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VOLBY 2017 – otázky k rozvoji
vodních cest a plavby

Redakce časopisu Vodní cesty a plavba si dovolila položit tři otázky o podpoře vnitrozemské vodní dopravy
a vodních cest předsedům politických stran a hnutí. Odpovědi uvádíme v pořadí, ve kterém jsme je obdrželi.

Redakční rada VCaP

1) Podporujete stabilizaci a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy v České republice?
    Pozn. redakce: Vnitrozemská vodní doprava je podporována ve všech okolních zemích (především

v Německu) jako ekologičtější alternativa k silniční dopravě. Česká republika v rozvoji vodních cest
a vodní dopravy v rámci Evropy silně zaostává.

2) Podporujete dokončení labsko-vltavské vodní cesty (plavební stupně Děčín
a Přelouč, lodní zdvihadla Slapy a Orlík)?

    Pozn. redakce: Na letošní rok vychází 40. výročí dokončení vodní cesty Mělník-Chvaletice.

3) Podporujete dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe?
    Pozn. redakce: Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe byl součástí přístupové smlouvy ČR do Evropské

unie v rámci Transevropské dopravní sítě. Evropská unie má smělý plán převodu nákladů ze silniční
na železniční a vodní dopravu nad 300 km ve výši 30% do roku 2030 a ve výši 50% do roku 2050,
podporuje proto rozvoj železniční a vodní dopravy.

Předseda STAN Petr Gazdík

1) Ano, podporujeme. V programu STAN má: 
    „Vodní doprava - Dokončení výstavby labské vodní cesty (plavební stupně Děčín a Přelouč)

a napojení na Německo.“

2) Viz. předchozí odpověď.

3) Ne.

Dopravní expert strany Zelených Jakub Kutílek

1) Pro Zelené je v současné době prioritní rozvoj železniční dopravy, kde taktéž zaostáváme za
Evropou. Železnice má potenciál uspokojit široké spektrum poptávky po nákladní dopravě
(vyjma nadměrných nákladů).

    Zároveň budeme důsledně vyžadovat stanovení dopravní strategie, kde se budou jednotlivé
dopravní módy vzájemně doplňovat, nikoli se rozvíjet nekoordinovaně a konkurovat si v po-
žadavcích na státní výdaje.

    V oblasti vodní dopravy se kloníme ke stabilizaci labské vodní cesty mezi Českem a Německem.

2) V Děčíně budeme trvat na technickém řešení, které zajistí splavnost, ale nebude v rozporu s ochranou tamní
cenné přírody. Prodloužení vodní cesty z Chvaletic do Pardubic nepovažujeme za aktuální. Nicméně v případě je-
jího výhledového řešení budeme opět trvat na šetrném řešení v oblasti Přelouče, které nenaruší přírodně cennou
lokalitu Slavíkových ostrovů, tedy pravděpodobně stávajícím korytem. Stejně tak nepovažujeme za aktuální rozvoj
vltavské vodní cesty.

3) Ztotožňujeme se s evropskou ambicí přesunu nákladní dopravy ze silnice na šetrnější módy. Primárně podporu-
jeme rozvoj železniční dopravy. Záměr výstavby vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe neodpovídá stávající kapacitě
a dynamice evropské a české ekonomiky.
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Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip

1) KSČM a její poslanci dlouhodobě podporují stabilizaci vnitrozemské vodní dopravy při pro-
jednávání v Hospodářském výboru PS a také při projednávání státních rozpočtů kapitoly do-
prava. Vodní cesty a vodní dopravu považujeme za jeden z velmi důležitých segmentů
dopravy v ČR. Díky naší podpoře byly realizovány mimořádné finanční zdroje na odstranění
škod způsobenými povodněmi.

2) Za rozhodující investice do vodní infrastruktury považujeme výstavbu plavebních stupňů         
Děčín a Přelouč. Tato vodní díla zajistí splavnost Labe po většinu roku a umožní pro hromadné

substráty a strojírenské celky možnost jejich dopravy. Pro vnitrozemský stát je také velice důležitý přístupu k moři.
Podporujeme také realizaci vodních zdvihadel Slapy a Orlík, která umožní splavnost celé rekreační a turistické trasy
na vltavské vodní cestě.

3) Budování vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe patří k vodním infrastrukturním projektům od minulého století. Jsme
připraveni podporovat veškeré iniciativy, které povedou k jeho realizaci. Vybudování propojení vodní cesty směrem
k Černému moři považujeme za velmi potřebné a strategické rozhodnutí.

Předseda SPD Tomio Okamura

1) Ano – považujeme ji za důležitou a jsme pro rozšiřování vodních cest.

2) Ano.

3) Ano.

Místopředseda Pirátů a pražský volební lídr Jakub Michálek

1) Vodní cesty jsou nezpochybnitelnou součástí českého dopravního systému. Mají nesporný
přínos a velkou perspektivu například v turistickém ruchu a vodní cesty mají svou roli i v eko-
logické přepravě větších nákladů a energetice.
Ve volební kampani Piráti brázdili Vltavu a Labe v lodi na solární pohon. Setkali jsme se přitom
na vlastní kůži s nedostatky dnešního systému v praxi, jako jsou omezení splavnosti, omezená
kapacita plavebních komor, nedostatek veřejných přístavišť a podivné politické vlivy v pronáj-
mech přístavišť.
Pirátská strana podporuje stabilizaci a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy tak, aby měla jasné

zdroje financování s podílem těch, kdo z ní mají zisk, a takové plánování, aby vodní cesty přirozeně zapadaly do na-
šeho životního prostředí.
Piráti také jako jediní prosazují vznik tzv. občanské sněmovny, což bude transparentní platforma pro zapojení veřej-
nosti, odborníků a zájmových skupin občanů do projednání zákonů a klíčových politik např. v oblasti rozvoje vodních
dopravních cest.

2) Jestli se projekt prokáže jako ekonomicky opodstatněný a v souladu s minimalizací dopadů na životní prostředí,
pak lze o tomto projektu uvažovat. Piráti vždy prosazují srovnání a vyhodnocení více variant, kdykoliv to připadá
v úvahu. Podstatné je, aby financování projektu bylo postaveno na dlouhodobé návratnosti aspoň části investic.

3) Nepodporujeme. Efektivitu investice do projektu D-O-L nepovažujeme ve srovnání s investicemi do silniční a že-
lezniční sítě za průkaznou. Dále vnímáme rizika ohledně životního prostředí. Budeme pozorně sledovat další od-
borné studie tak, aby se stavěly primárně stavby, které přinesou lidem největší užitek.

Místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Zahradník

1) Vnitrozemskou plavbu v ČR jsem vždy podporoval a podporuji.

2) Vltavská vodní cesta je dnes dokončena v trase mezi Českými Budějovice a Orlickou přehra-
dou. Z Prahy se pak dá plout na Slapskou přehradu. Propojení lodními zdvihadly na Slapech
a Orlíku jednak propojí Prahu s Českými Budějovicemi, jednak umožní plnohodnotnou plavbu
pro tisíce lodí na Slapech a na Orlíku. Tato část republiky je jakýmsi vnitřním pohraničím
a tento impuls pro turismus nezbytně potřebuje. Proto dokončení labsko-vltavské vodní cesty
podporuji.
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3) Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe je odvážný projekt, který má mnoho odpůrců i vyložených nepřátel. Jeho prosazení
bude v současné době velkým problémem. Myslím si ale, že náš národ potřebuje nějaké velké vize a proto tento
projekt podporuji.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek

1) Postavení vnitrozemské vodní dopravy i podpoře infrastruktury vodních cest v ČR se ve strate-
gických dokumentech Ministerstva dopravy ani zdaleka nedostává takové pozornosti, jakou to-
muto důležitému dopravnímu odvětví věnují  vyspělé státy EU. Tím se prohlubuje
neakceptovatelné a hospodářsky nevýhodné zaostávání a podinvestování tohoto oboru se všemi
důsledky ztráty konkurenčních výhod zejména v exportních relacích. Vodní doprava často sehrává
významnou pozitivní roli právě  při exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti zpracovatelského
a těžkého průmyslu, neboť je schopna zajistit také přepravu těžkých a rozměrných předmětů.
Negativně se projevuje také nedostatečná harmonizace vodní a železniční dopravy ve vztahu

k silniční dopravě, kde rostou intenzity nákladní dopravy s negativními dopady mimo jiné také na bezpečnost
dopravy a ekologii životního prostředí. KDU-ČSL vždy podporovala rovnocenný rozvoj a stabilizované postavení vodní
dopravy, což již dokázala např. také v letech 2002 –2006, kdy v rámci své odpovědnosti za rezort dopravy prosadila na
úrovni vlády významnou finanční podporu jako kompenzaci plavební nedostatečnosti zejména labské vodní cesty v ob-
dobí sucha.

2) Podporu si zaslouží nejen zmíněná labsko-vltavská vodní cesta s plavebními stupni Děčín a Přelouč, ale i další
vodní cesty regionálního významu. Namátkou např. Baťův kanál včetně jeho prodloužení na sever (Kroměříž) a jih
(soutok Morava/Dyje). V řadě případů jde zejména o opatření ke zvýšení spolehlivosti vodní infrastruktury a vy-
tvoření příznivých a stabilních podmínek pro poskytování služeb vnitrozemské vodní dopravy. Samozřejmou otáz-
kou, kterou bude třeba řešit, je nejen otázka legislativního rámce, kdy dlouhodobě postrádají vodní koridory
a ostatní vodní cesty na rozdíl od jiné dopravní infrastruktury samostatný zákon, ale také vhodný organizačně-
správní model. Klíčové bude také řešení otázky financování výstavby a provozu vodních cest. Dosavadní stav není
udržitelný a vyhovující a je zapotřebí v střednědobém a dlouhodobém horizontu stabilizovat financování rozvoje
vodních cest prostřednictvím SFDI. Nepochybně je vhodné posílit objem „standardního“ financování, ale současně
je žádoucí směřovat k vícezdrojovému financování s využitím víceúčelovosti vodních koridorů, posoudit rovněž
možnost využití  privátních zdrojů prostřednictvím koncesí, kde tento model je vyzkoušený a funkční v zahraničí.

3) Vodní koridor D-O-L (labská, oderská i dunajsko-moravská větev) je obsažen v Politice územního rozvoje ČR a tato
skutečnost znamená povinnost pro územně-plánovací dokumentaci nižších stupňů zajištění územní ochrany pro
tuto možnou vodní trasu formou rozsáhlých územních rezerv, které jsou zároveň problémem pro dotčené obecní
a krajské samosprávy. Je třeba především směřovat k multikriteriálnímu posouzení a jednoznačnému kvalifikova-
nému, odpovědnému a odbornému rozhodnutí o další budoucnosti tohoto vodního koridoru, který se měl stát zá-
kladní páteří vodocestné dopravní infrastruktury. To by měla být nepochybně jedna z priorit pro novou vládu, která
vzejde z podzimních voleb 2017. Podpora nejen KDU-ČSL, ale každého jiného politického subjektu je možná logicky
jen tehdy, prokáže-li se kvalifikovanou odbornou analýzou proveditelnost, efektivita a udržitelnost tak významného
díla z hlediska všech jeho funkcí, tedy i hospodaření s vodou v krajině. Ta zatím v dostatečné míře provedena
nebyla, proto KDU-ČSL podporuje zpracování právě probíhající studie proveditelnosti vodního koridoru D-O-L.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

1) Podporujeme ji tak, že něco děláme. Ministr Ťok nedávno na vládě předložil novou Koncepci
vodní dopravy, což je průlomový strategický dokument řešící podporu vodních cest. Vodní
doprava tak má poprvé v České republice jednotnou koncepci, která řeší rozvoj a stabilizaci
na šest let dopředu. Plánujeme odstranit nesplavné úseky vodních cest, které přerušují stá-
vající síť, a chceme je napojit na atraktivní přepravní cíle.

2) Stavby, které zmiňujete, jsou právě součástí té nové koncepce. Labsko-vltavská vodní cesta
je klíčovou „vodní dálnicí“ naší republiky.  Přepokládám, že dojde k prodloužení vltavské a lab-
ské vodní cesty na 338 kilometrů. A velké dopravní uzly v Pardubicích či Ústí nad Labem by
mohly nastartovat novou budoucnost těchto měst.

3) Jsem pro, ale klíčovým dokumentem, který by měl určit přístup státu k řešení říčního díla, které by mohlo spojit tři
moře, je studie proveditelnosti. Studie by měla ukázat potenciál koridoru jako celku, ale i možnosti jeho dílčích
částí, které by mohly fungovat i samostatně.

Odpovědi, které jsme obdrželi po uzávěrce časopisu Vodní cesty a plavba budou zveřejněny na www.d-o-l.cz


