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1. Východiska
1.1 Úvod
Vodní doprava patří mezi nejlevnější a nejekologičtější druhy dopravy. Na rozdíl od jiných
dopravních sektorů v České republice neměla nikdy vlastní koncepci rozvoje, kde by byly
vytýčeny jednotlivé priority a cíle rozvoje. Pro oblast vodní dopravy bude zpracována
samostatná koncepce z důvodů jejích specifik - vodní cesty plní vedle funkcí dopravních
rovněž řadu jiných funkcí a jedná se proto o oblast mezisektorovou.
Na nutnost rozvoje vodního oboru a na přepravní potřeby České republiky a Evropské unie,
jakož i na nezbytnost zlepšování infrastruktury vodních cest, reagují strategické dokumenty
EU a ČR (především dopravní politiky) a další související dokumenty. V těchto dokumentech
jsou popsány cíle v oblasti rozvoje a modernizace vodních cest a rozvoje vodní dopravy. Je
nezbytné intenzivněji naplňovat cíle platných strategických a dalších dokumentů v oblasti
rozvoje vodní dopravy.
Koncepce vodní dopravy (dále jen „Koncepce“) je strategickým materiálem, který svojí náplní
rozpracovává národní strategický dokument Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem
do roku 2050. Vodní cesty plní vedle funkcí dopravních rovněž řadu jiných funkcí a jedná se

proto o oblast mezisektorovou, kde je nutná spolupráce všech zainteresovaných subjektů
(především spolupráci MZe, MŽP, MPO a MMR). Financování dopravních staveb je definováno
v materiálu dokument Dopravní sektorové strategie 2. fáze – (dále jen „SeStra2“)
Koncepce je zároveň národním implementačním plánem akčního plánu podpory NAIADES
II, vydaného Sdělením Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a výboru regionů směrem ke kvalitní vnitrozemské vodní dopravě
NAIADES II COM/2013/0623 final (dále jen „NAIADES II“).
Stát je ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
odpovědný za rozvoj, modernizaci a zajištění splavnosti dopravně významných vodních cest.
Nedílnou součástí vodních cest jsou, dle ustanovení § 2 písm. a výše zmiňovaného zákona č.
114/1995 Sb., i součásti vodní cesty, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto zákona.
Dopravně významné vodní cesty se v České republice podle zákona o vnitrozemské plavbě
dělí na využívané a využitelné, které jsou uvedeny v příloze č. 2 uvedeného zákona.
Tato koncepce představuje ideové pokračování Programu podpory rozvoje vodní dopravy
v České republice do roku 2005, schváleném vládou ČR usnesením č. 635 ze dne 11. prosince
1996. Základní strategické cíle se téměř nemění, neboť tyto cíle nebyly dosud splněny.
Určitých dílčích zlepšení parametrů se podařilo dosáhnout, avšak ke zvýšení objemu nákladní
dopravy nedošlo. K zásadním růstu došlo u rekreační plavby, čemuž je nová koncepce
přizpůsobena, obdobně jsou zohledňovány aktuální logistické trendy.

1.2 Nadřazené koncepce
mezinárodní úrovni

a

strategie

na

národní,

unijní

a

Koncepce vodní dopravy vychází z následujících nadřazených koncepcí, strategií a politik:
Bílá kniha – Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu
konkurenceschopnému a efektivnímu dopravnímu systému

prostoru

–

ke
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Dokument představuje novou evropskou dopravní politiku pro období 2012 – 2020
s výhledem do roku 2050. Bílá kniha zahrnuje 40 konkrétních iniciativ pro vybudování
konkurenceschopného dopravního systému v příštím desetiletí. Hlavním a novým cílem je
zásadně snížit závislost Evropy na dovážené ropě a snížit do roku 2050 uhlíkové emise o
60 %, minimalizovat užívání konvenčního pohonu ve městech, využívat 40 %
nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě, o 40 % snížit emise ve vodní dopravě. Toho chce
dosáhnout:


přesunutím 50 % přepravy nákladů na střední a dlouhé vzdálenosti ze silniční na
železniční a vodní dopravu a v případě osobní dopravy výrazně zvýšit podíl železniční
dopravy (a to i z dopravy letecké na vzdálenosti do 1000 km, zatímco letecké dopravě
se tím uvolní vzdušný prostor pro dálkové lety),



zaváděním alternativních energií pro dopravu,



zaváděním účinnějších motorů,



aplikací systémů ITS ve všech druzích dopravy s cílem optimalizovat dopravní a
přepravní procesy (rozpracováno v Politice EU v oblasti ITS1).

Stěžejním evropským legislativním dokumentem pro oblast rozvoje dopravní infrastruktury je
nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1315/2013/EU o hlavních směrech Unie pro
rozvoj transevropské dopravní sítě, které stanoví hlavní zásady EU v oblasti vytváření
transevropské dopravní sítě (TEN-T) a určení projektů společného zájmu. Nařízení definuje
hlavní zásady rozvoje dopravní infrastruktury včetně opatření, která umožní poskytování
kvalitních služeb. Definuje dvouvrstvou evropskou dopravní síť pro železniční síť
(samostatně pro osobní a nákladní dopravu), silniční síť, vnitrozemské vodní a námořní cesty,
leteckou infrastrukturu a infrastrukturu pro multimodální nákladní dopravu (bimodální a
trimodální terminály). Tzv. globální síť TEN-T by měla být dobudována do roku 2050, její
podmnožina, tzv. hlavní síť má stanoven termín dokončení do roku 2030. Vnitrozemské vodní
cesty na území ČR v podobě Labe od státní hranice s SRN po Pardubice a Vltavy po
Třebenice (Slapy) jsou zařazeny do hlavní sítě. Nařízením Evropského parlamentu a rady č.
1316/2013/EU ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy,
byly tyto vodní cesty zařazeny do Východního a východostředomořského koridoru. Pracovní
plán koridoru z května 2015 identifikuje nespolehlivé plavební podmínky na Labi a další
omezení jako kritická úzká místa koridoru.
Dne 8. července 2008 předložila Evropská komise strategii Doprava šetrnější k životnímu
prostředí (The Greening Transport Package). Cílem této strategie je zajistit udržitelný rozvoj
dopravy a umožnit, aby ceny za dopravu byly pravdivějším obrazem skutečných nákladů
společnosti tak, aby se postupně snižovalo poškozování životního prostředí a omezovaly se
dopravní zácpy za současného zvyšování efektivnosti dopravy a v konečném důsledku i
celého hospodářství.
EU se zavázala směřovat k cíli převedení dopravy na méně energeticky náročné, čistší a
bezpečnější druhy dopravy a vnitrozemská vodní doprava je zjevnou volbou, která může hrát
výraznější roli při dosahování těchto cílů. Prostřednictvím Sdělení Komise o podpoře

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení
inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy; Sdělení
komise Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě, KOM(2008) 886 v konečném znění; a
další.
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vnitrozemské vodní dopravy NAIADES KOM (2006) 6 ze dne 17. 1. 2006 chce Komise
zdůraznit výhody vnitrozemské vodní dopravy a odstranit řadu překážek, které jí mohou
bránit ve využívání některých příležitostí. Problémy, se kterými se odvětví potýká, vyžadují
koordinovanou střednědobou i dlouhodobou snahu všech zúčastněných stran, daného odvětví,
Evropského společenství, členských států a dalších odpovědných stran. Akční program
NAIADES (Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe) se
soustřeďuje na pět vzájemně propojených strategických oblastí pro komplexní politiku
vnitrozemské vodní dopravy: trh, loďstvo (flotila), pracovní místa a dovednosti, obraz v očích
veřejnosti, infrastruktura. Obsahuje doporučení kroků, které byly realizovány Evropským
Společenstvím, členskými státy a dalšími dotčenými stranami v letech 2006 - 2013.
V porovnání s jinými druhy dopravy zatíženými kongescemi a kapacitními problémy
vnitrozemskou vodní dopravu považuje za spolehlivou, s nízkým environmentálním dopadem
a kapacitou pro růst využití. Představuje tak konkurenční alternativu silniční a železniční
dopravě. Evropská komise má za cíl podpořit a zesílit konkurenční pozici vnitrozemské vodní
dopravy na dopravní síti a zajistit její integraci do intermodálních logistických řetězců. Z
tohoto důvodu byl v roce 2013 vydán návazný program na NAIADES s názvem NAIADES
II2, a to pro období let 2014 – 2020.
Globálním cílem Dopravní politiky ČR pro léta 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050
vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technickoekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy, na principech
hospodářské soutěže s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Prováděcím dokumentem Dopravní politiky pro oblast rozvoje, údržby a financování
dopravní infrastruktury jsou Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Tento dokument řeší
systém rozvoje dopravní infrastruktury multimodálně na celostátní koncepční úrovni, a to
včetně financování.
Významným navazujícím strategickým materiálem týkajícím se vodních cest je 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. Vláda výslovně souhlasí s rozvojem
vnitrozemské vodní dopravy a uložila ministru dopravy vytvářet podmínky pro možnost
aplikování podpory vodní dopravy v rámci programu NAIADES, pokračovat v přípravě a
činit kroky vedoucí k realizaci Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II,
předložit vládě do 31. 12. 2014 model financování staveb i s využitím mimorozpočtových
zdrojů. Zpráva konstatuje, že hlavní překážkou odpovídajícího využívání vnitrozemské vodní
dopravy a úpadku dopravního oboru jako takového, včetně stavu flotily, jsou nedostatečná
plavební infrastruktura na Labsko-vltavské vodní cestě a nespolehlivé plavební podmínky.
Zásadní je budování dopravní infrastruktury v podobě Plavebního stupně Děčín a Plavebního
stupně Přelouč II, které vykazují pozitivní výsledky hodnocení ekonomické efektivnosti. V
rámci programů NAIADES a NAIADES II je realizována podpora modernizace a inovace
flotily, zajištění příznivých podmínek pro služby v oblasti vnitrozemské plavby a podpora
zaměstnanosti. Specifickým úkolem je zlepšování obrazu vodní dopravy a kooperace s
ostatními druhy dopravy. Pozornost zpráva věnuje také významu rekreační plavby. Zpráva
závěrem konstatuje významné dopravně - politické postavení vodní dopravy v ČR pro
ekonomiku státu

2

vydán Sdělením Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
výboru regionů směrem ke kvalitní vnitrozemské vodní dopravě NAIADES II COM/2013/0623 final
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Vodnímu koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL) se Vláda ČR věnovala v rámci schválení Politiky
územního rozvoje České republiky 2008 v usnesení vlády3 č. 929 ze dne 20.7.2009. V tomto
usnesení uložila ministru dopravy ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem
zahraničních věcí komplexně posoudit potřebnost této stavby a uskutečnit její projednání s
okolními státy. Následně byla Ministerstvem pro místní rozvoj vypracována a vládou
schválena usnesením č. 368 ze dne 24. 5. 2010 koncepce pokračování územní ochrany do
doby rozhodnutí vlády o dalším postupu. Usnesením vlády č. 49 ze dne 19. 1. 2011 bylo
uloženo do 31. 12. 2013 předložit vládě výsledky studie komplexně posuzující proveditelnost
záměru vodního koridoru. Definitivní rozhodnutí ale bude možné učinit až na základě
výsledků podrobné studie proveditelnosti, jejíž zpracování si vyžádá přibližně tři roky (včetně
výběrového řízení na zpracovatele a včetně hodnocení SEA). Tato studie proveditelnosti se
momentálně zpracovává.
Souvisejícím strategickým dokumentem je Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
České republiky pro období 2012 až 2020, přijatá usnesením vlády ze dne 27. 9. 2011 č. 713.
Tato strategie konstatuje, že kvalita infrastruktury podmiňuje ekonomickou úspěšnost a
konkurenceschopnost státu. V případě vodní dopravy považuje za nezbytné řešit priority
splavnění jednotlivých úseků s přínosy pro produkční funkci regionů. Důležitý je koncept
navazujících logistických systémů, obdobně jako v Německu, Holandsku a v jiných zemích.
Nutná je tak optimalizace parametrů vodních cest s možností nárůstu přepravních výkonů v
roce 2025 až na 2430 mil. tkm.
Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 - 2020 mezi nosná témata
cestovního ruchu řadí „Dovolenou v přírodě" a „Sportovní a aktivní dovolenou", mezi které
patří i využívání vnitrozemských vodních cest k rekreaci. Moderní politika cestovního ruchu
by měla akcentovat mimo jiné "růst konkurenceschopnosti cestovního ruchu České republiky
v evropském prostoru a kontextu", „odstraňování regionálních disparit zejména v
hospodářsky slabých problémových regionech" a „podporu využívání kulturního a přírodního
dědictví pro rozvoj cestovního ruchu, avšak s garancemi zachování jejich kvality". Mezi
opatření patří „Opatření 1.2: Výstavba a modernizace základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu" v podobě „Zkvalitňování dopravní dostupnosti turistických destinací".
Na národní úrovni se oblasti dopravy dotýká další průřezový dokument v gesci Ministerstva
pro místní rozvoj, a to Strategie regionálního rozvoje České republiky 2007-2013.
Plány povodí
Dne 22.prosince 2000 nabyla účinnosti „Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES ze dne 23.října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti
vodní politiky“ dále jen (RSV). Plány povodí jsou reakcí Evropského společenství na tuto
poměrně přísnou směrnici, která si stanovuje za cíl ochranu vod, tj. dosažení dobrého stavu
všech vodních útvarů v určeném časového horizontu. Dne 21.12.2015 bylo vydáno usnesení
vlády České republiky č. 1083, kde byly vládou schváleny: Národní plán povodí Labe,
Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry.
Plány povodí jsou zpracovány ve třech úrovních a to dle rozsahu a podrobnosti tj.:
mezinárodní, národní a dílčí.
Na mezinárodní úrovni je řešen plán v koordinaci se všemi státy, které spadají do povodí
daného vodního toku. Pro Českou republiku je z hlediska plavby a jejího začlenění do plánů
relevantní Mezinárodní plán oblasti povodí Labe a Mezinárodní plán oblasti povodí Odry.
3

Projekt DOL není do PÚR 2008 zařazen z důvodů komplikací v rámci procesu SEA a je řešen pouze ve
vládním usnesení k PÚR.
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V Mezinárodním plánu oblasti povodí Labe je uvedeno využití vltavské a labské vodní
cesty, zejména z pohledu nákladní dopravy. Vodní doprava je zde zařazena k vlivům, které
přispívají ke zhoršení stavu vodních útvarů, nicméně spadá pod „ostatní vlivy“. Jsou zde
uvedeny nejstěžejnější záměry z hlediska rozvoje vnitrozemských vodních cest tj. Plavební
stupeň Děčín a Stupeň Přelouč II. V plánu je obecně popsán postup a podmínky pro uplatnění
výjimky dle RSV čl. 4 odst 6 nebo 7, což je z hlediska připravovaných záměrů velmi důležité.
V Mezinárodním plánu oblasti povodí Odry je uvedena oderská vodní cesta.
Národní plány povodí (Labe, Dunaj, Odra) jsou řešeny na úrovni České republiky pod
záštitou Ministerstva zemědělství. V národních plánech je v sekci trendy v užívání vod do
roku 2021 popsána vodní dopravní politika v ČR ve vztahu k Evropským dohodám, jsou zde
uvedeny hlavní zásady a cíle dalšího rozvoje vnitrozemské vodní dopravy, jeden z cílů je řešit
přípravu průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe v závislosti na výsledcích studie
proveditelnosti. V této úrovni plánování je blíže představen záměr Plavební stupeň Děčín, je
zde nastíněna problematika tohoto záměru z hlediska možného nedosažení dobrého stavu
dotčených vodních útvarů. V národních plánech jsou uvedeny další stěžejní záměry a to
v Národním plánu povodí Labe: Stupeň Přelouč II, Stabilizace plavební dráhy v přístavu
Chvaletice, Modernizace Plavebního stupně Srnojedy, Veřejný přístav Pardubice, Zvýšení
ponorů na Vltavské vodní cestě, Úprava Plavebních úžin Zbraslav a Štěchovice, Plavební
komora Praha - Staré město, v Národním plánu povodí Dunaje: Plavební komora Rohatec a
Plavební komora Bělov. Pro tyto záměry je v národních plánech (Dunaje a Labe) uvedeno, že
v případě negativního vlivu na stav dotčených vodních útvarů bude postupová podle čl. 4.7
RSV. Plavba je v textech národních plánů zařazena jako ostatní užívání vod. V národním
plánu povodí Labe je uvedena jako “ostatní vliv“ lodní doprava z pohledu možného zdroje
znečištění.
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2. Analýza stávajícího stavu vodní dopravy v ČR
Analýza současného stavu vodní dopravy v ČR je provedena v samostatném dokumentu.
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Návrhová část
3. Hlavní cíl Koncepce vodní dopravy a struktura priorit
Vodní doprava patří k dopravním oborům, které svým provozem vykazují relativně nízký vliv
na životní prostředí a který je zároveň energeticky málo náročný. To jsou hlavní důvody, proč
je nutné se i v ČR zabývat možnostmi využití jejího potenciálu. Vzhledem ke skutečnosti, že
vodní doprava zajišťuje velmi nízký podíl v nákladní dopravě ČR, je hlavní cíl Koncepce
vodní dopravy definován:
Vytvářet podmínky pro větší využívání vnitrozemské vodní nákladní dopravy v ČR při
současném snižování jejího vlivu na životní prostředí, a to jak ve fázi investiční činnosti, tak
ve fázi provozní.
Koncepce představuje rovněž národní implementaci akčního plánu NAIADES II, jehož cíl je
Evropskou komisí definován:
„Cílem programu NAIADES II je vytvořit podmínky pro to, aby se vnitrozemská vodní
doprava stala kvalitním oborem dopravy: dobře řízeným, účinným, bezpečným, začleněným
do intermodálního řetězce, s kvalitními pracovními místy obsazenými kvalifikovanou pracovní
silou, dbajícím na dodržování přísných norem na ochranu životního prostředí.
Pokud odvětví prosazuje kvalitu a současně zůstává nákladově efektivní, mělo by být schopno
prorazit z bludného kruhu nízké výnosnosti, nedostatečných investic, nedostatku inovací a
blokovaných trhů. Musí prosazovat kvalitu, aby byly dosaženy cíle stanovené v bílé knize EU
o dopravě týkající se přechodu nákladní přepravy na železniční a lodní dopravu a dále snížení
emisí ve vnitrozemské vodní dopravě.“
K dosažení tohoto hlavního cíle je dále navržena struktura strategických a specifických cílů,
provázaných s oblastmi intervence NAIADES II:
Strategický cíl:

Využití potenciálu vnitrozemské vodní dopravy pomocí organizačněprovozních opatření

(NAIADES II „Hladké fungování trhu“: posílení tržního prostředí, odstranění zbývajících
bariér)
(NAIADES II „Integrace vnitrozemské vodní dopravy v multimodálním logistickém řetězci“:
integrace služeb včetně principů citylogistiky)
Specifický cíl:

využití potenciálu v nákladní dopravě

Specifický cíl:

využití potenciálu vodní dopravy při zásobování center velkých
měst (citylogistika)

Specifický cíl:

využití možného potenciálu v pravidelné osobní dopravě

Specifický cíl:

rekreační plavba a její význam pro ekonomiku regionů

Strategický cíl:

Zajištění potřebného počtu plavidel

(NAIADES II „Hladké fungování trhu“: standardizace technických požadavků)
Specifický cíl:

technická způsobilost

Specifický cíl:

modernizace plavidel

Strategický cíl:

Zajištění výkonné infrastruktury vodních cest s minimálními vlivy na říční
ekosystémy včetně financování
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(NAIADES II „Kvalitní infrastruktura“: výstavba, modernizace, udržování dobrého
plavebního stavu, inteligentní infrastruktura a intermodální spojení)
(NAIADES II „Integrace vnitrozemské vodní dopravy v multimodálním logistickém řetězci“:
integrace infrastruktury, integrace informačních toků včetně říčních
informačních služeb RIS)
Specifický cíl:

zvýšení efektivnosti dopravy na síti TEN-T

Specifický cíl:

zkvalitnění plavebních podmínek vodních cest mimo síť TEN-T

Specifický cíl:

telematika ve vodní dopravě a zvyšování bezpečnosti provozu

Specifický cíl:

zajištění kvalitní údržby vodních cest a provozování vodních
cest

Strategický cíl:

Zajištění potřebné sítě přístavní infrastruktury včetně financování

(NAIADES II „Kvalitní infrastruktura“: zajištění dobře dimenzované a kvalitní sítě přístavů,
propojení s logistickými středisky)
(NAIADES II „Integrace vnitrozemské vodní dopravy v multimodálním logistickém řetězci“:
integrace infrastruktury, integrace služeb včetně vymezování území pro
logistiku u vodních cest nástroji územního plánování a principů
citylogistiky)
Specifický cíl:

zajištění potřebné sítě přístavů pro nákladní dopravu

Specifický cíl:

přístavy a přístaviště pro osobní dopravu

Specifický cíl:

servisní střediska

Specifický cíl:

využití přístavu Hamburk

Strategický cíl:

Snižování vlivu vodní dopravy na životní prostředí

(NAIADES II „Zkvalitnění životního prostředí díky nízkým emisím“: emisní limity, zavedení
podmínek pro alternativní paliva, zejména LNG – tankovací stanice,
standardy a normy)
Specifický cíl:

snižování vlivu provozu na životní prostředí

Specifický cíl:

snižování vlivu výstavby vodních cest na životní prostředí

Strategický cíl:

Výzkum, vývoj, inovace ve vodní dopravě

(NAIADES II „Kvalita prostřednictvím inovací“: zavedení nástrojů pro podporu výzkumu v
oblasti vodních cest, plavidel a technologií)
Strategický cíl:

Sociální aspekty, vzdělávání pracovníků ve vodní dopravě

(NAIADES II „Kvalifikovaní pracovníci a kvalitní pracovní místa“: zejména zavedení
jednotných standardů a odstranění bariér)
Strategický cíl:

Mimodopravní funkce vodních cest

Dlouhodobá vize pro vodní dopravu
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4. Priority Koncepce vodní dopravy
4.1 Strategický cíl: Využití
potenciálu
vnitrozemské
dopravy pomocí organizačně-provozních opatření

vodní

Koncepce vodní dopravy identifikovala jako hlavní překážku nedostatečného využívání
labsko-vltavské vodní cesty její malou spolehlivost zejména v přeshraničním úseku. Další
úzká místa infrastruktury limitují využití pro nákladní dopravu vnitrostátní i pro efektivní
realizaci mezinárodních přeprav co nejdále do vnitrozemí s minimalizací návazné pozemní
dopravy. Vedle realizace investičních opatření na vodní cestě jsou pro dosažení maximálních
synergických vlivů navrhována i organizačně-provozní opatření hledající možnosti posílení
významu vodní dopravy. Ačkoli tato opatření nemohou plnohodnotně nahradit zlepšení
infrastruktury, jejich realizace může významným způsobem zlepšit
podmínky pro
odpovídající využití modernizovaných vodních cest na liberalizovaném dopravním trhu, a to
v řadě případů i v období před dokončením některých infrastrukturních opatření.
4.1.1 Specifický cíl:

využití potenciálu v nákladní dopravě

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. Vzhledem ke geograficky omezené síti vodních cest nelze ve většině případů
zajistit door-to-door přepravu zboží, přičemž nevýhoda vodní dopravy spočívá v nutnosti
zajistit „první a poslední míli“, která je nejnákladnější. Vodní doprava v ČR se musí primárně
orientovat na přepravy do námořních přístavů, kde problém zajištění poslední míle alespoň na
jednom konci přepravy odpadá. Labsko-vltavská vodní cesta zajišťuje zbožovou obslužnost
významných hospodářských oblastí České republiky a současně dostupnost významných
hospodářských oblastí ostatních států Evropy. Vysoký potenciál může mít v oblastech, v
nichž je situován zpracovatelský a výrobní průmysl a dále pak v zemědělství.
V současných podmínkách se vodní doprava musí soustředit zejména na následující typy
přeprav:
 nadrozměrné náklady, u kterých je vodní doprava bezkonkurenčně nejefektivnější,
 přepravy hromadných substrátů a vybraných zemědělských výrobků, u kterých
nerozhoduje čas přepravy, a kde jsou nízké požadavky na přepravy „na čas“,
 kontejnery do námořních přístavů,
 přepravu nebezpečného zboží včetně chemických výrobků.
Podpora rozvoje výše uvedených druhů přeprav je přitom s výjimkou přeprav kontejnerů do
námořních přístavů možná nezávisle na realizaci některých opatření v oblasti zlepšení
infrastruktury vodních cest v ČR.
Přístavy Děčín a Ústí n/L je nezbytné využívat zejména pro svoz a rozvoz pro oblast mezi
Mostem, Teplicemi, Ústím, n/L a Děčínem, pro ostatní oblasti ČR je postupně potřebné více
využívat přístavy mezi Lovosicemi a Mělníkem, Prahou, případně až Kolínem a po dostavbě
vodní cesty i Pardubicemi.
Nevyužitý potenciál skýtá rovněž vnitrostátní přeprava, která se v zemích EU uskutečňuje ze
65 % na relacích do délky 150 km, dokonce z 25 % do délky 50 km. Přitom labsko vltavská
vodní cesta je ve většině své délky kvalitně vybudována a s výjimkou úseku mezi Ústím nad
Labem a státní hranicí se SRN jsou na ní vhodné plavební podmínky umožňující realizaci
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vnitrostátních přeprav. Vedle citylogistiky řešené samostatným specifickým cílem je třeba
zavést opatření pro přepravy i dalších druhů zejména hromadného zboží. Současná dílčí
omezení parametrů, která snižují konkurenceschopnost vodní dopravy, zejména v podobě
ponorů a přístavních kapacit, jsou v rámci infrastrukturních cílů řešena. Zavádět je účelné i
další organizační opatření na větší využívání vodní dopravy.
Opatření:
 Podpořit větší provázání vodní dopravy v rámci logistických procesů včetně
poskytování dodatečných služeb a odstraňování bariér
Gestor: MD
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2018
Financování: programy s využitím evropských fondů
 Postupně vytvářet podmínky pro zavedení pravidelné linky pro kontejnerové
přepravy z ČR do námořních přístavů včetně zajištění návazností na síť linek
vodní dopravy v Evropě (v první fázi se bude jednat o opatření organizačně –
provozního druhu – například zavedení plnohodnotné mezinárodní výměny dat
v rámci RIS za účelem zvýšení plynulosti přeprav)
Gestor: MD
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2020
 Zajistit spolupráci se železničními a silničními dopravci a v případě nepříznivých
vodních stavů zajistit pro zákazníky náhradní způsob přepravy do přístavů v
Drážďanech (doporučující opatření)
Gestor: MD ve spolupráci se Svazem dopravy a Hospodářskou komorou,
Termín: rok 2016
 Zavést informační podporu uživatelů vodních cest jako nástroje pro oslovování
potenciálních zákazníků a uživatelů vodní dopravy a jejich spojování s dopravci
a poskytovateli služeb, při zachování plně konkurenčního prostředí mezi
soukromými poskytovateli těchto služeb.
Gestor: MD a ŘVC
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2017
Financování: programy s využitím evropských fondů

4.1.2 Specifický cíl:
využití potenciálu vodní dopravy při zásobování
center velkých měst (citylogistika)
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
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stavebních sutí a komunálních odpadů). 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 přepraví stejné množství jako 84 nákladních automobilů nosnosti 12,5 t.
Hlavní význam v podmínkách ČR má citylogistika v aglomeraci Prahy, kdy může významně
odlehčit těžké silniční dopravě po radiálních komunikacích. Přirozenými centry jsou přístavy
Praha – Radotín a Praha - Holešovice. Nutný je ale také rozvoj drobnějších lokalit v jádru
města, sloužící pro obsluhu bezprostředního okolí. Díky nekoordinovaného územního rozvoje
města z pohledu citylogistiky došlo ke ztrátě některých vhodných lokalit, nicméně ostatní
vyžadují ochranu, resp. optimální řešení těchto překladišť.
Citylogistika nabízí rovněž širší možnosti využití – z distribučního centra umístěného poblíž
centra města lze zásobovat centrum města spotřebním zbožím ekologicky čistými malými
vozidly dle časového harmonogramu v závislosti na dopravních špičkách a režimy
zklidněných částí města. Obsluha těchto distribučních center je možná rovněž železniční a
vodní dopravou. Vhodným přístavem pro tyto účely mohou být přístavy Praha-Holešovice a
Praha-Radotín, které jsou zařazeny do hlavní sítě TEN-T.
Do překladišť citylogistiky, majetkově ve vlastnictví veřejného sektoru, by měly být
alokovány provozy výroben betonu, nakládky odpadů apod. při aplikaci dostatečných
ochranných prostředků proti prašnosti, hluku, zápachu a z estetických důvodů.
Program NAIADES II v rámci intervence „Integrace vnitrozemské vodní dopravy v
multimodálním logistickém řetězci“ uvádí, že „Města by ve svých plánech udržitelné městské
mobility a strategiích pro městskou logistiku měla plně zohlednit přepravu nákladů a odpadů
pomocí vnitrozemské vodní dopravy.“
Aktuálně pracovní dokument Evropské Komise k programu NAIADES II uvádí, že Evropská
Komise připravuje strategii pro přechod k městské logistice s nulovými emisemi, která bude
mít jako nedílnou součást aspekty přístupu k vodní cestě. Mělo by se tak do jisté míry čelit
tlaku na konverzi přístavů na developerské projekty, resp. tato konverze by měla být v
souladu s principy zajištění citylogistiky pomocí vodní dopravy.
Jako vhodné příklady se jeví aktuální programy na podporu citylogistiky, organizované např.
Port of Brussels s projektem „Connecting Citizen Ports 21st Century (CCP21)“, zavádějícím
síť malých překládacích platforem ve městě pro překlady palet, balíků apod. s odpadem,
stavebními materiály i spotřebním zbožím na plavidla nosnosti do 300 tun. Obdobně
postupuje přístav Paříž, s rozvojem betonáren a provozů zpracování stavebních materiálů
podél vodní cesty ve městě, s cílem snížení zatížení města těžkou silniční dopravou.
Možné budoucí využití vodních cest v rámci vnitrostátních přeprav:

 zvýšení dovozu písku na objem 700 000 t ročně zejména do lokalit Holešovice,
Rohanský ostrov, Radotín i další (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 v objemu 500 000 t ročně 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), (pilotní projekt: investiční akce Projekt Smíchov Jih a přestavba
Smíchovského nádraží, předpokládané zahájení realizace v roce 2017),
 manipulace s kulisami (přivážení a odvoz) v lokalitě Národního divadla (nová
přeprava),
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 odvoz kalů z ústřední čistírny odpadních vod v Podbabě např. do teplárny Mělník (nová
přeprava, odpovídá přibližně 65 kamionům denně),
 odvoz tuhého komunálního odpadu k likvidaci v objemu 150 000 t ročně z lokalit
Dejvice, Holešovice, Karlín, náplavka Na Františku, náplavka Výtoň, Smíchov, Radotín
(nová přeprava).
Navrhovaná opatření zaměřená na citylogistiku je možné realizovat nezávisle na
připravovaných opatřeních rozvoje infrastruktury vodních cest v oblasti Děčína či Přelouče.
Opatření:
 V rámci zpracování Plánů udržitelné mobility vybraných měst (Praha, Ústí nad
Labem) řešit problematiku zásobování města prostřednictvím distribučního
centra s napojením na vodní a železniční dopravu
 Prověřit a zabezpečit v rámci Plánu udržitelné mobility hl.m. Prahy využitelnost
přístavů v Praze pro zásobování centra města na bázi citylogistiky, zajištění
potřebných ploch překladišť a pozemních komunikačních přístupů, včetně
přiblížení zpracovatelských provozů vodní cestě (betonárny, distribuce
stavebních hmot apod.)
 Zahrnout citylogistiku do Koncepce pražských břehů
 Zpřístupnění překladišť řešit ve vazbě na specifický cíl „zajištění potřebné sítě
přístavů pro nákladní dopravu“
 Zavedení inovativních konceptů přeprav, včetně rychloobrátkových plavidel
s vlastními manipulačními prostředky pro překlad. Řešením je i užití principů
projektů spolufinancovaných EU (např. Watertruck), kdy veřejný subjekt
uskuteční nákup specializovaných plavidel a provozování přepravy následně
realizuje vybraný soukromý subjekt na vlastní účet.
Gestor: MD a ŘVC ve spolupráci s příslušnými magistráty statutárních měst, využití
mezinárodních projektů a zahraničních zkušeností
Termín: rok 2018

4.1.3 Specifický cíl:
dopravě

využití možného potenciálu v pravidelné osobní

Osobní vodní doprava je důležitým doplňkem systému dopravní obslužnosti – zejména
přívozy u velkých řek dokážou výrazně zkrátit cestovní doby, neboť zejména na dolním Labi
a na střední a dolní Vltavě je počet mostů poměrně malý. Z toho důvodu je potřebná postupné
zapojování přívozů do IDS příslušných krajů a do systémů MHD větších měst.
Opatření:
 V rámci zpracování aktualizací plánů dopravní obslužností krajů a v rámci
rozvoje IDS krajů zajistit využití přívozů jejich integrací do systému veřejné
dopravy zejména v lokalitách s nedostatečným počtem mostů.
Doporučení pro kraje ve spolupráci s organizátory IDS
Termín: rok 2018
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4.1.4 Specifický cíl:

rekreační plavba a její význam pro ekonomiku regionů

Rekreační plavba je v celé Evropě důležitým segmentem cestovního ruchu a současně
významnou složkou podnikání v tomto odvětví; je i významným příspěvkem ke zlepšování
kvality života obyvatel. Dnes se již tyto aktivity týkají tisíců kilometrů vodních cest, a to
zejména starších (a tedy s menšími rozměrovými parametry), na kterých již není reálná
obchodní nákladní vodní plavba, i když samozřejmě existuje také řada příkladů soužití obou
druhů plavby - nákladní i rekreační.
Specifická pozornost by měla být věnována následujícím segmentům rekreační plavby, které
přináší největší ekonomické efekty pro regiony a zároveň svým měřítkem mají nadregionální
až celostátní význam:
- linková osobní lodní doprava pro turistické a rekreační účely, propojující na pravidelných
linkách sídla a turistické zajímavosti podél vodní cesty, včetně využívání synergických efektů
s cyklistickou dopravou a návazností na hromadnou dopravu
- osobní lodní doprava kabinovými loděmi, s ubytováním turistů na palubě, pořádající zájezdy
podél vodních cest se zastávkami v atraktivních lokalitách. Kromě linek z SRN do Prahy jsou
atraktivní i vnitrostátní linky na Labi a Vltavě
- rekreační plavba malých plavidel individuálních vlastníků, tradičně orientovaná primárně na
plavbu v okolí domovského přístavu. Cílem je motivace k rozšíření oblasti plavby, vedoucí
nejen ke snížení koncentrace lodí v několika lokalitách, ale také větší míra zastavení v nových
turistických cílech s podporou lokální ekonomiky
- rekreační plavba malých plavidel z půjčoven, obvykle řešených jako kajutové s ubytováním
na palubě, užívané v rámci dovolenkových nebo víkendových pobytů. Jedná se o jeden
z nejatraktivnějších segmentů, neboť potenciální počet uživatelů je řádově vyšší než počet
majitelů vlastních plavidel a uživatelé aktivně využívají služby v okolí vodní cesty po celou
dobu dovolené
Opatření:
 Do nabídek zahraničních i tuzemských touroperátorů a cestovních kanceláří
postupně zařadit specifické formy turismu a rekreace na vodě a zlepšit podmínky
pro zajištění informačního systému pro plavbu, zabezpečení doprovodných
služeb přístavů, marín a přístavišť, ubytovacích a stravovacích kapacit,
zásobování PHM, pitnou vodou, odstraňování odpadů apod.,
 Podpořit tvorbu komplexních balíčků vázaných na vodní turistiku a turistiku
podél vodních toků včetně cykloturistiky (propojení dopravní infrastruktury se
zázemím na břehu a zejména turisticky zajímavými body) - se zaměřením jak na
individuální vodní turisty, tak pro turisty na výletních lodích.
Gestor: MMR ve spolupráci s MD a ŘVC a regionálními organizacemi zajišťujícími
propagaci rekreace na vodě
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016,2018,2020
 Docílit odstranění problémových míst pro plavbu, v souhrnu dobudovat a
zkvalitnit infrastrukturu v oblasti vodních cest využitelných pro vodní turismus,
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s důrazem na zajištění souvislé sítě přístavní infrastruktury, služeb pro plavidla a
souvisle splavných vodních cest zapojených do atraktivních cílů.
Gestor: ŘVC
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016,2018,2020
Financování: SFDI
 Využívat rozvojový potenciál linek vodní dopravy podporou rozvoje návazných
aktivit u přístavišť (charakteru relaxačního, sportovního, poznávacího) a
turistického využití technických památek a zajímavostí.
Doporučení pro obce ve spolupráci s MD, ŘVC a MMR
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2018

4.2 Strategický cíl: Zajištění potřebného počtu plavidel
Zajištění potřebného počtu plavidel je v rámci podnikatelského rizika v kompetenci
jednotlivých dopravců a stát by do této oblasti za normálních podmínek neměl zasahovat. I
v této oblasti se nepříznivě projevuje úzké hrdlo dopravní infrastruktury vodní cesty
v přeshraničním úseku Labe. Pokud má být vodní doprava v ČR jako jeden z dopravních
oborů zachován, je nutné v období do vyřešení tohoto infrastrukturního problému a
bezprostředně po jeho dořešení (max. tři roky po dokončení opatření na úseku Ústí n/L –
státní hranice) nutné pokračovat v programech na podporu modernizace plavidel, notifikovat
předmětný program pro další programovací období (OPD 2014 – 2020). Kvůli nestabilním
plavebním podmínkám není reálné generování dostatečného hospodářského výsledku na
straně dopravců k obnově lodního parku. V této oblasti tržní prostředí existovalo, avšak
selhalo, proto je nutné vytvořit podmínky tak, aby mohl trh opět řádně fungovat Po zajištění
trvalé splavnosti bude tento bod zlomu překonán a díky trvalé ekonomické funkčnosti
plavidel bude možná jejich dlouhodobá udržitelnost a obnova z vlastních zdrojů.
4.2.1 Specifický cíl:

technická způsobilost

Podle stávající právní úpravy vede plavební rejstřík vnitrozemských plavidel Státní plavební
správa (SPS). V současné době eviduje SPS v plavebním rejstříku více než 15 000 plavidel.
Podstatnou část tvoří malá plavidla, kterých je evidováno více než 14 000. Evidenci malých
plavidel je vedena SPS stejně jako plavební rejstřík. Účinnost nového občanského zákoníku
znamenala změnu v evidenci plavidel v plavebním rejstříku. Podle zákona č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, ve znění novely č. 87/2014 Sb., byl rejstřík plavidel rozdělen na dva:
plavební rejstřík („velkých plavidel“) upraven v ustanovení § 14 zákona a rejstřík malých
plavidel upraven v ustanovení § 15a zákona. Plavební rejstřík („velkých plavidel“) je
veřejným seznamem, tj. zápis má konstitutivní charakter na rozdíl od rejstříku malých
plavidel. Evidence plavidel v plavebním rejstříku je u nás určitým způsobem provázána se
schvalováním technické způsobilosti plavidel a prováděním pravidelných technických
prohlídek. Jednou z podmínek zápisu plavidla do plavebního rejstříku je schválení technické
způsobilosti plavidla. To může působit určité problémy u plavidel, která nejsou malými
plavidly, s ohledem na konstitutivní funkci plavebního rejstříku, například při žádosti o úvěr
na stavbu či přestavbu plavidla. Proto bude připraveno zrušení této podmínky pro zápis
plavidla v plavebním rejstříku.
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K 1. lednu 2016 došlo k oddělení právní úpravy technických požadavků na způsobilost
malých plavidel od právní úpravy technických požadavků „velkých plavidel“. Technické
požadavky na způsobilost malých plavidel jsou nově upraveny v samostatné vyhlášce č.
334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel,
převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách. Kromě rozdílných
požadavků na technickou způsobilost malých plavidel a plavidel, která nejsou malými
plavidly, byl v nové vyhlášce také zaveden odlišný způsob posuzování splnění těchto
požadavků. Technické požadavky na způsobilost „velkých plavidel“ jsou nadále zakotveny ve
vyhlášce č. 223/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu NAIADES II Evropská Komise řeší harmonizaci technických požadavků na
plavidla, aby byly odstraněny rozdíly zejména mezi Rýnskou oblastí a ostatními vodními
cestami EU. Výsledkem tak bude sjednocení požadavků na plavidla a odstranění jedné
z bariér trhu. Tyto požadavky budou zavedeny rovněž do právního řádu ČR.
Opatření

 Redukovat počet malých plavidel zapisovaných do rejstříku malých plavidel.
Tato redukce bude spočívat v posunutí hranice pro výkon strojního pohonu,
velikosti plochy plachet či celkové hmotnosti plavidla k vyšším hodnotám.
Gestor: MD a SPS
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016, 2018, 2020

4.2.2 Specifický cíl:

modernizace plavidel

I přes jednoznačný ekologický charakter vnitrozemské vodní dopravy je i tento dopravní obor
zdrojem emisí zdraví škodlivých látek, jakož i emisí ovlivňujících globální klima. V hlavním
městě Praze je vodní doprava dokonce významným znečišťovatelem ovzduší v historickém
centru města. Za účelem zvyšování konkurenceschopnosti vodní dopravy je třeba vytvářet
předpoklady pro snižování dopadů vodní dopravy na životní prostředí v plném souladu s
evropskými právními předpisy, včetně podpory rozvoje využívání alternativních energií v
dopravě. Flotila plavidel působících na trhu vodní dopravy v ČR 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.
Situace na přepravním trhu ukazuje, že v letech 2006-2008 docházelo k odlivu kapacity lodní
tonáže mimo vodní cesty ČR (prodej plavidel, jejich šrotace, dlouhodobé charterové
kontrakty na třetizemní a kabotážní přepravy mimo ČR). Částečně se tuto situaci podařilo
zvrátit spuštěním programu na modernizaci plavidel 2008 – 2013/2015, přesto však není
k dispozici vyšší využitelná přepravní kapacita tuzemské vodní dopravy, která konkurenčně
působí na trimodálním přepravním koridu (především v relaci ČR – Hamburk). Na základě
ekonomických ukazatelů z období let 2007 – 2011 lze vysledovat sestupnou tendenci
celkových tržeb právnických a fyzických osob ve vodní dopravě v České republice.
S ohledem na uvedenou sestupnou tendenci tržeb a vysoký průměrný věk pro vnitrozemská
nákladní plavidla (v ČR představuje 38 let) je zřejmé, že bez veřejné podpory nebudou mít
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vlastníci a provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy snahu do lodního
parku investovat svoje finanční zdroje pro nutnou modernizaci plavidel.
Pro následující období bude vytvořen strategický rámec modernizace plavidel, který bude mít
za cíl stimulovat vlastníky a provozovatele vnitrozemské vodní dopravy (nákladní)
k efektivním modernizacím plavidel s využitím finančního příspěvku z veřejných rozpočtů.
Cílem je vytvoření podmínek pro vyšší konkurenceschopnost a širší využití nákladní vodní
dopravy, a to zejména prostřednictvím nastartování trvalého cyklu obnovy parku plavidel
vnitrozemské vodní dopravy.
V souvislosti s výše uvedeným se jeví jako potřebné pracovat na vývoji specializovaného lodního
parku vhodného zejména pro podmínky labské vodní cesty.
Opatření:

 Připravit dotační titul na podporu modernizace plavidel nákladní dopravy.
 Vytvářet podmínky pro zmírnění negativních vlivů vodní dopravy na životní
prostředí snížením emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze
spalovacích motorů.
 Zvýšit bezpečnost vnitrozemské vodní nákladní dopravy, která povede
v konečném důsledku k výraznému snížení potenciálních ekologických škod.
 Vytvořit možnost pro doplnění programu modernizace plavidel osobní dopravy
do OPD 2014 - 2020 (spolu s revizí OPD ve vztahu k dopravní infrastruktuře na
vodních cestách v roce 2016)
Gestor: MD
Termín: rok 2016
Financování: OPD 2014 - 2020
Podpora modernizace plavidel bude mít za cíl stimulovat vlastníky a provozovatele
vnitrozemské vodní dopravy (nákladní i osobní) k efektivním modernizacím na plavidlech za
účelem využití finančního příspěvku veřejné podpory.
Mezi hlavní cíle náleží:
1. Zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí snížením emisí plynných
znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů.
2. Převedení části přeprav zboží na vnitrozemskou vodní nákladní dopravu, která je
šetrná k životnímu prostředí.
3. Zvýšit bezpečnost vnitrozemské vodní nákladní dopravy, která povede v konečném
důsledku k výraznému snížení potenciálních ekologických škod.
Obecným cílem je tak vytvoření podmínek pro vyšší konkurenceschopnost a širší využití
nákladní vodní dopravy, a to zejména prostřednictvím nastartování trvalého cyklu obnovy
parku plavidel vnitrozemské vodní dopravy.
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4.3 Strategický cíl: Zajištění výkonné infrastruktury vodních cest
s minimálními vlivy na říční ekosystémy včetně financování
Koncepce vodní dopravy identifikuje potřebná opatření na infrastruktuře vodních cest a
stanovuje jejich provázanost. Prioritizace a harmonogram projektů je předmětem
dokumentu Dopravní sektorové strategie.
V souladu s prioritami dopravní politiky, politiky regionálního rozvoje, strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti a dalších politik, strategický dokument Dopravní sektorové strategie
definoval následující principy rozvoje infrastruktury sítě vodních cest:
V případě vodní dopravy platí ještě více než v případě silniční či železniční sítě premisa, že její
plnohodnotná funkčnost je podmíněna realizací všech opatření, která jsou součástí předmětného
clusteru (např. realizace plavebního stupně Přelouč II nemá význam bez současné realizace přístavu
Pardubice a zajištění podjezdných výšek všech mostů). Nezbytné je také budovat související veřejnou
přístavní infrastrukturu. U infrastruktury pro vodní dopravu se podařilo z disponibilní alokace
modelově finančně pokrýt nejvíce významné investiční akce, které jsou součástí clusterů Dolní Vltava
a Střední Labe. Podmínkou pro využití zdrojů CEF je schválení konkrétní projektové žádosti na úrovni
EK. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby ze strany investorského útvaru byla zajištěna taková podoba
projektové žádosti, která bude mít vysokou šanci na schválení EK. Je proto doporučeno, aby žádosti o
prostředky CEF osahovaly maximum (ideálně všechny) projekty podmiňující funkčnost daných
clusterů. V tomto ohledu je nezbytné zohlednit samozřejmě rizika připravitelnosti a realizovatelnosti
jednotlivých částí clusterů tak, aby vyhověly konkrétním podmínkám výzev.
Zcela klíčové pro fungující systém vodní dopravy v ČR a pro plnění dopravních potřeb státu je zlepšení
plavebních podmínek na Dolním Labi v úseku Střekov – státní hranice CZ/DE, navazující na kontinuální
splavnost Labe na území Německa. 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 na vládní úrovni. I když tento
dokument má doporučující charakter, německá strana realizuje dílčí opatření vedoucí k dosažení
dohodnutých parametrů labské vodní cesty. Dopravní politika ČR 2014 – 2020 předpokládá v
návaznosti na toto společné prohlášení uzavření závazné mezinárodní dohody o řece Labi mezi ČR a
SRN založenou na principech hospodářského partnerství (viz Dopravní politika ČR 2014 – 2020,
kapitola 4.2.2).
Cílem zlepšení plavebních podmínek v úseku Střekov – státní hranice CZ/DE je dosažení plavební
hloubky pro ponor plavidel (doplněno jako oprava formální chyby v DSS2) 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 minimálně platné na labské vodní cestě na území SRN. Cíle zlepšení plavebních podmínek na
dolním Labi lze podle předpokladů dosáhnout komplexem technických a přírodě blízkých opatření,
jejichž přesnou specifikaci nelze v detailní podobě v úrovni tohoto strategického dokumentu
definovat.
Podle hloubkových a spádových poměrů v tomto úseku řeky Labe se dále předpokládá, že uvedený
komplex opatření bude lokalizován pouze v úsecích, kde jsou nedostatečné plavební hloubky a řeka
není přirozeným způsoben zavzdouvána. Tyto úseky se nacházejí mimo území soustavy NATURA 2000
a území NP České Švýcarsko. Posouzení případných vlivů na tato chráněná území je možné pouze při
zpřesnění vymezení uvedených opatření, a proto spadá pod rámec hodnocení vlivů EIA (hodnocení
konkrétních projektových záměrů).
Soubor opatření ke zlepšení plavebních podmínek dolního Labe může být realizován pouze za
předpokladu prokázání ekonomické efektivity, po ukončení procesu EIA a všech souvisejících
hodnocení.
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V rámci identifikace projektů v Knize 6 byl pro zlepšení podmínek splavnosti Dolního Labe v tomto
úseku investorem předložen projekt V001 – Plavební stupeň Děčín, který se při hodnocení projektů
formou MKA ukázal jako nejvíce potřebný projekt v rámci infrastruktury vodních cest. Ve vztahu k
tomuto projektu probíhá v současné době samostatný proces posuzování EIA, zahrnující i výše
zmíněný soubor dalších opatření, včetně hodnocení možných přeshraničních vlivů. Jedná se tedy o
podrobnější posouzení možných vlivů a návrhů na jejich eliminaci ve vysoké úrovni detailu, které
probíhá mimo tuto koncepci. Potřeba zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi v úseku Střekov
– státní hranice je však velmi významná z pohledu dopravních potřeb státu, a to zejména s ohledem
na kapacitní možnosti infrastruktury jiných dopravních modů ve směrech z ČR do významných
evropských námořních přístavů. Zde může hrát vodní doprava významnou roli.
Rizika průběhu přípravy konkrétních opatření v tomto úseku jsou však natolik vysoká, že nelze
předpokládat možnost včasné předložení žádosti o finanční prostředky v rámci národní obálky kohezní
části fondu CEF. Finanční krytí pro zlepšení plavebních podmínek v tomto úseku však musí být v
okamžiku připravenosti konkrétních opatření zajištěno, proto i v harmonogramu realizace jsou tyto
finanční prostředky vyčleněny. Zahájení realizace konkrétních opatření, zlepšujících plavební
podmínky v uvedeném úseku, nelze předpokládat před rokem 2017, proto je na jejich realizaci
předběžně alokována část prostředků Fondu soudržnosti v rámci OPD II a část prostředků z národních
zdrojů. V případě nemožnosti realizovat v předpokládaném horizontu konkrétní opatření budou
finanční prostředky přealokovány na jiné opatření. V případě, že by projekty infrastruktury vodních
cest nebyly financovatelné z OPD II, bude nutné zajistit realizaci konkrétních opatření z jiných zdrojů.
Podmínkou realizace projektů je vždy nutnost prokázání jejich ekonomické efektivity a získání
souhlasného stanoviska EIA.

Zásadním závěrem DSS2 je zajištění systematického řešení podmínek kvalitní funkce celé
sítě dopravně významných vodních cest České republiky, tj. Labe, Vltavy a Baťova kanálu,
při přirozené prioritizaci směrem k opatřením na podporu nákladní dopravy a snahou o
využívání finančních zdrojů z oblasti cestovního ruchu pro rozvoj infrastruktury sloužící
rekreační plavbě. Lze to tak označit jako konsolidace sítě vodních cest s cílem dosáhnout
zvýšení podílu nákladní vodní dopravy na dopravním trhu a rozvoj rekreačního využití
vodních cest. Pod pojmem konsolidace se rozumí:
 v první řadě odstranění nesplavných úseků vodních cest, přerušujících stávající síť, a
napojení na atraktivní přepravní cíle. Do tohoto cíle spadá i stabilizace plavebních
podmínek na regulovaném Labi, které determinují využití celé sítě vodních cest,
 dalším cílem je zvýšení efektivity provozu na stávající síti dílčím zvýšením parametrů,
které v současnosti buď zcela vylučují určité druhy dopravy na vodní cestě, nebo jejich
zvýšení přinese efekty momentálně přiměřené nákladům,
 nezbytné jsou zároveň kroky k zajištění spolehlivosti plavebních objektů a bezpečnosti
plavebního provozu, byť v této oblasti již bylo mnohé vykonáno,
 v neposlední řadě rozvoj přístavní infrastruktury pro nákladní, osobní i rekreační
plavbu, která je nezbytná pro vazbu vlastní dopravy na okolí a jiné dopravní systémy a
de facto přivádí na vodní cestu zboží a cestující (turisty).
NAIADES II i požadavky na síť TEN-T ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady
č. 1315/2013/EU vymezují jako nejdůležitější následující oblasti, které jsou klíčové pro
zvýšení uplatnění vodní dopravy na dopravním trhu včetně přesunu přeprav z ekologicky
náročnější druhů dopravy:
- naplnění minimálních parametrů vodních cest odpovídajících nejméně třídě IV
- zajistit udržování vodních cest, aby byl zachován dobrý stav z hlediska plavby
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- zajišťovat stálou podjezdnou výšku mostů, menší ponor než 2,50 m a podjezdná výška 5,25
m jsou přípustné jen na zvláštní výjimku udělenou v odůvodněných případech Evropskou
Komisí.
- vnitrozemské přístavy zahrnuté do sítě TEN-T musí nabízet alespoň jeden nákladní terminál
přístupný všem provozovatelům na nediskriminačním základě a uplatňovat transparentní
poplatky.
- ve všech případech je povinnost zavést opatření pro efektivní nákladní dopravu naplňující
požadavky trhu.
4.3.1 Specifický cíl:

zvýšení efektivnosti dopravy na síti TEN-T

Součástí je rovněž identifikace hlavních projektů, jejich sdružení do funkčních klastrů a
vzájemná provázanost projektů (podklad pro aktualizaci dokumentu Dopravní sektorové
strategie)
Je důležité předeslat, že nelze izolovaně posuzovat jednotlivé projekty a jejich konkrétní
přínosy, neboť plných přínosů je dosahováno při realizaci celé skupiny projektů, odstraňující
příslušná úzká místa. Synergické efekty jsou zde velmi silné, nicméně zároveň neplatí, že
jednotlivá systémová opatření jsou samostatně nefunkční a že by nemělo být přistupováno
k postupné realizaci. I tato opatření samy o sobě zkvalitňují podmínky pro provozování vodní
dopravy a umožní realizaci nových přeprav.

Cílový stav sítě vodních cest v roce 2020
a) Vodní cesty pro nákladní i osobní dopravu


souvislá trvale splavná síť vodních cest, jakou součást základní sítě TEN-T, délky 338
km, s parametry umožňujícími konkurenceschopnost vodní dopravy:
o

o

Labe splavné až do Pardubic, délky 247 km, parametry odpovídající nejméně Labi
v SRN, a to konkrétně:


od státní hranice do Děčína třída Va, rozměr plavidla 137 x 11,5 m, ponor
140 cm a více po 345 dnů v průměrném roce, 220 cm po 180 dnů v
průměrném roce, podjezdná výška 7,0 m



od Střekova do Mělníka třída Va, rozměr plavidla 137 x 11,5 m, ponor 220
cm trvale, podjezdná výška 6,5 m po většinu roku



od Mělníka do Pardubic třída IV, rozměr plavidla 84 x 11,5 m, ponor 220
cm trvale, podjezdná výška 5,25 m po většinu roku

Vltava splavná až do Prahy (resp. do Třebenic pod Slapy), pro nákladní i osobní
plavbu, délky 91 km, srovnatelné parametry s Labem, a to konkrétně:


od Mělníka do Prahy – Radotína třída IV, rozměr plavidla 110 x 10,6 m, do
Prahy - Holešovic rozměr plavidla 137 x 10,6 m, ponor 220 cm trvale,
podjezdná výška 7,00 m trvale po Prahu – Holešovice, 5,25 m dále po
většinu roku



od Prahy – Radotína pod Slapy třída Va, rozměr plavidla 110 x 11,5 m,
ponor 130 cm trvale, podjezdná výška 5,25 m po většinu roku

Opatření

 Zajistit dodržování systematické údržby vodní cesty a udržování parametrů
odpovídajících potřebám ekonomického plavebního provozu na Labské vodní
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cestě v SRN, jako přístupu na vodní cesty v ČR, formou mezistátního právního
aktu (mezinárodně závazná česko – německá smlouva ve věci stanovení cílových
parametrů labské vodní cesty v ČR a SRN a koordinace plavebního provozu mezi
oběma státy)
Gestor: MD
Termín: kontrolní termín: rok 2016,2018
 Realizace následujících stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující
plavební provoz
Gestor: ŘVC
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016,2018, 2020
Financování: SFDI, CEF, OPD 2014 – 2020

Řešení zásadních nedostatků vytvářejících překážky provozu efektivní vodní dopravy:
- Zlepšení splavnosti Labe v úseku Střekov – státní hranice
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.
nespolehlivé ponory, klesající pod využitelnou (definovanou) mez
Cílem je stabilizace a zvýšení plavebních podmínek (ponorů) strategického úzkého místa sítě
vodních cest při napojení na vodní cesty sítě EU, jež je posledním regulovaným úsekem
vodních cest ČR, kde ponor závisí na aktuálním průtoku v řece. Vyřešení stabilních
plavebních podmínek tohoto úseku je základním předpokladem pro širší uplatnění vodní
dopravy v mezinárodních přepravách nákladů i v přeshraniční rekreační plavbě na celé
labsko-vltavské vodní cestě zařazené do sítě TEN-T. Dosáhnout je třeba následujících
parametrů:
-

maximální zkrácení délky trvání přerušení plavby z důvodu nedostatečných vodních
stavů - minimální ponor 140 cm po 345 dnů v průměrně vodném roce

-

zvýšení využitelných ponorů vedoucí k vyšší efektivnosti provozu vodní dopravy –
zajištění parametru ponoru 220 cm po 180 dnů v průměrně vodném roce

Připravována je investiční akce Plavební stupeň Děčín (V001 nosný projekt clusteru), která
řeší stabilizaci plavebních podmínek úseku státní hranice – Děčín a přístup do prvních
přístavů v ČR ze zahraničí a jedná se o jeden ze strategických projektů rozvoje vodních cest
(v přípravě, 4 189 mil. Kč, 2019-2021)
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Obrázek 1 – Plavební stupeň Děčín - vizualizace

Předmětem je výstavba vlastního Plavebního stupně Děčín v ř.km 737,12, s pohyblivým
jezem, plavební komorou 200 x 24 m a malou vodní elektrárnou. V úseku od státní hranice
(ř.km 726,7) po profil jezu budou plavební podmínky zajištěny doplněním regulačních úprav
pomocí koncentračních hrází a prohrábek. Vzdutí jezu zajistí výše definované stabilní
parametry do ř.km 746 u Boletic.
- Splavnění Labe do Pardubic
říční km 951,2 – 973,5; jez Přelouč až po konec vzdutí plavebního stupně v Pardubicích,
délky 22,3 km.
Cílem následující série stavebních opatření je napojení aglomerace Pardubic a Hradce
Králové na vodní cestu a zkrácení dovozních vzdáleností pozemní dopravou do přístavů.
Nestabilní podmínky s udržením ponoru v přístavu Chvaletice
-

Stabilizace plavebních podmínek v přístavu Chvaletice - snížení zanášení plavební
dráhy výstavbou usměrňovací hrázky (v přípravě, 88 mil. Kč, 2017-18). Potřebnost
projektu je svázána se splavněním do Pardubic, jež by bez stabilizace plavebních
podmínek nebylo dostatečně funkční.
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Obrázek 2 – Stabilizace plavebních podmínek v přístavu Chvaletice – situace

Absence pro plavbu průjezdného stupně Přelouč
-

Stupeň Přelouč II. (V002 nosný projekt clusteru) – řešení překonání nesplavného
úseku délky cca 2,5 km včetně spádu stávajícího jezu Přelouč pravobřežním laterálním
kanálem délky 3,5 km s plavební komorou rozměrů 115 x 12,5 m, o celkovém spádu až
8,4 m (v přípravě, 3 063 mil. Kč, realizace 2018-20).

Obrázek 3 – Stupeň Přelouč II – vizualizace
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Nedostatečné hloubky (a ponory) v části zdrže Přelouč
-

Úprava plavebních hloubek v části zdrže Přelouč – dílčí prohloubení dna v místech
nedokončené úpravy koryta řeky na ponor 2,20 m. Stávající koryto bylo v rámci
výstavby zdymadel Přelouč a Srnojedy směrově a šířkově upraveno pro plavební
dráhu, nicméně v části koryta nedošlo k provedení prohloubení koryta v celém
potřebném rozsahu.

Minimální podjezdná výška mostu Valy - Mělice
-

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi (V006 nosný projekt clusteru) –
stávající mostní provizorium na silnici III. třídy mezi obcemi Valy u Přelouče a Mělice
neumožňuje bezpečnou plavbu lodí pod mostem díky úzkému a nízkému plavebnímu
poli (dokončena příprava, 223 mil. Kč, 2016-17). Řešením je výstavba nového mostu
překračujícího vodní tok bez omezení plavební dráhy.

Obrázek 4 – Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi – stávající stav

Obrázek 5 – Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi – vizualizace

Neprůjezdná dolní rejda Srnojedy, nespolehlivá plavební komora včetně čekacích stání
-

Modernizace plavebního stupně Srnojedy – stávající plavební komora na
izolovaném úseku není technologicky vybavena na současné nároky plavby (úvazná
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zařízení, provizorní hrazení, velín, ovládání a signalizace, přístup těžké jeřábové
techniky), nejsou čekací stání v rejdách a dolní rejda tvarově neumožňuje vjezd do
plavební komory (v přípravě, 418 mil. Kč, 2018-19).

Obrázek 6 – Plavební stupeň Srnojedy – plavební komora – stávající stav

- Zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty
Omezené podjezdné výšky od Mělníka po Prahu Holešovice
-

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě včetně Úpravy ohlaví PK
Hořín cílem rekonstrukce řady přemostění a dolního ohlaví plavební komory Hořín je
zajištění podjezdné výšky 7,0 m do Prahy - Holešovic a 5,25 m na zbývající vodní
cestě (v přípravě, 1 003+242 mil. Kč, 2016-2019). Na plavebním kanále Vraňany –
Hořín budou u 4 stávajících přemostění silnic a 1 železnice stávající 100 let staré mosty
nahrazeny novými mosty s dostatečnou podjezdnou výškou, resp. 3 mosty budou
zdvižné. Zároveň bude rozšířen vjezd do plavebního kanálu v místě staré uzavírky a
mostu na 20 m. Na plavebním kanále Trója – Podbaba v Praze budou 2 stávající
silniční mosty a 1 lávka zvýšeny do nové polohy vyhovující podjezdné výšce.
V případě plavebních komor Hořín bude u velké plavební komory upraveno dolní
ohlaví na zdvižné, včetně rozšíření vjezdu na 12 m, horní ohlaví bude rovněž rozšířeno
na 12 m odpovídajících budoucí třídě Va. Tato úprava je na základě rozhodnutí
Ministerstva kultury na této technické památce přípustná.

Obrázek 7 a Obrázek 8 – Silniční mosty Vrbno n.V.
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a Vraňany – vizualizace

Omezený ponor s cílem dosažení 220 cm od Mělníka do přístavu Praha-Radotín
-

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě na 2,2 m (V038 nosný projekt clusteru)–
doplňková stavební opatření v podobě prohrábek dna v několika kritických místech pro
zvýšení plavební hloubky v celém úseku od Mělníka do přístavu Praha – Radotín (v
přípravě, 308 mil. Kč, 2016-17). Dosaženo tak bude shodných parametrů jako na Labi,
čímž se zlepší konkurenceschopnost nákladní vodní dopravy na Vltavě.

- Nedostatečná kapacita plavební komory Praha – Smíchov
-

Plavební komora Praha - Staré město zvýší kapacitu zdymadla Smíchov (nyní již
vyčerpané) výstavbou paralelní plavební dráhy s novou paralelní plavební komorou
Staré město rozměrů 55 x 11 m překonávající spád Staroměstského jezu. Zároveň se
bude využívat stávající plavební komora Mánes shodných rozměrů překonávající spád
Šítkovského jezu (v přípravě, 650 mil. Kč, 2018-19) Jedná se o jeden ze strategických
projektů rozvoje vodních cest.

Obrázek 9 – Plavební komora Praha – Staré město – vizualizace

- konsolidace ponorů na Labské vodní cestě
Omezený ponor s cílem dosažení 220 cm
-

Zvýšení ponorů na Labské vodní cestě na 2,2 m – projekt primárně údržbového
charakteru, s cílem zajištění trvalých ponorů 2,20 m mezi Střekovem a Přeloučí. Tyto
ponory představují horní hranici ponorů zajišťovanou Plavebním stupněm Děčín po ½
roku, zvýšení ze současných zajišťovaných 2,0 m (dolní Labe), resp. 2,1 m (střední
Labe) povede ke zvýšení efektivnosti i vnitrostátní vodní dopravy. Celá vodní cesta i
plavební komory byly stavebně upraveny na plavební hloubky 2,50 m, umožňující
ponor 2,20 m, zároveň ale dochází v některých kritických místech k zanášení a díky
pohybu splavenin při zvýšených průtocích je často bezpečná plavební hloubka ještě
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menší. Zavedením systémových údržbových nástrojů bude zajištěno udržování ponoru
2,20 m a rychlé odstraňování omezení.
Přínosem opatření bude odstranění handicapu vnitrozemské části vodních cest, kdy při
maximálních parametrech bude možné vodní dopravu provozovat až do Prahy nebo
Pardubic a vnitrozemské přepravy budou více konkurenceschopné.
- obratiště pro plavidla plné návrhové délky
-

Úprava obratišť pro plavidla na Labi a Vltavě – na dolním Labi a na Vltavě od
Mělníka do Prahy lze díky rozměrům plavební dráhy a plavebních komor efektivně
provozovat sestavy délky až 137 m, které jsou schopny zajistit maximálně efektivní
provoz. V některých lokalitách u přístavů ale současná obratiště neumožňují bezpečný
obrat celých sestav, a to ani s pomocí dokormidlovacího zařízení. Rozpojování sestav
pro uskutečnění obratu je složitá a nebezpečná operace a proto absence obratišť brání
využívání plných parametrů vodní cesty. Současná obratiště tak budou upravena pro
největší parametry lodních sestav.

Projekty s nižším stupněm naléhavosti a přínosů pro dopravu nákladů:
Nebezpečný vjezd do horní rejdy Modřany s nízkým limitem zastavení plavby
-

Modernizace rejd plavební komory Praha - Modřany (V048 nosný projekt clusteru)
– pro odstranění nebezpečného proudění při vyšších průtocích, vedoucí k zastavení
plavby dříve než jinde na vodní cestě. V současnosti se proplavování přes zdymadlo
zastavuje již při průtoku 450 m3/s, ale na přilehlé vodní cestě je průběžná plavba
bezpečná až do průtoku 600 m3/s.

Obrázek 10 – Plavební komora Praha – Modřany – letecký snímek stávajícího stavu

Omezený ponor a plavební úžiny
-

Úprava plavebních úžin Zbraslav, Vrané n.V. a Štěchovice cílem je zlepšení
bezpečnosti plavby v plavebních úžinách při vyšších průtocích a umožnění dosažení
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vyšších ponorů než je v současnosti 1,20 m, s cílem dosažení ponoru 2,20 m
(analogického s ponorem nad VD Slapy) (v počátku přípravy)
Nedostatečná spolehlivost provozu plavebních komor, dlouhé provozní odstávky
-

postupná modernizace nebo novostavba plavebních komor na Vltavě (např.
Miřejovice, Dolánky) (V068), dle aktuálního technického stavu a potřeb. Plavební
komory Miřejovice, Dolánky a Roztoky byly vybudovány počátkem 20. století jako
vlakové plavební komory, se šířkou ohlaví 11 m, ve vnitřní části rozšířené na 22 m,
přičemž stěny mezi ohlavími byly původně šikmé, v 80. letech byly nahrazeny
ocelovými štětovými stěnami a horní ohlaví podpíranou klapkou. Dno plavebních
komor bylo v uplynulých letech změněno z propustného na betonové. Tyto technické
aspekty vedou ke skutečnosti, že konstrukce jako celek degraduje. V horizontu 10 – 20
let budou vyžadovat rozsáhlejší rekonstrukci, která je ale komplikována existencí jen
jedné plavební komory na zdymadle, tudíž řešením je buď výstavba druhých nových
plavebních komor, nebo rekonstrukce vedená tak, že bude vyžadovat jen omezené
odstávky provozu. Druhým aspektem je posouzení možnosti rozšířit plavební komory
na 12 m, aby vltavská vodní cesta dosáhla třídy Va. Délka plavebních komor je zcela
dostačující.
Dalšími plavebními komorami s pokročilým stářím jsou komory Praha – Štvanice, kde
malá plavební komora byla v 80. letech prodloužena na délku 115 m, přičemž
prodloužení je v šířce 12 m. Výhodou je existence malé a velké plavební komory
vedle sebe, přičemž velká plavební komora není uvnitř rozšířena. Plavební komora má
tížné zdi, tudíž degradace postupuje pomaleji, nicméně v horizontu 20 let bude sanace
nutná. Tématem k řešení je rozšíření na 12 m, neboť po vyřešení Hořína, Miřejovic,
Dolánek, Roztok by se jednalo o poslední komoru omezující vjezd moderních
osobních lodí evropské třídy 110 x 11,5 m do Prahy.
Posledním objektem je plavební komora Smíchov, která díky intenzivnímu provozu
také podléhá opotřebení, nicméně zde bude velká rekonstrukce reálná až po dokončení
paralelní trasy plavební komorou Staré město. Specifický je lichoběžníkový vnitřní
tvar plavební komory, plynoucí za zalomení osy dolní a horní rejdy. Obě ohlaví mají
nicméně šířku 11 m, což omezuje kategorii na IV. plavební třídu
Všechny uvedené rekonstrukce nejsou plánovány pro provedení v horizontu do roku
2020, nicméně nutné bude zahájení přípravných prací tak, aby podle aktuálního
stavebního stavu bylo možné sled prací přizpůsobit.
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Obrázek 11 – Plavební komora Dolánky – stávající stav

Vzájemná provázanost projektů definovaných na labsko-vltavské vodní
cestě v síti TEN-T
Prioritizace klastrů byla provedena v dokumentu Dopravní sektorové strategie. Koncepce
vodní dopravy navrhla nové členění projektů do klastrů. To bude podkladem pro aktualizaci
dokumentu Dopravní sektorové strategie v roce 2016. Cílem této kapitoly proto nebude
zpracování nového vícestupňového multikriteriálního hodnocení, ale zohlednit specifikum
vodních cest TEN-T v ČR, kterým je oproti ostatním druhům dopravy pouze jediné napojení
na síť evropských vodních cest. Financování vodních cest bude jako v případě ostatních druhů
dopravy do značné míry závislé na evropském spolufinancování, a to prostřednictvím OPD
pro období 2014 – 2020, tak fondu CEF. V obou případech je nutné počítat se stanovisky
Evropské komise, které zatím nejsou pro financování vodních cest v ČR i přes podporu
vnitrozemské plavbě na celoevropské úrovni vůbec příznivé. Hlavním důvodem je to, že se
nejvýznamnější projekty již dlouhou dobu nedaří projednat zejména z hlediska vlivů na
životní prostředí v procesu EIA. Výkony vodní dopravy v ČR jsou dlouhodobě velmi nízké4,
a to i přes dosud realizované investice do vodních cest. Evropská komise proto požaduje další
investice z evropských fondů podmínit tím, že budou znamenat zřetelný nárůst výkonů vodní
dopravy. Je tedy zjevné, že další evropské investice do vodních cest budou spojeny primárně
s projektem na zlepšení plavebních podmínek mezi státní hranicí a Střekovem, a jsou tedy
závislé na výsledcích přeshraničního posuzování EIA. Evropská komise bude hodnotit pokrok
v této oblasti v polovině roku 2016.
Z hlediska vzájemné provázanosti projektů je možné jejich rozdělení do dvou skupin:
1.

projekty čistě investiční povahy, které zásadním způsobem mění parametry vodní cesty
(nové plavební stupně, zvyšování podjezdných výšek, budování nových přístavů s účastí
veřejných zdrojů),

4

Ve skutečnosti jsou výkony vodní dopravy v ČR mnohem nižší než uvádí oficiální statistika, a to z důvodů
metodických. Uvádí se výkony pouze českých dopravců, avšak nikoliv jen na území ČR, ale včetně zahraničních
úseků cesty. Nejvýznamnější část nákladu se nakládá a vykládá v Děčíně, tedy v těsné blízkosti státní hranice.
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projekty investiční povahy spojené s obnovou již zastaralých a technicky nevyhovujících
prvků a projekty zaměřené na zvyšování bezpečnosti plavby a zavádění telematiky na
vodních cestách.

2.

V případě první skupiny projektů je potřeba vzájemného provázání projektů velmi významná
a musí být zpravidla řešena geograficky proti proudu vodní cesty. Prioritizace druhé skupiny
projektů se naopak musí odvíjet od naléhavosti z hlediska bezpečnosti provozu a technického
stavu zařízení.
Výjimkou z první skupiny projektů je plavební komora Praha-Staré město, neboť tento
projekt má řešit aktuální kapacitní problém především z důvodů vysokých požadavků na
rekreační plavbu v hlavním městě. Jedná se tedy o řešení problémů v souvislosti
s mezinárodní nákladní dopravou jen v omezené míře.

4.3.2 Specifický cíl:
síť TEN-T

zkvalitnění plavebních podmínek vodních cest mimo

Za rozvoj infrastruktury rekreační plavby se považuje kompletace sítě vodních cest třídy I. a
0., které slouží prakticky výhradně pro tuto plavbu, a výstavba veřejné sítě přístavů a
přístavišť na všech sledovaných dopravně významných vodních cestách. Zajištění souvislé
sítě dopravně významných vodních cest třídy I. a 0. je na rozdíl od jiných vodních cest úlohou
státu, neboť měřítko využívání vodní dopravy není omezeno na území jednoho kraje nebo
regionu.
Opatření

 Realizace následujících stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující
rekreační plavbu
Gestor: ŘVC
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016,2018, 2020
Financování: SFDI, jiné fondy EU
Vltavská vodní cesta třídy I.
Vedle probíhající stavby vodní cesty mezi Týnem n. Vlt. a Českými Budějovicemi je důležité
odstranění zbývajících existujících překážek a vytvoření souvislé vodní cesty pro rekreační
plavbu. Další objekty jsou unikátními technologickými díly, které jsou samy o sobě velmi
turisticky atraktivní. Jako dílčí úprava bylo v roce 2012 realizováno zvýšení užitných rozměrů
stávajícího lodního výtahu na VD Orlík, kdy nově umožňuje přepravu malých plavidel na
suchu o šířce až 3,0 m, na rozdíl od původních 2,5 m. Výrazně se tak rozšířil segment malých
plavidel, pro něž je vodní cesta souvisle splavná, ale k vyřešení souvislé splavnosti jako celek
přirozeně nepostačuje.
Řešení kritických nedostatků – kontinuita vodní cesty z Českých Budějovic k VD Orlík:
Nesplavnost úseku Týn nad Vltavou – VD Hněvkovice
-

Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou
Projekt řeší překonání spádu VD Hněvkovice plavební komorou, jež byla stavebně
realizována již v rámci výstavby přehradní hráze v 80. letech, nově uvedena do
provozu v roce 2011. Druhým objektem je pevný jez Hněvkovice, kde je třeba
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vybudovat novou plavební komoru a modernizovat polovinu jezu na pohyblivý. U
obou plavebních komor jsou budovány rejdy a mezi jezem Hněvkovice a Týnem nad
Vltavou úprava koryta formou prohrábky (v realizaci, 628 mil. Kč, 2009-2016)
Řešení zásadních nedostatků – kontinuita vodní cesty z Českých Budějovic do Prahy a
na další síť vodních cest pro větší lodě:
Přerušení vodní cesty pro větší plavidla v profilu VD Orlík včetně lávky Solenice
-

výstavba Lodního zdvihadla Orlík (v přípravě, 1 067 mil. Kč, 2019-2020)
Projekt představuje zřízení podélného šikmého lodního zdvihadla s protizávažím, které
bude využívat stavební konstrukci dráhy zdvihadla realizovanou současně s přehradní
hrází v 60. letech 20. století. Maximální rozdíl hladin dosahuje 71,5 m. Stávající
konstrukce budou sanovány, část musí být z důvodu degradace a změny koncepce na
vyvážené zdvihadlo odstraněna a nahrazena jinou. Lodní zdvihadlo tak propojí vodní
cestu ve vzdutí VD Kamýk n.V.,která je dostupná od hráze Slapy, s hladinou nádrže
Orlík. Po této hladině vede souvislá vodní cesta až do Týna n.V.,resp. až do Českých
Budějovic délky 98 km. Otevřena bude možnost průběžné plavby větších malých
plavidel i osobních lodí, jež prakticky nyní nefunguje. U osobních lodí je také
významná absence blízkého cíle v blízkosti směrem po vodě, tudíž žádná kvazi
průběžná linka nyní neexistuje.

Obrázek 12 – Lodní zdvihadlo Orlík – stávající stav

Přerušení vodní cesty pro větší plavidla v profilu VD Slapy
-

výstavba Lodního zdvihadla Slapy (v přípravě, 2 159 mil. Kč, 2019-2020),
Projekt představuje zřízení příčného šikmého lodního zdvihadla s protizávažím,
vedené po pravobřežním svahu pod profilem přehradní hráze. V horní vodě bude
plavební dráha vedena plavebním tunelem s výhybnou délky 90 m a využije
vyrovnávací plavební komoru částečně vybudovanou v 50. letech 20. století v rámci
přehradní hráze, včetně objektu vlastního průjezdu hrází. Vyrovnávací komora bude
eliminovat vliv kolísání plavebních hladin v nádrži, jež horní stanice zdvihadla není
efektivně schopna překonat. Maximální rozdíl hladin dosahuje 54,6 m. Lodní
zdvihadlo tak propojí vodní cestu ve vzdutí VD Štěchovice, která je součástí průběžné
vltavské vodní cesty sítě TEN-T napojené na Evropu, s hladinou nádrže Slapy. Po této
hladině vede až pod VD Orlík délky 48 km. Nahrazena tak bude současná přeprava
malých plavidel hmotnosti do 3,5 tuny vlekem za traktorem kolem přehradní hráze a
úplné přerušení vodní cesty pro lodě větší.
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Obrázek 13 – Lodní zdvihadlo Slapy - vizualizace

Řešení významných nedostatků:
Plavební úžina Kořensko včetně chybějících čekacích stání u plavební komory Kořensko
-

Modernizace rejd PK Kořensko včetně čekacích stání (v realizaci, 47 mil. Kč, 2015)
V rámci výstavby stávající plavební komory Kořensko v 90. letech 20. století nebyly
dokončeny její rejdy. Zejména dolní rejda je úzká a vjezd je poměrně obtížný, zejména
při větším průtoku a snížené hladině VD Orlík. Hlavním problémem je ale absence
čekacích stání, kdy jsou velká i malá plavidla nucena vyčkávat na motorech volně na
řece mimo rejdy. Řešením je úprava rejd zřízením svislé nábřežní stěny včetně
čekacích stání oddělených pro osobní lodě a malá plavidla v horní vodě a zřízením
dalbového stání pro osobní lodě a samostatně pro malá plavidla v dolní vodě.

Obrázek 14 – Plavební stupeň Kořensko – vizualizace úpravy rejd

-

Stání plavidel včetně servisních služeb (v přípravě) v lokalitách Kamýk n.V. a Týn
n.V.

Řešení nedostatku vázaného na zprovoznění lodních zdvihadel Slapy a Orlík:
N3 – Omezená délka plavební komory Kamýk
-

návazně prodloužení PK Kamýk (V046 nosný projekt clusteru), stávající je délky jen
35 m, oproti novým plavebním komorám o délce 45 m (v počátku přípravy). V rámci
projektu bude prodloužena plavební komora směrem do dolní ohlaví, kdy současná
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stěna šachtové komory a dolní vrata budou odstraněna a o 10 m po proudu budou
vybudována nová.

Obrázek 15 – VD Kamýk s plavební komorou – současný stav

Dopravně významná vodní cesta Berounka - potenciál rozšíření rekreační dopravy
Vodní tok Berounka je dle ustanovení zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve
znění pozdějších předpisů, od říčního km 37,0 po přístav Radotín, sledovanou dopravně
významnou využitelnou vodní cestou. V rámci tohoto úseku je tedy zákonně předpokládán
rozvoj infrastruktury vodních cest. V současnosti je zpracován materiál „Generel splavnění
řeky Berounky z Prahy do Berouna - I.třída“, který je Ministerstvem dopravy poskytován jako
územně analytický podklad dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozvoj vodní cesty je plánován pro
klasifikační třídu I., tedy pro osobní a rekreační dopravu. Současně byla Ministerstvem
dopravy v roce 2008 schválena investiční akce „Splavnění Berounky v Radotíně“, která je
součástí zmíněného generelu. Projekt představuje výstavbu nového plavebního stupně
Radotín s jezem a plavební komorou, jenž zajistí splavnost až do centra Radotína včetně
Radotínských přístavů, na nějž by navázalo následné řešení překonání spádu jezu Černošice s
další plavební komorou. Časový horizont další přípravy a realizace záměru je závislý na
přípravě, realizaci a následné revitalizaci po plánované těžbě štěrkopísků ze strany města
Prahy, neboť je přímo podmíněn zajištěním vzdutí.
Investiční akce „Splavnění Berounky v Radotíně“ je součástí dlouhodobé strategie
Ministerstva dopravy, která je uvedena ve strategických materiálech „Dopravní politika pro
období 2014-2020“, který byl schválen Usnesením vlády České republiky č. 449 ze dne 12. 6.
2013, a následně v materiálu „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“, který byl schválen
Usnesením vlády České republiky č. 850 ze dne 13. 11. 2013.

Vodní cesta Baťův kanál třídy 0.
Vodní cesta Otrokovice – Rohatec, zvaná Baťův kanál, představuje vodní cestu třídy 0., která
je nyní určena čistě pro rekreační využití. Jedná se o ideální příklad přerodu infrastruktury
původně čistě pro nákladní plavbu, za současných podmínek při parametrech třídy vodní
cesty nerentabilní, do turisticky atraktivní technické památky. Efektivnost rozvoje dokládá 80
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tis. návštěvníků ročně na Baťově kanále. Potřebu sítě zajištění veřejné přístavišť dokládá
porovnání situace před její výstavbou ve Zlínském kraji, kde bylo využití vodní cesty
minimální.
Řešení zásadních nedostatků – návaznost na turistická centra na okraji Baťova kanálu:
Absence spojení do Hodonína
-

prodloužení na jih od Sudoměřic do splavné Moravy u Rohatce, s připojením
Hodonína (V071 nosný projekt clusteru) (v přípravě, 232 mil. Kč, 2017-2018),

Obrázek 16 – Plavební komora Sudoměřice/Rohatec - vizualizace

Předmětem projektu je výstavba nové plavební komory třídy 0. překonávající spád
2,25 m stávajícího stavidlového jezu na hraničním toku Radějovka. Plavební komora
se nachází pro eliminaci záborů území bezprostředně vedle jezu. Dále dojde k
rozšíření koryta toku Radějovka v délce 800 m až po jeho ústí do řeky Moravy. Tato
relativně drobná akce prodlouží splavnou vodní cestu ze Sudoměřic/Skalice do
Moravy, která je splavná až do Hodonína (nad stávající jez). Baťův kanál tak bude
ukončen v turisticky atraktivní destinaci, která má dobrou dopravní dostupnost.
Absence spojení do Kroměříže
-

prodloužení na sever do Kroměříže, s výstavbou plavební komory Bělov (v
přípravě, 299 mil. Kč, 2018-2019).
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Obrázek 17, Obrázek 18 – Plavební komora Bělov - vizualizace

Předmětem projektu je výstavba nové plavební komory třídy 0. překonávající spád
1,75 - 3,15 m stávajícího segmentového jezu na řece Moravě. Plavební komora se
nachází pro eliminaci záborů území bezprostředně vedle jezu. Další úpravy jsou
potřebné až v konci vzdutí v Kroměříži v podobě drobné prohrábky dna, zřízení
obratiště a koncového přístaviště. Tato akce prodlouží splavnou vodní cestu z
Otrokovic do Kroměříže, jako turistické metropole kraje. Vodní cesta poté dosáhne
celkové délky 72 km.
Řešení významných nedostatků:
Absence čekacích stání v rejdách plavebních komor
-

Modernizace rejd plavebních komor
V rejdách řady plavebních komor chybí bezpečná čekací stání pro malá plavidla, která
budou tímto projektem realizována. Rovněž dojde k úpravě rejd plavebních komor
Vnorovy, kde je nutné obtížné a nebezpečné křížení řeky Moravy.

Návazný projekt:
Střednědobým úkolem je další prodloužení vodní cesty na jih od jezu Hodonín a do
centra Hodonína (v počátku přípravy).
V bližším časovém horizontu a s jasnějšími dopravními efekty je prodloužení vodní cesty tzv.
Městským ramenem od jezu Hodonín na řece Moravě do centra Hodonína, včetně výstavby
přístavu pro malá plavidla a přístaviště osobních lodí. Jednoznačně tak dojde
k bezprostřednímu navázání vodní cesty na život města.
Návazně je prověřováno prodloužení vodní cesty řekou Moravou do podjezí stávajícího jezu
Hodonín, pravděpodobně do lokality Mikulčice. Zde je podstatným problémem zejména
zajištění potřebného vzdutí, které nyní na Moravě není a stávající prahy nejsou postačující.
4.3.3 Specifický cíl:
provozu

telematika ve vodní dopravě a zvyšování bezpečnosti

a) telematické, informační a inteligentní systémy
Důvodem pro systematické zavádění harmonizovaných informačních služeb je poskytování a
výměna kvalitních veřejných informací významných pro efektivní a bezpečnou vodní dopravu.
Jedná se nejen o moderní informační technologie instalované na břehu a na plavidlech včetně
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komunikačních cest, ale také organizační modely informačních toků a zodpovědností. Přínosy
RIS jsou jednak v oblasti bezpečnosti, kdy kvalitní informace mohou pomoci odvrátit kolizní
situace i řešení krizí včetně povodňových stavů. Zároveň lze zvýšit efektivitu provozu plavebních
objektů i vlastní lodní dopravy díky optimálnímu plánování a včasným informacím. Významnou
předností je kompatibilita v rámci EU, kdy shodná zařízení mohou obdobným způsobem operovat
na všech vodních cestách. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že zavádění a další rozvoj Říčních
informačních služeb (RIS) je proces nezávislý na realizaci opatření ke zlepšení plavebních
podmínek na labské vodní cestě, který má potenciál přinést významné efekty ve zlepšení
organizace plavebního provozu v poměrně krátkém čase.
V České republice je správcem RIS Státní plavební správa, která provozuje tzv. Středisko RIS
jako centrální kontaktní místo pro veškeré informace o provozu na všech vodních cestách.
Zároveň je provozován informační webový systém LAVDIS (www.lavdis.cz) využívající
internetový přístup, který zdarma zpřístupňuje elektronické plavební mapy, standardizované
zprávy vůdcům plavidel, aktuální informace o plavebních podmínkách apod. a v rámci speciální
sekce také komponentu pro monitorování pohybu plavidel a nákladů na vodních cestách.
V dalším období se předpokládá postupné rozšíření sítě pozemních stanic aplikace AIS
(Automatic Identification Systém) s cílem zavedení povinnosti používání tohoto systému
provozovateli plavidel; možnost sledování aktuální polohy a pohybu plavidel, kterou tato aplikace
umožňuje, výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a plynulosti plavby. Rovněž
bude potřeba plně implementovat nástroje pro umožnění plnohodnotné mezinárodní výměny dat v
celoevropském měřítku a propojení s informačními systémy jiných dopravních módů, v
návaznosti na jejich vývoj a harmonizaci. V neposlední řadě se počítá s potřebou zapojení
veřejných přístavů do využívání RIS, a to i v souvislosti s využíváním RIS v rámci zapojování
vnitrozemské plavby do multimodálních dopravních řetězců.
Význam zavádění RIS podtrhuje jak NAIADES II v oblastech intervence „Kvalita infrastruktury“
a „Integrace vnitrozemské vodní dopravy v multimodálním logistickém řetězci“, tak i pracovní
plán koridoru TEN-T. Klíčové je právě zavádění multimodálních a přeshraničních datových
výměn s cílem uvedení do efektivního provozu a dosahování hmatatelných přínosů pro logistiku.
Opatření

 Zajistit postupné rozšíření sítě pozemních stanic AIS s cílem zavést povinnost
používat tento systém provozovateli plavidel, s výjimkou rekreačních a malých
plavidel
 Implementovat nástroje pro umožnění plnohodnotné mezinárodní výměny dat v
celoevropském měřítku a propojení s informačními systémy jiných dopravních
módů, v návaznosti na jejich vývoj a harmonizaci, která souvisí s revizí směrnice
2005/44/ES o harmonizovaných říčních službách na úrovni společenství
 Zmodernizovat infrastrukturu pro hlasové radiofonní spojení plavidel se
střediskem RIS
 Zefektivnit provoz plavebních objektů pomocí RIS technologií
 Připravit zapojení veřejných přístavů do využívání RIS
 Prověřovat možnosti využití RIS při zapojování vnitrozemské plavby do
multimodálních dopravních řetězců
Gestor: MD ve spolupráci s ŘVC a SPS
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016,2018,2020
Financování: SFDI, CEF, OPD 2014 - 2020
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b) stavební opatření na odstranění úzkých míst z hlediska bezpečnosti

Současné vodní cesty sítě TEN-T vykazují následující úzká místa z hlediska bezpečnosti,
která představují nejen riziko pro bezpečnou plavbu, ale také možné ohrožení životního
prostředí, obyvatelstva i majetku mimo vodní cestu v případě havárie:
Opatření

 Realizace následujících stavebních opatření odstraňujících riziková místa
Gestor: ŘVC
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016,2018, 2020
Financování: SFDI, CEF, OPD 2014 – 2020, jiné fondy EU
- ochrana plavidel za povodní
Plavidla na vodní cestě při povodňových stavech, pokud nejsou řádně ukotvena ke
spolehlivým vyvazovacím zařízením, představují významné riziko, prokázané uvolněním
několika plavidel za povodně v roce 2002. Toto riziko je prakticky eliminováno výstavbou
sítě bezpečných vyvazovacích zařízení, dostupných pro plavidla před nástupem povodně.
V minulosti byla realizována řada projektů modernizace úvazných zařízení pro ochranu
plavidel za povodní, prakticky pokrývají celou síť vodních cest, nicméně existuje několik
nedořešených lokalit.
- Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku – Lovosice
představují lokalitu, kde je potřebné zajistit zlepšení podmínek pro nouzové stání
plavidel, neboť nejbližší ochranný přístav je Ústí nad Labem nebo Mělník. Riziko
nemožností doplutí do těchto přístavů je značné a pravidelně v prostoru Lovosic
plavidla za povodní zůstávají. Řešena je optimální lokalizace ochranného stání a jeho
technické řešení při efektivních investičních nákladech a dostatečné bezpečnosti. Ve
Hřensku jsou v současnosti dalby. Jedná se zde o optimální lokalitu pod plavebně
obtížným regulovaným úsekem mezi Hřenskem a Děčínem. Při nástupu povodně musí
plavidla buď dojet proti proudu až do přístavu Děčín – Rozbělesy (což může být
náročné až nemožné) nebo jet až do přístavu Drážďany. Úprava daleb pro bezpečné
stání za povodní se jeví jako optimální a vhodné řešení, které umožní bezpečně přečkat
i nejvyšší povodně. (v přípravě)
Jako úzké místo se rovněž jeví delší dostupnost ochranných přístavů pro veškerá plavidla
(vzájemná vzdálenost přístavů od sebe) a riziko nefunkčnosti plavebních komor (nutnost
proplavení většího počtu plavebních komor pro dosažení ochranného přístavu, s rizikem
poruch nebo nutnosti odstavení plavební komory pro vysoký vodní stav). Z tohoto důvodu je
vhodné doplnění sítě o chráněná místa v rejdách plavebních komor, případně ve vybraných
přístavech, pro nouzové přečkání povodní.
-

vybavení ochranného přístavu Štěchovice (v počátku přípravy). Tato lokalita
představuje zvýšení bezpečnosti současných lokalit, vhodných pro ochranu plavidel, u
nichž je příliš velká vzdálenost do zabezpečených ochranných přístavů.

-

ochranná stání na vltavské vodní cestě - chráněné místo v rejdě Miřejovice, včetně
čekacích stání pro návrhová a pro malá plavidla – dosáhne souvislého pokrytí dolní
Vltavy. Z hlediska priorit je významná zejména lokalita Miřejovice, neboť vzdálenost
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do nejbližšího ochranného přístavu je největší. Dále je třeba prověřit potřebnost i
dalších nouzových chráněných míst, např. Podbaba.
-

ochranná stání na labské vodní cestě – kritickým úsekem je střední Labe mezi
Mělníkem a Přeloučí, kde je velký počet plavebních komor a mimo přístavu Mělník
byla vybudována chráněná místa Brandýs nad Labem, Nymburk a Týnec nad Labem.
Pro zajištění bezpečné dostupnosti byly identifikovány lokality rejd plavebních komor
Kostelec nad Labem, Lysá nad Labem, Klavary a Veletov, kde by zároveň došlo
k modernizaci čekacích stání na proplavování. Je třeba prověřit potřeby rozšíření sítě
chráněných míst a jejich následnou realizaci.

- Absence čekacích stání u některých plavebních komor
U některých komor je bezpečné proplavování omezováno absencí čekacích stání pro návrhová
plavidla, v některých rejdách jsou rovněž omezené prostorové poměry pro zaplouvání.
Naléhavost řešení je svázána s růstem intenzity plavebního provozu a ve vhodných případech
je spojována s rozsáhlejšími opatřeními (např. výstavba plavební komory Praha-Staré město,
ochranná stání apod.)
-

Modernizace rejd PK Štvanice (v přípravě, 102 mil. Kč, 2016-17). Zdymadlo
Štvanice se nachází severně od centra Prahy. V rámci projektu dojde
ke zmodernizování horní a dolní rejdy plavební komory zdymadla Štvanice v levé části
pravého ramene Vltavy u ostrova Štvanice. Dojde k vybudování bezpečného čekacího
stání pro nákladní a osobní lodě a malá plavidla. Naléhavost výstavby je v tomto
případě spojena s rostoucím provozem osobní lodní dopravy, malých plavidel a plánu
na zvýšení atraktivity pro nákladní lodní dopravu včetně citylogistiky. Nautické
podmínky v dolní rejdě jsou navíc obtížné.

-

Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice (v přípravě) v podobě úpravy
tvarů rejd z hlediska bezpečného zaplouvání a vyplouvání a výstavby čekacích stání
pro návrhová a pro malá plavidla.

-

výstavba a modernizace čekacích stání, včetně doplnění chybějících zejména na
středním Labi - výstavba čekacích stání by měla být provedena v rejdách plavebních
komor, kde čekací stání není nebo je nevyhovující, pro souvislé pokrytí sítě, s
výjimkou lokalit, kde je zřízení stání extrémně finančně náročné a neefektivní. Pořadí
realizace bude opět závislé na dopravní potřebě, potřebě vyčkávání a na rizikovosti
rejdy (nautické podmínky dané šířkou, prouděním, přehledností, směrovou návazností
plavební dráhy apod.)

- Absence čekacích stání pro malá plavidla u většiny plavebních komor
Významným problémem bezpečnosti proplavování plavebními komorami je absence
bezpečných čekacích stání pro malá plavidla. Rekreační plavba na Labi a Vltavě dynamicky
roste, včetně plavby plavidel z půjčoven řízených laiky s malými zkušenostmi, pro něž je
důležité bezpečné vyčkávání na proplavování u plavebních komor, kdy nedojde k jejich
ohrožení velkými plavidly. V minulosti byla řada rejd plavebních komor vybavena
samostatnými čekacími stáními, některé z nich ale nevyhovují kapacitně, konstrukční řešení
se ukázalo jako nevhodné a nedostatečně bezpečné. U řady plavebních komor zejména na
středním Labi nejsou pro malá plavidla žádná čekací stání. Důležité je zároveň v rámci
čekacích stání řešit dobré informační propojení s velínem plavebních komor, aby nedocházelo
k nedorozuměním, včetně řešení aspektů jazykových bariér u cizinců.
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- Nedostatky v označení mostů pro plavbu pomocí radiolokátoru a úprava nepřesného
značení
-

Úprava plavebního značení z hlediska podjezdných výšek včetně instalace
radarových odražečů na mostech – systematické osazení značení podjezdných výšek
včetně instalace radarových odražečů bylo dokončeno na dolním Labi od státní hranice
po Mělník. V pořadí priorit následuje vyřešení Vltavy (zejména díky provozu osobních
lodí za snížené viditelnosti) výměnou značení podjezdné výšky, s užitím provedení
odolného proti vandalismu, včetně dílčí úpravy polohy okrajů plavební dráhy
v mostním s cílem zajištění podjezdné výšky 7,0 m, nebo případně nižší. Mostní pilíře
v plavební dráze budou osazeny tyčovými radarovými odražeči pro zvýšení
spolehlivosti a kvality radarového odrazu při plavbě za snížené viditelnosti za pomoci
radiolokátoru. modernizací značení podjezdné výšky. Jako poslední budou tyčové
radarové odražeče osazeny na středním Labi.

-

Úprava plavebního značení elektrického vedení – některá elektrická vedení křižující
vodní cestu nedosahují dostatečné minimální výšky dle vyhlášky č. 222/1995 Sb., o
vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě
nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, případné dostatečné výšky nad
nejvyššími plavidly, která mohou využít vodní cestu. Osazeny budou nejen břehové
plavební znaky, ale také signální balóny na vodičích tak, aby riziko dotyku a přeskoku
bylo zcela minimalizováno (v přípravě).

4.3.4 Specifický cíl:
vodních cest

zajištění kvalitní údržby vodních cest a provozování

Z pohledu programu NAIADES II intervence „Kvalitní infrastruktura“ i politiky TEN-T se jedná
o jednu z nejdůležitějších aktivit, kde je třeba zavést taková opatření, aby k omezování
efektivního plavebního provozu docházelo zcela minimálně a závady byly řešeny s prioritou co
nejrychlejšího zajištění plavebních parametrů. V tomto smyslu je na úrovni Evropské Komise
připravován manuál dobrých příkladů údržby vodních cest a zavedení konceptu dobrého
plavebního stavu, který bude možné efektivně řídit a vyhodnocovat. V tomto smyslu jsou
navrhována příslušná opatření specifického cíle.
Je důležité definovat, co by provoz vodních cest pro účely vodní dopravy měl řešit, neboť vodní
cesta je převážně vodním tokem s řadou různých zejména vodohospodářských funkcí. Zároveň je
důležité zejména v případě vodních cest zařazených do sítě TEN-T zohledňovat požadavek
nařízení 1315/2013/EU, čl. 15 odst. 3. písm. b) tak, aby „řeky, kanály a jezera byly udržovány tak,
aby byl zachován jejich dobrý stav z hlediska plavby, a současně bylo dodržováno platné právo v
oblasti životního prostředí;“. Opatření se budou soustřeďovat zejména na části tvořící dopravní
cestu a zařízení sloužící vodní dopravě. U částí, kde vodní doprava tvoří jen jednu z funkcí, je
nutné nalézt model „sdílení“ nákladů na principu podílnictví všech uživatelů. Problém je ale
správná alokace, jež je navíc nesystematicky deformována nastavenou podporou výroby
elektrické energie z malých vodních elektráren, jež se na nákladech vodního toku nijak nepodílí,
byť jej včetně vzdouvacích objektů přímo využívá ke své podnikatelské činnosti. Dokonce je
paradoxně ze strany provozovatelů vymáhána škoda, pokud je nutné snížit hladinu a odstavit
vodní elektrárnu. Pro vlastní koryta a vzdouvací objekty je nutné dále zohlednit, že se jedná o
objekty, na nichž se příčinnou souvislostí přímo generují poplatky za odběr surové vody. Z těchto
pohledů lze pro alokaci podílu na nákladech, jež by měla nést vodní doprava, uplatnit:
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1) empiricky kalkulovaný podíl na nákladech údržby a provozu vzdouvacích objektů a koryt
vodních toků. Jedná se o věcně nejspravedlivější model, který ale naráží na problém
peněžního vyčíslení efektů různých užitků. Užitky za odběry jsou vyčíslitelné, užitky za
výrobu elektrické energie nemají v případě MVE reálné finanční toky ve prospěch údržby
vodního toku, což je dáno legislativním nastavením a užitky za vodní dopravu nejsou
finančně vyčíslitelné, jedná se zde pouze o socioekonomické přínosy.
2) fyzické rozdělení odpovědností, kdy vodní doprava bude financovat údržbu plavební dráhy, z
jejíž soustavně zajištěných parametrů má nejvyšší přínos, byť je rovněž významná pro
protipovodňovou ochranu. Naopak jezy a údržbu břehových partií bude kompletně financovat
vodní hospodářství, pro něž jsou generovány příjmy z titulu poplatků za odběr povrchové
vody.
Díky multifunkčnímu charakteru vodních toků je u převážné části infrastruktury nezbytné, aby
výkon správy a údržby byl vykonáván komplexně, bez rozlišení na jednotlivé oblasti přínosů a
jejich příjemců. Na tomto základě je nastaven dosavadní systém vodního hospodářství.
Skutečnost, že se ale současný systém dostává na hranici své finanční udržitelnosti, státní podniky
Povodí narůstající rozsah agendy vodního hospodářství nemá kryt příjmy a přenášení většiny
nákladů na odběratele vody neodpovídá principům žádoucí adresnosti plateb. Aby bylo možné
kvalifikovaně hradit náklady spojené s dopravní funkcí ze zdrojů dopravy, je nezbytné zavést
mechanismus transparentního klíčování výdajů a jejich řízení ze strany resortu dopravy.
Finanční náročnost
Kalkulace nároků na financování provozu, údržby a oprav z titulu vodní dopravy je obtížně
vyčíslitelná, neboť je přímo závislá na aplikované metodice rozdělení nákladů příslušných vodní
dopravě. Na základě údajů správců povodí dosahují až 240 mil. Kč/rok, nicméně v těchto
nákladech jsou zahrnovány i odpisy. Po očištění od odpisů (jejichž zahrnutí do nákladů je věcně
nesprávné, neboť odpisy mají vytvářet finanční zdroj na obnovovací investice, jež jsou ale již
financovány z jiných zdrojů) a rámcovému vztažení čistě na efekty spojené s vodní dopravou,
včetně vyčlenění nákladů na mimořádné odstranění povodňových škod (jež by mělo mít
systémový nástroj, ale nemělo by se projevovat do průběžných nákladů), skutečné výdaje dosahují
dle odhadu resortu dopravy výše cca 100 – 150 mil. Kč ročně.
Parametry modelů finanční alokace
Financování je nutné koncipovat s důrazem na naplňování cílových parametrů a dosažení
efektivity výdajů, neboť se řeší „dodatečný zdroj“ financování, jež musí přinášet hmatatelné
monitorovatelné efekty. Nutno oddělit financování oprav (kde jsou jiné nároky každého objektu,
resp. každé vodní cesty díky stavu objektu a realizovaným investicím) a pravidelné údržby.
Jednoznačné paušální rozdělení finančních prostředků na jednotlivé vodní cesty je obtížné a při
respektování zásady hospodárnosti nelze stabilně fixovat. Důvodem je neporovnatelnost nároků
na údržbu dolního Labe, středního Labe, Vltavy u Prahy, vltavských nádrží a Baťova kanálu.
Z tohoto důvodu musí rozdělení směřovat k mechanismu skutečných provozních nároků
jednotlivých úseků a jejich vztažení k provozním parametrům (provozní doby, rozsahy údržby
plavební dráhy apod.). Pro opravy nutno zavést celostátní model rozhodování o prioritách oprav,
dosažení stabilizovaného stavu všech vodní cest a dlouhodobého plánu systematických oprav
odpovídajících požadavkům na náhrady a obnovy dožívajících konstrukcí a technologií.
Financování údržby vodních cest nepředpokládá zavedení žádných forem zpoplatnění plavebního
provozu, vyjma poplatků za užití přístavů a přístavní infrastruktury.
Opatření:


Definovat optimální formy zabezpečení provozu, údržby a oprav:
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Pro realizaci kvalitní údržby, stabilního provozu a rychlých a efektivních oprav bude
zaveden jednoznačný funkční model organizačního a finančního zabezpečení. Tento
model bude zohledňovat následující:
-

financování bude nastaveno jednoznačně a dlouhodobě, kdy podmínky umožní
plánování prací a jejich systematické průběžné zajišťování. Pro mimořádné situace
nebudou zaváděny ad hoc modely, jejichž nastavení je časově náročné, ale dojde
pouze k rychlému aktivování finančních zdrojů a kapacit s cílem co nejrychlejšího
zahájení obnovovacích prací

-

zavedeny budou stupně úrovní provozu, spolu s režimem jejich postupného
naplňování s cílem dosažení dobrého plavebního stavu vodní cesty. Všechny úkony
budou při své přípravě a schvalování posuzovány ve vztahu k tomuto cíli. Jedná se
o ověřený a doporučovaný model v rámci EU, kde jsou jednoznačně definovány
parametry standardního provozu (parametry plavební dráhy, provozní doby,
pravidelné údržbové odstávky atd.) a úrovně omezené díky povodním, opravám,
poruchám apod. U každé standardizované úrovně jsou definovány nástroje a časy,
v jakém sledu má být jednotlivých úrovní dosahováno (jedná se o formalizaci
postupu a procesu řízení s cílem co nejrychlejší obnovit/zachovat průjezdnost,
následně dosáhnout ponorů a až poté plných šířek plavební dráhy)

-

priorita bude kladena na efektivní a operativní formu zajišťování prací. Pravidelné
činnosti budou zabezpečovány v největší možné míře formou vlastních kapacit
s pořízenou moderní technikou. Mimořádné a nárazové činnosti budou naopak
řešeny dodavatelsky, při zavedeném systému zadávacích řízení, které nebudou
významně omezovat rychlost prací

-

nezbytný bude operativní řídící a kontrolní mechanismus těchto prací, jenž musí být
svázán s nástroji financování na straně Ministerstva dopravy, aby prostředky byly
vynakládány efektivně a operativně s naplňováním cílů provozu a údržby.
Hodnocení úspěšnosti údržby bude vztahováno vůči definovaným provozním cílům
plavebního stavu. Rovněž tak musí být nastaven režim struktury zodpovědností za
dodržování plánu údržby a oprav a zejména dodržování stanovených provozních
úrovní.

Gestor: státní podniky Povodí a ŘVC ve spolupráci s MD a MZe
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016,2018,2020
Kategorizace a vyhodnocení jednotlivých úkonů, které provoz, údržba a opravy vodních
cest vyžadují bez ohledu na organizační formu výkonu činnosti na straně státu.
A) Opravy a dodavatelská údržba infrastruktury v majetku státu
Principiálně se jedná o zabezpečování oprav poškozených a opotřebených částí infrastruktury
vodní cesty svázané s provozem vodní dopravy. Tyto práce jsou obvykle specializovaného
charakteru a jsou zajišťovány odbornými dodavateli. Mezi tyto práce lze zařadit opravy opevnění
plavebních kanálů, konstrukcí a technologií plavebních komor, plavebních znaků atd. Do
dodavatelské údržby jsou zařazovány zejména obnovy nátěrových systémů a revize
technologických zařízení prováděné odbornými dodavateli.
Opatření:

 vypracovat, pravidelně aktualizovat a schvalovat pro každou vodní cestu pro
pravidelnou údržbu a opravy víceletý plán, při zavedení pokročilých nástrojů
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počítačové evidence provozního stavu jednotlivých komponent součástí vodní
cesty a modelů optimalizace výkonu oprav a údržby, který bude zohledňovat:
-

aktuální technický stav infrastruktury a naléhavost oprav a údržby, spolu
s důsledky a riziky poruch

-

provádění včasné a pravidelné údržby a oprav pro omezení dalších poškození

-

soustředění prací omezujících plavební provoz do společných odstávek a
komplexních kampaní, kdy dojde k omezení každoročních odstávek a zavedení
delších 1 x za 2 roky

-

centralizované a víceleté zadání prací omezující cenu a nepravidelnosti provádění
prací

-

koordinaci s investičními pracemi, aby se práce vzájemně doplňovaly

-

jednotlivé akce budou samostatně evidovány v podobě analytických podglobálních
položek, na základě zjednodušených a samostatně schvalovaných záměrů projektu

-

zaveden bude systém transparentního zadávání a kontroly provádění prací

Gestor: zavedení plánů, kontrola a schvalování MD a ŘVC ve spolupráci se státními
podniky Povodí, realizace prací státními podniky Povodí
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016,2018,2020
Financování: SFDI
B) Pravidelná údržba vodních cest
Opatření:

 provádět pravidelné prohrábky dna řešící místa s kontinuálním zanášením nebo
zanášením způsobeným velkými vodami do Q5
-

tyto práce budou prováděny na základě ročního plánu, s cílem kontinuálního
vytížení techniky v měřítku celé labsko-vltavské vodní cesty nebo Baťova kanálu a
eliminace omezení průjezdnosti vodní cesty se standardními parametry plavidel.
Spolu s těmito prohrábkami bude prováděno pravidelné měření hloubek v plavební
dráze. Realizace plánu bude ve vztahu k trvalému dodržování parametrů
průjezdnosti vodní cesty a vymezených úrovní provozu v úzkých místech, kde bude
prováděna údržba.

-

Na regulované trati bude vymezena stabilizovaná úroveň dna plavební dráhy, kde
bude prováděno časté měření a operativní drobná údržba tak, aby bylo možné
povolit pro plavidla s pokročilým ovládáním snížení marží a využívání hlubších
úseků koryta (víceúrovňový režim provozu, běžný na Rýně i na Dunaji)

-

předmětem nebude nakládání s vytěženým materiálem, které bude na základě
transparentních výběrových řízení s cílem jeho druhotného využití a nulových či
minimálních nákladů pro stát

Gestor: státní podniky Povodí ve spolupráci s ŘVC
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016,2018,2020
Financování: státní podniky Povodí / SFDI
 zajistit osazování, přemísťování a demontáž plovoucího plavebního značení
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-

značení vodní cesty bude osazováno v rozsahu vymezujícího v méně přehledných
úsecích jednoznačně plavební dráhu a místa se zakázaným vplutím

-

v rozsahu celé řešení sítě dopravně významných vodních cest bude plavební značení
uzpůsobené pro plavbu s radiolokátorem

-

u vodních cest s udržovanou splavností jen sezónně (Vltava třídy I. a Baťův kanál)
bude plavební značení osazováno před zahájením sezóny a demontováno po
skončení sezóny

-

na všech vodních cestách budou před příchodem povodně po oficiálním zastavení
plavebního provozu plovoucí plavební znaky vytaženy a odvezeny, po odchodu
povodně bude vodní cesta urychleně kontrolně zaměřena a plovoucí značení bude
dle aktuálních podmínek osazeno v nejkratší možné lhůtě, zavedeny budou nástroje
pro rychlé provedení (měření hloubek, vyhodnocování, osazování znaků)

Gestor: státní podniky Povodí ve spolupráci s ŘVC
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016,2018,2020
Financování: SFDI
 zajistit bourání ledů, vytahování drobnějších překážek
 zajistit sekání břehů plavebních kanálů a oddělených rejd
Gestor: státní podniky Povodí ve spolupráci s ŘVC
Termín: průběžně
Financování: SFDI
 zajistit nákup, případně modernizaci současné maximálně univerzální techniky
na pravidelnou údržbu na všech vodních cestách ČR z prostředků SFDI a dle
možností i se spolufinancováním z nástrojů EU, přičemž důraz bude kladen na
-

téměř celoroční využití na základě nastavených ročních plánů údržby

-

operativnost nasazení pro rychlé řešení provozních událostí

-

působnost v měřítku celé souvislé sítě vodních cest (umožnění koncentrace
prostředků v případě potřeby)

 tuto techniku provozovat z prostředků SFDI na základě vlastních nebo
vysoutěžených posádek. Navrženo je řešení následujících prostředků:
-

operativní vytyčovací plavidla s měřící technikou plavebních hloubek

-

technika pro plavidelné prohrábky dna (např. podvodní dozer)

-

technika pro náročnější údržbu včetně bourání ledů (palubový člun s remorkérem,
upraven na bourání ledů, naložení bagru apod.)

-

alternativou je i modernizace stávající techniky jednotlivých státních podniků
Povodí v rámci programu modernizace plavidel

Gestor: ŘVC ve spolupráci se státními podniky Povodí, provozováno státními
podniky Povodí
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Termín: 2018
Financování: SFDI, CEF, OPD 2014 - 2020
Pořizování techniky tohoto typu pro operativní zajišťování údržby je plně v souladu s principy
nového akčního programu EU NAIADES II, kdy je cílem zkvalitnění údržby pro lepší plavební
podmínky, spolu s dosažením nižších nákladů. Vyhodnotit je potřebné přínosy možného zavedení
centralizované servisní základny pro správu a údržbu vodní cesty, po vzoru osvědčených
Středisek správy a údržby dálnice nebo údržbových základen běžných na síti vodních cest
Spolkové republiky Německo. Cílem by bylo soustředit těžší techniku a skladové zázemí do
centrální polohy nejlépe Mělníka, z níž je celá síť vodních cest sítě TEN-T vzdálena do 120 km a
umožňuje operativní nasazování dle akutních potřeb. Tato problematika by se samozřejmě
netýkala vytyčování vodní cesty, kdy je naopak nutná větší četnost rozmístění vytyčovacích
plavidel rovnoměrně po síti, aby bylo rychlejší souběžné nasazení při odstraňování drobných
překážek a vytyčování vodní cesty.
Údržba břehů řeky, protipovodňová ochrana, ústí vodních toků apod. budou nadále v gesci a na
náklady s.p. Povodí.
C) Řešení mimořádných událostí (především následky povodní)
Povodně
Opatření:

 Práce prvního sledu bezprostředně po povodni zabezpečit pomocí techniky a
personálu státu s cílem rychlého obnovení splavnosti, bez těžení materiálu
z koryta vodního toku.
Potřebné je zabezpečení podmínek souladu s podmínkami zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kdy tyto obnovovací práce
bude možné provádět bez prodlení pro získávání speciálního ad hoc povolení či
výjimky nebo sezónního omezení. Cestou jsou jednoznačná transparentní pravidla pro
provádění těchto prací z hlediska ochrany přírody, paušální výjimky nebo povolení
vydané orgánem ochrany přírody nebo legislativní úprava. Pro tento účel budou
vědecky prozkoumány a definovány příslušné postupy ohleduplné vůči přírodě.
 Další práce prohrábek dna pro dosažení plných parametrů a odvoz výkopků
včetně likvidace provádět na základě zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při užití postupů
vyžadujících minimální časovou náročnost.
Jako možné řešení se jeví užití vysoutěžené rámcové smlouvy uzavřené na základě
zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, na období 3 let bez ohledu na výskyt mimořádných událostí.
Vybráni budou nejméně 3 nezávislí uchazeči, s nimiž bude uzavřena rámcová smlouva
bez automatického nároku na plnění a bez stanovené celkové finální ceny za plnění.
V případě řešení následků povodně budou bezprostředně po skončení povodně na
základě rámcové smlouvy pro konkrétní dílčí úseky vodních cest pomocí rychlých
minitendrů vybráni dodavatelé s nejnižší cenou, přičemž rámcová smlouva nastaví
transparentní podmínky hodnocení a zohlednění rozdílných podmínek každého
případu těžení a likvidace sedimentů, s důrazem na využití výzisků z těženého
materiálu pro snížení ceny. Tento princip umožní nejen rychlou proceduru zadávacích
řízení, ale zároveň bude odstraňovat rizikový faktor v podobě dlouhodobě
nastavených cen vyšších o rizikový faktor a faktor rozdílných podmínek. Tento
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princip (uzavření rámcové smlouvy) je možné uplatnit i dle stanoviska MMR jako
gestora zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 Těžbu nánosů z plavební dráhy omezující plavební podmínky financovat z
prostředků SFDI, přičemž nastaven bude režim:
-

rychlé aktivace prostředků vyčleněných v rozpočtu SFDI pro běžnou roční údržbu
na okamžité odstraňování omezení plavby

-

rychlé kalkulace nároků na alokaci mimořádných finančních prostředků
v rozpočtu SFDI pro odstranění škod, kdy postupy čerpání budou standardně
nastavené a nebudou omezovat nasazení technických prostředků

Gestor: státní podniky Povodí ve spolupráci s ŘVC
Termín: trvale
Financování: SFDI
poruchy a havárie:
Poruchy a havárie nastávají primárně na plavebních technologických zařízeních, tj. plavebních
komorách, pohyblivých mostech a zařízení pro obsluhu plavidel v přístavech. Poruchy lze rozdělit
do kategorií:
-

poruchy způsobené vnitřními vadami zařízení, tj. zejména záruční a konstrukční vady a
poruchy z opotřebení

-

poruchy z vnějších vlivů běžnějšího charakteru, tj. zejména zanesení plávím, splávím,
nečistotami, ledem

-

poruchy z vnějších vlivů mimořádného charakteru, tj. zejména bouřkových jevů, vandalismus
apod.

-

poruchy vzniklé poškozením z plavebního provozu při nesprávné manipulaci s plavidly

Vedle těchto poruch čistě plavebních zařízení nastávají také poruchy vodohospodářských zařízení
typu jezů a vodních elektráren, které mohou ovlivnit plavební provoz.
Důsledky poruch lze členit na poruchy:
-

přerušující plavební provoz – tj. zcela zastavující plavební provoz přes objekt – cílem je
četnost poruch díky investičním a rozvojovým opatřením minimalizovat, délku do odstranění
poruch řešit maximálně v jednotkách dnů, cílově jen hodin

-

omezující parametry plavidel – tj. znemožňující plavbu některých druhů plavidel (např. větší
velikosti), i tato omezení je třeba zásadně minimalizovat a zkracovat na řád jednotek dnů až
hodin

-

omezující dostupnost služeb – tj. neomezující bezprostředně využívání vodní cesty, ale
znemožňující dostupnost některých služeb (např. odběr energií a médií, odčerpání odpadů) –
zde je naléhavost odstranění menší, nicméně zejména v případě omezené alternativní nabídky
služeb v okolí je nutné odstranění v řádu jednotek dnů

Opatření:

 pro poruchy způsobené vnitřními a konstrukčními vadami – přísně a
jednoznačně nastavit smluvní podmínky s dodavateli technologií na odstraňování
zejména záručních vad a ručení za jejich odstranění
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 pro poruchy z vnějších vlivů běžného charakteru nastavit standardní pracovní
postupy na nejběžnější poruchy, jejichž řešení budou zabezpečovat buď
pracovníci okamžitě dostupní na objektech, nebo vymezené výjezdové skupiny
účinné na dlouhých úsecích vodních cest s dojezdem v řádu hodin. Vyhodnocovat
efektivnost četnosti výskytu poruch a nasazení a nákladů na výjezdy.
 pro poruchy z vnějších vlivů mimořádného charakteru, které nejsou odborně
schopni řešit zaměstnanci v plném pracovním poměru, nastavit smluvní
instrumenty rámcových smluv pro okamžité uzavření objednávek a řešení
odstranění poruch. Upřednostnit využití kompatibilních výměnných zařízení,
kdy budou v případě kritických zařízení pro provoz vodní cesty k okamžité
dispozici záložní zařízení.
 poruchy vzniklé poškozením z plavebního provozu řešit dle charakteru výše
uvedenými postupy.
Gestor: zavedení plánů a kontrola MD a ŘVC ve spolupráci se státními podniky Povodí,
realizace prací státními podniky Povodí
Termín: trvale
Financování: SFDI
Financování bude primárně ze SFDI v rámci ročního plánu, kdy bude udržována rezerva na řešení
poruch. V případě poruch s konkrétním viníkem budou náklady vymáhány, v případě
rozsáhlejších havárií bude nutné mimořádné rozpočtové opatření.
D) Provoz a správa vodní cesty
Provoz vlastní vodní cesty představuje pouze provoz plavebních objektů, což jsou plavební
komory a pohyblivé mosty. Přímé náklady představuje elektrická energie pro pohony, řízení a
osvětlení, datové a telekomunikační služby a náklady na zaměstnance obsluhy (včetně jejich
sociálních potřeb – voda apod.). Z pohledu celkových nákladů na provoz a údržbu vodních cest
představují personální náklady na obsluhu nejvýznamnější položku, která je navíc přímo závislá
na provozní době objektů pro plavbu.
Opatření:


zajištění provozu vodní cesty, zejména plavebních objektů (plavební komory, pohyblivé
mosty apod)

Gestor: provoz státními podniky Povodí, kontrola a řízení MD a ŘVC
Termín: trvale
Financování: SFDI


postupně budovat dálkové řízení provozu plavebních objektů z centralizovaných
pracovišť, což je postup osvědčený ve Spolkové republice Německo i jinde v Evropě.
Výsledkem bude vyšší specializace zaměstnanců a efektivita jejich práce, operativní
zastupitelnost, absolutní úspora počtu zaměstnanců spojená s prodloužením provozních
dob plavebních komor a snížením čekacích časů na proplavování spojených s jejich
objednáváním. Důležitým aspektem bude zvýšení bezpečnosti provozu kvalitnějším
moderním dohledem, vyšší profesionalitou obsluh a trvalým dohledem na objekty.

Gestor: ŘVC, ve spolupráci s následným provozováním státními podniky Povodí
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Termín: průběžně, kontrolní termín 2018
Financování: SFDI, CEF
Správa vodní cesty představuje správní náklady spojené s výkonem práce zaměstnanců, kteří se
zabývají administrativou spojenou s funkcí pro vodní dopravu. Oba druhy nákladů by měly být
kryty z rozpočtu SFDI.
Specifickou úlohou je řízení vodohospodářských manipulací z pohledu potřeb plavby.
V současnosti je za běžných hydrologických podmínek regulován odtok z Vltavské kaskády na
základě každotýdenně stanoveného plánu mezi ČEZ a.s., ČHMÚ, Povodím Vltavy, s.p. a
Povodím Labe, s.p. Tyto týdenní plány následně zásadně ovlivňují vodní stavy na regulovaném
úseku Labe pod Ústím nad Labem, včetně možností provádění operativních manipulací (tzv.
vlnování).
Problémem je absence možnosti oficiálního zohledňování aktuálních potřeb plavby (dojezdy či
odjezdy nákladů) na transparentním základě (tj. nediskriminačně pro všechny uživatele vodní
cesty) a absence prognóz vodních stavů na více než 39 hodin, resp. absence vyšší spolehlivosti
dosažení prognózovaných vodních stavů na následující den.


zapojit plavbu do režimu vodohospodářského plánování Vltavy a Labe, v podobě
resortu dopravy transparentně shromažďujícího požadavky provozovatelů vodní dopravy.



zlepšit a prodloužit prognózování vodních stavů na regulovaném Labi využitím
zavedených počítačových modelů a aplikovat řídící režimy pro jejich dodržování a
případné nevyhnutelné změny při náhlých nepředpokládaných změnách
hydrologických podmínek, s cílem zlepšení možností plánování pro efektivní využití
vodních stavů v plavebním provozu.



Při hospodaření s vodu v nádržích zohledňovat potřeby plavebního provozu, a to ať
z hlediska zajišťování plavebních hladin na nádržích pro potřeby průběžné plavby,
tak i režimu odtoku vody ovlivňujícího plavební podmínky na regulovaném Labi

Gestor: státní podniky Povodí ve spolupráci s ČHMÚ, ŘVC a MD
Termín: průběžně, kontrolní termín 2018
Dalším specifickým tématem je zajišťování přípřeže plavidlům využívajícím regulačně splavněný
úsek mezi Ústím nad Labem a Hřenskem. Použití přípřeže nejlépe formou zadokolesového
vlečného remorkéru vede k umožnění průjezdu plavidel při 10-15 cm vyšším skutečném ponoru.
V současnosti přípřež zabezpečuje remorkér BESKYDY, jež je ve vlastnictví soukromého
subjektu. Provoz remorkéru není dlouhodobě životaschopný bez státních dotací na opravy a
provoz v období nízkých vodních stavů, jako kompenzace za nedořešení stabilních plavebních
podmínek na regulovaném Labi. Dosud tak byla udržitelnost plavby podmíněna podnikatelskou
činností jednoho soukromého subjektu, závislého na státních dotacích. Tento stav přitom nelze
dlouhodobě považovat za efektivní řešení. Proto se navrhuje zakoupit a provozovat remorkér
Beskydy státem, a to s ohledem na jedinečnost a nezastupitelnost služby zadokolesového
vlečného remorkéru, která musí být dostupná pro všechny uživatele vodní cesty na
transparentním a nediskriminačním základě. Bude tak zabezpečena žádoucí svobodná
hospodářská soutěž a rovné podmínky, přičemž stát bude financovat vlastní majetek.


S ohledem na jedinečnost a nezastupitelnost služby zadokolesového vlečného
remorkéru, která musí být dostupná pro všechny uživatele vodní cesty na
transparentním a nediskriminačním základě, zakoupit a dále provozovat remorkér
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Beskydy státem. Bude tak zabezpečena žádoucí svobodná hospodářská soutěž a rovné
podmínky, přičemž stát bude financovat vlastní majetek.

Gestor: MD ve spolupráci s ŘVC
Termín: 2016
Financování: SFDI
Význam přípřeže není jen pro období do výstavby Plavebního stupně Děčín, ale i poté, neboť
stále bude zejména v úseku Děčín – Ústí nad Labem regulačně splavněný úsek, kde bude užívání
přípřeže užitečné pro zvýšení nosnosti plavidel. Nezastupitelná role je rovněž při havarijních
situacích, kdy remorkér BESKYDY je plavidlem s největším tažným výkonem v ČR schopný
vyprošťovat plavidla a překážky.

4.4 Strategický cíl: Zajištění potřebné sítě přístavní infrastruktury
včetně financování
V současnosti byla základní modernizace primární infrastruktury přístavů v podobě
nábřežních přístavních zdí prakticky dokončena, případné další práce se budou týkat lokalit s
jasným tržním potenciálem a podmínkami území danými územně plánovací dokumentací
(např. rozvoj přístavu Praha – Radotín, Lovosice, Nymburk), řešení kapacitních limitů pro
překlad některých komodit nebo zavedení nových komodit. V rámci splavnění do Pardubic je
řešen přístav Pardubice jako koncový přístav Labské vodní cesty. Projekty budou zahrnovat
opatření na zlepšení vazeb vodní dopravy na jiné dopravní druhy, na stávající a připravované
průmyslové zóny a na dopravně atraktivní lokality a opatření na zlepšení nabídky servisních
služeb pro plavidla. Významným nedostatkem současných přístavů je zastaralé zázemí,
skladovací prostory, manipulační plochy a vnitropřístavní komunikace. U stávajících
přístavních zdí se zvyšují užívací parametry rekonstrukcemi (zvýšení zdi, náhrada šikmého
svahu svislou zdí, zvýšení únosnosti, vystrojení apod.). Ve vybraných lokalitách s tržním
potenciálem, který nepokrývají stávající přístavy, budou zřízena nová překladiště nebo
přístavy včetně dopravního napojení.
Význam kvalitní sítě přístavů se zajištěnou dobrou provázaností s návaznou pozemní
dopravou, tržním přístupem a konkurenčním prostředím zdůrazňuje program NAIADES II
v intervencích „Kvalitní infrastruktura“ a „Integrace vnitrozemské vodní dopravy v
multimodálním logistickém řetězci“. NAIADES II uvádí: „dobře dimenzovaná síť přístavů
hlavní sítě s dobrým přístupem k vnitrozemským vodním cestám a zařízením je předpokladem
pro zvýšení podílu daného odvětví v dopravě. Komise povzbuzuje odvětví přístavů, aby
posilovalo spolupráci a koordinovalo investice v koridorech a zkoumalo a podporovalo
výměnu osvědčených postupů v oblasti navrhování a provozu přístavů vhodných pro
vnitrozemské vodní cesty.“
V následující struktuře jsou vymezeny samostatné specifické cíle pro nákladní dopravu a pro
osobní a rekreační plavbu, neboť se jedná principiálně o značně odlišné cílové skupiny
s odlišnými potřebami, byť v některých případech mohou být plněny totožným přístavem.
Servisní střediska jsou oproti tomu zaměřena průřezově pro plavidla všech druhů dopravy,
neboť je vhodné je řešit flexibilně pro různá plavidla. Dochází tak nejen k diverzifikaci
uživatelů, ale také k větší míře využití a k úspoře investičních a provozních prostředků pro
specializovaná zařízení.
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4.4.1 Specifický cíl:

zajištění potřebné sítě přístavů pro nákladní dopravu

Z hlediska nákladní dopravy na síti TEN-T je rozhodující kapacita a rozmístění přístavů na
labsko-vltavské vodní cestě.
Na dopravně významné vodní cestě Labe v úseku od Mělníka po státní hranici je stávající
kapacita přístavů dostatečná. Lze spíše konstatovat, že vzhledem k celkovému útlumu
nákladní dopravy, vyvolanému zejména nevyhovujícími plavebními podmínkami v úseku
Střekov – státní hranice, je kapacita přístavů nevyužita. V úseku Labe od Mělníka po Přelouč
jsou pouze dva přístavy. Kolín, který je vzhledem ke své velikosti spíše překladištěm, a
Chvaletice, což byl přístav sloužící pro překlad uhlí do chvaletické elektrárny. Využití těchto
přístavů je minimální. K jejich oživení může přispět prodloužení vodní cesty do Pardubic a
vybudování přístavu v Pardubicích. Kromě těchto přístavů určených především pro nákladní
plavidla je na uvedených úsecích Labe několik přístavů pro rekreační plavidla a je zájem o
zřízení dalších. Je také zájem o vznik nových přístavišť pro osobní lodě, zejména v úseku
Labe od Mělníka po Střekov.
Na dopravně významné vodní cestě Vltava jsou vzhledem k historickému vývoji přístavy
soustředěny v Praze. Z důvodů růstu cen pozemků v těchto lokalitách byly přístavní funkce
postupně omezovány a pro nákladní dopravu v podstatě ztratily význam, některé z přístavů se
pomalu přeměňují na přístavy pro rekreační plavidla a osobní lodě. Přístav Holešovice rovněž
postupně ztrácí význam, avšak potenciál tohoto přístavu jako jedno z logistických center pro
pražskou citylogistiku je vysoký, metodika pro zařazení trimodálních terminálů nákladní
dopravy umožnila zařadit tento přístav do hlavní sítě TEN-T. Umožňuje návoz zboží pro
zásobování centra města po vodní cestě i železnici a následnou distribuci malými
ekologickými auty na místo určení dle příslušného časového harmonogramu. Možnosti
takového řešení budou posouzeny v rámci zpracování Plánu udržitelné městské mobility pro
hlavní město. Směrem z Prahy po proudu k Mělníku ani směrem proti proudu žádné
významné přístavy nejsou. Naopak zde jsou a vznikají nové přístavy pro rekreační plavidla,
což jednoznačně přispívá k rozvoji rekreační plavby.
Během privatizace hospodářství v 90. letech byla uskutečněna privatizace naprosté většiny
přístavů včetně veřejných, a to infrastruktury, budov a pozemků. Byť dle zákona č. 114/1995
Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, musí být umožněn přístup do
přístavu všem provozovatelům za stejných podmínek, zajišťování překladních činností
provádí prakticky výhradně majitel přístavu a podmínky přístupu k zajišťování těchto výkonů
nejsou zcela transparentní. Přístavy zařazené do sítě TEN-T dle nařízení 1315/2013/EU čl. 15
odst. 2 musí splňovat podmínku, že „nabízejí alespoň jeden nákladní terminál přístupný všem
provozovatelům na nediskriminačním základě a uplatňují transparentní poplatky.“
Cílem je zřídit v klíčových vybraných lokalitách, kde není současná nabídka přístavů
dostatečná, síť přístavů v majetku státu provozovaných ŘVC jako státní organizací zřízenou
Ministerstvem dopravy (pokud nedojde k porušení pravidel nedovolené veřejné podpory), kde
budou privátní koncesionáři poskytovat přístavní služby na konkurenčním základě, a nebude
zablokován trh. Ve státním vlastnictví bude kompletní infrastruktura přístavu v podobě
překladních zdí, manipulačních ploch a techniky, dopravního napojení a obecného zázemí
přístavu, včetně pozemků. Sklady a zpracovatelské provozy již budou investovány privátními
partnery, při zachování konkurenčního prostředí a trvání kontraktů po dobu určitou
s pojistnými podmínkami vůči využívání přístavu. V jedné přístavní lokalitě budou služby
poskytovány nejméně dvěma nezávislými privátními subjekty.
Tento model je v Evropě zcela běžný (Belgie, Nizozemí, Francie, Německo) a osvědčený a
podporuje intenzivní a efektivní využívání přístavů. Stát zabezpečuje a vlastní základní
infrastrukturu (přístavní zeď, čistá plocha překladní polohy a zázemí, přístupové pozemní
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komunikace k překladní poloze a k zázemí), kterou výběrovým řízením dlouhodobě
pronajímá podnikatelským subjektům (např. 25 let) k výstavbě a provozování skladů, sil,
apod. s překladem na vodní dopravu. Privátní partneři mají běžně zavedeny penalizační
instrumenty při nízkém využívání vodní dopravy a právo ukončení spolupráce a obsluha
přístavní polohy jiným partnerem. Zajišťuje se tak efektivní využívání cenné pobřežní
infrastruktury ve prospěch vodní dopravy a omezuje se konkurence vnitrozemských přístavů
mezi sebou, která vede k tržnímu vytlačování přeprav na pozemní, zejména silniční dopravu.
V podmínkách České republiky je díky aktuálně značně nestabilním plavebním podmínkám a
dlouhodobě narušené struktuře podmínek pro podnikání ve vodní dopravě (nestabilní
podmínky infrastruktury vodní cesty) vysoká rizikovost privátních investic do přístavů, z níž
plyne nízká atraktivita pro investory k těmto typům PPP investic.
Specifický důraz bude nutné dbát na zamezení nedovolené veřejné podpory a omezení
podnikatelských aktivit současných přístavů. Rozvoj musí naopak přinášet nové přepravy a
vyrovnat podmínky na trhu.
Rozvoj veřejných přístavů jako propojovacích uzlů
Cílem je více uplatnit princip komodality v nákladní dopravě, při využívání vodní dopravy.
Na území ČR se v současné době nevyskytuje dostatečný počet propojovacích uzlů, resp.
terminálů kombinované a intermodální dopravy vhodných parametrů. Tato skutečnost je také
jednou z hlavních příčin nedostatečného podílu železniční a vodní nákladní dopravy. Stát
proto má za jasně definovaných podmínek zájem na podpoře a vzniku a modernizace dalších
uzlů, které by tvořily národní síť s napojením do celoevropské sítě zmíněných terminálů.
Z toho důvodu byla vládou ČR v prosinci 2009 vzata na vědomí Strategie podpory logistiky
z veřejných zdrojů a bylo uloženo připravit příslušný program podpory. Existující terminály
kombinované dopravy, sloužící především pro potřeby svých vlastníků, by měly být doplněny
v budoucnu veřejnými terminály, které budou součástí veřejných logistických center, kde
budou nabízeny komplexní logistické služby na veřejném principu. Nejdále je zatím v
realizaci projekt v Lovosicích (pouze železnice/silnice) a Mělníce, kde již existuje terminál
kombinované dopravy fungující na veřejném principu.
Ministerstvo dopravy má zájem na vzniku multimodálních (silnice/železnice a dle možností
voda) veřejných logistických center, umístěných v dopravně i urbanisticky optimálních
lokalitách. Jádrem bude kontejnerový terminál, na nějž budou navazovat další logistické
provozy jednotlivých privátních partnerů. Z pohledu vodní dopravy je ve střednědobém
horizontu reálná realizace trimodálních terminálů Pardubice, Mělník/Praha (lokalita
zajišťující obsluhu Prahy), Lovosice a Ústí nad Labem (nebo jiná analogická lokalita). I u
těchto přístavů bude klíčové státní vlastnictví infrastruktury přístavů včetně dopravního
napojení na nadřazenou veřejnou dopravní síť a manipulační služby bude zajišťovat privátní
partner, nezávislý na globálních logistických sítích (pro zajištění svobodného tržního
prostředí).
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Obrázek 19 Síť propojovacích uzlů mezi sítěmi jednotlivých druhů dopravy v nákladní dopravě

Mezi funkci propojovacích uzlů je nutno zařadit také síť menších přístavů, zajišťujících
obsluhu území s atrakčním obvodem do 50 km, přičemž pozemní doprava je téměř výhradně
silniční (železniční jen výjimečně v případě dopravy ucelených souprav vlečka-přístav). Tyto
terminály částečně existují, ale jejich funkce není odpovídající (Kolín, Praha – Radotín). Mezi
nové perspektivní lokality lze zařadit Nymburk, Toušeň, Kralupy n.V. a zásadní modernizace
a rozšíření přístavu Praha – Radotín.
Důležitým úkolem dopravní politiky na regionální úrovni je zajištění přístupových cest
pozemní dopravy do přístavů bez dopravních závad.
Specifickou roli hrají propojovací uzly pro nadměrné náklady. Řada průmyslových podniků
v ČR se orientuje na výrobu nadměrně rozměrných a těžkých průmyslových technologií
s vysokou přidanou hodnotou, které jsou dodávány do celého světa. Pro uplatnění na trzích
v zámoří je nutná přeprava do námořních přístavů. Tyto velké náklady lze přepravovat
vnitrozemskými plavidly na rozdíl od pozemní silniční a železniční dopravy bez jakýchkoli
omezení. Zejména provozy ve Slezsku a v Hradecko-pardubické aglomeraci zajišťují expedici
svých výrobků přes přístav Mělník, přičemž vhodné pro Hradecko-pardubickou aglomeraci je
zavedení překladu v přístavu Pardubice. Nutné je ale zajištění přístupových nadrozměrných
silničních tras.
Rozvoj přístavních průmyslových zón
V rámci rozvoje přístavní infrastruktury je nutno dbát na vytváření podmínek pro rozvoj
přístavních průmyslových zón. Přístavní průmyslová zóna je územní jednotka vybavená
příslušnou infrastrukturou, ve které jsou lokalizovány podnikatelské provozy průmyslové
výroby, skladování a dalších logistických operací, které využívají blízkosti vnitrozemské
vodní dopravy v podobě překladiště pro zefektivnění své produkce. Větší či menší část
surovin nebo výrobků je do provozů přepravována loďmi. Model přístavní průmyslové zóny
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je v podmínkách ČR prakticky uplatněn pouze velmi výjimečně, přičemž v zahraničí se jedná
o běžné řešení. Oproti tradičnímu modelu přístavu sloužícího pouze jako překladiště na jinou
pozemní dopravu, případně se skladováním, přináší možnosti snížení nákladů logistického
řetězce a tím i přepravních nákladů včetně vyšší konkurenceschopnosti podniků využívajících
pro přepravu zboží vodní dopravu. Úspory mohou dosahovat až 40 % přepravních nákladů
(v závislosti na délce přepravní relace, délce alternativní pozemní dopravy).
V celé Evropě je prakticky osvědčeno, že maximální konkurenceschopnosti dosahuje vodní
doprava při realizaci přímých přeprav, kdy zdroj nebo cíl přepravy je přímo v přístavu.
Vzorová řešení jsou četné přístavy v Nizozemí, Belgii i Francii. Jednoznačnou podporu
cílenému rozvoji přístavních průmyslových zón a umísťování podniků do přístavů formuluje
rakouský akční plán pro dunajskou plavbu. V politice územního rozvoje bude podpořeno
usídlování podnikatelských aktivit do bezprostřední blízkosti Dunaje. Důvodem jsou velké
náklady na návaznou dopravu do a z přístavu. Podnikatelské zóny v blízkosti Dunaje
příslušné dodatečné náklady odstraňují a lodní doprava je atraktivnější.
V této souvislosti je nutné upozornit na nezbytnost uváženého a koncepčního urbanistického
řešení přístavů včetně dostatečných rezerv, neboť determinuje podmínky rozvoje pro příští
desetiletí. V podmínkách hustého osídlení ČR se stává lokalizace kvalitních zón stále
složitější. Sdělení Evropské Komise k programu NAIADES II uvádí:
„Kde je to vhodné, měly by orgány veřejné moci na podporu vnitrozemských vodních cest
prostřednictvím územního plánování vyčlenit nebo zpřístupnit podél řek dostatek půdy na
podporu logistických činností vnitrozemské vodní dopravy.“ Lepším územním plánováním je
tudíž třeba podporovat alokaci zpracovatelských provozů do blízkosti vodních cest a
nákladních terminálů.
V rámci rozvoje přístavní infrastruktury budou ve vhodných lokalitách územně situovány
prostory pro přístavní průmyslové zóny (např. Pardubice, Nymburk, Toušeň, Kralupy n.V.,
Lovosice apod.). Vhodné je alokovat přístavní průmyslové zóny do stávajících přístavů, kde
se ale obvykle jedná o přístavy v majetku privátních subjektů a prostorové možnosti pro
průmyslové zóny jsou relativně omezené. Rolí veřejného sektoru může být spolupráce na
realizaci infrastruktury překladiště, za podmínky garantování překladních objemů ze strany
privátního partnera.
Rozvoj citylogistiky
Problematika je řešena v rámci specifického cíle 4.1.2. Rozvoj přístavní infrastruktury
zejména v hlavním městě musí být navržen právě s ohledem na citylogistiku a optimalizaci
zásobování širšího centra Prahy.
opatření specifického cíle 4.4.1:
 Ve strategických lokalitách sítě zajistit výstavbu nových přístavů, případně
modernizaci stávajících
Principem je doplnění chybějící veřejné přístavní infrastruktury provozované na
tržním základě v klíčových lokalitách sítě, které podmiňují aktivní využívání vodní
dopravy na současné nebo nové (prodloužené do Pardubic) vodní cestě. Primárně se
jedná o oblast Pardubic a Prahy, jako koncových bodů vodní cesty, jejichž využívání
podmiňuje provoz přilehlé vodní cesty a v souladu s evropskou dopravní politikou
vede k maximalizaci délky přepravy realizované vodní dopravou jako
environmentálně šetrným druhem dopravy. Výstavba přístavů se bude týkat i
Středočeského kraje, kde není síť přístavů na Labi i Vltavě dostatečně hustá a je
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poptávka po obsluze podniků z přilehlého okolí, s důrazem na dobré napojení
pozemní dopravou (např. Kralupy, Toušeň, Nymburk).
Pomocí státní investice dojde k realizaci přístavů, které zůstanou v majetku státu
(nedojde-li k ohrožení již realizované privátní investice v okolí přístavu), přičemž
překladní služby budou poskytovat soukromé subjekty včetně možnosti krátkodobého
pronájmu překladní polohy. S ohledem na změny vyvolané rozsudkem ESD T455/08 T-443/08 a C-288/11 Leipzig/Halle je třeba výstavbu přístavní infrastruktury
(a to jak pozemní část přístavů, tak jejich vodní část) posuzovat ve vztahu k jejímu
souladu s pravidly veřejné podpory, toto posouzení nicméně bude realizováno až ve
fázi přípravy předmětného programu veřejného financování. Nezbytností vybavení
přístavů jsou dostatečně kapacitní břehové přípojky elektrické energie pro plavidla
vyhovující připravovaným harmonizovaným požadavkům v EU.
 Zajistit výstavbu skladů a manipulačních ploch s překladním zařízením pro
krátkodobé vyrovnávání přepravních proudů
S ohledem na identifikovaný nedostatek moderních skladovacích prostor pro
krátkodobé skladování zboží před přepravou je jednou z možností řešení tohoto
úzkého místa dopravní infrastruktury investice státu do tohoto veřejného zázemí.
Podmínkou bude státní vlastnictví příslušné překladní polohy a veřejný přístup pro
pozemní dopravu. Skladovací kapacity budou sloužit výhradně na krátkodobé
skladování v rámci časového vyrovnávání pozemní dopravy a vodní dopravy a
skladování během koncentrace přepravy díky nerovnoměrným plavebním
podmínkám na Labi do SRN. Skladovací a překladní kapacita bude poskytována
výhradně za veřejně publikované ceny a další smluvní podmínky.
Gestor: ŘVC ve spolupráci s MD a samosprávou
Termín: průběžně
Financování: SFDI a soukromé investice
 Zajistit podporu inovativních konceptů přeprav ve smyslu technologií pro
překlad
S cílem podpory inovativních konceptů přeprav využívajících vodní dopravu (např.
citylogistika po vzoru Paříže, Bruselu a dalších měst Evropy, přeprava tekutých
substrátů apod.), cílených na omezení silniční dopravy a přesun na vodní dopravu,
budou ze strany státu realizovány infrastrukturní podmínky pro funkčnost těchto
přeprav (např. překladní polohy). Zpřístupnění míst bez stabilního překladiště
zejména pro zásobování stavenišť a odvoz odpadů pomocí mobilních plovoucích
platforem, časově organizované přepravy mimo období využívání nábřeží veřejností
(tzv. time sharing) včetně konceptu přepravy paletizovaného zboží. U specifických
plovoucích zařízení pro provádění překladu bude kladen důraz na flexibilitu užití i
mimo obvod jednoho města dle aktuálních požadavků uživatelů. Správou ze strany
státu a pronajímání dle aktuálních potřeb soukromým subjektům realizujícím
přepravu vede ke zvýšení atraktivity pro přepravce, kteří nebudou v období bez
aktuální přepravy nést fixní náklady překladních prostředků a tyto prostředky budou
dostupné širokému okruhu firem. Ve vazbě na specifický cíl „využití potenciálu
vodní dopravy při zásobování center velkých měst (citylogistika)“ bude podporována
i spolupráce s plavidly vybavenými vlastními manipulačními prostředky pro překlad.
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Realizaci vlastních přeprav budou zabezpečovat transparentně vybrané soukromé
subjekty.
Gestor: ŘVC ve spolupráci s MD a samosprávou (zahájit jednání se samosprávou, aktuální
téma v Praze – Koncepce pražských břehů)
Termín: průběžně
Financování: SFDI, CEF, samospráva

 Podpořit výstavbu přístavních průmyslových zón
Bude ustanoven nástroj pro výstavbu infrastruktury překladišť v rámci přístavních
průmyslových zón. Tento nástroj bude představovat výstavbu překladišť
financovaných ze 100 % ze státních prostředků, přičemž varianty budou následující:
-

výstavba a provoz překladiště v rámci přístavní průmyslové zóny, kdy tato zóna
bude založena veřejnou správou a transparentním způsobem bude vybrán investor
pro výstavbu průmyslového nebo skladového zařízení na státních pozemcích,
s trváním po dobu určitou a s podmínkou využívání vodní dopravy. Jedná se o
princip analogický se svobodnými přístavy např. v Belgii, vlastněnými včetně
přilehlých rozsáhlých průmyslových zón státem (resp. regiony). V tomto případě
může být konkrétní překladiště užíváno jen nájemcem přilehlé zóny.

-

výstavba a provoz společného překladiště pro průmyslovou zónu v případě, že
průmyslová zóna již existuje a není tak reálné uskutečnit transparentní a časově i
parametricky limitovaný výběr uživatele překladiště. Překladiště musí být
využíváno nejméně dvěma podniky z přístavní zóny a musí být přístupné pro
překladní činnost i pro subjekty mimo průmyslovou zónu, aby se nejednalo o
výstavbu infrastruktury na míru.

Gestor: MPO ve spolupráci s ŘVC a samosprávou
Termín: průběžně
Financování: MPO, rozpočty obcí a soukromé investice, SFDI
 Vytvořit podpůrný program modernizace přístavní infrastruktury veřejných
přístavů ve vlastnictví soukromých subjektů pro financování z Fondu
soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014 – 2020.
Dlouhodobou stagnací sektoru vnitrozemské vodní dopravy je řada přístavů
podinvestována a využívá technologie, které jsou více než 30 let staré a neodpovídají
současným podmínkám pro efektivitu logistických operací. Z tohoto důvodu je
možné realizovat podpůrný program infrastruktury a superstruktury soukromých
přístavů zaměřený na:
-

modernizaci a obnovu překladní technologie pro zvýšení efektivity manipulací mezi
vodní dopravou, železnicí a silnicí

-

modernizaci a novou výstavbu skladovacích zařízení a ploch

-

modernizaci silničního a drážního dopravního napojení

-

modernizaci informačních technologií
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Všechny intervence musí být zaměřeny na zařízení, využívaná pro překladní
manipulace vůči vodní dopravě, přičemž podmínky pro jejich využívání bude nutné
veřejně publikovat a všichni uživatelé budou mít přístup k jejich užití za shodných
podmínek (analogické principy jako uplatňuje Evropská Komise v rámci programu
CEF dle nařízení č. 1316/2013/EU).
Gestor: MD
Termín: 2016
Financování: OPD 2014 – 2020, soukromí vlastníci
 Vytvořit podpůrný program výstavby překladních poloh
Pro podporu realizace přímých překladů z průmyslových podniků na vodní dopravu,
minimalizující nároky na návaznou pozemní dopravu a omezující tak negativní
dopravy silniční dopravy, bude realizován podpůrný program až 49 % nákladů na
výstavbu překladních poloh. Podmínkou bude realizace stanoveného minimálního
objemu manipulací vůči vodní dopravě.
 Přístavy, které jsou součástí sítě TEN-T, řešit jako součást trimodálních
terminálů nákladní dopravy umožňující propojení silniční, železniční a vodní
dopravy.
Gestor: MD
Kontrolní termín: rok 2020
Financování: SFDI
Jednotný platební systém na přístavní služby je určen pro pokrytí celé sítě sledovaných,
dopravně významných, využívaných vodních cest v České republice. Platební systém se týká
přístavní infrastruktury v širším smyslu, tj. veškerých stání plavidel, kde jsou poskytovány
přístavní služby. Za přístavní služby se považuje připojení plavidel na elektrickou energii,
zásobování vodou a pohonnými hmotami, odběr odpadních vod, obecný poplatek za přístavní
služby v přístavech apod. Všechny tyto služby vyžadují jednoduché a harmonizované řešení
úhrady, umožňující samoobslužný provoz bez omezení provozní dobou. Cílem projektu je
zavedení jednotného platebního systému za přístavní služby, který bude využívat princip
specializovaných čipových karet, s pracovním názvem „přístavní karty“. Provoz bude
samoobslužný, uživatel musí kartou disponovat, ale je platná díky jednotnému systému v celé
ČR. Využívá kompletně bezhotovostní systém včetně dálkové obsluhy přes internet nebo
mobilní telefony, umožní odběry na fakturu pro větší provozovatele plavidel, doplňkové
služby typu přihlašování do přístavu, odemykání sociálního zázemí apod.
Systém bude otevřen různým poskytovatelům přístavních služeb, tj. při plošné funkci jednoho
typu karty v celé ČR bude zajišťovat rozúčtování poskytnutých služeb skutečnými
provozovateli (ŘVC, státní podniky Povodí, koncesionář přístavu, vlastník přístavu). Tyto
služby nejen zvýší využitelnost karty, ale zejména zlepší podmínky pro pravidelné uživatele
vodní cesty, jež budou moci užít komfortnější způsob dobíjení oproti opakované koupi
předplatné karty. Zároveň se sníží transakční náklady, neboť kromě pořízení první karty bude
možné další platby řešit čistě dálkově a bezhotovostně. Budou vytvořeny podmínky pro
prakticky plnou penetraci systému na celé síti vodních cest. Přesunem části služeb do
bezhotovostního režimu dojde ke snížení nároků na personální obsluhu přístavů, transakčních
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nákladů na manipulaci s hotovostí a drobnými platbami a zároveň se zvýší dostupnost služeb
mimo provozní dobu.
Provozovatelem systému bude ŘVC, pilotně byl systém spuštěn v roce 2015 na základě
technologií, provozovaných na Vltavě u Českých Budějovic od roku 2011. Veškeré platby
jsou uskutečňovány prostřednictvím ŘVC, které tímto garantuje veřejný provoz a nezávislost
na jakémkoliv soukromém subjektu. Provozní náklady budou promítnuty do poplatků za
přístavní služby, nicméně díky bezhotovostnímu charakteru provozu budou minimalizovány.
Zavedení jednotného platebního systému přístavních služeb je součástí Říčních informačních
služeb RIS ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září
2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních
cestách ve Společenství, která ve čl. 3 písm. a) uvádí: „RIS zahrnují služby jako“. „poplatky
za užívání vodních cest a přístavní poplatky;“. Dle této Směrnice „(4) Říční informační služby
(RIS) by měly vycházet z interoperabilních systémů, které by měly být založeny na
otevřených a veřejných normách, které by byly na nediskriminačním základě přístupné všem
poskytovatelům a uživatelům těchto systémů.“ Navržený jednotný veřejný platební systém na
přístavní služby poskytované ve veřejných přístavech a přístavištích představuje naplnění
těchto principů.
Opatření:

 Dokončit projekt Jednotný platební systém přístavních služeb
Gestor: ŘVC
Termín: rok 2016
Financování: SFDI
4.4.2 Specifický cíl:

přístavy a přístaviště pro osobní dopravu

Investice státu z rozpočtu SFDI prostřednictvím ŘVC do přístavů a přístavišť se bude týkat
veřejné infrastruktury, a to jak vodní části, tak i klíčové pozemní části bezprostředně
navazující na vodní cestu (mola, napojení plavidel na elektrickou energii, dle možností i na
vodu a odběr odpadů, informační systém, základní zázemí apod.). Napojení pozemní dopravy
včetně parkovišť, vazby na cyklotrasy a další vybavenost zajišťuje vždy příslušná obec.
Vybudované přístavy zůstávají ve vlastnictví státu, ve správě a provozování ŘVC, přičemž
v případě přístavišť údržbu zajišťuje obec (stání je bezplatné) a u přístavů vybraný správce na
účet ŘVC nebo přímo ŘVC vlastními prostředky (stání přes noc je zpoplatněno na krytí
nákladů, což je příjem ŘVC). Správce může zajišťovat poskytování dalších doplňkových
služeb.
Dopravní sektorové strategie dále samostatně identifikují balíček „Přístaviště“ jako nástroj
pro financování projektů podporujících realizaci malých projektů pro rekreační plavbu,
s navrženou alokací 2014-2020 ve výši 150 mil. Kč ročně, následně do roku 2035 klesající
k nule.
V sektoru osobní a rekreační dopravy bude cílem:
1) výstavba souvislé sítě veřejných přístavišť pro krátkodobé, event. střednědobé stání
plavidel, zajišťující dostupnost sídel podél vodní cesty z osobní a rekreační plavby.
Krátkodobé stání bude bezúplatné, při stání přes noc mohou být podpůrné služby
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zpoplatněny. Cílem je, aby tato síť byla vlastněna a spravována státem pro umožnění
nediskriminačních podmínek přístupu pro všechny uživatele na vodní cestu. Jedná se tak
svým způsobem o analogii železničních stanic.
Řeší se tak současné kritické úzké místo pro využívání vodních cest k rekreační plavbě, kdy
není k dispozici veřejná síť přístavišť pro krátkodobé zastavení. Současné přístavy a stání jsou
obvykle rezidentní, které sice krátkodobé stání připouští, ale není nijak garantováno a nejsou
harmonizované podmínky služeb. Absenci podnikatelské aktivity dokládá zcela minimální
rozsah soukromých investic, spíše provizorního a nadšeneckého charakteru v některých
lokalitách, bez konkrétního systému. Jak dokládají zkušenosti z Baťova kanálu i ze
západoevropských malých vodních cest, veřejná přístavní infrastruktura iniciuje rozvoj
půjčoven plavidel, jako čistě podnikatelské aktivitě prudce zvyšující využívání vodních cest
k rekreaci.
Stát bude realizovat a provozovat vodní část přístavišť včetně přístavních mol, nábřeží, ramp
pro spouštění plavidel a bezprostředně přiléhající pobřežní komunikace. Parkoviště a
přístupová pozemní komunikace bude zajišťována vesměs ze strany obce jako veřejná
komunikace.
Opatření:
 Kromě již vybudovaných pilotních lokalit sítě na dolním Labi, Vltavě u Českých
Budějovic a na Baťově kanále připravovat následující systematické akce:
Dolní Labe (státní hranice – Mělník):
-

pilotní síť nutno doplnit v dalších atraktivních lokalitách, jako je Děčín, Ústí
n.L., Roudnice, Mělník. V současnosti je v oblasti velký počet rekreačních
plavidel, poměrně mnoho klubů, ale garantovaná veřejná síť umožňující
putování po vodní cestě k dispozici není.

-

specifickým důvodem je také disponibilita sítě veřejných přístavišť pro
provozování osobní lodní linky, jež má svůj potenciál, ale postrádá zastávkovou
síť. V lokalitách s potenciálem pro kabinové lodě (např. Litoměřice) je potřebné
zajistit infrastrukturu pro zásobování vodou a elektrickou energií.

Střední Labe (Mělník – Pardubice):
-

zatím není k dispozici žádná veřejná síť přístavišť pro malá plavidla ani pro
osobní lodě. Díky tomu, že koryto je více sevřené než na dolním Labi, je počet
klubů a soukromých stání nízký a pohyb plavidel je tak podstatně menší.
Souvislá veřejná síť přístavišť tak bude iniciovat využívání vodní cesty,
v souladu s iniciativou obcí. Některá stání pro osobní lodě je rovněž potřebné
vybavit pro zásobování lodí vodou a elektrickou energií.
Pořadí realizace bude vycházet z potřeby:
a)
b)

zajištění veřejného stání v základních turisticky atraktivních lokalitách
(Mělník, Brandýs n.L., Čelákovice, Nymburk, Poděbrady, Kolín apod.),
zajištění základní sítě mezi lokalitami ad a), které umožní provozování
průběžné plavby (tj. zejména maximální efektivní denní dojezd cca 50
km, při zohlednění časových nároků na proplavování) a efektivní dojezd
jednodenních plaveb.

Dolní Vltava - Mělník – Praha:
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-

Jedná se o úsek vodní cesty bez jakékoliv sítě přístavišť a možnosti přistání pro
osobní i rekreační plavidla. Struktura sítě zatím není stabilizována, ale měla by
kopírovat významnější sídla s turistickým potenciálem. Jedinou současnou
praktickou příležitostí pro stání plavidel byla soukromá investice do přístavu
Nelahozeves

Dolní Vltava – Praha:
-

Systém krátkodobého stání malých plavidel nutno dořešit v rozměru celého
města, neboť v současnosti je legální stání téměř vyloučeno. Je třeba umožnit
krátkodobé stání v okrajových částech města s návazností na dopravní, sportovní
a turistickou infrastrukturu. V prostoru centra je třeba vymezit krátkodobá stání
v rámci náplavek v oblasti okolí Palackého náměstí a nábřeží Na Františku, aby
návštěvníci Prahy na malých rekreačních plavidlech měli možnost navštívit
centrum Prahy. Je nutné řešit i v rámci Koncepce pražských břehů.

-

pro osobní dopravu jsou v současnosti zabezpečena zejména nástupní a
odstavná místa pro vyhlídkové lodě provozující vyjížďky v centru Prahy. Provoz
linkových plaveb je omezen pouze na cesty do Zoo a směrem na Slapskou
přehradu, kdy přístaviště jsou provozována provozovatelem lodní dopravy.
Zcela nedostatečná je kapacita pro stání kabinových lodí, včetně potřebného
vybavení pro nástup cestujících a zásobování plavidel. Je potřebné zřídit v Praze
terminál zaměřený na kabinové lodě, provozovaný na nediskriminačním základě
pro všechny provozovatele.

Dolní Vltava – Praha – Slapy:
-

na tomto úseku je velký pohyb malých plavidel, ale minimum možností
krátkodobého stání. Toto stání je potřebné realizovat v Davli, Štěchovicích,
případně i další.

Horní Vltava – Slapy - Týn nad Vltavou
-

Prostor přehradních nádrží je specifický, neboť je zde silný pohyb plavidel a
poměrně velký počet soukromých přístavů a přístavišť v rámci rekreačních
areálů. Pořadí realizace veřejných přístavišť by měla vycházet z potřeby:
a)
b)

zajištění veřejného stání v základních turisticky atraktivních lokalitách
(Orlík, Zvíkov apod.),
zajištění základní sítě mezi lokalitami ad a), které umožní provozování
průběžné plavby (tj. zejména maximální efektivní denní dojezd cca 50
km, při zohlednění časových nároků na proplavování a překonání
přehradních hrází), při zohlednění alternativních možností stání
v současných přístavech.

Horní Vltava – Týn nad Vltavou – České Budějovice
-

V rámci výstavby vodní cesty byla síť přístavišť vybudována.

Morava a Baťův kanál
-

V rozsahu současně splavné vodní cesty byla základní síť přístavišť pro
krátkodobé stání vybudována, případně s výjimkou přístaviště Kunovský les. Při
prodloužení do Kroměříže bude relevantní doplnění sítě na tomto novém úseku.
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 Budovat síť veřejných přístavů pro střednědobé a dlouhodobé stání. V oblasti
střednědobého a dlouhodobého stání osobních a rekreačních plavidel bude
zabezpečena dostatečná kapacita stání plavidel, která nebude omezovat využívání
vodní cesty a umožní dostatečné pokrytí poptávky po stání plavidel ze strany majitelů
plavidel, včetně provozu půjčoven plavidel. Přístavy budou směřovány do
marketingově atraktivních lokalit, kde je zároveň odpovídající dopravní napojení a
zázemí. Principiálně lze rozvoj těchto přístavů rozdělit:
-

přístavy, jejichž investice je návratná ze soukromých zdrojů (zejména méně
nákladné investice, např. na nádržích). Pro tyto případy by neměla být investice
realizována ze strany státu, protože by docházelo k vytlačování soukromých
investic, nicméně je nutné řádně ošetřit transparentní výběr investorů dle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a záruky za
využívání přírodně unikátních podmínek

-

přístavy v provozně atraktivních lokalitách, jejichž investice není finančně (ale
socioekonomicky ano) návratná pro soukromý sektor. Zde bude investice i
provoz proveden ze strany státu, s důrazem na nastavení shodných tržních
podmínek pro uživatele jako v jiných přístavech a eliminaci možného „přelivu“
uživatelů ze soukromých přístavů v okolí. Služby v přístavu budou poskytovány
transparentně a nediskriminačně vybranými subjekty. Tento princip by měl být
uplatněn i pro přístavy a stání plavidel v prostorech vodní cesty, kde není
alternativa jiného stání a soukromou investicí by mohlo dojít k zablokování
tržního prostředí.

Gestor všech opatření: ŘVC
Termín: průběžně, kontrolní termín: rok 2016, 2018, 2020
Financování: SFDI
V případě dolního Labe je poptávka po dlouhodobém stání převážně pokryta, otázkou je
případný přístav v okolí Ústí nad Labem, kde může být rentabilnost soukromé investice do
přístavu nejistá.
Na středním Labi vyžadují přístavy zřízení přístavních bazénů mimo koryto, s větším
rozsahem zemních prací. Potenciálními lokalitami je Brandýs nad Labem, Čelákovice,
Poděbrady apod. Rovněž bude nutný přístav na konci vodní cesty v Pardubicích.
Na Vltavě je v zásadě síť dlouhodobého stání vybudována, resp. další zvyšování kapacity je
podnikatelskou investicí pravděpodobně plně návratnou.
Na Moravě a Baťově kanále je střednědobého a dlouhodobého stání kritický nedostatek. Jižní
část je řešena právě budovaným přístavem Petrov, připravuje se rozšíření přístavu Veselí n.M.
a vybudování přístavu Napajedla – Pahrbek. Další potřeby by měly být řešeny v souvislosti
s rozšířením vodní cesty v centru Hodonína a v Kroměříži.

4.4.3 Specifický cíl:

servisní střediska

Zásadním nedostatkem stávajících veřejných i neveřejných přístavů je, že mnohdy nejsou
schopné zajistit pro plavidla servisní činnosti odpovídající soudobým požadavkům. Ve
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většině přístavů je sice možnost odběru vody či elektrické energie pro stojící plavidla,
přístavy však často neposkytují další servisní činnosti a nejsou v nich mnohdy ani vytvořeny
podmínky, aby takové služby mohly poskytovat jiné subjekty. Rozsah a způsob zabezpečení
servisních činností ovlivňuje druh přístavu a jeho využití pro určitá plavidla. Jiné požadavky
jsou v případě přístavu určeného především pro plavidla, která nejsou malými plavidly,
určenými pro dopravu nákladu a pro plavidla osobní lodní dopravy než v případě přístavu
určeného pouze pro malá rekreační plavidla. Minimálními servisními činnostmi
poskytovanými v každém přístavu je připojení na elektřinu, možnost čerpání pitné vody a
odkládání alespoň nezávadného komunálního odpadu. Je vhodné, aby tyto činnosti byly
poskytovány i na překladištích, přístavištích a vývazištích. Přístavy a přístaviště určená a
využívaná pro osobní lodní dopravu mají být vybavena sociálním zařízením pro cestující
dostupnými v běžné docházkové vzdálenosti. Není rozhodující, zda servisní činnosti budou
poskytovány prostřednictvím zařízení, která jsou přímo součástí vybavení přístavu, nebo
budou v přístavu vybudována a vyčleněna místa, kde tyto činnosti zajistí i jiný subjekt.
V předpisech o technické způsobilosti plavidel je uložena povinnost jejich vybavení nádržemi
a nádobami na separovaný odpad či palubními čističkami, avšak přístavy obvykle nejsou
vybaveny zařízeními, které umožní tyto odpady z plavidel odstranit. Je však třeba také
konstatovat, že zajištění některých servisních činností v přístavech, spojených s doplňováním
provozních hmot a odběrem zejména tekutých odpadů naráží mnohdy na problém nesouhlasu
orgánů ochrany přírody a vodohospodářských orgánů s vybudováním příslušných zařízení
v přístavu. Právě tato zařízení mohou zajistit, že nedojde k poškození jakosti vod a životního
prostředí neodbornou manipulací s provozními hmotami a odpady z plavidel mimo místa k
tomu určená a vybavená.
V přístavech mohou být zajišťovány další servisní činnosti jako je možnost údržby a oprav
plavidel a jejich výstroje, v případě malých plavidel jejich transport po souši do jiných lokalit,
apod. Avšak ani u rekreačních plavidel nabídka zatím není dostatečná vzhledem k počtu
registrovaných rekreačních plavidel. Je to dáno dosud malým počtem přístavů pro tento druh
plavidel.
Rovněž bude zřízena síť veřejných servisních center pokrývající Labskou i Vltavskou vodní
cestu, zaměřené na servisní služby pro nákladní, osobní i rekreační plavidla. Jedná se o
poskytování těchto služeb, zcela ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. (2) a (3):
-

odběr odpadních vod (fekálních, nádních) a odpadů,

-

tankování pitné vody

-

tankování pohonných hmot

Zájmem státu je zajištění základní sítě bezpečných servisních míst, která zcela chybí. Tato síť
bude garantovat poskytování servisních služeb v rozmezí 30 – 50 km na celé vodní cestě, při
respektování regulace monopolního postavení (s ohledem na absenci konkurenčního
prostředí). Tržní prostředí zde neexistuje, proto by byla servisní centra vybudována a
vlastněna ČR a provozována ŘVC ČR, jako subjektem nezávislým na uživatelích služeb.
Realizace této sítě je ze strany podnikatelského sektoru neatraktivní, neboť vyžaduje vysokou
investici do infrastruktury a objem prodeje pohonných hmot není příliš vysoký, trpí sezónními
výkyvy, např. v porovnání se silniční dopravou. Pokud by jejich realizace byla podnikatelsky
zajímavá, již by v ČR tato síť byla k dispozici. V současnosti je v provozu 5 servisních center
privátní (Děčín, Píšťany u Lovosic, Slapy, České Vrbné a Petrov) a veřejná servisní loď ŘVC
v Praze. Díky státnímu vlastnictví ve správě ŘVC tak bude garantováno trvalé veřejné
poskytování služeb bez jakékoliv vazby na konkrétního privátního dopravce.
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Specifickým problémem je absence servisních center s možností vytažení plavidel z vody pro
revize a drobné a havarijní opravy podponorů. Problém se týká primárně velkých plavidel,
kde jiné formy zdvihání plavidel jeřáby jsou prakticky vyloučené. Současné výtahy na velká
plavidla jsou vesměs v soukromém vlastnictví, ve značně zanedbaném stavu a na konci
životnosti. Kritický je problém Prahy, kde jsou desítky osobních lodí a lodní výtah v Praze –
Holešovicích nemá další perspektivu. Při jeho likvidaci a nezprovoznění jiných privátních
výtahů by bylo další provozování vodní dopravy prakticky vyloučeno. Výtahy jsou nutné
nejen pro předepsané revize obvykle každých 5 - 10 let, ale také pro opravy včetně
havarijních, tudíž se jedná o bezpečnostní a záchranné zařízení.
Jediným dlouhodobě udržitelným řešením je výstavba a provoz výtahu pro největší plavidla
dle třídy vodní cesty ze strany státu. V Praze, resp. v okolí Prahy prostorové možnosti
prakticky neumožňuji lodní výtah pro lodě délky až 110 m, kdy nebude zároveň docházet
k negativnímu ovlivňování okolí hlukem z oprav, uspokojivě umístit. Z tohoto pohledu je
řešením výstavba lodního výtahu v přístavu Mělník, případně v jiné lokalitě na Labi. Prověřit
je vhodné rovněž efektivnost zřízení lodního výtahu pro menší plavidla v blízkosti Prahy.
V této souvislosti nutno upřesnit, že stávající loděnice Boletice s výtahem není pro tyto
činnosti vhodná, neboť je na regulovaném toku s obtížnější dostupností při nižších vodních
stavech.
Opatření:

 Zajistit existenci sítě veřejných přístavů vybavených zařízeními na likvidaci
odpadů z lodí. Navrhnout podmínky pro tato zařízení tak, aby byla
akceptovatelná z hlediska vlivů na životní prostředí
 Zajistit existenci sítě veřejných přístavů vybavených zařízeními pro poskytování
dalších servisních služeb včetně vyřešení problematiky jejich financování
Gestor: ŘVC
Termín: rok 2020
Financování: SFDI

4.4.4 Specifický cíl:

využití přístavu Hamburk

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. 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).
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. 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. Lokalita
Peutehafen je ve vlastnictví České republiky, lokality Saalehafen a Moldauhafen tvoří
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pozemky ve vlastnictví města Hamburk, jež má Česká republika pronajaty a nachází se na
nich objekty ve vlastnictví ČR.
Stav budov a související infrastruktury v českém přístavním území je značně neuspokojivý.
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), dále se zde nachází sociální budova, užívaná pro kanceláře a ubytování, a
administrativní (správní) budova, která je z důvodu výskytu azbestu nevyužitelná. Rovněž
jsou zde parkoviště kamionů a nábřežní zeď překladiště délky 200 m. Stavby v lokalitě
Moldauhafen byly v roce 2015 odstraněny a jsou nahrazeny manipulační plochou výměny
cca 2300 m2. Stání plavidel je mimo provoz. V lokalitě Peutehafen se nachází obytná budova
v relativně dobrém stavu, a stání plavidel s dalbami, z něhož je ½ díky poškození nefunkční.
Opatření:

 poskytovat zázemí logistickým firmám působícím primárně ve vnitrozemské
vodní dopravě nebo zajišťujícím námořní dopravu. Primárně bude areál
využíván českými firmami a bude poskytovat komplexní zázemí pro jejich
obchodní činnost v Hamburku a podporu logistiky pro obchod ČR:
-

balíčky služeb v podobě kancelářských prostor, včetně ubytování zaměstnanců
orientované pro zastoupení českých dopravců a přepravců v Hamburku, se
zvýhodněním pro firmy prokazatelně přepravující zboží vodní dopravou.

-

možnost krátkodobého skladování zboží, parkování kamionů, zázemí pro posádky
při vyčkávání na nakládku a vykládku v námořním přístavu.

-

prostor pro krátkodobou kompletaci velkých zásilek dovezených vodní dopravou,
případně částečně i jinak (zejména při omezených vodních stavech) a jejich
skladování – např. pro nadrozměrné náklady.

-

překladní činnost na vnitrozemskou vodní dopravu a železniční dopravu pomocí
vlastní železniční vlečky

-

stání plavidel vnitrozemské plavby v období mezi vykládkou a nakládkou,
s napojením na energie a zásobování plavidel, včetně drobných oprav a servisu

 je projednávána výměna přístavního území Saalehafen a Moldauhafen za jiné,
v rozsahu cca 30 000 m2, s kvalitním silničním, železničním i vodocestným
přístupem. Je nutno zabezpečit případné administrativní uskutečnění výměny a
vybudování infrastruktury na novém území
 realizovat komplexní program obnovy zachovávaného přístavního území
odrážející naléhavost opatření a okamžité praktické využití:
-

oprava budovy v Peutehafen, včetně dalbového stání - příprava a realizace postupně
2015-2016

Gestor: ŘVC
Termín: rok 2020
Financování: SFDI
Ekonomickým cílem je postupné dosažení rentability provozu přístavního území pro stát a
současně jeho využití v souladu s Versaillskou smlouvou, čehož však nelze dosáhnout bez
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provedení obnovovacích investic. Z pohledu uživatelů je vysoký potenciál využití, je značný
zájem od německých firem působících ve vodní dopravě, ale podmínkou je řádný stav
majetku.
S ohledem na rozsah majetku České republiky, který se v přístavu Hamburk nachází, a
význam přístavu pro zahraniční obchod České republiky, je strategicky potřebné, aby Česká
republika byla schopna poskytovat svým podnikatelům v logistice odpovídající zázemí za
atraktivních podmínek, aby tito podnikatelé byli materiálně, personálně i obchodně schopni
přímo působit na trhu v námořním přístavu. Bude tak nejen zlepšena jejich konkurenční
pozice na světovém trhu, ale také dostupnost produktů pro Českou republiku a nižší závislost
na zahraničních zprostředkovatelských subjektech. Zároveň se vytváří v souladu se strategií
vlády podmínky pro lepší uplatnění malých a středních podniků v obchodu bez vlastního
technického zázemí v zahraničí.

4.5 Strategický cíl: Snižování vlivu vodní dopravy na životní
prostředí
4.5.1 Specifický cíl:

snižování vlivu provozu na životní prostředí

Vodní doprava patří, pokud jde o provoz, k nejekologičtějším druhům dopravy, avšak i v této
oblasti je nutné přijímat opatření ke snižování vlivů na životní prostředí. V rámci
připravovaného Akčního plánu čisté mobility budou sledována opatření na využití
alternativních energií i pro vodní dopravu. Pro podmínky České republiky (český energetický
mix) lze ukázat vliv jednotlivých druhů dopravy na znečištění ovzduší:

VOC = těkavé organické látky; PAH = polycyklické aromatické uhlovodíky
Tabulka 1 Emisní náročnost základních druhů nákladní dopravy v ČR
v tkm na 1 kg emisí dle českého energetického mixu v roce 2005 (zdroj: Fyzikální ústav Akademie věd ČR)

Snaha o omezení emisí hluku a emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacích
motorů použitých na plavidlech vnitrozemské plavby, rekreačních plavidlech a vodních
skútrech je promítnuta do úpravy směrnic stanovujících požadavky na technickou způsobilost
plavidel. Ustanovení evropských směrnic, které se dotýkají emisí z plavidel, jsou promítnuty
do vnitrostátních předpisů.
V případě plavidel, která nejsou malými plavidly, jsou ustanovení o přípustných limitech
emisí uvedena přímo v příslušné příloze vyhlášky 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k
provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů. Pro malá plavidla
nejsou limitní hodnoty znečišťujících látek ve výfukových plynech přímo zapracovány do
přílohy vyhlášky 223/1995 Sb., je zde však odkaz na nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým
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se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační
plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a
vodních skútrů.
V případě plavidel, která nejsou malými plavidly, je řešeno i sledování plnění emisních limitů
u plavidel v provozu. V případě rekreačních, respektive malých plavidel tomu tak není. Na
základě směrnice 94/25/ES je stanoveno, že požadované emisní limity musí být splněny při
uvedení plavidla nebo spalovacího motoru na trh či do provozu. Je stanovena předpokládaná
doba životnosti, během které budou tyto limity dodrženy. Významná část plavidel je však
prakticky užívána i po uplynutí teoretické doby životnosti. Uvažovat lze proto o možnosti
ověřování plnění emisních limitů u těchto plavidel.
Opatření, které úzce souvisí se snížením vlivu provozu na životní prostředí, jsou definována
ve specifickém cíli „telematika ve vodní dopravě“ a „zvyšování bezpečnosti a modernizace
plavidel“
Opatření:

 provádět kontroly ověřování plnění emisních limitů u malých plavidel po
uplynutí teoretické doby životnosti
Gestor: MD
Termín: průběžně každé 2 roky
Ve smyslu programu NAIADES II je kromě provádění remotorizace a uplatňování emisních
limitů u nových motorů vstříc nižším emisím aktuální také zavádění technologických
prostředků pro úsporu paliva, jako např. autopilot a další inovativní informační technologie.
Významným momentem je zavádění alternativních paliv, zejména v podobě LNG, které
v případě plavidel představuje zajímavou alternativu ke konvenčním palivům nebo
k alternativním palivům, které jsou nyní běžně na trhu. Na úrovni Evropské Komise je
intenzivně řešena standardizace a nastavení příslušných předpisů. Na úrovni členských zemí
je úkolem zahájit programy zavedení tankovacích stanic LNG a případně podpůrné programy
pro vybavení plavidel.
Opatření:

 sledovat technologický pokrok ve vývoji technologií pro užívání LNG na
plavidlech, účastnit se pilotních testů a aplikací. Připravit podmínky pro
výstavbu tankovacích stanic pro LNG ze strany státu a podmínek pro případné
podpůrné programy pro vybavení plavidel
Gestor: MD a ŘVC
Termín: 2018, 2020
Financování: SFDI. MD, CEF, OPD

4.5.2 Specifický cíl:
prostředí

snižování vlivu výstavby vodních cest na životní

Výstavba infrastruktury vodní dopravy je hlavním aspektem vlivů na životní prostředí.
Úpravy koryt vodních toků na parametry plavební cesty za účelem umožnění plavby, která v
podmínkách českých řek spočívá zejména v úpravách jejich břehů a výstavbě vzdouvacích
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objektů s plavebními komorami, způsobují odchylky od původního přirozeného stavu koryt
vodních toků vzniklého přirozeným vývojem a mění hydromorfologické charakteristiky koryt
vodních toků a přilehlých oblastí (údolních niv). V minulosti nebyl při plánování projektů
vnitrozemské plavby (tj. zejména rozvoje a údržby vodních cest) kladen dostatečný důraz na
ochranu životního prostředí a přírody a bohužel často docházelo ke konfliktům mezi zájmy
vnitrozemské vodní dopravy a zájmy ochrany přírody a krajiny. S postupně rostoucí potřebou
chránit životní prostředí člověka i přírodní prostředí a vzácné biologické druhy a jejich
ekosystémy a s tím související zpřísňující se legislativou v oblasti ochrany přírody a krajiny,
se implementace projektů rozvoje infrastruktury vnitrozemské plavby v uplynulých letech
stávala čím dál tím obtížnější.
Zkušenosti z posledních let nasvědčují tomu, že prostřednictvím intenzivního dialogu na
řekách zainteresovaných stran je možno konflikty zájmů jednotlivých zainteresovaných stran
efektivně vyřešit a navrhovat takové projekty, které zajistí trvale udržitelný rozvoj
vnitrozemské vodní dopravy i říční krajiny. Podstatou integrovaného projektu rozvoje
vnitrozemské plavby je definování cílů projektu jak v oblasti plavby, tak i v oblasti ochrany
životního prostředí a přírody, přičemž tyto cíle jsou stejně důležité. Vlastní přípravu projektu
zajišťuje multidisciplinární tým složený z odborníků z oblasti vnitrozemské plavby i ochrany
přírody a krajiny.
Opatření:

 Rozvojové projekty infrastruktury vodních cest projektovat a realizovat v úzké
spolupráci odborníků z oblasti vnitrozemské plavby i ochrany přírody a krajiny
Gestor: MD ve spolupráci MŽP a MZe
Termín: rok 2018

4.6 Strategický cíl: Výzkum, vývoj, inovace ve vodní dopravě
Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby
státní správy „BETA“ (program BETA) byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011
č. 54. Technologická agentura České republiky (TA ČR) prostřednictvím výzvy vůči orgánům
státní správy, identifikuje a následně financuje výzkumné potřeby různých oborů včetně v
sektoru dopravy. Výzkumnými potřebami se nazývají konkrétní témata a problematiky, které
chce daný orgán státní správy řešit veřejnou zakázkou v oblasti výzkumu.
Program OMEGA je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí
celospolečenského života obyvatel České republiky. Tematické zaměření programu je v
souladu s prioritami stanovenými Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta
2009 – 2015. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a
ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a
světové globalizace. Projekty v programu OMEGA mohou předkládat výzkumné organizace i
podniky, které prokáží potřebnost řešení předmětu projektu včetně potřebnosti doložené
stanoviskem příslušného orgánu státní správy.
Opatření:

 Zajistit v rámci programu BETA dostatečný prostor pro výzkumné projekty
zaměřené na obor vodní dopravy
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Gestor: MD ve spolupráci s TAČR
Kontrolní termín: dle vyhlašovaných výzev Technologické agentury
Financování: TAČR
 Podpořit pilotní zavádění inovativních technologií a konceptů v oblasti
konstrukce plavidel (např. snižování emisí) a jejich povozu, včetně souvisejících
technologií, a to i ve vazbě na zapojení vnitrozemské plavby do multimodálních
přepravních řetězců
Gestor: MD, ŘVC ve spolupráci se Svazem dopravy ČR
Kontrolní termín: 2017, 2019
Financování: MD, finanční nástroje EU, provozovatelé služeb ve vnitrozemské plavbě

4.7 Strategický cíl: Sociální aspekty, vzdělávání pracovníků ve
vodní dopravě
Nutnost harmonizace vzdělávacích standardů ve vnitrozemské plavbě je jedním z klíčových
nástrojů programu NAIADES II. V současnosti totiž existuje odlišný režim v tzv. Rýnské
oblasti, což je limitujícím faktorem pro volný přístup k trhu pro řadu subjektů podnikajících
v odvětví vnitrozemské plavby. V této souvislosti bylo rozhodnuto zřídit společnou pracovní
skupinu Evropské komise, Centrální komise pro plavbu na Rýně (ZKR) a členských států EU,
jejímž cílem je příprava jednotných vzdělávacích standardů vnitrozemské plavby STCIN
(obdoba již existujících standardů v námořní plavbě STCW) a harmonizace veškeré
dokumentace posádek. Součástí je rovněž příprava legislativních opatření ohledně budoucího
vývoje evropských vzdělávacích standardů a minimální úrovně výcviku ve vnitrozemské
plavbě. Výstupem bude návrh nové směrnice Evropského parlamentu a Rady,. Nová směrnice
by měla sjednotit režim plavby ve všech členských státech EU a Švýcarsku bez rozdílu a
nastavit jednotná pravidla pro získávání a prověřování dovedností nutných pro výkon
jednotlivých funkcí posádky. V této souvislosti probíhají diskuze zejména k následujícím
otázkám:


Vytvoření centrální databáze plaveckých služebních knížek všech členů posádek za
účelem jejich převedení do plně elektronické podoby, což by značně usnadnilo
koordinaci absolvování požadovaných zkoušek a zdravotní způsobilosti s procesy
vystavování a kontroly dokumentace posádek



Stanovení režimu pro úseky se specifickými požadavky: Jedná se o úseky, kde je po
členech posádek vyžadováno absolvování dodatečné zkoušky místních znalostí.



Úplná harmonizace požadavků v oblasti zdravotní způsobilosti v jednotlivých státech.
V této oblasti jsou identifikovány největší rozdíly mezi praxí v různých státech.

Evropská komise předpokládá, že připravovaná směrnice bude projednána Evropským
parlamentem a Radou a následně přijata do konce roku 2016. Paralelně s přípravou nové
směrnice Evropského parlamentu a Rady probíhají jednání s Centrální komisí pro plavbu na
Rýně (ZKR) ve věci vzájemného uznávání některých kvalifikací členů posádek. Zatímco
přijetí výše popisované směrnice bude vyžadovat delší časové období, v oblasti vzájemného
uznávání dokumentace se ZKR lze dosáhnout dílčích zjednodušení stávajících postupů ve
výrazně kratších časech. Již v uplynulých letech se podařilo v této oblasti dosáhnout
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významných úspěchů. V letech 2009 byla uzavřena bilaterální dohoda mezi Centrální komisí
pro plavbu na Rýně (dále jen ZKR) a MD ČR ve věci vzájemného uznávání průkazů
způsobilosti vůdců plavidel (kapitánů 1. třídy). České průkazy způsobilosti jsou tak uznávány
v Rýnské oblasti s tím, že na vybraných úsecích je nutné absolvování tzv. úsekových zkoušek
v některém ze členských států ZKR. V praxi se v rámci naplňování dohody čas od času
vyskytují problémy administrativního rázu plynoucí zejména z neznalosti a špatného postupu
některých poboček příslušných úřadů, zejména v SRN a Belgii. Uvedené problémy jsou
průběžně řešeny se zástupci ZKR a lze konstatovat, že jejich množství postupně ubývá.
V roce 2010 byla uzavřena multilaterální dohoda mezi ZKR a ČR, Slovenskem, Maďarskem,
Rumunskem, Polskem a Rakouskem o vzájemném uznávání plaveckých služebních knížek.
V této dohodě však není zakotvena možnost provádění zápisů o dosažených kvalifikacích dle
příslušných pravidel ZKR orgány jiných než členských států ZKR. I z tohoto důvodu
probíhala intenzivní jednání mezi MD ČR a ZKR, jejichž cílem bylo dosáhnout uznávání
vzdělávacího programu kvalifikace lodník, který je vyučován střední odbornou školou
v Děčíně. Dne 4.12.2014 byla v této věci podepsána Dohoda o vzájemném uznávání
kvalifikace lodník získané absolvováním odborného vzdělání jako doplnění dohody o
vzájemném uznávání plaveckých služebních knížek. V cílovém stavu tak kvalifikace „lodník“
zapsaná absolventům zmíněné školy do plavecké služební knížky Státní plavební správou
bude v Rýnské oblasti uznána jako ekvivalent Rýnské kvalifikace lodník (matrose).
V rámci harmonizace odborného školství v oblasti vnitrozemské plavby je nutno zmínit
rovněž platformu EDINNA, která sdružuje školy tohoto typu z většiny evropských států.
V uplynulém období tato platforma připravila základní teze výše zmíněné připravované
směrnice EP a Rady, která stanoví vzdělávací standardy ve vnitrozemské plavbě a minimální
úroveň výcviku. V současné době intenzivně pracuje na přípravě výcvikových standardů
STCIN, dále rovněž probíhá analýza možnosti zavedení jediného společného komunikačního
jazyka ve vnitrozemské plavbě v Evropě. Členem platformy je i Střední odborní škola
v Děčíně.
Do budoucna by bylo rovněž vhodné, aby v oblasti středoškolského vzdělávání v oboru
vnitrozemské plavby byly zřízeny výměnné programy mezinárodního vzdělávání, které by
byly obdobou již fungujících obecných programů vysokoškolských studií (Erasmus, Sokrates
apod.).
Opatření:

 Spolupracovat na tvorbě evropských standardů pro harmonizaci vzdělávání
v oboru vnitrozemské plavby
Gestor: MD
Kontrolní termín: rok 2017, 2020
 Iniciovat a prověřit možnost vytvoření výměnných programů v rámci vzdělávání
v oboru vnitrozemské plavby
Gestor: MD ve spolupráci s odbornými vzdělávacími zařízeními v oboru vnitrozemské
plavby
Kontrolní termín: 2018
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 Iniciovat vytvoření sady nástrojů podporujících příliv nových pracovníků
v odvětví vnitrozemské plavby (včetně implementace moderních technologií do
příslušných výukových programů)
Gestor: MD, MŠMT, provozovatelé vnitrozemské plavby
Kontrolní termín: 2019

4.8 Strategický cíl: Mimodopravní funkce vodních cest
Vodní cesty vytvářejí kostru života v krajině. Krajina v ČR byla za minulá staletí významně
pozměněna. Její vodní režim, struktura a rozsah vegetačního i půdního pokryvu se postupně
proměnily a člověk přírodu využíval značně extenzívně. Dnes, v době globálního a
nadregionálního vnímání stavu životního prostředí a klimatu naší planety, je potřeba se
dokázat oprostit od úzce vymezených zájmů a řešení a v nadhledu přistupovat k řešení
udržitelnosti hospodaření naší společnosti na delší období do budoucna. Úpravy i stavby
nových vodních cest musejí být navrhovány tak, aby v sobě nesly přínosy pro dopravu,
energetiku, ekologii, ochranu před povodněmi i rekreaci. To však přináší nutnost přistupovat
k posuzování návrhů řešení multidisciplinárně.
Vodní cesty plní funkci účinného vodohospodářského regulátora v návaznosti na další
vodohospodářské systémy v jednotlivých povodích (zejména na umělé i přirozené retenční
prostory, vodní nádrže, závlahové soustavy). Dokážou v některých případech v době
povodňových situací odvádět velké množství vody do nově připravených retenčních prostorů.
V návaznosti na vodohospodářské manipulace na vodních nádržích tak mohou napomáhat
v dílčích navazujících povodích snižovat objem i výšku kulminačních průtoků. Lze tak dobře
využívat řadu rozsáhlých zalesněných nebo zatravněných prostorů. Tato provázanost se může
pozitivně projevovat i v opačných hydrologických extrémech. Dlouhotrvající období sucha se
v antropogenně silně ovlivněné krajině projevuje jako výrazný a negativní výkyv. Dotace
vodou v hydrologicky deficitních obdobích za podpory vytváření vyšší diverzity krajiny se
může pozitivně projevit ve zmírnění těchto výkyvů.
Vodní cesty mohou vytvářet významný prvek pseudokostry krajiny, na který lze vázat další
strukturální prvky (včetně územních systémů ekologické stability ÚSES). Dotace vodního
režimu v krajině jinak obecně vystavené významným vlivům výkyvů počasí umožňuje
zakládání a rozvoj tlumivých prvků, jako jsou mokřady, tůně, lužní porosty či lokální umělé
vodní toky.
Vodní cesty a rozdíly výšek hladin v jednotlivých úsecích s sebou přináší výzvu
k maximálnímu využití jejich energetického potenciálu. Tento musí být pevně svázán
s celkovou vodohospodářskou správou v dílčích povodích, aby byly zachovány všechny
užitné funkce a podmínky ochrany přírody (v nově vzniklých i stávajících biotopech). Vodní
elektrárny mohou být vázány jednak na místa plavebních stupňů, jednak lze využít i potenciál
průtočnosti koridoru. Současně lze využít i opačného efektu, přečerpávání, k regulaci
energetické soustavy a vyrovnávání špiček výroby a spotřeby elektrické energie.
Vodní cesty vytváří významný potenciál pro stabilní rozvoj rekreace v různých formách.
Jednak lze bezesporu očekávat rozvoj využívání malých plavidel, jednak je v přímé
návaznosti na koridor rozsáhlý potenciál pro budování sekundárních vodních těles s možností
koupání, sportovního rybolovu, kempování apod. Samostatnou oblastí, která je s vodními
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plochami svázána, je jejich sportovní využití pro veslování, skútry a vodní motorismus. Pro
tyto účely lze tyto vodní plochy vhodně přizpůsobit, což v jiných případech nebývá obvyklé.
Víceúčelové vodní koridory mohou sehrát roli nástroje udržitelného rozvoje naší společnosti,
neboť mohou sehrávat určitou úlohu v distribuci vody v období dlouhotrvajících vláhových
deficitů, odvodu povodňových průtoků, v rozvoji rekreace a celkového územního rozvoje. A
při tom budou významnou dopravní cestou umožňující převod části dopravního proudu
z pozemní dopravy. Vodní cesta je jedinou dopravní cestou, která může současně sloužit
dopravě, rekreaci i energetice a ochraně obyvatelstva.

4.9 Dlouhodobá vize pro vodní dopravu
Za předpokladu, že bude celkově splavněna jak labská vodní cesta, tak i vltavská vodní cesta,
lze uvažovat o jejich dalším rozvoji. V dostupných přírodních podmínkách České republiky
lze rozvíjet tyto vodní cesty jejich rozšiřováním a prohlubováním. Je nezbytné zde uvést, že
tento rozvoj bude sloužit zejména nákladní vodní dopravě. Rekreační doprava je zde
opomenuta, protože využití vodní cesty se předpokládá stejné resp. pro rekreační dopravu
kapacitně dostačující a s přihlédnutím, že do roku 2020 by měla být vybudována základní síť
přístavišť pro rekreační dopravu.
Do budoucna lze reálně rozšířit celou labskou vodní cestu na území České republiky na
plavební třídu Vb, což znamená razantní nárůst teoretické dopravní kapacity vodní cesty. Po
rozšířené vodní cestě v klasifikační třídě Vb tak lze plavit soupravy plavidel s nosností 3200
až 3700t, oproti plavidlům ve IV resp. Va klasifikační třídě s nosností 1250 až 1450t resp.
1600 až 1850t. Záměrně je zde uveden nárůst nosnosti u jednoho plavidla, protože
odhadovaná celková kapacita vodní cesty je pouze teoretická a také závislá na provozních
podmínkách. Z uvedeného ale jasně vyplývá, že efektivita možného využití vodní cesty při
Vb klasifikační třídě rapidně narůstá. V úseku Pardubice-státní hranice České republiky byla
již v minulosti zpracována územně plánovací dokumentace, která rozšíření vodní cesty o
uvedených parametrech a za předpokladu splnění environmentálních podmínek, označila jako
za možné. V současnosti by tento rozvoj měl být již předmětem všech územně plánovacích
dokumentací, a to s ohledem na fakt, že Ministerstvo dopravy tento záměr již od roku 2004
uplatňuje ve svých stanoviscích. V roce 2020 by labská vodní cesta měla splňovat parametry
vodní cesty definované ve vyhlášce Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách,
plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí. Parametry
jsou pro jednotlivé úseky vodní cesty definovány takto: vodní cestou IV. třídy v úseku
Kunětice - Mělník a vodní cestou Va. třídy v úseku Mělník - státní hranice se Spolkovou
republikou Německo.
Mezi státní hranicí s SRN a Mělníkem by prodloužení sestav ze současné maximální 137 m
na 185 m dle třídy Vb (tj. o 48 m) znamenalo relativně jednodušší úpravy plavební dráhy
(pravděpodobně doplněné organizačními opatřeními, jako omezení míjení v úžinách a
vybavení sestav dokormidlovacím zařízením), ale zejména prodloužení 5 velkých plavebních
komor až o 35 m, které ale byly v uplynulých 20 letech náročně modernizovány. Efektivnost
těchto stavebních zásahů kompenzovaných ekonomickými přínosy vyšší nosnosti plavidel
není v horizontu do roku 2025 prokázána.
Zcela jiná situace je v úseku Pardubice – Chvaletice – Mělník, který dosahuje třídy IV
s největší délkou plavidla 84 m. Šířka 11,4 m není omezující. Cílové je dosažení parametrů
Vb třídy v podobě prodloužení sestav až na 185 m. Tato úprava ale znamená nejen výstavbu
zcela nových plavebních komor u všech 17 plavebních stupňů (jednoduché prodloužení z 85
m na 190 m není možné), ale také úpravu a rozšíření koryta v řadě oblouků). Ekonomické
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využití tohoto prodloužení není v krátkodobém horizontu předpokládáno. Etapové
prodloužení na sestavy délky 137 m by z pohledu potřeb plavby dávalo svůj smysl, neboť by
umožnilo proplouvání sestav bez jakékoliv manipulace ze zahraničí až do Pardubic. Byť by
plavba těchto sestav mohla být umožněna jen s patrně minimálními úpravami plavební dráhy
(díky organizačním opatřením), neobešla by se bez prodloužení plavebních komor. Díky
omezeným prostorovým možnostem současných rejd by ale u většiny objektů nebylo reálné
řešení prostým prodloužením stávajících objektů, ale byla by nutná výstavba paralelních
plavebních komor. Investiční náročnost těchto staveb v krátkodobém horizontu není
adekvátní dosaženým přínosům delších sestav.
Vltavskou vodní cestu lze také rozšiřovat, avšak pouze v úseku, kde by rozšíření mohlo
přinést ekonomický prospěch České republice, a zároveň je územně možné toto rozšíření
realizovat. Dle výše uvedené vyhlášky Ministerstva dopravy jsou definovány parametry vodní
cesty takto: vodní cestou IV. třídy v úseku Třebenice po soutok s vodním tokem Labe
(Mělník) a vodní cestou I. třídy v úseku České Budějovice – Třebenice. Ve střednědobém
horizontu je plánováno dosažení třídy Va s největší délkou plavidel 137 m. V současnosti
dosažení této třídy brání jen šířka některých plavebních komor 11 m. Při rekonstrukci (nebo
výstavbě druhých) plavebních komor Miřejovice, Dolánky, Roztoky, Praha – Štvanice a
Praha – Smíchov by bylo toto úzké místo odstraněno. Ekonomická efektivnost opatření sama
o sobě není aktuální, nicméně spolu s řešením technických závad a opotřebení objektů a
celkovému nárůstu využívání labskovltavské vodní cesty po vyřešení úzkých míst z hlediska
spolehlivosti bude umožnění průjezdu plavidel šířky nad 10,5 m (do 11,4 m) relevantní.
Z územního hlediska budou vybudované vodní cesty spojovat velké aglomerace Pardubic,
Prahy, Ústí nad Labem a Děčína. Zároveň lze počítat se spádovými oblastmi, kdy dojde
k využití multimodální dopravy a vodní doprava bude sloužit jako páteřní část směrem na
nám nejdostupnější přístav Hamburk, ze kterého směřují dopravní proudy do celého světa. Je
nezbytné si uvědomit, že velké procento zboží je do a z České republiky dováženo/vyváženo
z přístavů v asijské části světa do evropských přístavů, kde dále dochází k překládce a
následně dopravě do místa určení. S tímto trendem lze i nadále počítat a nelze ho přehlížet.
Česká republika se pomalu a jistě stala nesamostatnou zemí, která je závislá právě na dovozu
zboží.
Příprava nových vodních cest
Na území České republiky jsou velmi omezené možnosti rozvoje vodní dopravy resp.
budování nových vodních propojení. Uvažovaným spojením v dlouhodobém horizontu
je výstavba vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe. Vodní koridor je dlouhodobě sledovaný
projekt mezinárodní vodní cesty, který by měl spojit řeky Dunaj, Odru a Labe. Průplavní
spojení Dunaj – Odra – Labe je součástí hlavních vnitrozemských vodních cest
mezinárodního významu (E), z nichž v souladu s Evropskou dohodou AGN procházejí
územím České republiky dvě vodní cesty:
E20 – řeka Labe od Severního moře přes Hamburk, Magdeburk, Ústí nad Labem, Mělník
a Pardubice – (spojení Labe – Dunaj);
E30 – Swinoujscie – Szczecin – řeka Odra od Szczecin přes Wroclaw do Kozle –
(spojení Odra – Dunaj).
Návrh průplavního spojení dle jednotlivých větví:
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Oderská větev: Rokytnice – Bohumín – státní hranice (směr Szczecin); součást E30 délka
větve: 98 km
Z hlediska možné etapizace se bude prověřovat rovněž možnost prioritní výstavby
prodloužení splavnosti Odry z Kozle do průmyslové oblasti Ostravska.
Dunajská větev: Rokytnice – Břeclav, variantně Kúty – státní hranice (směr Wien, variantně
Bratislava); součást E30 délka větve: 118 km, variantně 120,0 km
Labská větev: Rokytnice – Pardubice – Děčín (směr Hamburk); součást E20 délka větve: 154
km
Celková délka spojení Dunaj – Odra – Labe na území ČR: cca 370 km.
Variantní řešení zůstává na obou větvích severojižního spojení D-O, v hraničních úsecích
českopolské hranice.
V současné době je na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 19. ledna 2011 č. 49, k
prověření potřebnosti průplavního spojení D-O-L, připravována studie proveditelnosti, která
má za cíl zhodnotit přínosy a náklady uvedeného koridoru včetně hodnocení vlivů na životní
prostředí. Studie bude podkladem pro rozhodnutí vlády České republiky ve věci dalšího
postupu tohoto projektu. Součástí studie proveditelnosti bude posouzení možných variant
projektu včetně varianty nulové.
Trasa koridoru je v rámci České republiky územně hájena formou územní rezervy v územně
plánovacích dokumentacích na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 24. května
2010 č. 368, k návrhu způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj –
Odra – Labe. Součástí samotného dokumentu Politika územního rozvoje, ke kterému se
usnesení vlády váže, ale záměr projektu DOL není.

Obrázek 20 Průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe v širším kontextu území České republiky
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Opatření:
 Zpracovat studii proveditelnosti pro projekt DOL včetně hodnocení SEA
 Na základě výsledků studie proveditelnosti a hodnocení SEA předložit vládě ČR
dokument jako podklad pro rozhodnutí o pokračování územní ochrany projektu
DOL
Gestor: MD ve spolupráci s ŘVC
Termín: rok 2017
Financování: MD
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Implementační část
5. Legislativní a regulatorní nástroje
5.1 Působnost orgánů veřejné správy v oblasti vodní dopravy /
vnitrozemské plavby
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy je v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky a se zákonem o vnitrozemské plavbě, ve
znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy v oblasti vodní dopravy,
respektive plavby.
Ministerstvo dopravy podle § 4 zákona o vnitrozemské plavbě vykonává působnost v oblasti
péče o rozvoj vodních cest dopravně významných a jejich modernizaci v dohodě s ústředním
vodohospodářským orgánem (vodoprávním úřadem), kterým je Ministerstvo zemědělství. V
této působnosti uplatňuje MD též stanoviska k politice územního rozvoje a k územně
plánovací dokumentaci.
Podle § 41 zákona o vnitrozemské plavbě Ministerstvo dopravy pověřuje právnické osoby
prováděním technických prohlídek plavidel, rozhoduje o schválení typu výrobku určeného
pro použití v systému říčních informačních služeb (RIS), vydává stanoviska pro rozhodování
o koncesi k provozování vodní dopravy, rozhoduje o udělení povolení pro provozování
mezinárodní vodní dopravy (v limitech daných právem EU) a je odvolacím orgánem ve
správním řízení ve věcech upravených zákonem proti rozhodnutí Státní plavební správy.
Ministerstvo dopravy vykonává dle § 7 vodního zákona také působnost ústředního
vodoprávního úřadu ve věcech užívání povrchových vod k plavbě.
Státní plavební správa
Správní úřad Státní plavební správa se sídlem v Praze je podřízena Ministerstvu dopravy.
Vykonává působnost podle zákona o vnitrozemské plavbě s výjimkou věcí, ve kterých
rozhoduje Ministerstvo dopravy5).

5

)

Zejména: vydává souhlasy ke zřízení a provozování přístavů, rozhoduje o vhodnosti míst pro zřizování přívozů, půjčoven
plavidel, umísťování plovoucích zařízení apod. na vodních cestách, dozor nad dodržováním předpisů týkajících se
plavby, provádí odborná šetření plavebních nehod, rozhoduje o dočasném přerušení nebo omezení plavebního provozu,
rozhoduje o pořádání veřejných akcí na sledovaných vodních cestách, v oblasti dozoru na plavidla, plovoucí zařízení a
plovoucí tělesa rozhoduje o způsobilosti těchto plavidel k plavbě, vydává a případně zadržuje nebo odnímá příslušné
lodní listiny, rozhoduje o dokumentacích malých plavidel, plovoucích zařízení a plovoucích těles za účelem stavby,
přestavby nebo rekonstrukce, stanovuje nejnižší počet členů posádky a její kvalifikaci, nejvyšší počet cestujících a
nejvyšší ponor plavidel, provádí cejchování plavidel, na jehož základě vydává a cejchovní průkazy, vede rejstřík plavidel
podléhajících evidenci, provádí zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů lodních posádek, vydává a zadržuje,
případně odnímá příslušné průkazy a vede jejich evidenci, provádí zkoušky a vystavuje průkazy inspektorů určených
technických zařízení na plavidlech, provádí zkoušky a vystavuje osvědčení pro provozování vodní dopravy pro cizí
potřeby, osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí
člena posádky plavidla.
Státní plavební správa dále u správců vodních cest a provozovatelů přístavů uplatňuje správními prostředky odstranění
nedostatků zjištěných v plavební dráze a na hydrotechnických stavbách a zařízeních vodních cest a na vodních částech
přístavů. Vydává souhlasy ke zřizování staveb na vodních cestách a je také správcem systému říčních informačních
služeb RIS.
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Policie České republiky
Policie České republiky vykonává vymezené působnosti v oblasti dozoru nad plavebním
provozem včetně souvisejícího ukládání sankcí (v blokovém řízení), a to primárně
specializovanými poříčními odděleními.
Ředitelství vodních cest České republiky
Konkrétní povinnosti v oblasti péče o rozvoj a modernizaci vodních cest dopravně
významných vykonává státní investor Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC ČR).
Základním předmětem činnosti je zejména:


zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace součástí dopravně
významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách a
pro jejich správu a údržbu a pořizování dalšího majetku nutného pro provoz na
vodních cestách a pro správu a údržbu vodních cest,



provozování veřejných přístavů, přístavišť, překladišť, vývazišť, kotvišť a plavidel za
podmínek stanovených zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů



zabezpečení provozování, správy, údržby a oprav nově zřízených součástí vodních
cest a dalšího majetku, nutného pro provoz na nich a pro jejich správu a údržbu,



výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím nově zřizované součásti
vodních cest,



zabezpečování podkladů pro stanovení koncepcí v oblasti vodních cest a jejich
součástí,



koordinace provádění velkých oprav s rekonstrukcemi a modernizacemi součástí
vodních cest.

5.2 Legislativní a regulatorní prostředí
V oblasti technických požadavků jsou v současnosti přijímány směrnice nového přístupu.
V roce 2013 byla schválena směrnice 2013/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 20.
listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES a
zrušení směrnice 94/25/ES. Tento předpis bude transponován do nového nařízení vlády, které
nahradí stávající nařízení č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na
vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů. Směrnice bude kromě
nového nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech transponována též přijetím
návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
V současnosti se na pracovní skupině Rady EU projednává návrh směrnice EP a Rady
stanovující technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby nahrazující směrnici EP a
Rady 2006/87/ES. Po přijetí předmětné směrnice bude provedena podrobná analýza
jednotlivých ustanovení z hlediska vyhodnocení opatření nutných k zajištění řádné
transpozice této směrnice, přičemž se předpokládá, že transpozice směrnice bude provedena
zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.
223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění
pozdějších předpisů.
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6. Finanční nástroje
6.1 Financování rozvoje vodních cest
Financování rozvoje vodních cest probíhá prostřednictvím Státního fondu dopravní
infrastruktury. Velmi důležité je přitom evropské spolufinancování ze tří zdrojů, CEF, Fondu
soudržnosti (prostřednictvím Operačního programu doprava 2014 – 2020) a Evropského
regionálního operačního programu ERDF (prostřednictvím Integrovaného operačního
programu IROP pro vodní cesty pro rekreační plavbu)
Rozhodující pro další rozvoj vodních cest je Operační program doprava 2014 – 2020.
Dosavadní jednání s Evropskou komisí jsou pro oblast financování vodních cest neúspěšná.
Problém spočívá v tom, že přes významné investice do vodních cest v minulém období jsou
výkony vodní dopravy stále velmi nízké. Z toho důvodu je nezbytné co nejrychleji významně
postoupit v přípravě projektu Zlepšení plavebních podmínek na Labi mezi Ústím n/L a státní
hranicí, neboť i tato Koncepce jakož i Dopravní sektorové strategie došly k závěru, že právě
tento projekt je pro zvýšení výkonů vodní nákladní dopravy klíčový. Jde konkrétně o zdárné
dokončení procesu EIA včetně mezinárodního posouzení, neboť tento proces se jeví jako
hlavní indikátor proveditelnosti projektu. Samostatná priorita pro rozvoj vodních cest bude do
OPD 2014 – 2020 doplněna v roce 2016 v případě, že bude tento proces EIA dokončen.
V případě financování prostřednictvím nástroje CEF je sice možné předkládat návrhy
projektů, avšak postup Evropské komise je koordinovaný. Proto lze očekávat, že předložené
projekty nebudou úspěšné, pokud nebudou splněny stejné podmínky jako v případě
financování prostřednictvím OPD 2014 – 2020.
Projekty vodních cest lze financovat i z národních zdrojů bez evropského financování. Na
základě nálezu NKÚ z kontroly 14/03 z roku 2014 bylo stanoveno opatření shodné
s požadavky Evropské komise. I pro národní financování bude nezbytné splnit požadavky
vyplývající z procesu EIA.

6.2 Strukturální a podpůrná opatření a programy
6.2.1 Rozvoj a modernizace návazné pozemní infrastruktury nezbytné pro
provozování vodní dopravy včetně podpory veřejných přístavů jako
logistických center
Prostřednictvím OPD bude možné rovněž financovat opatření na podporu komodality
(multimodální přepravy). K tomu budou připraveny dva programy, které bude možné využít
k financování rozvoje přístavů:
1. Program zaměřený na infrastrukturu multimodální dopravy bude zaměřený zejména na
modernizaci a výstavbu terminálů zejména kombinované dopravy, a to terminálů
bimodálních (silnice – železnice), tak trimodálních (silnice – železnice – voda).
Program bude tedy možné využít v přístavech, ve kterých bude zavedena
kombinovaná doprava, tzn. překládka kontejnerů, silničních návěsů nebo výměnných
nástaveb.
2. Program na podporu přístavů
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6.2.2

Modernizace plavidel nákladní vodní dopravy

V současné době je projednáváno spuštění Programu modernizace plavidel v rámci nového
programového období - Operačního programu Doprava 2014-2020. Evropská komise
souhlasila s prodloužením dosavadního režimu podpory modernizace plavidel do roku 2015
(Státní podpora č. S.A. 38003 (2013/N) - Česká republika). Do roku 2015 tedy pokračovala
modernizace plavidel ve věcném rozsahu z Operačního programu doprava 2007 - 2013.
Ministerstvo dopravy ve spolupráci se zástupci oboru vodní dopravy aktuálně připravuje nový
program modernizace plavidel pro období 2016 – 2020. V programu by měly být zachovány
stávající cíle (zvýšení environmentální čistoty provozování vodní dopravy, zlepšení efektivity
provozování vodní dopravy a zvýšení jejího zapojení do přepravního řetězce multimodální
dopravy a zvýšení bezpečnosti/prevence nehod a havárií s nepříznivými dopady na životní
prostředí). V rámci naplňování těchto cílů se diskutuje o rozšíření podporovaných druhů
modernizací, respektive vypuštění modernizačních úprav s nízkou absorpční kapacitou.
Nepřímým pozitivním efektem programu modernizace plavidel je pozitivní působení proti
odlivu kapacity lodní tonáže mimo vodní cesty ČR s ohledem na povinnost příjemců dotace
realizovat příslušnou část z celkových přeprav ve vnitrostátních přepravách či
exportních/importních přepravách z/do ČR.

6.2.3 Rozvoj a modernizace vnitrozemských přístavů
V rámci OPD 2014 – 2020 připravuje Ministerstvo dopravy nový program pro rozvoj a
modernizaci vnitrozemských přístavů České republiky. Cílem je nejen výstavba nové
infrastruktury v přístavech a nákup nové manipulační techniky, ale také modernizace již
zastaralých částí přístavu včetně modernizací překladních a manipulačních jednotek.
Hlavním cílem programu je zkvalitnění a zvýšení překládek silnice/voda, železnice/voda a
docílit tak převedením části nákladních přeprav především z přetížené silniční nákladní
dopravy na vnitrozemskou vodní dopravu.

6.2.4 Zřízení mezirezortní pracovní skupiny ve věci přípravy dotačních titulů a
programového financování v oblasti provozu vnitrozemské plavby
Za účelem lepší koordinace činnosti všech relevantních subjektů, které mají kompetence
v oblasti financování provozu vnitrozemské plavby ve smyslu dotačních titulů a
programového financování, bude iniciováno založení mezirezortní pracovní skupiny, jejímiž
členy budou zástupci MD ČR (odbory drážní a vodní dopravy, strategie, financí a
ekonomiky), MF ČR (O 019), MPO, ŘVC ČR a rovněž zástupci Sekce vodní dopravy Svazu
dopravy ČR. Cílem činnosti pracovní skupiny bude zejména:
 Příprava tzv. „spícího“ programu na odstraňování povodňových škod v přístavech –
program bude připraven a následně notifikován EK, v případě vzniku povodňového
stavu bude program aktivován – cílem je významně zkrátit období mezi vznikem
povodňových škod, kterým nelze v případě přístavů ve většině případů efektivně čelit,
a uvolněním potřebných finančních prostředků k jejich odstranění
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 Sestavení konsolidačního programu pro podporu v oblasti odvětví vnitrozemské
plavby do doby zlepšení plavebních podmínek formou realizace nezbytných
infrastrukturních opatření
 Realizace dalších podpůrných nástrojů určených pro odvětví vnitrozemské plavby,
které mají být vyhlášeny v rámci programu NAIADES II Evropskou komisí

79

7. Monitoring a indikátory pro sledování účinnosti opatření
Koncepce vodní dopravy je zpracována pro časový horizont do roku 2023. Koncepce bude
poprvé monitorována zpracováním vyhodnocení v roce 2018. Toto vyhodnocení bude
podkladem pro aktualizaci Koncepce v roce 2019. Aktualizace se zaměří zejména na ty cíle,
které nevykáží žádný pokrok v plnění. Vyhodnocení se bude týkat všech opatření
definovaných v koncepci a indikátorů uvedených v tabulce č. 2.
Tabulka 2 Indikátory Koncepce veřejné dopravy
k roku
2016

k roku 2018

k roku
2020

Zavedená pravidelná linka
pro kontejnerové přepravy
z ČR do námořních přístavů

0

0

1

Zvýšení podílů nákladní
dopravy

<1%

<1%

2%

Počet
přívozů
integrovaných v IDS

2

5

8

170

170

345

120

120

180

vodním stavem pro ponor
250 cm v přeshraničním
úseku Labe v průměrně
vodném roce

100

100

120

zajištění
kvalitní
údržby
Zpracování
víceletých
vodních cest a plánů údržby vodních cest
provozování
TEN-T
vodních cest

ne

ano

ano

Zajištění výkonné infrastruktury vodních cest s minimálními
vlivy na říční ekosystémy včetně financování

Využití potenciálu vnitrozemské
vodní dopravy pomocí
organizačně-provozních opatření

kapitola

Využití
potenciálu
v nákladní dopravě

Využití
možného
potenciálu
v pravidelné
osobní.

indikátor

Průměrný počet dnů s
vodním stavem pro ponor
140 cm v přeshraničním
úseku Labe v průměrně
síť
TEN-T, vodném roce
identifikace
Průměrný počet dnů s
hlavních projektů,
vodním stavem pro ponor
jejich sdružení do
220 cm v přeshraničním
funkčních klastrů a
úseku Labe v průměrně
vzájemná
vodném roce
provázanost
projektů
Průměrný počet dnů s
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o5%

Zajištění potřebné
sítě přístavní
infrastruktury včetně
financování

Rozšíření sítě pozemních v porovnání
s rokem
stanic
AIS
telematika ve
2015
vodní dopravě a
zvyšování
bezpečnosti
provozu
Zapojení
veřejných
ne
přístavů do RIS

o 15 %
v porovnání
s rokem 2015

o 20 %
v porovnání
s rokem 2015

přístavy
hlavní sítě
TEN-T

přístavy
sítě TEN-T
(mimo
PrahaSmíchov a
Libeň)

počet nově vybudovaných
přístavů pro nákladní dopravu

0

1

1

počet
přístavů

0

1

2

modernizovaných
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