prostředků ze stávajících prioritních os do nově vytvořené prioritní
osy – Modernizace a rozvoj infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy.
Výše uvedený zákon č. 556/2010 Z.z. novelizoval též zákon o vodách s tím, že správce
vodohospodářsky významných vodních toků a správce drobných vodních toků má povinnost
převzít správu a zabezpečit údržbu zřizovaných a budovaných součástí vodní cesty a dalšího
majetku potřebného na jejich provoz a údržbu. Právě tito správci vodních toků vykonávají
funkci provozovatele vodních cest. Rezort životního prostředí zabezpečuje údržbu vodních
cest na prioritních sledovaných vodních cestách prostřednictvím Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p., který zákonem uložené činnosti zabezpečuje především
z vlastních prostředků. Plavba po Dunaji není v souladu s Bělehradskou úmluvou
zpoplatněna. Zpoplatněna není ani plavba na ostatních slovenských vodních cestách.

2.10.2 Republika Rakousko
Příslušné kompetence v oblasti rozvoje a modernizace vodních cest má Spolkové ministerstvo
pro dopravu, inovace a technologie (BMVIT). Zákonem - “Bundesgesetz über Aufgaben und
Organisation der Bundes-Wasserstraßenverwaltung – Wasserstraßengesetz idF: BGBl. I Nr.
97/2005 (NR: GP XXII IA 651/A AB 1007 S. 117. BR: AB 7370 S. 724.) byla zřízena státní
společnost pro vodní cesty ViaDonau, GmbH. ViaDonau v současné podobě vznikla v roce
2005 fúzí několika státních společností a je 100 % vlastněná Republikou Rakousko (kontrolní
pravomoc je vložena do rukou BMVIT). ViaDonau zabezpečuje široké spektrum činností:











regulaci, údržbu a výstavbu vodních toků/cest,
ochranu před povodněmi včetně přípravy a realizace preventivních ochranných opatření
na bezškodní odvádění povodňových vln a předcházení škodám z povodní s výjimkou
budování zdrží na Dunaji,
ochranu čistoty vod,
budování břehových opevnění a zlepšování podmínek pro živočichy a rostlinstvo na
březích a v jejich blízkém okolí,
zřizování a udržování státních přístavů a přístavišť,
plnění závazků vyplývajících z mezinárodních dohod Rakouska, především o regulaci a
udržování vodních cest včetně odstraňování míst omezujících plavbu na Dunaji podle
předpisů EU k transevropským dopravním sítím TEN-T,
správu veřejných pozemků souvisejících s vodní cestou,
přípravu projektů a dohled nad průběhem realizace projektů pro rozvoj nákladní a
intermodální dopravy,
vývoj a implementace nových technologií a systémů pro vodní cesty,
dohled nad plavebními komorami.
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Celkový rozpočet Via Donau v roce 2011 činil 87 mil. EUR. Zdroje tohoto rozpočtu jsou
následující:





46 mil EUR národní veřejné financování,
30 mil. EUR sdružené prostředky agentur na ochranu před povodněmi,
8 mil. EUR zdroje EU,
3 mil. EUR ostatní zdroje.

Na činnosti související s infrastrukturou vodních toků/cest (infrastructure management) měla
Via Donau v roce 2011 k dispozici rozpočet ve výši 40 mil. EUR (z toho Project East of
Vienna 38 %). Vedle toho stojí rozpočet na protipovodňová opatření v samostatné rozpočtové
kapitole ve výši 33 mil. EUR.
Prioritní projekt na dunajské vodní cestě na zlepšení plavebních a ekologických parametrů
mezi Vídní a Bratislavou, aktuálně pod názvem „East of Vienna“ (cca 48 km) je součástí
prioritního projektu č. 18 v rámci sítě TEN-T. V této souvislosti mohou být na tento projekt
využity prostředky fondu TEN-T EU, zbývající finanční prostředky budou uhrazeny
z národních zdrojů. Celkové náklady na projekt se pohybují v částce okolo 220 mil. EUR
(cenová hladina 2006). Plavba po Dunaji není v souladu s Bělehradskou úmluvou v Rakousku
zpoplatněna.

2.10.3 Maďarská republika
V oblasti údržby a rozvoje vodních cest má nejširší spektrum pravomocí Ministerstvo pro
rozvoj venkova (Ministry for Rural Development). Další výkonné pravomoce mají Ústřední
ředitelství vod a životního protředí (Central Directorate for Water and Environment) a 12
regionálních vodních direktorátů13 (Territorial Environmental and Water Directorates). Resort
dopravy má působnost pouze v oblasti provozování nákladní a osobní vodní dopravy.
Základními finančními zdroji pro hlavní infrastrukturní cíle v oblasti vodní dopravy (rozvoj a
modernizaci dunajské vodní cesty, především na úseku ř.km 1811 – 1433 s 51 mělčinami a
plavebními zúženími, a modernizace infrastruktury přístavů) jsou Kohezní fond a ERDF, a to
především prostřednictvím národního Operačního programu Doprava pro období 2007 –
2013. V rámci druhé prioritní osy tohoto programu – „Zlepšení mezinárodního železničního a
silničního propojení země a regionálních center“ byly rozpočtovány zdroje ve výši 71 mil.
EUR pro oblast vodních cest. Sekundárně může být využito i financování prostřednictvím
Regionálních Operačních Programů či Operačního programu pro Energii a Životní prostředí.
Národní spolufinancování bude zajišťováno ze zdrojů státního rozpočtu. Jako další zdroje
financování jsou uvažovány i privátní prostředky včetně v rámci projektů PPP, regionální
rozpočty či fondy bilaterální a mezinárodní spolupráce („Švýcarské fondy“, „Norské fondy“).
Spolufinancování pilotní infrastruktury pro Říční informační služby, jakož i vypracování 2

13

) Pro dunajskou vodní cestu jsou rozhodující tyto tři direktoráty:
- North Trans-danubean Environmental and Water Directorate (ÉDU KÖVIZIG - headquarters: Győr)
rkm 1850 and 1708 (142 kms) From western state border to estuary of Ipoly River. Fairway stretch is
between rkm 1811 and 1708.
- Middle Danube Valley Environmental and Water Directorate (KDV KÖVIZIG - headquarters:
Budapest) rkm 1708 and 1560 (148 kms) From estuary of Ipoly River to (bridge of) Dunaföldvár
- Lower Danube Valley Environmental and Water Directorate (ADU KÖVIZIG - headquarters: Baja)
rkm 1560 and 1433 (127 kms). From (bridge of) Dunaföldvár to southern state border.
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studií pro zlepšení splavnosti Dunaje bylo zajišťováno z rozpočtu/fondu TEN-T sítě. Plavba
po Dunaji není v souladu s Bělehradskou úmluvou v Maďarsku zpoplatněna.

2.10.4 Francouzská republika
Výkonné pravomoci v oblasti vodních cest a podpory vodní dopravy má organizace Voies
Navigables de France (VNF). VNF zodpovídá za správu, provozování a modernizaci a rozvoj
vodních cest (přes 6 200 km kanálů a upravených vodních toků/cest, přes 3000 objektů a
40 000 hektarů souvisejících pozemků). Střednědobé cíle realizuje na základě zvláštní
pravidelně se obnovující smlouvy se státem pro období několika let. Kompetenčně spadá
VNF do působnosti Ministerstva životního prostředí, energetiky, udržitelného rozvoje a moře
– sekce pro námořní, silniční a říční dopravu.
Rozhodujícím příjmem (cca 70 % příjmů), ze kterého je financována činnost VFN, je tzv.
„hydraulic tax“ – platba za odběr vody. Při zřízení (znovuobnovení) VNF bylo zákonnou
normou (article 124 of Finance law for 1991 No. 90-1168 of 29 December 1990) stanoveno,
že veškeré příjmy od vlastníků infrastruktury, prostřednictvím které jsou odebírány povrchové
vody, budou svěřeny VNF. Odběry vody pro výrobu energie z koncesovaných vodních
elektráren jsou od této platby osvobozeny. Tato platba se skládá ze dvou položek: (i) paušální
poplatek za umístění zařízení, které odebírá povrchovou vodu ve vazbě na rozlohu
využívaných veřejných pozemků a počet obyvatel dané obce (ii) a částka odpovídající objemu
odebírané povrchové vody, popřípadě kapacity infrastruktury určené k odběru vody,
v závislosti i na účelu odběru vody (zemědělské/průmyslové využití).
Dalším příjmem jsou poplatky za využívání vodních cest. Tyto poplatky zahrnují platbu za
přístup na vodní cestu a platbu kalkulovanou podle druhu přepravovaného zboží, jeho
objemu, času přepravy, případně režimu, ve kterém se plavidlo pohybuje (říční/námořní).
Tyto příjmy mohou být užívány pouze pro údržbu vodních cest a jejich modernizaci. Výše
poplatků je nastavena tak, aby provozovatele vodní dopravy významně nezatěžovala.
Další příjmy VNF představují komerční pronájmy pozemků spravovaných VNF včetně
možnosti pronájmu i částí vodních cest.
Celkově výdaje VNF na investice do vodních cest významně převyšují náklady na údržbu
vodních cest (celkový rozpočet VNF v roce 2008 cca 220 mil. EUR z toho náklady na
investice cca 160 mil. EUR).
Prioritní francouzský projekt Seine-Scheldt spojí francouzské vodní cesty a přístavy se sítěmi
vodních cest a přístavy Belgie, Nizozemska a Německa. Tento projekt s ohledem na jeho
vysokou finanční náročnost je financován z více finančních zdrojů včetně z fondu TEN-T sítě.
Struktura financování projektu s rozpočtem cca 4,2 miliardy EUR (ceny vztažené k roku
2010) je v současné době nastavena následujícím způsobem, který však ještě může být
modifikován): zdroje EU – 333 mil. EUR, státní rozpočet - 900 mil. EUR, rozpočty
zúčastněných regionů – 900 mil. EUR, zdroje sdružené v rámci Public Private Partnership
(PPP) – 2,1 mld. EUR.
Finanční zdroje EU (fondu TEN-T sítě) byly využity také na spolufinancování infrastruktury
nezbytné pro zavedení Říčních informačních služeb. Francouzská legislativa umožňuje, aby
správa vodních cest, které nejsou významné pro přepravu zboží, byla přenesena do působnosti
příslušných regionů s tím, že související náklady na údržbu nese daný region a VNF poskytuje
místním orgánům odbornou pomoc.
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2.10.5 Spolková republika Německo
Údržba/správa a rozvoj a modernizace vodních cest v SRN kompetenčně spadá do působnosti
Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury. Konkrétní činnosti zabezpečují
regionální pobočky Generálního ředitelství vodních cest a plavby (Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes – Nordwest, Mitte, West, Sudwest, Nord, Sud, Ost).
Hodnota majetku, který v oblasti vodních cest spravuje Generální ředitelství vodních cest a
plavby se odhaduje na cca 40 000 mil. EUR. Pro rok 2011 bylo plánováno investovat do
vnitrozemských vodních cest částku cca 680 mil. EUR, pro rok 2010 částku cca 630 mil.
EUR.
Většina investičních prostředků pochází z federálního rozpočtu spolku, přičemž na investice
jsou využívány i příjmy rozpočtu ze zpoplatnění vodních cest. Plavba po řekách (cca 5 500
km) včetně Dunaje, Rýna a Labe však není zpoplatněna. Zpoplatněna je plavba po umělých
kanálech (cca 1 700 km). Výše poplatků je nastavena tak, aby provozovatele vodní dopravy
nezatěžovala zásadním způsobem. Pro financování infrastruktury vodních cest jsou využívány
i finanční prostředky jednotlivých spolkových zemí.
Jeden z prioritních projektů v SRN je projekt na zlepšení plavebních podmínek na Dunaji
v úseku Straubing - Vilshofen. V této souvislosti může být projekt spolufinancován z fondu
TEN-T sítě. Z fondu TEN-T jsou spolufinancovány i další projekty v SRN – například
budování druhých plavebních komor na řece Mosele.
Speciální způsob financování byl zvolen pro výstavbu plavebního kanálu Rýn - Mohan –
Dunaj (Rhein-Main-Donau-Kanal). Kanál byl dokončen v roce 1992 a propojuje dunajskou a
rýnskou vodní cestu včetně návazných vnitrozemských a námořních přístavů. Za účelem
vybudování průplavního propojení byla na základě smlouvy mezi Německou říší a
Svobodným státem Bavorsko v prosinci 1921 zřízena společnost Rhein-Main-Donau AG
(RMD-AG). Společnost získala koncesi na využití vodní energie na řekách Mohan, Regnitz,
Altmühl, Dunaj a Lech. V této souvislosti vybudovala vodní elektrárny a z následných příjmů
z jejich provozování byla povinna budovat průplav. Výstavba průplavu Rýn – Mohan - Dunaj
byla zahájena v červnu 1960. V duisburgské smlouvě mezi Spolkovou republikou Německo a
Svobodným státem Bavorsko v roce 1966 bylo původní finanční nastavení revidováno. V
RMD-AG získal dvě třetiny Spolek a Svobodný stát Bavorsko třetinu. Zisky z využití vodní
energie však nepokrývaly veškeré náklady stavby a společnost musela být úvěrována
prostřednictvím půjček. Po splacení všech úvěrů budou příjmy z využívání vodní energie ještě
v následujících cca 20 let směřovat do zemského rozpočtu. Koncese všech vodních elektráren
RMD-AG podle koncesní smlouvy z roku 1921 vyprší v roce 2050. Poté předá RMD AG
všechny vodní elektrárny bez náhrady státu.
Ohledně aktuální vlastnické struktury - Rhein-Main-Donau AG byla převzata 1. 1. 1995 za
800 miliónů D-marek společnostmi Bayernwerk AG (77,49 %), Lech Elektrizitätswerken (14
%) a Energie-Versorgung Schwaben (8,5 %). Po spojení Bayernwerk AG a PreussenElektra v
roce 2000, patří RMD-AG dnes z 77,49 % skupině E. ON, Lechwerke patří z téměř 90
procent koncernu RWE. Energie-Versorgung Schwaben fúzoval v roce 1997 s Badenwerk do
koncernu EnBW.

2.10.6 Nizozemsko
Údržba/správa a rozvoj a modernizace vodních cest kompetenčně spadá do působnosti
Ministerstva infrastruktury a životního prostředí. Výkonným orgánem v oblasti vodních cest
podřízeným ministerstvu je Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zabezpečuje přípravu a realizaci
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akcí rozvoje a modernizace, jakož i správu a údržbu většiny významné veřejné infrastruktury
v oblasti silniční dopravy, vodní dopravy a vodního hospodářství v Nizozemsku.
Rijkswaterstaat je od roku 2006 vládní agenturou a uzavírá s Ministerstvem infrastruktury a
životního prostředí smlouvu o zabezpečování jednotlivých činností v oblasti údržby a obnovy.
Na zabezpečení těchto činností získává od ministerstva příslušné finanční zdroje a dále zdroje
na provoz agentury a může mít v této rozpočtové oblasti zisk, popřípadě i ztrátu.
V rámci rozvoje a modernizace dálnic, vodních cest a staveb vodního hospodářství získává
Rijkswaterstaat na realizaci konkrétních projektů přímé finanční prostředky prostřednictvím
Fondu infrastruktury, a ve vztahu k těmto finančním prostředkům nesmí být generován zisk
ani ztráta. Hlavním zdrojem finančních prostředků Fondu infrastruktury bude do budoucna
poplatek za využívání silničních vozidel kalkulovaný na každý kilometr jízdy podle typu
vozidla, času a místa jízdy v Nizozemsku, a to na jakémkoliv druhu pozemní komunikace.
V roce 2010 bylo vydáno na rozvoj a modernizaci vodních cest 258 mil. EUR a infrastruktury
vodního hospodářství 385 mil. EUR. Na údržbu bylo ve vztahu k vodním cestám vydáno
v roce 2010 295 mil. EUR a ve vztahu k infrastruktuře vodního hospodářství 233mil. EUR.
Plavba je zpoplatněna pouze ve vztahu k menším vodním cestám - kanálům. Plavba na Rýně
s ohledem na Mannheimská akta není zpoplatněna.

2.10.7 Polská republika
Základními finančními zdroji pro hlavní infrastrukturní cíle v oblasti vodní dopravy pro
období 2007 – 2013 (primárně zlepšení plavebních podmínek na řece Odře) jsou Kohezní
fond a ERDF, a to především prostřednictvím národního Operačního programu Infrastruktura
a životní prostředí. Pro rozvoj a modernizaci infrastruktury vodních cest a přístavů
regionálního významu jsou využitelné i zdroje Regionálních operačních programů.
Zákonnou působnost ve vztahu k rozvoji a modernizaci vodních cest má Ministerstvo
životního prostředí. Konkrétní činnosti v oblasti vodních toků/cest (údržba, správa, rozvoj a
modernizace) zabezpečuje Národní úřad vodního hospodářství (Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej). Plavba na polských vodních cestách není zpoplatněna.
2.10.8 Shrnutí zahraničních zkušeností
V rámci zemí EU s rozvinutou vnitrozemskou vodní dopravou se věnuje velká pozornost
efektivním modelům údržby vodních cest, neboť řádná údržba spojená se zachováváním
parametrů vodních cest představuje jeden z klíčových předpokladů pro funkčnost vodní cesty
a následné uplatnění vodní dopravy na dopravním trhu. Velkou pozornost věnuje
systematické údržbě také akční plán Evropské Komise NAIADES II, jež jako jedno z opatření
plánu, financované v rámci programu PLATINA 2, vede implementaci efektivních nástrojů
údržby.
Základní praxí v Nizozemí, Francii, Belgii i Rakousku je zavedení režimu definovaných
„úrovní provozu“ (level of services), směřujících k dosahování dobrého plavebního stavu
„good navigational status“ definovaného Evropskou Unií jako základního cíle provozu na
vodních cestách hlavní sítě TEN-T. Cílem úrovní provozu je definování přípustných
omezených plavebních podmínek, jež jsou ale např. po povodních nebo v suchých obdobích
zajišťovány spolehlivě a co nejrychleji, přičemž následně se provádí další údržbové práce tak,
aby v postupných definovaných krocích dle priorit a dostupných prostředků docházelo
k odstraňování úzkých míst. Zásadně vyšší prioritou je zajištění potřebných co nejvyšších
ponorů, byť v omezené šířce plavební dráhy a s omezením míjení lodních sestav. Pravidelná
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údržba a opravy se realizuje na základě ročních akčních plánů, obvykle s předstihem 2 let
projednaných s dopravci. Zaváděny jsou systémy počítačového vyhodnocování údržby, kdy
všechny součásti vodní cesty mají své preventivní údržbové plány, využívající také výsledky
pravidelných prohlídek, z nichž se následně optimalizují údržbové práce tak, aby byly
soustřeďovány do krátkých období a efektivně nakládaly s finančními prostředky. Údržba se
realizuje tak, aby pravidelné čerpání komor bylo omezeno, např. v Belgii jen každých 15 let.
Pro operativní odstraňování poruch a efektivní provádění specializovaných prací jsou
vytvářeny odborné týmy, kdy 90 % poruch začíná být odstraňováno do 3 hodin od nahlášení.
Velký důraz se klade na standardizaci technologie a náhradní vyměnitelné části ve skladech
(včetně např. vrat plavebních komor). V Nizozemí se údržba začíná plánovat v režimu
pokročilého risk managementu, kdy se vyhodnocuje efektivnost údržbových prací vůči řízení
rizik. Cílem je, aby se přerušení provozu minimalizovalo a zároveň se náklady na údržbu
snížily.
Z pohledu formy provádění údržbových prací jsou přístupy různé. Běžné údržbové práce jsou
realizovány obvykle vlastními prostředky správce vodní cesty. Specifickým aspektem jsou
prohrábky plavební dráhy. Zde má každý stát nastaven jiný princip, nicméně základní
parametry jsou obdobné. Prohrábky velkého rozsahu jsou vesměs zadávány formou
otevřených velkých výběrových řízení. Zadávání formou dlouhodobých rámcových smluv se
užívá např. v Belgii, jsou nastaveny parametry zahájení prací do 3 týdnů od vydání
požadavku, nicméně ceny za tyto práce jsou díky potřebě „pohotovosti“ považovány za příliš
vysoké. Standardně jsou zavedeny plánovací nástroje, kdy např. na Dunaji je rozsah
prohrábek a jejich zadávání organizován tak, aby prohrábky byly vesměs provedeny před
suchým obdobím a plavba pak nebyla omezována. Prakticky jednoznačná shoda panuje na
vhodnosti disponování určitou minimální technikou ve vlastnictví správce vodní cesty, aby
základní drobné prohrábky a havarijní práce mohl provádět vlastními kapacitami. Za důvody
pro použití tohoto modelu je považována potřeba rychlosti zásahů na co nejoperativnější
odstranění kritických omezení (kdy zadávání soukromým dodavatelům není operativní) a tlak
na relativní snižování ceny soukromých dodavatelů (konkurenční prostředí v oblasti
provádění prohrábek je považováno za deformované, jež vede k vyšším cenám). Z pohledu
užívaných technologií se téměř vesměs užívají hydraulické bagry na palubových plavidlech se
spustnými rektifikačními pilony, spolu s počítačovým řízením pohybu lžíce a automatickým
určováním polohy dosahují absolutních přesností úrovně prohrábky dna do 20 cm.
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