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Úvod:
Česká republika bývá nazývána "srdcem Evropy". Již toto označení napovídá
geografickému umístění naší země, Česká republika je vnitrozemským státem, který nemá
přístup k moři. V mnoha ohledech je tato vlastnost velkou nevýhodou, jelikož nemůžeme těžit
výhody z námořní dopravy, námořního obchodu či přímořské turistiky. K těmto skutečnostem
přispívá i další handicap doložený na historických faktech, neboť do vnitrozemských zemí
technologický a kulturní pokrok vždy doráží s určitým zpožděním oproti přímořským státům,
kde naopak tento pokrok vzniká. Náš národ proto už po několik století hledá řešení, jak co
nejlépe využít alespoň vodní toky, kterými byla naše země obdařena. K tomu, aby naše lodní
doprava mohla vzkvétat je zapotřebí několika úprav vodních cest a dopravních staveb, které
umožní plnohodnotně využít naší polohy uprostřed Evropy. Naše země se může inspirovat
mnoha projekty, jejichž realizace proběhla v mnohých státech západní Evropy.

Cíl práce:
V poslední době je česká veřejnost informována médii o připravovaném projektu vodní
stavby Dunaj-Odra-Labe. V této práci bych se proto rád zaměřil na to, zda tento projekt má
svoje naplnění a smysl. Myslím si, že nejlepší možností jak zhodnotit tento projekt, je hledat
ve světe podobné, již realizované stavby vodních cest a vzít si příklad z toho, zda tyto
projekty naplnily svoje očekávání a zda-li je jejich využití dostatečné.

Historie:
Již od starověku evropští panovníci a jejich rádci přemýšleli nad otázkou, jak co
nejefektivněji využít evropských řek a ostáních vodních ploch pro dopravní účely. Při
uvažování nad touto otázkou se inženýři dané doby dobrali k odpovědi, že samotné vodní
toky nestačí a aby bylo využití vodních toků maximální, je zapotřebí výstavba
megalomanských projektů v podobě vodních kanálů a cest. Tyto stavby by propojily
významné vodní toky, které jsou zároveň důležitými dopravními tepnami. Není tajemstvím,
že již samotný otec vlasti Karel IV. si pohrával s myšlenkou propojení dvou velkých řek Dunaje a Vltavy. Důvodem k výstavbě bylo úsilí Karla IV. o tranzit benátského zboží přes
Čechy do belgických Brugg. Výstavbou tohoto vodního kanálu by se tak docílilo výrazného
zlepšení ekonomických podmínek pro naši zemi. Z myšlenky došlo dokonce na realizaci,
výstavba však byla po několika dnech zastavena z neznámých důvodů.
Vnitrozemská vodní doprava získává největší význam během 17. a 18. století. V tomto
období ještě zdaleka nebyla silniční a železniční doprava natolik rozšířená aby mohla lodní
přepravě konkurovat. Bylo zpracováno další velké množství projektů na stavbu vodních cest,
které by z pomocí řek utvořili ucelenou síť evropských vodních cest. Úřední zmínky z této
doby nám dokládají plány Habsburků o průplavu Dunaj-Odra, tento projekt byl však také
zrušen, jelikož rozpínající se Osmanská říše výrazně ohrožovala monarchii, která se tak
musela soustředit na válku a bohužel ne na výstavbu vodních cest.
Postupem času lodní přeprava ztrácí na důležitosti, neboť s vynálezem spalovacího motoru a
vybudováním husté sítě silnic a železnic lodní doprava již není využívaná v takové míře jako
v dřívějších dobách. Hlavní nevýhodou lodní přepravy je výrazná závislost na přírodních
faktorech, síť vodních cest je omezená pouze na vodní toky, které jsou dostatečně velké, aby
zde mohla být provozována lodní doprava. Ostatní typy dopravy jsou ovlivňovány přírodními
faktory jen minimálně, proto jejich obliba a využití neustále stoupá, zvláště ve 20. století.
Výrazný pokrok v ostatních typech dopravy (např: výstavba železničních koridorů, stavby
dálnic a velký rozvoj letectví v 20. století) dále přispívali k zhoršení situace na evropských
řekách. Sny o ucelené síti evropských toků se pomalu rozplývá, avšak nakonec i v této oblasti
dopravy dochází ke stavbám velkého významu. Právě tyto stavby stále drží při životě další
projekty, díky kterým by již propojená síť evropských řek nebyl pouhým snem.

Charakteristika vnitrozemské vodní dopravy:
Lodní doprava je v mnohých aspektech specifická, oproti silniční a železniční dopravě
najdeme mnoho výhod, ale také nevýhod, které jsou z lodní přepravou spojeny.
Nenapadnutelnou skutečností je, že žádný jiný dopravní prostředek neprovádí svojí činnost
s tak malou ekonomickou náročností, jak tomu je u říčních plavidel. Z grafu přiloženého k
textu (vypovídá o spotřebě litrů paliva na 100 kilometrů při hmotnosti nákladu 100 tun)
můžeme vyčíst, že opravdu lodní doprava kraluje mezi ostatními typy, co se týče malé
spotřeby. Graf vychází z údajů z roku 2009, proto lze tyto údaje brát jako zcela aktuální.
Velká motorová loď je schopna přepravit stejný objem nákladu jako přibližně 100 kamionů
(pokud by platilo, že každý nákladní vůz veze náklad o hmotnosti 20tun). Pro přepravu 100
tunového nákladu na jeden kilometr potřebuje tato loď 1,3 litru, nákladní vlak spolyká 1,7
litrů paliva a v případě kamionové dopravy je to dokonce 4,1 litru nafty.

Obrázek č. 1: Spotřeba paliva na 100km při hmotnosti nákladu 100tun
http://www.wsv.de/Schifffahrt/Binnenschiff_und_Umwelt/index.html

Graf není pouze důkazem menší spotřeby, ale také můžeme jednoduše odvodit, že
vzdálenost, na kterou je možné přemístit jednu tunu nákladu při použití stejného množství
paliva je různá v každém dopravním oboru. Silniční doprava vychází z tohoto srovnání
nejhůře, na druhém místě se umisťuje železniční doprava a nejlepším výsledkem disponuje
doprava lodní.

Vzhledem k faktu, že lodní doprava má nejmenší spotřebu paliva, je lehké odvodit, že má
nejnižší podíl i na emisích. Z Obrázku č. 2 je zřejmé, že nákladní auta vypouští přibližně
pětkrát více emisí, než tomu je u říčních plavidel. Dalšími výhodami je menší hluk a naprosto
minimální a ojedinělé znečištění vodních ploch. Další a ne určitě poslední výhodou je i delší
životnost vodních dopravních prostředků, než těch, které se pohybují mimo vodní plochy.

Obrázek č.2: Srovnání emisí u jednotlivých druhů dopravy
http://www.wsv.de/Schifffahrt/Binnenschiff_und_Umwelt/index.html

Samozřejmě i říční doprava má své nevýhody. V porovnání s ostatními typy dopravy je ta
říční velmi pomalá. V průměru se plavidla na vnitrozemských cestách pohybují rychlostí
7 km/h, naopak silnice a železnice je v tomto ohledu lepší, průměrná rychlost je zde přibližně
40 km/h. Největší nevýhodu je však od ostatních typů dopravy nízká hustota sítě, vodní
doprava je omezená pouze na větší říční toky, které umožňují lodní dopravu, či vodní cesty
postavené člověkem, které tuto síť rozšiřují. Oproti silnicím a železnicím je tato stavba velice
nákladná. Pokud bychom počítali s výstavbou vodní cesty Dunaj-Odra-Labe, kde se cena
odhaduje na nejméně 250 miliard korun, pak by český stát musel zaplatit za jeden kilometr
této cesty 675 milionů korun, odborníci však spíše odhadují vyšší částku. Průměrná cena 1 km
dálnice se v České republice pohybuje kolem 226 miliónů, což je 3x menší cena, než u vodní
cesty. Musíme však zdůraznit, že ceny u obou typů dopravy se můžou lišit a to především v
těch případech, kdy reliéf v místě stavby je členitý a proto složitější na úpravu.

Současný stav vodních cest v Evropě:

Obrázek č. 3: Vodní síť v západní Evropě,
zdroj: Wirth, E.: Die Wasserstrassen Bayerns. Völkerverbindende Magistralen in einem Europa ohne
Eisernen Vorhang; Geographische Rundschau, číslo 9/1998, sešit 3211, str. 502.

Evropa lze označit jako světadíl, který si na nedostatek řek rozhodně nemůže stěžovat. Výše
přiložená mapa zobrazuje jednotlivé vodní toky a vodní cesty, které jsou dostatečně velké,
široké a hluboké, že umožňují pravidelnou vodní dopravu. Především státy západní Evropy si
během 19. a 20. století uvědomovali výhody levné lodní dopravy, a proto investovali nemalé
peníze do výstavby propracovaného systému vodních staveb.

Průplav Rýn-Mohan-Dunaj
Jedním z projektů, které byly vybudovány během 20. století je průplav Rýn-Mohan-Dunaj.
Tato stavba nejen svojí délkou, ale také svojí strategickou polohou je určitě nejvýznamnější
stavbou vodních cest ve střední Evropě. Průplav spojil toky tří významných řek Evropy, ale
také spojuje pobřeží moře Severního a Černého. Samotná stavba také přinesla i výrazné
zlepšení hydrologické situace v Horní Bavorsku. Pomocí přečerpávání vody průplavem je v
suchých obdobích navyšován průtok v tocích na rýnské straně rozvodí, čímž je tato oblast
zásobena dostatkem pitné vody v suchých obdobích. Společně s průplavem byla vybudována
vodní elektrárna, která je schopna zásobovat blízké oblasti elektřinou.

Od roku 1992, kdy byl kanál uveden do provozu, se průměrná roční hodnota převezeného
nákladu pohybuje okolo hodnoty 6,38 miliónů tun. Jen pro porovnání, celková hmotnost
přepraveného zboží na vodních cestách v České republice činila v roce 2012 1,9 miliónu..
Největší využití tohoto kanálu je samozřejmě pro Německo (50% lodí, které proplují tímto
úsekem, plují pod německou vlajkou), druhé místo drží Nizozemci (33%).

Obrázek č. 4: Propojení Severního a Černého moře
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2168171/doprava-na-dunaji-skomira-spojenim-s-rynem-by-vznikla-evropskatepna.html

Na otázku, zda tento projekt naplnil svoje očekávání, nemůže být odpověď zcela jasná. Vize
propojení Černého a Severního moře došla svému naplnění, avšak tato cesta není natolik
využívaná, jak se na začátku stavby v šedesátých letech plánovalo. Problémem jsou
především malé rozměry, které nedovolují vplutí větších plavidel. Největší lodě mají svůj
nákladový prostor 10x menší než průměrně velká loď plující mezi stejnými body, akorát
cestou po Středozemním moři. Zároveň množství plavebních komor a nízká povolená rychlost
způsobují, že tato cesta je několikanásobně pomalejší a nákladnější než trasa vedoucí přes
Středozemní moře. Bohužel se také nenaplnila optimistická očekávání ohledně množství
přepraveného nákladu. V dnešní době je lodní doprava výhodná pouze pro přepravu
hromadného substrátu (uhlí, štěrku, krmiv a rud) a i v této oblasti získala mocného "nepřítele"
v podobě železniční dopravy. I tento fakt je příčinou nenaplnění předpokládaných cílu v
podobě přepraveného nákladu.
Nelze však ani v nejmenším upřít významnost této stavby a to především z ekonomického
hlediska. Stavba nenaplnila očekávání ohledně spojení dvou přístavů Hamburku (Severní

moře) a Oděsy (Černé moře), avšak hraje důležitou roli ve vnitrostátní dopravě v rámci
Německa a stejně tak i pro lodní dopravu mezi Rakouskem a státy ležícími na řece Rýn.

Doba stavby
Délka
Počet zdymadel

Technické parametry Rýn-Mohan-Dunaj
1960-1992
171 km
16

Šířka
Hloubka

55 m
4m

Velikost plavidel
Ponor
Šířka
Délka

Maximální hodnota
2,7m
11,45m
190m

Přepraveno nákladu za rok
Lokalita

6 milionů tun (přibližně 5800 plavidel)
Bavorsko (Německo)

Středozemní průplav a průplavní most Magdeburg
Na severu Německa můžeme také najít několik vodních cest. Dohromady společně utvářejí
komplex, který umožňuje spojení oblasti Porýní s Berlínem a dokonce s Polskem.
Nejdůležitějším článkem tohoto systému je Středozemní průplav na kterém se nachází také
inženýrská rarita - průplavní most Magdeburg.
Celková délka průplavu činí 325 km, co ji řadí na první místo v délce vodních cest v
Evropě. Díky této stavbě je možné lodní spojení mezi řekami Rýn a Odra.

Obrázek č. 5: Průplavní most Magdeburg,
zdroj: http://www.d-o-l.cz/images/stories/magdeburg%2002.jpg

Raritou Středozemního průplavu je průplavní most Magdeburg, který je veden přes řeku
Labe. Lodě tak plují vysoko nad řekou a nemusejí zdlouhavě sestupovat na hladinu řeky a
znovu získávat ztracenou výšku. Podobný most můžeme nalézt u Midenu, kde průplav je
veden přes řeku Vezenu.
Systém vodních cest našel své velké uplatnění ve vnitrozemské dopravě. Především
spojení Porýní (největšího průmyslového centra Německa) se zbytkem západní a střední
Evropy je velmi účelné. Možnost levné přepravy je tak výraznou měrou využívána, především
v přepravě zboží v Německu. Celý komplex však umožňuje také lodní přepravu mezi jinými
státy jako je Francie, Švýcarsko, Belgie, Nizozemí a Polsko. Samotná stavba tedy má
výraznou váhu co se týče mezinárodní dopravy mezi těmito státy.

Doba stavby
Délka

Technické parametry Středozemního průplavu
1906-2003
325 km

Šířka
Hloubka

55 m
4m

Velikost plavidel
Ponor
Šířka
Délka

Maximální hodnota
2,8m
11,45m
185m

Lokalita

Severní Porýní-Vestfálsko , Dolní
Sasko, Sasko-Anhaltsko

Dunaj-Odra-Labe
Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe je mezinárodní projekt zaměřující se na zlepšení
dopravních podmínek pro lodní dopravu nejen ve střední ale v celé Evropě. Tento projekt
plánuje stavbu vodního koridoru, který by měl spojit řeky Dunaj, Odru a Labe pro vodní
přepravu.

Historie projektu:
Příběh tohoto průplavu se začal psát paradoxně až v době, kdy se v důsledku rozšíření
železnic vnitrozemské vodní cesty pomalu stávaly minulostí. Plány na spojení Odry a
Dunaje se objevovaly již v dřívějších dobách, kdy průplavy představovaly nejefektivnější
způsob dopravy, k jejich realizaci ale nikdy nedošlo, z důvodu nedostatku zájmu, malého
investičního kapitálu či politické podpory. Teprve na počátku dvacátého století se myšlenka
na propojení Odry, Dunaje a také Labe stala součástí plánu na výstavbu říšské plavební sítě,
jak je schválil rakouský parlament v podobě vodocestného zákona z roku 1901.
Zastánci tohoto projektu viděli ve stavbě a fungování vodní cesty velké výhody. Inspirací
jim bylo Německo, kde vodní doprava zažívala rozkvět a vodní cesty spojovaly do té doby
nesjednocenou říši. Právě Německo bylo živým příkladem, že výstavba vodních cest má svůj
smysl a velký význam, neboť s doplněním o hustou síť železnic se německá doprava stala
jednou z nejlepších a nejpropracovanějších nejen v celé Evropě, ale také na světě. Vídeň byla
tímto návrhem ohromena. Díky tomuto projektu by se výrazně usnadnila doprava uhlí do
Vídně, navíc náklady na přepravu by byly minimální. Zároveň jako evropská velmoc
potřebovalo Rakousko-Uhersko dobré spojení s celým svým územím, vzdálená Halič a
dopravně špatně dostupné Čechy by byly spojeny přímou linkou s Vídní. I v Čechách se tento
projekt setkal s podporou obyvatel, ti viděli za touto stavbou možnost, jak náš stát uprostřed
Evropy spojit nejen s okolními zeměmi, ale s takřka celým světem. Projekt by měl obrovské
uplatnění v transportu našich produktů do zahraničí, importu vzácných surovin a obecně
zlepšení ekonomických a dopravních podmínek pro naší zemi.
Přestože byl první projekt stavby vodního průplavu schválen v roce 1901, od té doby
samotný projekt nebyl realizován, nebyl však ani zatracen. Bohužel pro českou dopravu v
průběhu dvacátého století se nenašel vhodný okamžik, kdy by realizace projektu mohla
započít. Ať už světové války, či změna režimu nebyli nijak čas přející pro výstavbu tohoto
velkolepého projektu. Po ukončení komunistického režimu v roce 1989 se plány na výstavbu
opět zdáli reálnější, dokonce v dubnu 1998 se obnovila činnost Ředitelství pro stavbu vodních
cest. Právě tato organizace je důvodem stále žijícího projektu, který by bez inženýrů a expertů
pracujících v této instituci již byl pouhou historií

Plánovaný projekt:
Česká republika je jediným státem Evropské unie, který nemá přístup k moři nebo kvalitní
vodní cestu připojenou na moře. Jelikož toto nevýhodně postavení má za následky některá
ekonomická negativa,vznikl projekt na výstavbu vodohospodářskému dílu a propojení tří řek:
Dunaj - Odra - Labe.

Již název vypovídá, že projekt plánuje stavbu průplavu, který by spoji toky tří významných
evropských řek: Dunaje, Odry a Labe.

Obrázek č. 6: Schematická mapa trasy vodního koridoru
zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/313576-kanal-dunaj-odra-labe-by-mohl-byt-hotov-jiz-v-roce-2039.html

Plán samotné stavby je plánován a rozdělen na 4 etapy:





napojení jižní Moravy na Dunaj vodní cestou a splavnění řeky Odry do Ostravy
prodloužení vodního koridoru z Uherského hradiště do Přerova
prodloužení vodního koridoru z Přerova do Ostravy
prodloužení vodního koridoru do Pardubic

Středobodem celého vodního koridoru by se mělo stát město Přerov, u kterého je plánování
křížení vodního koridoru.
Šířka
Hloubka

Technické parametry vodní cesty Dunaj-Odra-Labe
40m
4-5 m

Velikost plavidel
Ponor
Šířka
Délka tlačných souprav
Doba stavby

Maximální hodnota
2,8m
11,4m
185m
20-25let

Význam projektu:
Tento projekt slibuje zlepšení ekonomických a dopravních podmínek v České republice a v
okolních státech. Zastánci tohoto projektu si stojí za názorem, že samotná stavba pomůže
lepší dopravní obslužnosti České republiky a zároveň utvoří ucelenou síť vodních cest v naší
zemi a také v celé střední a západní Evropě.
Z ekonomického hlediska by tato rozsáhlá stavba měla přinést další možnosti pro firmy
sídlící v České republice, jak svoje produkty dopravovat do světa a to tou pravděpodobně
nejlevnější a nejekologičtější možnou formou. Případná stavba také přinese množství
pracovních míst (odhaduje se 40 až 80 tisíc), které by jistě, alespoň z části, pomohli snížit
nezaměstnanost v České republice.
Hlavním cílem projektu, je propojit úmoří tří moří (Černého, Severního a Baltského), díky
kterému si lidé slibují lepší dopravní spojení mezi těmito lokalitami. Projekt D-O-L je
posledním chybějícím článkem k naplnění vize o propojené síti evropských vodních cest a i
díky tomu má projekt šanci stát se skutečností.
Jelikož Česká republika byla v posledních letech několikrát postihnuta povodněmi, je
důležité zmínit i to, že případná stavba by výrazně pomohla těmto jevům zabránit. Projekt
plánuje také výstavbu vodních elektráren, které by byly dalším přínosem pro danou lokalitu.
Otázku, kterou si však musíme položit je, zda projekt jehož cena se odhaduje na nejméně
250 miliard korun, bude takovým přínosem pro českou zemi, že i přes vysoké pořizovací
náklady se stavba projektu vyplatí.
Zastánci tohoto projektu tvrdí, že projekt přinese zlepšení pro firmy a expanzi jejich
produktů do zahraničí. Zcela jistě je tato myšlenka dobrá, avšak je nutné zjisti, zda vůbec
firmy, které by se tato možnost týkala, jsou ochotny přizpůsobit se a změnit jejich dopravní
strategii. Během kompletování mé práce jsem kontaktoval několik firem sídlících v této
oblasti, jejichž význam je na evropské úrovni. Dotazované firmy, na otázku zda vědí o
projektu D-O-L a zda-li by využívali možnosti transportu svých produktů pomocí lodní
přepravy, odpověděli ve většině případů neutrálně nebo negativně. Z odpovědí vyplývá, že v
případě stavby by možnosti říční dopravy využívali minimálně a raději by zůstali u
zachovaných způsobů. Z výše zjištěných informací vyplývá, že v případě stavby kanálu, je
potřeba po dokončení jakoukoliv formou firmy v oblasti motivovat, aby stavba kanálu dostala
svému naplnění.
Velkou nevýhodou projektu je samozřejmě pořizovací cena a samotná délka stavby. Cena
225 miliard je opravdu vysoká a v případě, že česká doprava touto sumou disponuje, nalezlo
by se jistě další množství oblastí dopravy, kde by se tyto prostředky daly využít.
Jako jednu z výhod, kterou by stavba přinesla, jsem uvedl také lodní dopravu jako
ekologičtější a šetrnější vůči přírodě. Musíme však také zmínit, že samotná stavba způsobí
razantní zásah do krajiny. Průplav by také měl negativní dopad na přirozenou migraci,
mnohdy ohrožených druhů, která právě v oblasti stavby probíhá.

Pro některé může být také odstrašující již realizovaný projekt Rýn-Mohan-Dunaj, který
nedokázal naplnit očekávání a stává se "pouze" důležitou stavbou v rámci vnitrozemské
dopravy v rámci zemí střední Evropy.

Obrázek č. 7: Evropská síť po realizaci projektu D-O-L
zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/297036-miliardovy-kanal-dunaj-odra-labe-oziva-pouze-v-uvahach-a-studiich.html

Závěr:
Cílem této práce bylo zhodnotit stav vodních cest a vodní dopravy na Evropském území a
vyřešit otázku stavby projektu D-O-L. Během této práce jsem zjistil, že Evropa se může již
nyní chlubit propracovaným systémem vnitrozemské vodní dopravy, především v západní
Evropě. Projekty, které zde inženýři realizovali během 20. století nejsou tolik známé, avšak
mají svojí úlohu v evropské dopravě.
Podobným projektem je i stavba vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Je velká škoda, že tento
projekt nebyl již realizován dříve, avšak historické události stavbě nepřáli. V případě, že by
stavba byla již realizována v minulém století, jako ostatní stavby, mohl by náš stát být dnes
centrem vnitrozemské lodní dopravy v Evropě. V dnešní době již projekt nemá tak zářivou
budoucnost, jako měl právě ve 20. století, a proto se samotná stavba jeví velmi
nepravděpodobně. Musím uznat, že i já po zpracování práce se přikláním k názoru, že by
stavba měla být odložena, neboť finance, které by byly vloženy do tohoto projektu, by jistě
našly využití například v rekonstrukci dálniční sítě České republiky, která dle mého názoru je
nyní důležitější a přednější. Zároveň nemůžeme s určitostí říci, zda stavba by skutečně byla
takovým přínosem. V tomto názoru jsem se utvrdil poté, co firmy sídlící v této oblasti dali
jasně najevo, že stavba je více méně nezajímá a vodní doprava by pro ně nebyla přínosem.
Zcela určitě je proto důležité v případě realizace, motivovat tyto firmy k tomu, aby kanál byl
využit v takové rozsahu, v jakém se plánuje.
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