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1 ÚVOD
Původní studie byla vypracována v 03/2010 v rámci pokračující přípravy investiční akce mající za účel zlepšení plavebních podmínek Dolního Labe
v úseku Střekov – Dolní Žleb. Zpracovatelé studie vycházeli z doporučených podkladů, nashromážděných vlastních podkladů a z otevřených zdrojů. Při
řešení byl využit „dopravní model ČR“, vytvořený s využitím softwaru PTV-VISION® společnosti PTV Karlsruhe. Veškeré podklady byly podrobeny
kritické analýze.
V druhé polovině roku 2010 a v průběhu roku 2011 se nově objevila v Evropě „dluhová krize“. Ukázalo se, že původní prognóza, která vycházela
z průběhu hypoteční krize v USA, byla příliš optimistická. Respektive jen varianta „pesimistická“ dnes vypadá reálně. Ale tato varianta nebyla v původní
studii použita.

1.1

ZADÁNÍ – AKTUALIZACE PROGNÓZY DOPRAVNÍCH A PŘEPRAVNÍCH TOKŮ VE SMĚRU ČR – SRN V OBLASTI DĚČÍNA

Podkladem pro vypracování aktualizované prognózy dopravní analýzy je zpracovaná Studie proveditelnosti Plavebního stupně Děčín, CityPlan, spol.
s r. o., verze březen 2010, Expertní studie „Zbožové proudy a dopravní koridory mezi Českou republikou a Evropou“, Fakulta dopravní ČVUT a CityPlan
spol. s r.o., červenec 2009, aktuální ekonomické prognóza Eurostatu a další materiály. Cílem aktualizace je:
•

Stanovit pro dokumentaci EIA pravděpodobné scénáře vývoje výkonů jednotlivých módů dopravy (silniční, železniční, vnitrozemská vodní) ve
IV. transevropském koridoru v případě realizace a nerealizace Plavebního stupně Děčín a určit hodnotu úspory oproti využití silniční a
železniční dopravy.

•

Vztáhnout výsledky prognózy na dopravní situaci v ČR, především na území města Děčína. Stanovit intenzitu jednotlivých druhů dopravy v
období plnosplavnosti i v případě omezené splavnosti úseku Boletice – Střekov v průběhu roku a různých vodních stavů, kdy bude nutné
překládat náklad v Děčíně, protože nebude tento úsek z hlediska splavnosti dořešen. Definován bude i průběh poptávky po přepravě vodní
dopravou během roku.
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•

Analyzovat dopravní situaci v Děčíně z hlediska možností překládky z vodní dopravy na železniční a silniční – využití napojení ČR na Hamburk
v období nízkých plavebních hloubek v úseku Boletice – Střekov. Navrhnout řešení pravděpodobných problémů – napojení přístavu Rozbělesy
na silniční infrastrukturu (nedostatečné příjezdové cesty, včetně rozdělení objemů do přístavu Loubí (železnice) a Rozbělesy (silnice).

•

Aktualizovat vyčíslení pravděpodobného využití dotčeného úseku Labe osobní a rekreační plavbou po výstavbě Plavebního stupně Děčín.
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2 AKTUALIZOVANÁ PROGNÓZA VÝVOJE PŘEPRAVY ZBOŽÍ
2.1

ÚVOD

Dlouhodobější prognóza vývoje jakékoliv lidské činnosti je problematická, protože je ve hře množství těžko odhadnutelných vlivů. Typickým příkladem
je americká hypoteční krize, která se přelila na dluhovou krizi EU, se kterou žádná ze starších prognóz nepočítala a kterou je z části postižena i
vypracovaná prognóza z 03/2010. Tento stav přináší do budoucího celosvětového hospodářského vývoje značné nejistoty. U prognóz přepravy (objemy
vyjadřované v tunách a výkony vyjadřované v tunokilometrech) se dále běžně vyskytuje chyba způsobená zaměřením prognostika na jeden dopravní
obor (problém se nazývá přisvojování si cestujících a nákladu). Abychom se vyhnuli této chybě, zvolili jsme v prvním kroku konstrukci celkové
prognózy zbožových toků v EU bez ohledu na přepravující dopravní mód.
Při přípravě na zpracování prognózy autoři prostudovali řadu prognóz českých i zahraničních a provedli kritické zhodnocení. Zcela běžným úkazem
ve studovaných materiálech, zejména podnikatelských, je přání rozvoje podniku vydáváno za prognózu (obdobnou vlastnost mají i politická přání).
Protože účelem prognózy je získání podkladů pro ekonomické a environmentální posouzení investice do zlepšení splavnosti dolního Labe, je nutné
prognózu provést až do období +30 let od uvedení díla do provozu, což je nejméně rok 2046. Jelikož zprovoznění díla může být opožděno (rok 2016 je
prvním reálným termínem, nikoli však nepřekročitelným), volili jsme prognózu až do roku 2050.

2.2

PRACOVNÍ POSTUP POUŽITÝ PŘI TVORBĚ PROGNÓZY

2.2.1 Postupné kroky prognózy
Současná celosvětová ekonomická krize nás vedla k nutnosti se přednostně zabývat předpokládaným vývojem přepravy v EU, včetně odhadu vývoje
výměny zboží se zámořím. Celou prognózu jsme proto byli nuceni rozložit do řady postupných kroků:
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V prvním kroku jsme stanovili prognostickou metodu. Bude nutné stanovit vztah mezi přepravou a HDP v EU. Následovat musí odhad vývoje HDP
na základě známých odhadů centrální banky, MMF a dalších dostupných zdrojů.
V druhém kroku se jedná o stanovení vnějších vlivů:
•

Stanovení vlivů nemajících přímou souvislost s dopravou:
−

Celosvětová krize

−

Postupná aplikace nástrojů decouplingu (internalizace externalit, apod.)

−

Omezení produkce CO2

−

Nenápadně vznikající energetická krize (viz zpráva tzv. „Pačesovy komise“1, dále NEK, rozhodnutí vlády SRN o uzavření jaderných
elektráren)

−
•

Další vlivy
Stanovení vlivů přímo souvisejících s dopravou:

−

Vyčerpání kapacity dopravní cesty

−

Zprovoznění nových dopravních cest

Ve třetím kroku jsme studovali vztah mezi přepravou a HDP v EU. Následovat musí odhad vývoje HDP na základě známých odhadů centrální
banky, MMF a dalších dostupných zdrojů.
Ve čtvrtém kroku následuje:

1

"Nezávislá energetická komise", NEK), která byla zřízena na základě usnesení vlády č. 77 ze dne 24. ledna 2007.
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•

Zjištění statistických dat z více zdrojů a sloučení těchto dat do společného výstupu, zhodnocení výchozích objemů přepravy a dosavadních
trendů.

•

Vlastní prognóza přepravního objemu v EU do roku 2050 bez rozlišení dopravních módů vycházející z dosažené základny současného stavu.

V posledním kroku odvodíme:
•

Prognózu přepravního objemu pro sledované dopravní směry do roku 2050 – alokace na vhodné dopravní cesty.

•

Prognózu přepravních objemů ve sledovaných směrech alokovaná na dopravní módy pro celé období 2010 - 2050.

2.2.2 Použitá prognostická metoda pro stanovení přepravních objemů v EU
Zpracovatelem použitá metoda prognózy přepravních výkonů a objemů, která se zatím nejlépe osvědčila, se skládá ze tří kroků:
•

První krok je založený na úvaze, že žádná hodnota nemůže růst do nekonečna. Obecně platí, že vývoj se, v obecné rovině, pohybuje po „S“
křivce podle rovnice: y = k/(1+e^(a - b*x)), kde k = mez růstu, a, b jsou koeficienty rovnice.

Na druhou stranu existuje řada příkladů, kdy takto stanovená prognóza byla výrazně překonána časem, např. křivky vývoje automobilizace
(nedostatečná odvaha nasadit dostatečně vysoké hranice růstu).
•

Druhým krokem je stanovení meze růstu a konstrukce rovnice na základě dosavadního vývoje (graficko-matematické řešení). Základní růstová
směrnice vychází z trendové křivky dosavadního vývoje co nejdelší časové řady.

•

Třetím krokem je „expertní“ zabudování vlivů popsaných výše. V podstatě se jedná o posun na ose x odpovídající době stagnace (krize) a
změnu směrnice křivky v čase, kdy nastanou uvedené vlivy.

Druhý a třetí krok povedou k variantám. To je samozřejmé, protože dlouhodobější prognóza v sobě skrývá příliš mnoho nejistot. Variantní řešení
vytyčuje meze, ve kterých se bude vývoj s nejvyšší pravděpodobností pohybovat. Střední hodnota variant pak vyjadřuje vývoj, který lze nejspíše
předpokládat.
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Následovat bude aplikace prognózy celkového vývoje přepravy v EU na sledované směry v časovém horizontu roku 2020, ze které bude vycházet
dělba přepravní práce mezi dopravními módy. Dělba přepravní práce bude vycházet též z předpokládaného stavu dopravních sítí v požadovaném
časovém horizontu. V oblasti dopravních sítí jsou též nejistoty (zejména Plavební stupeň Děčín), které vedou k dalším variantám, se kterými se budeme
muset vypořádat.
Je nutné si uvědomit, že žádný růst není nekonečný. Časový horizont +40 let od roku zpracování, respektive 41 – 42 let od relevantních statistických
dat je velice dlouhý. Podle našeho názoru se konec tohoto období již bude blížit mezím dosažitelných hodnot. Protože mez růstu je asymptota k růstové
křivce, dojde na konci sledovaného období ke sbližování jednotlivých variant (= snižování rozptylu hodnot).

2.3

PROGNÓZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE A PŘEPRAVNÍCH OBJEMŮ V EUROZÓNĚ

Mezi objemem přepravy zboží a ekonomickou výkonností je úzký vztah. V případě stabilního a stoupajícího vývoje evropské i světové ekonomiky
tento vztah dostatečně nevnímáme. Zdá se, že přepravní výkony a objemy stále rostou a k prognóze postačí podchytit tento růstový trend. Teprve
v případě nestabilního vývoje ekonomiky se projevuje citlivost vztahu ekonomika ↔ přeprava.
Ačkoliv ekonomická krize do Evropy dorazila v plné síle až v roce 2009, ke znatelným poklesům přeprav došlo již v roce 2008. Vývoj přepravy po
silnici v ČR byl, podle Ministerstva dopravy, následující:

Tabulka 1

Vývoj přepravy po silnici v ČR po čtvrtletích
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2007
Silnice

2008

2009

2010

2011

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q
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105

61
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100

63

98

108

86
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96

Přeprava zboží
celkem (mil.tun)

Zdroj: MD - http://www.sydos.cz/cs/ctvletpr.htm

Grafická podoba má lepší vypovídací hodnotu:
Graf 1 Vývoj přepravy po silnici
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Zdroj: MD - http://www.sydos.cz/cs/ctvletpr.htm - upraveno CityPlan

Vývoj přepravy zboží po železnici rovněž zobrazuje pokles, čtvrtletní variace nejsou tak výrazné.
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Vývoj přepravy po železnici v ČR po čtvrtletích

Tabulka 2
Rok: 2007
Železnice
Přeprava věcí
celkem (mil.tun)

Rok: 2008

Rok: 2009

Rok 2010

Rok 2011

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

24

25

25

25

25

24

24

23

18

17

19

22

19

20

22

22

21

22

Zdroj: MD - http://www.sydos.cz/cs/ctvletpr.htm

Graf 2 Vývoj přepravy věcí po železnici
Přeprava věcí celkem (mil.tun)
28
25
23
20
18

Přeprava věcí celkem
(mil.tun)

15
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q
Rok: 2007

Rok: 2008

Rok: 2009

Rok 2010

Rok 2011

Zdroj: MD - http://www.sydos.cz/cs/ctvletpr.htm - upraveno CityPlan

Je zřejmé, že vrchol první vlny krize v ČR byl v 1. pololetí roku 2009, 3. čtvrtletí 2009 vykazuje určité oživení. Přepravní objemy v železniční dopravě
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nevykazují tak dramatické mezičtvrtletní výkyvy. V obou dopravních módech došlo k poklesu přeprav mezi rokem 2007 a 2008 o cca 5 % a mezi rokem
2008 a rokem 2009 téměř o 25 % (bez 4Q 2009). Oživení silniční dopravy v roce 2010 nedosáhlo hodnoty z roku 2009. Hodnoty silniční přepravy nejsou
příliš směrodatné, protože se jedná jen silniční dopravce z ČR a 50 % přeshraničních přeprav provádí zahraniční dopravci.
V každém případě se jedná o negativní vliv na přepravní výkony a objemy způsobený krizí. Probíhající krize je jev, se kterým nemáme v ČR ani EU
zkušenosti. Navíc krize stále ještě neskončila a výsledky zásahů vlád lze těžko odhadnout. Názory jednotlivých ekonomů na řešení a jeho výsledek se
značně liší (hlavně podle politického zaměření ekonomů).
Počátek krize je v USA. Ve II. pololetí 2007 došlo v USA ke zhroucení hypotečního trhu, který odstartoval globální ekonomickou krizi. Krize do Evropy
dorazila s jistým zpožděním, ale o to dramatičtěji. Zažehnávalo se nebezpečí státního bankrotu v několika zemích, vlády se předháněly v masivní
podpoře bankovního sektoru. V jiných zemích se naopak objevilo nové nebezpečí bankrotu (naposled Itálie).
Není náplní této studie zjišťovat příčiny krize. Důležitá je odpověď na tyto otázky:
•

Jak hluboký bude dopad na HDP zemí EU?

•

Jak dlouho bude krize trvat?

2.3.1 Ekonomická prognóza
Náplň této studie se bohužel neobejde bez ekonomické prognózy. Odpovědi na nejbližší vývoj jsme hledali v Eurostatu.

Tabulka 3

Vývoj HDP v EU + krátkodobá prognóza v %
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time/ geo

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EU (27 countries) 1.8 2.7 2.9 3.0 3.8 2.0 1.2 1.3 2.5
EU (25 countries) 1.8 2.7 2.9 3.0 3.8 2.0 1.2 1.3 2.5
EU (15 countries) 1.7 2.7 2.9 3.0 3.8 2.0 1.1 1.1 2.4
1.2
Germany

2.0
2.0
1.8
0,7

3.4
3.3
3.2
3,7

3.1
3.1
2.9
3,3

0.5
0.4
0.2
1,1

-4.3
-4.3
-4.3
-5,1

1.9
1.9
1.8
3,7

1.6f
1.6f
1.5f
2,9

0.6f
0.6f
0.5f
0,8

1.5f
1.5f
1.0
1,5

Zdroj: Eurostat (roky 2011, 2012 a 2013 jsou prognózou Eurostatu)

Grafické znázornění je výstižnější. Vzhledem k největším obchodním partnerům jsme použili data o EU 15.
Graf 3 Vývoj HDP EU 15 v %
EU (15 countries)
5,0
4,0
3,0
2,0

%

1,0
0,0
-1,0
-2,0
EU (15 countries)

-3,0
-4,0
-5,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
roky

Zdroj: Eurostat - upraveno CityPlan

V jiné úpravě, kde je vzat rok 2006 jako 100 %, vypadá růstová (poklesová) křivka následovně:
Graf 4 Vývoj HDP EU 15 v % - úprava
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Zdroj: Cityplan

Pokud je předcházející odhad správný, pak návrat na úroveň roku 2008 nelze očekávat dříve než v roce 2013. Potom průměrný růst + 2 %, který byl
v SRN do roku 2007, nelze očekávat dřív než v roce 2015, v případě rozpadu eurozóny pak až v roce 2020.
Naznačený vývoj platí jen za předpokladu, že nedojde k dalším negativním vlivům. Bohužel na obzoru jsou další vlivy, které se sice snaží omezovat
negativní vlivy dopravy, ale ve svých důsledcích budou mít negativní vliv na HDP. Jedná se o následující vlivy:

Decoupling
Decoupling by měl mít za účel oddělení výroby od přímé závislosti na objemu dopravy. Hlavním nástrojem má být internalizace externalit, další
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možné nástroje nejsou zatím známé. Z důvodu nastupující recese zřejmě dojde ke zpoždění, respektive zmírnění aplikace. Bude nutné odhadnout
rychlost zavádění v EU a jeho dopady. Obecně se jedná o zatížení celého sektoru dopravy, bez preference určitého dopravního módu, i když je viditelná
snaha zatížit hlavně silniční dopravce. Případné zavedení nástrojů decouplingu bude mít za důsledek růst cen za přepravu a logistiku. Vliv na
ekonomiku bude v každém případě negativní.
Omezení produkce CO2
Pro snahy o omezování produkce CO2 (produkce CO2 je vyňata z internalizace externalit) platí v zásadě předchozí odstavec. Navíc není dosud
rozhodnuto, zda se bude jednat o nákup emisních povolenek nebo o „uhlíkovou“ daň. I když cílem by mělo být omezení přeprav, nejspíš důsledkem
bude jen zvýšení inflace.
Přímý dopad do ekonomiky bude mít finanční zatížení uhelných elektráren za produkci CO2, které zvýší ceny elektrické energie. Další zvýšení cen
elektrické energie způsobí přechod za „zelené“ technologie a odstavování JE v SRN. Kromě přímého dopadu na výrobu dojde k dalšímu negativnímu
dopadu na dopravu, zejména železniční. Dopad na dopravu se projeví zvýšením nákladů výrobců s důsledkem zpomalení ekonomického růstu.
Poslední informace z vědeckých kruhů ukazují, že se může jednat o falešný poplach. Pokud se potvrdí, že vliv lidského faktoru na celkové klima je
zanedbatelný, pak negativní vliv tohoto faktoru na vývoj HDP bude výrazně nižší.
Nenápadně vznikající energetická krize
Zpráva NEK varuje před blížící se energetickou krizí. Jedná se zejména o vliv potlačení jaderné energie v některých zemích EU (SRN, Rakousko a
další), nově vzniklou nestabilitu v dodávkách plynu z Ruska. Tyto země již dnes přestávají být soběstačné ve výrobě elektrické energie. Jelikož výstavba
zdrojů je dlouhodobá záležitost (15 – 20 let), nelze očekávat zlepšení v období do roku 2020. Ve svém důsledku to znamená růst ceny elektrické energie
s negativním dopadem na ekonomiku EU a nepříjemnými důsledky pro železniční dopravu. Je otázkou, zda nepadne rozhodnutí o razantním zvýšení
mýtného u silniční dopravy za účelem udržení konkurenceschopnosti železnice. Efekty takového kroku nechceme komentovat.
Cena ropy
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Cena ropy neovlivňuje jen dopravu (a tím i ceny za přepravu), ale i chemický průmysl, zemědělství a další hospodářské obory. V současné době jsou
ceny značně rozkolísané. V průběhu roku 2008 klesla cena ze 140 $/barel na pouhých 40 $/barel. V lednu 2009 cena stoupla na necelých 50 $/barel a
koncem roku 2009 70$/barel. Průměrná cena v roce 2010 byla 85 $/barel a za první tři čtvrtletí roku 2011 byla průměrná cena ropy 110 $/barel.
Nejistá budoucnost EURA
Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's varovala 15 zemí eurozóny, že by jim kvůli dluhové krizi mohla snížit rating. Německu, Rakousku,
Belgii, Finsku, Nizozemsku a Lucembursku hrozí v rámci bezprecedentního hromadného snížení ratingových známek degradace o jeden stupeň,
ostatním zemím, včetně Francie, dokonce o dva. Uvedla to agentura Reuters.
http://www.novinky.cz/ekonomika/252631-tvrda-rana-euru-snizeni-ratingu-hrozi-uz-i-nemecku-a-s-nim-cele-eurozone.html - 6.12.2001

Nejkrizovější scénář předpokládá rozpad eurozóny na jižní a severní část nebo úplný zánik eura a návrat k národním měnám.
Všechny výše uvedené vlivy mohou působit souhlasně, ale i protisměrně. To je důvodem k variantní předpovědi.
Odborníci na krize popisují možný průběh písmeny „U“, „L“, „W“. My jsme zvolili variantu průběhu „L“ pro optimistickou a variantu W pro pesimistickou
verzi vývoje HDP v EU v %.

Tabulka 4
sledované roky
optimistická varianta
pesimistická vatianta

Vývoj HDP v EU + prognóza v % do roku 2020

Variantní prognóza růstu HDP v EU v % - novelizace 2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
99,7 102,6 102,8 98,4 100,2 101,7 102,2 103,0 105,1 107,2 109,3 111,5 113,7 116,0 118,3
99,7 102,6 102,8 98,4 100,2 101,7 102,2 101,0 102,0 103,3 104,3 105,4 106,4 107,5 108,5
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Zdroj: CityPlan spol. s r.o.

Graf 5 Vývoj HDP EU 15 v % do roku 2020 – úprava 2011
Variantní prognóza růstu HDP v EU - novelizace
130,0
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%
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roky

Zdroj: CityPlan spol. s r.o

V optimistické variantě dojde k návratu na hodnoty HDP z maxima přelomu roku 2007/2008 na přelomu let 2011 - 2013 a k návratu k trendu růstu
předcházejících let až v roce 2014.
V pesimistické variantě dojde k návratu na výchozí hodnoty až v letech 2016/2017 a k návratu na původní růstový trend dojde až někdy kolem roku
2024.

2.3.2 Prognóza vývoje přepravní práce
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Pro prognózu vývoje přepravy si nejdříve všimneme souvislosti vývoje přepravy s vývojem HDP.

Tabulka 5

Osobní (oskm) v %
Nákladní (tkm) v %
HDP ve stálých cenách 1995 v %

Vývoj HDP a přepravního výkonu v EU 27 v %
1995
100,0
100,0
100,0

1996
101,7
101,1
101,8

1997
103,9
104,9
104,5

1998
106,4
108,0
107,6

1999
108,9
110,8
110,8

2000
111,3
115,3
115,1

2001
113,0
117,8
117,4

2002
114,1
119,8
118,8

2003
115,0
121,4
120,4

2004
117,1
128,0
123,3

2005
117,9
131,3
125,6

2006
120,0
135,3
129,4

Zdroj: European Commission, Directorate-General for Energy and Transport: „ENERGY & TRANSPORT IN FIGURES 2007 – part 3 – transport“

Grafická podoba je výstižnější:
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Graf 6 Vývoj přepravních výkonů a HDP v EU 27

Zdroj: Energy & Transport in figures
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Výkon nákladní přepravy kopíruje růst HDP, k odchylce došlo vstupem deseti nových zemí v květnu 2004. Odchylka je daná zvýšením přepravních
vzdáleností a hlavně odstraněním celních bariér. Vývoj přepravy po roce 2004 opět kopíruje vývoj HDP. Obdobná situace je v dopravních výkonech,
údaje jsou však známé jen za ČR a z části za SRN, jinak se bohužel dopravní výkony celoevropsky nesledují. Přitom dopravní výkony jsou (nebo
alespoň by měly být) rozhodujícím kritériem pro posuzování investic do dopravní infrastruktury.
Až do roku 2000 byly směrnice křivek růstu HDP a přepravního výkonu shodné. V období let 2000 – 2003 a 2004 – 2006 byl růst přepravního výkonu
strmější než růst HDP. Z detailní analýzy viz Tabulka 5 a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. vyplývají následující závěry:

Tabulka 6

Vztah mezi přepravním výkonem a HDP v EU 25 v %

Zdroj: http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/doc/pb2010_3_transport.pdf

Přepravní výkon nákladní dopravy, s nepatrnými odchylkami, kopíruje HDP, v případě poklesu HDP (krize) rychle padá. To je dáno předstihem
reakce přepravy na nadcházející pokles HDP.
Přepravní objem působí obtíže. Statistická data Eurostatu vykazují po rozšíření EU o deset nových zemí v roce 2004 naprosto nelogický výkyv. Jedná
se zřejmě o změnu metodiky sběru dat (domněnka autorů), důsledkem je nepoužitelnost časové řady. Pro konstrukci prognózy přepravních objemů jsme
byli nuceni využít vztah mezi přepravními výkony a HDP s opodstatněným předpokladem, že vývojová křivka přepravního objemu kopíruje přepravní
výkony. Dle našeho názoru tento předpoklad nezpůsobí rozhodující chybu, zvlášť v námi zvoleném případě vyjadřování růstu v %. Krátkodobá prognóza
přepravní práce v EU do roku 2020 vypadá následovně:
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Tabulka 7

Prognózy vývoje přepravní práce v EU v %

Variantní prognóza růstu přepravních výkonů a objemů v EU - novelizace 2011
sledované roky
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
optimistická varianta 100,0 102,9 103,1 98,7 100,5 102,0 102,5 103,3 105,4 107,5 109,6 111,8 114,1 116,3 118,7
pesimistická varianta 100,0 102,9 103,1 98,7 100,5 102,0 102,5 101,3 102,3 103,6 104,6 105,7 106,7 107,8 108,9
Zdroj: CityPlan

Graf 7 Prognózy vývoje přepravní práce v EU v %

Variantní prognóza růstu přepravní práce - novelizace 2011
120.0

%

110.0

100.0
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pesimistická varianta

90.0
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Zdroj: CityPlan
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Jelikož je prognóza odvozená od vývoje HDP, dává obdobné výsledky a komentář k vývoji HDP platí i pro vývoj přepravy.

2.3.3 Dlouhodobá prognóza
Pro posouzení vlivu vodního díla Děčín je potřebná prognóza přepravní práce na období 30 let po uvedení díla do provozu. Při znalosti rychlosti
projednávání procesu EIA a schvalování dokumentace k územnímu rozhodnutí v ČR vychází nejbližší možný termín uvedení do provozu na rok 2016.
Z toho vyplývá nutnost prognózy nejméně do roku 2046.
Dlouhodobá prognóza je, vzhledem k množství neznámých, velice ošidná. Vlivy „internalizace externalit“, „decoupling“, možnost energetické krize a
omezování produkce CO2 závisí na politických rozhodnutích na národní úrovni i na úrovni EU. V dlouhodobé prognóze jsme omezující vlivy nezahrnuli
v plné míře v důvěře, že současná krize otupí příliš divoké plány ekologického lobby (plné zavedení všech požadavků, včetně zákazu využívání jaderné
energie, by vedlo k dlouhodobé stagnaci nebo i poklesu HDP a životní úrovně).
Pro dlouhodobou prognózu jsme použili trendy před krizí se započteným zpomalení z titulu výše uvedených vlivů a „S“ křivku s bodem nasycení po
roce 2050. Dlouhodobá prognóza vývoje HDP je následující (výchozích 100% se vztahuje k roku 2007, z důvodu směrodatných roků 2016 a 2046 jsme
volili sudou řadu roků):

Tabulka 8
sledované roky
optimistická varianta
pesimistická varianta

Vývoj HDP v EU v % - novelizace 2011

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
99,71 102,8 100,2 102,2 105,1 109,3 113,7 118,3 123 128 133,1 137,4 141 143,8 145,6 147,1 148,2 148,8 149 149,3 149,6 149,7 149,8
99,7 102,8 100,2 102,2 102 104,3 106,4 108,5 112,4 117,5 122,2 125,5 128 130,4 132,2 133,7 135,2 136,7 137,8 138,7 139,6 140,5 141,1

Zdroj: CityPlan
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Graf 8 Vývoj HDP v EU – novelizace 2011
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Z vývoje HDP jsme, na základě znalosti vazby přepravy na HDP, odvodili vývoj přepravní práce:

Tabulka 9
sledované roky
optimistická varianta
pesimistická varianta

Prognóza vývoje přepravních objemů v EU do roku 2050

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
100,0 103,1 100,5 102,5 105,4 109,6 114,1 118,7 122,6 127,6 132,7 137,0 140,6 143,4 145,2 146,7 147,8 148,4 148,6 148,9 149,2 149,3 149,4
100,0 103,1 100,5 102,5 102,3 104,6 106,7 108,9 112,4 117,5 121,8 125,5 128,0 130,4 132,2 133,7 135,2 136,7 137,8 138,7 139,6 140,5 141,1

Zdroj: CityPlan

Graf 9 Prognóza vývoje přepravních objemů v EU do roku 2050
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Pro srovnání uvádíme německou prognózu vývoje přepravy v EU z 14.11.2007:

Tabulka 10

Německá prognóza vývoje přepravních objemů v EU do roku 2025
Objem přepravy
2004

Dopravní prostředek
mil. t
Železniční doprava

2025
podíl

mil. t

2004-2025
podíl

celkem %

322,0

16,0 %

430,8

14,5 %

34 %

z toho kombinovaná doprava (KV)

52,4

16,3 %

113,3

26,3 %

116 %

Silniční nákladní dálková doprava

1 450,4

72,2 %

2 249,1

75,9 %

55 %

235,9

11,7 %

282,8

9,5 %

20 %

2 008,2

100,0
%

2 962,7

100,0 %

48 %

Říční doprava
Mezisoučet bez silniční nákladní dopravy na krátké
vzdálenosti
z toho doprava mezi námořními přístavy a vnitrozemím

195,1

9,7 %

451,1

15,2 %

131 %

Silniční nákladní doprava

1 615,2

44,6 %

1 659,2

35,9 %

3%

Silniční doprava celkem

3 065,5

84,6 %

3 908,4

84,6 %

27 %

CELKEM

3 623,4

4 622,0

28 %

Německá prognóza z roku 2007 nezachycuje současnou krizi. Proto neodpovídá naší nové prognóze pro celkový přepravní objem.
Dělba přepravních objemů v EU podle německé prognózy je následující:
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Graf 10 Dělba přepravních objemů v roce 2025 podle německé prognózy

Dělba přepravního objemu v EU v roce 2025
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Zdroj: CityPlan na základě německé prognózy

Německá prognóza počítá s výrazně vyšším podílem silniční dopravy než je naše současnost.

2.3.4 Závěr k prognóze vývoje HDP a přepravní práce
Výše uvedená novelizovaná prognóza byla zpracovaná v prosinci 2011. Statistická data za rok 2011 budou k dispozici nejdříve v dubnu následujícího
roku 2012. To znamená, že odhad roku 2012 bude potvrzený až po vytvoření této prognózy. Předpokládáme, že náš odhad se nebude diametrálně lišit od
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reálných dat. Otázkou je, zda se potvrdí vývoj optimistický nebo pesimistický, i když definitivní potvrzení vývoje se nedozvíme dříve než v roce 2016.
Dlouhodobá prognóza se opírá o trendy a známé vlivy. Jiný možný způsob řešení by spočíval v oslovení skupiny odborníků a průměrování jejich názorů.
Vadou tohoto řešení je zaměření expertů na jeden dopravní mód a následné “přisvojování si cestujících a nákladu“. Dlouhodobé prognózy v ekonomii není
ochoten nikdo z ekonomů, vzhledem ke krizi, konstruovat. Proto jsme „expertní“ řešení zavrhli.

2.4

PŘEDPOKLADY PRO ALOKACI TOKU ZBOŽÍ NA VHODNÉ DOPRAVNÍ CESTY

2.4.1 Úvod
Protože přiřazení přepravních objemů (alokace) na dopravní cesty vede k dalším variantám způsobeným nejistotou ve vývoji dopravních sítí, v další
práci jsme vycházeli z prognózy „optimistická“ a „pesimistická“ s přihlédnutím k úsporným investicím do dopravních sítí.
K provedení alokace potřebujeme znát kapacitní rezervy sítí jednotlivých dopravních módů a předpokládané investice do sítí. Nabízí se dvě možnosti
postupu:
•

Odhadnout, na základě prognózy přepravních objemů, dělbu přepravních objemů plošně v EU.

•

Posoudit jen vybrané směry. V tomto případě je nutné znát kapacitní zatížení dopravní sítě v těchto směrech a výhledové investice do zvýšení
kapacity. Samozřejmě se jedná o celé trasy, nikoliv jen o části v ČR.

Celoplošná prognóza dělby přepravní práce uspokojivě nevystihuje řešený problém. To souvisí s tím, že ne ve všech přepravních směrech existuje
dopravní cesta vodní, případně i železniční (případ, že by chyběla silniční dopravní cesta, neexistuje). Přepravní směry se též liší kapacitou dopravních
cest různých dopravních módů. Proto jsme zvolili druhou možnost. Její aplikace vyžaduje stanovení zkoumaných směrů. Vzhledem k řešenému problému
je jasné, že je nutné posuzovat jen zbožový proud ČR – Sasko – přístavy Hamburg, Bremerhaven a Rotterdam, případně proud ČR – přístav Štětín.
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2.4.2 Současný tok zboží po železnici Děčín – SRN

Tabulka 11

Tok zboží přes přechodovou stanici Děčín

Přepravní objemy Děčín → SRN
z toho kontejnery
vývoz
4 596 414 t
314 307 TEU
tranzit
1 206 644 t
celkem
5 803 058 t
Přepravní objemy SRN → Děčín
z toho kontejnery
vývoz
5 135 032 t
297 024 TEU
tranzit
1 218 462 t
celkem
6 353 494 t
Zdroj: ČD Cargo a.s., 2008, Operátoři kontejnerových přeprav, 2008

Tabulka 11 představuje souhrnný tok zboží do a ze všech čtyř vytypovaných směrů. Ačkoliv by se zdálo, že do Štětína by mohly být využity hraniční
přechody Frýdlant, Královec a případně i Meziměstí, podle výkazu ČD Cargo tomu tak není (důvodem jsou zřejmě jednokolejné tratě s nízkou traťovou
rychlostí a delší trasy a též úzká spolupráce s DB Cargo). Novější údaje se nepodařilo získat, protož ČD Cargo, respektive ČD a.s. je přestaly zveřejňovat.

2.4.3 Současný tok zboží po silnici ve vytipovaných směrech
Určení toku zboží po silnici představuje složitý úkol. Jsou známa poměrně přesná čísla o počtech nákladních vozidel překračujících hranice i jejich
složení z hlediska registrace (registrace ČR a cizí). Co však není známé, je jejich vytížení. Jedinou možností je využití dopravní statistiky MD (jen tuzemská
vozidla) a předpokládat, že vytížení zahraničních vozidel se příliš neliší. Vozidla překračující hranice podle sčítání z roku 2007:
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Tabulka 12

Roční počty nákladních vozidel podle sčítání přeshraniční dopravy 2007
Roční počty vozidel překračující hranice
vozidla ČR vozidla cizí celkem
vývoz
1 279 325 1 006 670 2 285 995
Bavorsko
dovoz
1 093 905
859 940 1 953 845
vývoz
693 865
603 345 1 297 210
Sasko
dovoz
599 330
525 600 1 124 930

Zdroj: Expertní studie „Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem — státní hranice ČR/SRN — Plavební stupeň Děčín. Zbožové proudy a dopravní
koridory mezi Českou republikou a Evropou – ČVUT fakulta dopravní + CityPlan - 2009

Pokud použijeme Ročenku dopravy (rok 2007 kvůli kompatibilitě se sčítáním), dojdeme k průměrnému vytížení 3,9 t/vozidlo včetně vozidel kategorie N1
a N2. Jelikož téměř 50 % vozidel překračujících hranice je prázdných, je vytížení naložených vozidel cca 7,5 t. Toto číslo odpovídá i údajům ČESMADBOHEMIA, proto s ním budeme nadále pracovat. Budeme sledovat i tok zboží do Bavorska, protože se jedná o rezervní silniční trasu do severomořských
přístavů. Toky zboží byly následující:

Tabulka 13

Bavorsko
Sasko

Roční toky zboží v tunách za rok po silnici

Přeprava v tunách za rok
vozidla ČR
vozidla cizí celkem
vývoz
4 989 368 3 926 013 8 915 381
dovoz
4 266 230 3 353 766 7 619 996
vývoz
2 706 074 2 353 046 5 059 119
dovoz
2 337 387 2 049 840 4 387 227
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Zdroj: Ročenka dopravy 2007, výpočty CityPlan

Přeprava po labské vodní cestě činila v roce 2007 cca 343 500 t (v údaji chybí zahraniční rejdaři)2 v obou směrech.
Dělba přepravního objemu byla v roce 2007 následující:
Graf 11 Dělba přepravního objemu mezi ČR a Saskem – oba směry

2

ČVUT – FD + CityPlan: Expertní studie „ Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem — státní hranice ČR/SRN — Plavební stupeň Děčín.

Zbožové proudy a dopravní koridory mezi Českou republikou a Evropou – část 1
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Dělba přepravního objemu v roce 2007 ve směru Sasko
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Zdroj: CityPlan

2.5

VARIANTY MOŽNÉHO VÝVOJE DOPRAVNÍ SÍTĚ

Vývoj dopravní sítě v následujících letech obsahuje řadu neznámých. Následující popis variant obsahuje i subvarianty, které nastanou s velmi malou
pravděpodobností. O které se jedná a jaké jsou předpoklady pro to, aby nastaly, popíšeme u rozboru jednotlivých možností jednotlivých dopravních módů.

2.5.1 Nulová varianta
Nulová varianta má dvě subvarianty:
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•

První vychází z předpokladu, že se nezlepší plavební podmínky na dolním Labi a ani nedojde k výraznému zvýšení propustnosti železničních
tratí ve směru Děčín – Hamburk, resp. další přístavy a ve směru Cheb - Marktredvitz.

•

Druhá vychází z předpokladu, že se nezlepší plavební podmínky na dolním Labi, ale dojde k výraznému zvýšení propustnost železničních tratí
ve směru Děčín – Hamburk, resp. další přístavy a ve směru Cheb – Marktredwitz. Dále bude zvýšená propustnost železničních tratí v Porúří.
Tato varianta neodpovídá plánům SRN na rozvoj železnice ani nutným úsporným opatřením vlády SRN.

2.5.1.1 Předpokládaný rozvoj železniční sítě
Pro mezinárodní dálkovou dopravu není podstatný jen stav sítě v ČR, ale stav sítě po celé trase. Víceméně všechny investice v ČR i v SRN byly a jsou
směřovány do zvýšení rychlosti osobní přepravy (u nás koridory ČD, v SRN zase VRT). Jedinou novou tratí určenou výhradně (zatím) pro nákladní dopravu
je trať „BETUWE“ v Nizozemsku. V německém dlouhodobém výhledu se počítá s tratí navazující na BETUWE vedenou směrem na Brennerský průsmyk,
tedy mimo ČR. Pro ČR by měla význam jedině v případě, že by byl zdvoukolejněn úsek Plzeň – Cheb (trať 179) – Marktredwitz (SRN). S tím ovšem ani
česká ani německá strana nepočítají, ačkoliv se jedná o III. tranzitní železniční koridor.

Ani zkapacitnění tratě Děčín východ – Prostřední Žleb (trať 073) není v plánu ČR (SŽDC). Navíc zkapacitnění tratě Horní Žleb – Děčín východ by samo
o sobě nestačilo, byly by nutné ještě úpravy žst. Lysá nad Labem (vratná spojka umožňující přímou jízdu od Děčína – trať 072 na Prahu – trať 231).
Obecně platí, že je u nás, ale i u sousedů, investičně preferovaná osobní doprava, a to i na úkor dopravy nákladní. Úvahy o využití budoucích
vysokorychlostních tratí pro nákladní dopravu, budou-li v ČR vůbec někdy vybudovány, není reálné, rozdíl rychlostí je příliš velký. Pokus o hypotetický
grafikon tratě VRT v kombinovaném režimu bude dokladovat, že je reálný jen v tom případě, že počet vlaků VRT nepřesáhne 4 páry za 24 hodin. Uvedený
příklad se speciálně vztahuje na VRT Drážďany - Praha, která by, podle závěrů Rady EU z června 2009, měla být dokončena do roku 2030. Trať je
navržená ve dvou variantách. Kapacitní problém trati Děčín – Praha zatížené regionální dopravou VRT neřeší.
Z výše uvedeného vyplývá, že druhou subvariantu (= výrazné zvýšení kapacity železniční sítě) je možné vypustit jako nereálnou.
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2.5.1.2 Kapacitní možnosti železniční sítě
Příliš vysoké čerpání kapacity železničních tratí (nad 90%, dle jiných zdrojů již nad 85%) vede ke snížení spolehlivosti přepravy pod ještě únosnou mez.
Česká železniční síť na trase Praha - Děčín je, vlivem intervalové osobní dopravy, z části vyčerpaná. Rezerva přes den (při čerpání kapacity na 90 %)
činí cca 20 – 25 %, celková pak cca 30 – 35 %. Větší rezervy jsou jen v nočním období, ale jejich využití zvyšuje přepravní doby3, protože je nutné celou
trasu rozdělit na několik „skoků“ s čekací dobou ve dne. Uvedené rezervy jsou celkovými rezervami, k jejich čerpání dojde vlivem osobní dopravy (např.
zavedení IDS Ústeckého kraje), není tedy možné počítat s čerpáním výhradně pro přeshraniční nákladní dopravu.
Zvyšování kapacity přepravy zvyšováním tonáže vlaků naráží na použitelnou délku staničních kolejí, která nepřesahuje 450 m (nelze vycházet
z normované délky 700 m, ta se vztahuje jen na novostavby). Ani změnu složení zboží směrem ke zboží s vyšší specifickou hmotou (lepší vytížení vagonů)
nelze očekávat, trend je spíš opačný (ke zboží a vyšší přidanou hodnotou).

Zátěž německé železniční sítě je již dnes na hranici únosnosti. Následující mapa zobrazuje předpokládané zátěže v roce 2015. I když příslušná
prognóza nepočítala s krizí, prognózovaný stav nastane nejpozději v roce 2025. K tomu je nutné si uvědomit, že čerpání kapacity nad 100 % není možné.
Neboli čerpání kapacity na 110 % v reálném provozu představuje minimálně 15 % neuspokojené poptávky.

3

Viz SŽDC: „Zatížení a propustnost traťových kolejí v roce 2009 - I, III., a IV. tranzitní koridor“
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Graf 12 Vytížení železniční dopravní sítě SRN v roce 2015 (2025)

Zdroj: Studie PLANCO Consulting s. r. o.
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Studie PLANCO Consulting s. r. o. odhaluje skutečnost, že nelze počítat s výrazným zvýšením přeprav v úseku Děčín – severomořské přístavy.
Kapacitní rezervy jsou jen po Drážďany, Berlín a maximálně po Hannover.
2.5.1.3 Silniční (dálniční) dopravní cesta
Pro posuzování přepravní zátěže paralelní s vodní cestou je u nás rozhodující dálnice D8. Podle aktualizovaného „dopravního modelu ČR“ bude v
roce 2020 činit:

Tabulka 14
Úsek dálníce
Zdiby ‐ Odolena Voda
Odolena Voda ‐ Úžice
Úžice ‐ Nová Ves
Nová Ves ‐ Roudnice

RPDI na dálnici D8 v roce 2020
Všechna vozidla

53 370
46 860
39 500
30 630

LNV

4 600
4 060
2 990
2 320

NV

16 390
15 950
14 200
11 330

Zdroj: CityPlan - Dopravní model ČR aktualizace 2009

V úseku Zdiby – Odolena Voda a na silničním okruhu kolem Prahy dojde k vyčerpání kapacity po roce 2020. Krize má vliv na omezení nákladní
dopravy, na individuální osobní dopravu (překvapivě?) nikoliv.
Německá silniční a dálniční dopravní síť je velice hustá a umožňuje vždy několik variant k dosažení cíle, ale i tak trpí významným rozsahem kongescí.
Proto německá dálniční síť prochází v současnosti rozsáhlou přestavbou na šestipruhové úseky (viz 0). Rizikovými místy jsou a budou i v budoucnu
oblasti v blízkosti velkých měst, kde i přes šestipruhové komunikace vznikají lokální přetížení, která tak zmenšují plynulost provozu.
Je otázkou, zda všechny plány budou uskutečněny v předpokládaných termínech.
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Graf 13 Kongesce na německých dálnicích uváděné v % zasažených vozokm, rok 2005

Zdroj: Verkehrswirtschaftlicher und ökologischer Verglech der Verkehrsträger Straße, Bahn und
Wasserstraße – Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse, PLANCO Consulting GmbH, upraveno
CityPlan spol. s r.o.
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Graf 14 Německá silniční síť s vyznačením problémových úseků

Zdroj:www.adac.de
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Úzká hrdla jsou, stejně jako u železniční sítě, i v silniční síti.
Předcházející 014 znázorňuje plánovanou výstavbu nových úseků a nutné rozšiřování úseků stávajících do roku 2020 na německé silniční síti. Patrná
jsou i problémová úzká hrdla:

2.5.1.4 Předpoklady pro prognózu zbožových toků při nulové variantě
V kapitolách 2.5.1.2 až 2.5.1.3 jsme rozebrali kapacitní možnosti silniční a železniční dopravy. V nulové variantě nelze počítat se zvýšením přepravy
po vodě, s jednou výjimkou - v případě vyčerpání kapacity pozemních dopravních cest v SRN (oblast Porúří) lze uvažovat s vodní dopravou do přístavu
Drážďany s dalším pokračováním po silnici do ČR, nebo po železnici. S ohledem na relativně krátkou cestu do cíle přepravy (200 – 300 km) lze
z ekonomických důvodů předpokládat preferenci silniční dopravy, nedostatek kapacity směřuje k využití železniční dopravy.

2.5.2 Bude vybudován Plavební stupeň Děčín
I tato varianta má dvě subvarianty:
•

Bude vybudován plavební stupeň, ale nebude posílena železniční síť v SRN

•

Bude vybudován plavební stupeň a současně bude posílena železniční síť v SRN

Pokud bude vybudován Plavební stupeň Děčín, mohou vzniknout dvě situace podle vodních stavů. Při nízkých vodních stavech by plavba končila
v překladišti Děčín – Loubí a v přístavu Děčín – Rozbělesy. Každé ze jmenovaných míst má jinou vazbu na pozemní dopravu. Děčín – Loubí má dobrou
vazbu na železnici, ovšem ve směru na Lysou nad Labem, nikoliv na Prahu. Přístav Rozbělesy má dobré napojení na silniční síť. Jedná se o silnici I.
třídy I/13 s napojením na dálnici D8 u Žďárku nebo o silnici I. třídy I/62 s napojením na dálnici D8 v Ústí nad Labem, resp. v Trmicích.
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Je zřejmé, že takovýto počet variant a subvariant by celou studii zahltil některými balastními informacemi. Proto jsme zvolili určitou selekci
předpokladů a vypustili ty nejméně pravděpodobné subvarianty založené na neplánovaných investicích do železniční sítě ČR a SRN.

2.6

PROGNÓZA PŘEPRAVNÍHO OBJEMU PRO SLEDOVANÉ DOPRAVNÍ SMĚRY DO ROKU 2050 – ALOKACE NA VHODNÉ
DOPRAVNÍ CESTY

Prognóza vychází z kapitol 2.4 a 2.5., přičemž musíme brát v úvahu varianty prognózovaného vývoje. Tyto varianty mají, zejména nulová, zpětný vliv
na základní prognózu přepravy zboží (růst přepravy zboží nemůže překročit kapacitu dopravních sítí). Proto budeme posuzovat každou variantu zvlášť.

2.6.1 Nulová varianta
Nulová varianta nabízí dvě řešení: se zapojením vodní dopravní cesty v současném rozsahu a s vyšším zapojením vodní dopravní cesty na území
SRN.
2.6.1.1 Subvarianta s využitím vodní dopravní cesty na současné úrovni
Zásadní otázkou je výhledová dostatečnost silniční a železniční dopravní sítě, případně možnosti využití labské dopravní cesty. Musíme vycházet
z kapitoly 2.5.1.4., zejména z kapacitních možností železniční sítě SRN. Pokud vycházíme ze studie PLANCO Consulting s. r. o. a Spolkového úřadu
pro hydrologii, pak není možné uvažovat se zvýšením dopravního proudu přes Děčín o více než cca 10 % proti roku 2008. Jelikož nelze počítat s růstem
přepravy po vodě, musel by se veškerý nárůst odehrát po silnici.
K následujícím tabulkám 15 – 19 musíme podat výklad. Základnou pro výpočet je rok 2006 (100% celkový přepravní objem). Procentní podíly
přepravního objemu jsou odvozeny z dělby přepravních objemů v roce 2007 (graf č. 11).
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Tabulka 15

Požadované nárůsty přeprav po železnici a po silnici v % bez započtení kapacitního omezení železnice v obou variantách

sledované roky
železnice %
silnice %
voda %

2006
55,4
43
1,6

2008
57,1
44,3
1,55

2010
55,7
43,2
1,59

2012
56,8
44,1
1,56

2014
58,4
45,3
1,52

2016 2018 2020
60,7 63,2 65,8
47,1 49,1 51,0
1,46 1,4 1,35

železnice %
silnice %
voda %

55,4 57,1 55,7 56,8 56,7 57,9 59,1 60,3
43 44,3 43,2 44,1
44
45 45,9 46,8
1,6 1,55 1,59 1,56 1,56 1,53 1,5 1,47

Optimistická varianta
2022 2024 2026 2028
67,9 70,7 73,5 75,9
52,7 54,9 57,1 58,9
1,3 1,25 1,21 1,17
Pesimistická varianta
62,3 65,1 67,5 69,5
48,3 50,5 52,4
54
1,42 1,36 1,31 1,27

2030
77,9
60,5
1,14

2032 2034 2036 2038 2040
79,4 80,4 81,3 81,9 82,2
61,7 62,4 63,1 63,6 63,8
1,12 1,1 1,09 1,08 1,08

2042
82,3
63,9
1,08

2044
82,5
64,0
1,07

2046
82,6
64,1
1,07

2048
82,7
64,2
1,07

2050
82,8
64,3
1,07

70,9 72,3 73,3 74,1 74,9 75,7 76,4 76,9 77,4 77,9 78,2
55,1 56,1 56,9 57,5 58,1 58,8 59,3 59,7
60 60,4 60,7
1,25 1,23 1,21 1,2 1,18 1,17 1,16 1,15 1,15 1,14 1,13 Zdroj:

CityPlan

Pokud se vezme do úvahy kapacitní omezení železniční sítě v SRN umožňující nejvýše 10% nárůst, dojdeme k závěru, že většinu nárůstu přepravy
by musela převzít silniční doprava. Výhled by vypadal následovně:

Tabulka 16
sledované roky
železnice %
silnice %
voda %
železnice %
silnice %
voda %

Požadované nárůsty přeprav po železnici a po silnici v % při započtení kapacitního omezení železnice v SRN v obou variantách
Optimistická varianta
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
60,7 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9
47,1 51,4 55,9 59,8 64,6 69,7 73,9
1,46 1,4 1,35 1,3 1,25 1,21 1,17
Pesimistická varianta
55,4 57,1 55,7 56,8 56,7 57,9 59,1 60,3 60,9 60,9 60,9 60,9
43,0 44,3 43,2 44,1
44
45 45,9 46,8 49,7 54,7 59,0 62,6
1,6 1,55 1,59 1,56 1,52 1,46 1,4 1,35 1,3 1,25 1,21 1,17

2006
55,4
43,0
1,6

2008
57,1
44,3
1,55

2010
55,7
43,2
1,59

2012
56,8
44,1
1,56

2014
58,4
45,3
1,52

2030
60,9
77,5
1,14

2032 2034 2036 2038 2040
60,9 60,9 60,9 60,9 60,9
80,2 82,0 83,5 84,5 85,1
1,12 1,1 1,09 1,08 1,08

2042
60,9
85,3
1,08

2044
60,9
85,6
1,07

2046
60,9
85,9
1,07

2048
60,9
86,0
1,07

2050
60,9
86,1
1,07

60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9
65,1 67,4 69,2 70,7 72,2 73,6 74,7 75,6 76,5 77,4 78,0
1,14 1,12 1,1 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 Zdroj:

CityPlan
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K uspokojení přepravní poptávky by byl nutný nárůst přeprav po silnici v podstatě dvojnásobný. To ovšem není prakticky možné. Pokud nebereme
ohled na kapacitní možnosti silnice, bude dělba přepravní práce následující:
Graf 15 Dělba přepravních objemů v roce 2046 při splnění přepravní poptávky
Dělba přepravních výkonů v roce 2046 pesimistická
varianta

Dělba přepravních výkonů v roce 2046 optimistická
varianta

1%
1%
41%

44%

železnice %

silnice %

silnice %
voda %
58%

železnice %
voda %

55%

Zdroj: CityPlan

Nárůst přeprav po silnici o 100 % v roce 2046 proti roku 2008 by byl bezproblémový jen v tom případě, že by nedošlo k růstu IAD. To dost dobře není
možné, protože po dostavbě dálnic D8 a D3/R3 je očekávaný nárůst tranzitní dopravy SRN ↔ Rakousko i bez dodatečné zátěže. V každém případě
nedostatečná kapacita SOKP a úseku D8 před Prahou bude příčinou kongescí a tím i snížení spolehlivosti přepravy, horším důsledkem bude část
neuspokojené poptávky po přepravě. Zvýšení zátěže nákladní dopravou je reálné maximálně o 50 %. Zbytek poptávky po přepravě po silnici
zůstane neuspokojený. Výsledkem toho bude až 17 % neuspokojené poptávky v roce 2050.

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín „Aktualizace dopravní analýzy a studie proveditelnosti“
41

CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost

2.6.1.2 Subvarianta s vyšším využitím labské vodní dopravní cesty na území SRN
Stav popsaný v předcházející kapitole, to znamená vyčerpání kapacity pozemních komunikací, nastane někdy mezi lety 2026 – 2032, podle jedné, či
druhé varianty. Jediné přijatelné řešení je využití labské vodní cesty v úseku neomezeném nedostatečnou plavební hloubkou (zaručený ponor
na území SRN je 140 cm). Posledním přístavem směrem k ČR jsou Drážďany s dobrým napojením na železnici. Pro železniční dopravní cestu
Drážďany – Děčín – a dále do ČR jsme zjistili kapacitní rezervu cca 20 % - stav v roce 2008 (při předpokládaném růstu osobní dopravy). Jestliže
předpokládáme, že 10 % kapacity železniční sítě bude vyčerpáno tak jako tak (maximum limitované oblastí Porúří), pak pro úsek z Drážďan zbývá
k využití 10 % kapacity.
Využití této varianty by snížilo procento neuspokojené poptávky (stále při nárůstu silniční dopravy „jen“ o 50 % v roce 2050), ovšem za cenu
výrazného snížení přepravní rychlosti a zvýšení ceny za přepravu (cena za přepravu po železnici je nepřímo úměrná vzdálenosti + překládka navíc).
K uspokojení poptávky po přepravě by nejspíše tedy nedošlo, i při kongescích v silniční dopravě se všemi negativními důsledky.
Jestliže připustíme maximální růst přeprav po silnici o 50 %, pak bude vývoj přeprav vypadat následovně:

Tabulka 17
Sledované roky
železnice - var. optimistivká
železnice - var. pesimistická
silnice - var. optimistivká
silnice - var. pesimistická

2006
55,4
55,4
43,0
43,0

2008
57,1
57,1
44,3
44,3

2010
55,7
55,7
43,2
43,2

2012
56,8
56,8
44,1
44,1

2014
58,4
56,7
45,3
44,0

Reálné nárůsty přeprav po železnici a po silnici v %

2016
60,7
57,9
47,1
45,0

2018
60,9
59,1
51,4
45,9

2020
60,9
60,3
55,9
46,8

2022
60,9
60,9
59,8
49,7

2024
60,9
60,9
64,6
54,7

2026
60,9
60,9
66,5
59,0

2028
60,9
60,9
66,5
62,6

2030
60,9
60,9
66,5
65,1

2032
60,9
60,9
66,5
66,5

2034
60,9
60,9
66,5
66,5

2036
60,9
60,9
66,5
66,5

2038
60,9
60,9
66,5
66,5

2040
60,9
60,9
66,5
66,5

2042
60,9
60,9
66,5
66,5

2044
60,9
60,9
66,5
66,5

2046
60,9
60,9
66,5
66,5

2048
60,9
60,9
66,5
66,5

2050
60,9
60,9
66,5
66,5

Zdroj: CityPlan
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Graf 16 Vývoj přepravy v nulové variantě s respektováním kapacitních omezení sítí
Nulová varianta - přepravní toky
70
65

%

60
55

železnice - var. optimistická
železnice - var. pesimistická

50

silnice - var. optimistická

45

silnice - var. pesimistická

40

roky

Neuspokojená poptávka bude v roce 2046 činit:
•

U varianty optimistické cca 17 %

•

U varianty pesimistické cca 13 %
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2.6.2 Závěr k nulové variantě
Nulová varianta v obou subvariantách vede ke stavu, kdy nebude možné uspokojit poptávku po přepravě, a to ani za cenu kongescí v silniční i
železniční dopravě4 se všemi negativními doprovodnými jevy. V kapitole 2.3 jsme se zabývali vztahem HDP a přepravního objemu. Odvodili jsme, že
vývojová křivka přepravního objemu kopíruje, dokonce s určitým malým předstihem, vývojovou křivku HDP. Z logiky věci vyplývá i obrácený stav:
„Pokles přepravního objemu věští i pokles HDP“. Dojde-li k násilnému omezení dopravy (např. decoupling, internalizace externalit, vyčerpání
kapacity dopravní cesty), výsledek se negativně projeví na HDP.
K vyčerpání kapacity dopravní cesty by došlo v důsledku „nulové varianty“. Je známou skutečností, že naším největším obchodním partnerem je
SRN. Tok zboží ze severomořských přístavů vede téměř ze 100 % přes Děčín a D8. Složením dat z ročenky dopravy, statistické ročenky, sčítání
dopravy a výročních zpráv ČD a.s., resp. ČD Cargo a.s. lze odvodit, že přes Děčín a D8 prochází 30 % zahraničního obchodu ČR. Neuspokojení 13 %,
resp. 17 % přepravní poptávky bude mít za následek negativní vliv na HDP ve výši až 13 %*0,3 = 3,9 %. To znamená dosažení HDP až o 3,9 %
nižší oproti prognóze pro rok 2046. V podstatě se jedná o zpomalení růstu HDP po roce 2026. K popsanému stavu dojde vždy, rozdíly mezi
prognózami optimistická a pesimistická jsou jen v čase, kdy k tomu dojde.

2.6.3 Varianta s vybudovaným Plavebním stupněm Děčín
Pro budoucí rozvoj silniční a železniční sítě u nás a v SRN platí stejné předpoklady, jako jsou uvedené v kapitole 2.5.1 (nulová varianta). Až do
zprovoznění Plavebního stupně Děčín bude vývoj přepravy shodný s nulovou variantou. Zprovoznění Plavebního stupně by mělo nastat, podle této
studie, v průběhu roku 2016. Náběh přepravy zboží bude zákonitě postupný. K plnému využití vodní dopravní cesty dojde až po vyčerpání kapacity
silniční a železniční dopravy, tj. po roce 2018. Pro posouzení budoucích zátěží jsme zvolili optimistickou a pesimistickou variantu prognózovaného
vývoje přepravního objemu se zohledněním plavebních dnů se splavností do Střekova a dále a plavebních dnů s vykládkou a nakládkou v Děčíně.
Subvariantu s posílením železniční sítě ČR a SRN jsme vypustili jako nereálnou.

4

Výraz „kongesce“ se v železniční dopravě záměrně nepoužívá. Železničářský výraz je „nedodržení grafikonu“, i když důsledek = zpoždění dodávky je stejný.
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K již zmíněnému plnému zapojení vodní dopravní cesty dojde v letech 2018 – 2024 podle předpokládané vývojové křivky.
Pro další výpočty jsme použili obě metody podle dostupných podkladů. Jako základ jsme zvolili limity objasněné v kapitole 2.6.1.1 (Tabulka 17) se
snížením maxima silniční dopravy ze 150 % na 125 %. Předpokládáme totiž, že „neuspokojenou poptávku po přepravě“ převezme vodní doprava.

Tabulka 18
sledované roky
železnice - var. nulová
silnice - var. nulová
celkem

Reálné nárůsty přeprav po železnici a po silnici v %, započtení kapacitních omezení dopravní cesty – varianta optimistická
Reálné plnění přepravního požadavku [%] - varianta optimistická
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
55,4 57,1 55,7 56,8 58,4 60,7 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9
43,0 44,3 43,2 44,1 45,3 47,1 51,4 55,9 59,8 64,6 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5
98,4 101 98,9 101 104 108 112 117 121 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

Zdroj: CityPlan

Tabulka 19
sledované roky
železnice - var. nulová
silnice - var. nulová
celkem
Zdroj: CityPlan

Reálné nárůsty přeprav po železnici a po silnici v %, započtení kapacitních omezení dopravní cesty - varianta pesimistická
Reálné plnění přepravního požadavku [%] - varianta pesimistická
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
55,4 57,1 55,7 56,8 56,7 57,9 59,1 60,3 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9
43,0 44,3 43,2 44,1 44,0 45,0 45,9 46,8 49,7 54,7 59,0 62,6 65,1 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5
98,4 101 98,9 101 101 103 105 107 111 116 120 124 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

Rozdíly mezi variantami předpokládané poptávky po přepravě ve variantách „optimistická“ a „pesimistická“ (Tabulka 155 a Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů.8 a 19) a reálnými nárůsty přeprav po železnici a po silnici v % při započtení kapacitních omezení a snížením budoucí zátěže silniční dopravy ze
150 % na 125 % (Tabulka 18) představují poptávku, kterou lze uspokojit jedině vodní dopravou. Příslušné údaje jsou v následujících tabulkách:
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Tabulka 20

Neuspokojená přepravní poptávka [%] ve variantě "optimistická"

Neuspokojená přepravní poptávka [%] ve variantě "optimistická"
sledované roky
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
neuspokojená poptávka
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,0 2,0 5,3 9,6 13,2 16,0 17,8 19,3 20,4 21,0 21,2 21,5 21,8 21,9 22,0
Zdroj: CityPlan – rozdíl mezi tabulkami 15 a 18

Tabulka 21

Neuspokojená přepravní poptávka [%] ve variantě "pesimistická"

Neuspokojená přepravní poptávka [%] ve variantě "pesimistická"
sledované roky
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
neuspokojená poptávka
0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 3,0 4,8 6,3 7,8 9,3 10,4 11,3 12,2 13,1 13,7
Zdroj: CityPlan – rozdíl mezi tabulkami 15 a 19

Pro další práci je potřebné provést převod z procentních údajů na přepravní objem v tunách, respektive v tisících tun. V průběhu dalších analýz
dokážeme, že uvedený vývoj není dosažitelný výhradně po železnici a silnici.

Tabulka 22
Sledované roky
železnice - var. optimistická
železnice - var. pesimistická
silnice - var. optimistická
silnice - var. pesimistická
celkem optimistická
celkem pesimistická

Nulová varianta - přepravní tok Děčín (ČR) ↔ Sasko v milionech tun - realizovatelný přepravní objem – obě varianty

2006
11.79
11.79
9.15
9.15
20.94
20.94

2008
12.15
12.15
9.43
9.43
21.58
21.58

2010
11.85
11.85
9.20
9.20
21.05
21.05

2012
12.08
12.08
9.38
9.38
21.47
21.47

Realizovatelné zbožové toky v milionech t - nulová varianta
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032
12.42 12.92 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96
12.06 12.33 12.58 12.84 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96
9.65 10.03 10.94 11.90 12.73 13.76 14.16 14.16 14.16 14.16
9.36 9.57 9.77 9.97 10.59 11.65 12.55 13.33 13.85 14.16
22.07 22.95 23.89 24.86 25.68 26.72 27.11 27.11 27.11 27.11
21.42 21.90 22.34 22.81 23.54 24.61 25.51 26.29 26.81 27.11

2034
12.96
12.96
14.16
14.16
27.11
27.11

2036
12.96
12.96
14.16
14.16
27.11
27.11

2038
12.96
12.96
14.16
14.16
27.11
27.11

2040
12.96
12.96
14.16
14.16
27.11
27.11

2042
12.96
12.96
14.16
14.16
27.11
27.11

2044
12.96
12.96
14.16
14.16
27.11
27.11

2046
12.96
12.96
14.16
14.16
27.11
27.11

2048
12.96
12.96
14.16
14.16
27.11
27.11

2050
12.96
12.96
14.16
14.16
27.11
27.11

Zdroj: CityPlan – tabulka 17 a tabulky 11 a 12
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Tabulka 23
Sledované roky
optimistická varianta
pesimistická varianta

Nulová varianta - přepravní tok Děčín (ČR) ↔ Sasko v milionech tun - požadovaný přepravní objem – obě varianty
Přepravní požedavek v milionech t - nulová varianta
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
21 22,3 20,9 21,7
23 24,9 26,9 29,1 31,1 33,6 35,5 36,6 37,6 38,3 38,8 39,2 39,5 39,6 39,7 39,8 39,9 39,9 39,9
21 22,3 20,9 21,7 21,7 22,6 23,6 24,5 26,1 28,5 30,6 32,5 33,8 34,9 35,3 35,7 36,1 36,5 36,8 37,1 37,3 37,6 37,7

Zdroj: CityPlan – tabulka 15 a 22

Tabulka 2223 představuje požadavek na přepravní objem bez ohledu na kapacitu dopravní cesty. Již dříve jsme zdůvodnili, že se jedná o
nerealizovatelné hodnoty z důvodu nedostatečné kapacity silniční a železniční sítě. K reálnému splnění je tedy nutné využít vodní dopravní cestu.
Pokud vycházíme z reálných možností silniční a železniční dopravní sítě a možnosti vodní dopravy, dojdeme k následujícím tokům zboží – viz
následující tabulka. Pokud dále zanedbáme omezení plavby v úseku Boletice – Střekov, obdržíme zbožové toky plně uspokojující předpokládanou
poptávku. V následující tabulce 24 je započítán současný přepravní objem vodní dopravy bez ohledu na stát registrace plavidel. Následující tabulka
představuje stav, který by nastal v případě, že vodní dopravní cesta nebude nijak omezená.

Tabulka 24

Sledované roky
železnice
silnice
voda

2006
11,79
9,20
0,67

železnice
11,79
silnice
9,15
voda
0,67
Zdroj: CityPlan – tabulky 22 a 23

Tok zboží Děčín (ČR) ↔ Sasko v milionech tun - přepravní objemy – prognóza přepravních objemů

Požadované přepravní objemy v relaci Děčín ↔ Sasko, požadavek na vodní cestu v milionech tun
optimistická varianta
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040
12,15 11,85 12,08 12,42 12,92 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96
9,43 9,36 9,57 9,77 9,97 10,59 11,65 12,55 13,33 13,85 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16
0,67 0,67 0,67 0,67 2,20 3,37 4,65 5,82 7,37 8,86 10,03 11,01 11,77 12,26 12,66 12,96 13,11
pesimistická varianta
12,15 11,85 12,08 12,06 12,33 12,58 12,84 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96
9,43 9,20 9,38 9,36 9,57 9,77 9,97 10,59 11,65 12,55 13,33 13,85 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16
0,67 0,67 0,67 0,67 1,01 1,50 2,03 2,93 4,31 5,56 6,71 7,52 8,25 8,74 9,15 9,55 9,96

2042
12,96
14,16
13,17

2044
12,96
14,16
13,26

2046
12,96
14,16
13,33

2048
12,96
14,16
13,38

2050
12,96
14,16
13,40

12,96 12,96 12,96 12,96 12,96
14,16 14,16 14,16 14,16 14,16
10,26 10,50 10,75 10,99 11,15

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín „Aktualizace dopravní analýzy a studie proveditelnosti“
47

CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost

V následujících kapitolách dokážeme, že takovýto požadavek na vodní dopravu není zcela splnitelný. To znamená, že i s Plavebním stupněm Děčín
nelze zcela uspokojit veškerou přepravní poptávku.
Graf 17 Dělba přepravních objemů ČR – Sasko – obě varianty – úplný přepravní požadavek
Dělba přepravních objemů v roce 2046 - varianta
optimistická

33%

33%

34%

železnice

Dělba přepravních objemů v roce 2046 - varianta
pesimistická
28%

35%

37%

železnice

silnice

silnice

voda

voda

Zdroj: CityPlan – tabulka 24

Musíme upozornit, že se nejedná o přesun nákladu z železnice a silnice na vodní dopravu. Jedná se transport nákladu, který nelze po
železnici a silnici přepravit z důvodu vyčerpání kapacity (pro železničáře propustnosti) dopravní cesty.
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Zapojení vodní dopravní cesty do přepravního procesu se může zdát příliš vysoké. Kapacitní posouzení tuto obavu vyvrací. Praktická dopravní
kapacita vodní cesty regulovaného úseku dolního Labe při průměrné rychlosti plavby 4,5 km/hod. a předpokládané hustotě lodí v plavebním provozu 0,4
lodí/km a nosnosti lodě 900 t při obousměrné plavbě ve směru (v jednom směru) proti proudu je:
.

K = 0,5 x 900 x 18922 = 8,5 mil.t/rok → 17,0 mil. t ročně v obou směrech

Tato hodnota praktické dopravní výkonnosti je rozhodující pro využití vodní dopravy v zahraniční přepravě zboží do/z České republiky, neboť je
stanovena pro kapacitně nejužší místo na labské vodní cestě. Nově vybudovaná plavební komora Plavebního stupně Děčín o užitečných rozměrech 200 x
24 m má dopravní kapacitu nesrovnatelně větší. Kanalizovaný úsek Mělník – Ústí nad Labem (Střekov) o délce cca 69 km je opatřen jednolodními
a vícelodními plavebními komorami umístěnými vedle sebe o minimálních užitečných rozměrech 85 x 11 m a 155 x 22 m. Tato vodní cesta umožní při
dobrých provozních podmínkách celodenní plavební provoz plavidel o ponoru do 2,10 m a nosnosti 1.100 tun. Mosty křižující tuto vodní cestu mají
podjezdnou výšku min. 7,0 m, umožňující plavbu plavidel naložených kontejnery ve třech vrstvách.
Praktická dopravní kapacita vodní cesty kanalizovaného úseku dolního Labe je přibližně 1,5 násobku kapacity středního Labe, tj. cca 42 mil.t/rok“5.
Kapacitu si můžeme ověřit i následující úvahou. Pokud budeme předpokládat 16 hod denně plavby, rozestup plavidel 1 hodinu a 345 plavebních dnů
v roce a průměrné vytížení 900 t, pak kapacita v jednom směru je:
345x16x900 = minimálně 4,968 mil.t v jednom směru, v obou směrech tedy 9,936 mil.t
Kapacita vodní cesty teoreticky může splnit všechny přepravní požadavky na českém úseku. Na německém úseku před Hamburkem, podle údajů
Spolkového úřadu pro hydrologii, je vytížená na 39 % plné kapacity při zátěži, která bude dosažená v roce 2015 s předpokládanou rezervou 10,4 mil tun
ročně. Na německém úseku není kapacitní problém.

5

ČVUT – FD + CityPlan: Expertní studie „ Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem — státní hranice ČR/SRN — Plavební stupeň Děčín. Zbožové
proudy a dopravní koridory mezi Českou
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2.7

PŘEVEDENÍ ZBOŽOVÝCH TOKŮ NA POČTY DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Pro převod zbožových proudů na dopravní prostředky je možné použít dvě metody:
•

Použít současného vytížení dopravních prostředků. Budeme-li vycházet z předpokladu, že vytížení se nebude výrazně měnit v čase (není
k tomu důvod, vytížení je závislé na skladbě zbožového proudu, nikoliv na přání dopravce), pak je převod snadný.

•

Použít počty vozidel a vlaků z výchozího roku a navýšit je v poměru růstu objemu přepravy. Předpoklad o vytížení je stejný jako o prvního bodu.

2.7.1 Nulová varianta – obě subvarianty
Obě subvarianty vycházejí z „reálné“ zohledňující kapacitní možnosti silniční a železniční sítě.
2.7.1.1 Silniční doprava
Pro převod zbožového proudu na vozidla jsme použili druhou z popsaných metod (už proto, že zbožový proud jsme odvodili z právě z toku vozidel).
Výchozí hodnoty z přeshraničního sčítání dopravy jsou jednodenním snímkem, což vysvětluje rozdílná čísla pro dovoz a vývoz. Jsme přesvědčení, že
v ročním průměru se toky vyrovnávají, v tom smyslu jsme vstupní data upravili (vozidla N 3 jsou nákladní auta a soupravy s celkovou hmotností nad 12t, tj.
s nosností od 7,5t do 24t).
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Tabulka 25

Výhledové roční počty vozidel kat. N 3 podle obou subvariant

Počty TNV/rok v tisících v obou směrech - obě varinty
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
2351 2422 2363 2410 2478 2577 2809 3056 3269 3533 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
2351 2422 2363 2410 2405 2459 2508 2560 2719 2993 3223 3424 3558 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 Zdroj:
CityPlan – na základě předchozích kapitol
sledované roky
optimistická varianta
pesimistická varianta

Rozdíl mezi oběma subvariantami se projevuje jen mezi roky 2012 – 2032. Zapojení labské vodní cesty v úseku Drážďany – Hamburk umožňuje
odstranit kritický stav, který by nastal po roce 2026.
2.7.1.2 Železniční doprava
Pro výpočet použijeme stejné předpoklady jako pro silniční dopravu. Výchozí hodnoty jsou následující:

Tabulka 26

Roční počty nákladních vlaků v Děčíně

Roční počty vlaků překračující hranice v Děčíně v roce 2007
dovoz
tranzit do ČR celkem
vývoz
tranzit z ČR celkem
4 105
1 078
5 183
4 318
1 025
5 343
Zdroj: FD ČVUT + CityPlan: Expertní studie „ Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem — státní hranice ČR/SRN — Plavební stupeň Děčín.
Zbožové proudy a dopravní koridory mezi Českou republikou a Evropou

Další výpočet vychází z předpokladu, že porostou počty tranzitujících vlaků (průvozy). Rozdílné počty vlaků v obou směrech jsou možné, protože vlak
je možné v místě příjmu dodávky rozpustit a přestavět, nebo využít ve vnitrostátní přepravě (DB Cargo). Výhledové počty vlaků jsou následující:

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín „Aktualizace dopravní analýzy a studie proveditelnosti“
51

CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost

Tabulka 27
sledované roky
optimistická varianta
pesimistická varianta

Výhledové roční počty nákladních vlaků v Děčíně v tisících – obě varianty

Počty nákladních vlaků/rok v tisících v obou směrech - obě varinty
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
10,20 10,52 10,26 10,46 10,76 11,19 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22
10,20 10,52 10,26 10,46 10,44 10,68 10,89 11,12 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22

Zdroj: CityPlan – na základě předchozích kapitol

Zpracovatelé předpokládají, že se toky vlaků v obou směrech vyrovnají v okamžiku dosažení maximální propustnosti

(kapacity) tratě Znovu

upozorňujeme, že limitující je propustnost tratí v SRN).
2.7.1.3 Vodní doprava
Za prvé se musíme zabývat současným stavem, zejména kapacitou vodní cesty a jejím využitím. Teoretická kapacita je omezené počtem plavebních
dní a využitelnou nosností v těchto dnech. Skutečné využití pak závisí na poptávce v plavebních dnech. Jelikož zatím nedošlo k vyčerpání železniční a
silniční dopravní sítě, nejsou přepravci nuceni využívat vodní cestu za všech okolností. Jediným faktorem je nižší cena proti silniční dopravě a při
příznivých plavebních podmínkách i vyšší spolehlivost.
Převod dopravního objemu na počet plavidel je nejvíce problematický. Ani jednu z variant použitých v předcházejících kapitolách nelze čistým
způsobem použít. Jednak není znám výchozí údaj o počtech plavidel, ani vytížení. Vytížení se totiž mění podle vodních stavů a tím s ponorem lodí.
Pro SRN platí následující:
„Plavební podmínky, které budou, podle vládního memoranda mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, zabezpečeny do roku 2010
na německém úseku Labe mezi státní hranicí SRN/ČR a Magdeburkem jsou:
- minimální ponor plavidla 140 cm o nosnosti 600 tun po dobu 345 dní v průměrném roce
- ponor plavidla 220 cm o nosnosti 1.200 tun po dobu 180 dní v průměrném roce
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Pro výpočet praktické dopravní kapacity regulovaného úseku vodní cesty dolního Labe zprůměrujeme výše uvedené údaje na hodnotu ponoru 180
cm a odpovídající nosnost plavidla na cca 900 tun“6.
Je zřejmé, že rok 2010 je nesplnitelný pro ČR, údaje z česko – německého memoranda se pro ČR vztahují k době, kdy budou zlepšeny plavební
podmínky na dolním Labi. Musíme vzít v úvahu, že za posledních 7 let byl průměrný počet plavebně příznivých (umožňujících ponor 140 cm a více) dnů
203. Navíc je nosnost 1 200t po dobu 180 dnů v roce asi nadsazená, domníváme se, že bude lepší počítat s průměrnou nosností 1 000t po dobu 180
dní v roce. Současná průměrná tonáž v plavebních dnech roce bude cca 800t. Tonáž při maximálním povoleném ponoru vyžaduje vysvětlení. Snem
dopravců na vodní dopravní cestě a na železnici je plné vytížení. Splnění tohoto snu by vyžadovalo odmítat všechny poptávky na přepravu s
„nedostatečnou“ specifickou hmotností, včetně kontejnerů. Na druhou stranu celá Evropa směřuje k přechodu od přepravy nezpracovaných surovin
k přepravě výrobků s vysokou přidanou hodnotou (nízkou brutto specifickou hmotností). Přitom jen současný tok kontejnerů představuje 5 – 7 vlaků
denně + nezjistitelný počet TNV (nosičů kontejnerů). Podle přestav rejdařů a námořních přístavů by se obrat kontejnerů měl minimálně zdvojnásobit
(obdobný cíl má i EU). Přitom 1 vlak odpovídá jedné lodi. Proto uvažujeme s tonáží 1000/800t.
Z předchozího vychází následující propočet: 343 500/800 → 429 plavidel/rok v obou směrech, neboli 2 plavidla denně v plavebně příznivých
dnech. Tento počet plavidel, zejména denní, se sice může v jednotlivých letech a dnech měnit podle stavů vody a poptávky po přepravě, tedy
nepředvídatelnými faktory, ale s jako průměrným číslem s ním lze pracovat po celé návrhové období.
V předcházejícím údaji chybí plavidla registrovaná v zahraničí. Podle vlastního průzkumu a starších údajů se jedná přepravu chemických surovin a
hnojiv. Jelikož se jedná o silně korosivní komoditu, jsou využívány starší lodě před vyřazením s nosností 700 – 900t. Přeprava se odehrává v převážné
většině v jarních a podzimních měsících, tedy v období cca 120 dní v roce. Další komoditou přepravovanou zahraničními plavidly v obdobném ročním

6

ČVUT – FD + CityPlan: Expertní studie „ Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem — státní hranice ČR/SRN — Plavební stupeň Děčín.

Zbožové proudy a dopravní koridory mezi Českou republikou a Evropou – kapitola 4.4.1.2
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období je obilí. Při průměrné nakládce 800t to odpovídá 192 000t za rok, 240-ti plavidlům za rok a v přepravní sezóně dvěma plavidlům denně
v obou směrech.
Celkový přepravní výkon na dolním Labi je 535 500t a 669 plavidel ročně v obou směrech. Denní průměr v plavebních dnech je potom 3
plavidla v obou směrech.

2.7.2 Varianta se zprovozněným plavebním stupněm Děčín
Ani zprovoznění plavebního stupně Děčín nezajistí plavbu do Střekova a dále po všechny dny v roce. Pro období nízkých vodních stavů bude muset
být plavba ukončena buď na překladišti Děčín Loubí, nebo v přístavu Rozbělesy. Proto jsme předřadili v analýze vodní dopravu ostatním dopravním
módům.
2.7.2.1 Vodní doprava
Zaprvé jsme se zabývali počty plavidel proplouvajícími plavební komorou Děčín bez ohledu, zda v Děčíně končí, či pokračují dále do Čech.
2.7.2.1.1 Odvození roční varianty přepravní poptávky
Pro stanovení počtů plavidel vycházíme z průměrného vytížení 900t/plavidlo a počtu plavebních dnů v roce 345. Dále předpokládáme zajištěnou
splavnost minimálně po přístav Rozbělesy po všech 345 dnů v roce. Propočet jsme provedli pro varianty „optimistická“ a „pesimistická“. Dále jsme vzali
v úvahu následující faktory:
•

Existuje roční variace poptávky po přepravě některých komodit (zejména obilí vývoz, hnojiva a suroviny pro výrobu hnojiv).

•

V Děčíně je limitovaná kapacita vykládky a nakládky a to na 3 plavidla denně v Děčíně Loubí a 3 v přístavu Rozbělesy při vytížení
600t/plavidlo. Vykládka v Rozbělesích je podmíněná doplněním přístavní mechanizace. Samo překladiště Loubí (obě hrany) má vyšší
kapacitu, kdyby nebyly problémy s navazující pozemní dopravou. Trasa pro silniční dopravu vede v Děčíně přes náměstí a nepovažujeme ji
tudíž za vhodnou (masivní průjezd kamionů – až 200 denně by rychle vedl k zákazu průjezdu vozidel nad 12t ze strany města). Ani železniční
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trasa není příliš vyhovující (viz. kapitolu 2.5.1.1). Vlečka vyžaduje v jednom směru „sunutí“, odjezd ze žst. Děčín Východ je, bez složitého
posunu, možný je ve směru na Mělník atd. (účelem této studie není analýza železniční technologie).
Zaprvé se budeme věnovat roční variaci. O komoditách hnojiva a suroviny na jejich výrobu jsme již psali v kapitole 2.7.1.3. Druhou komoditou jsou
potraviny, konkrétně obilí vývoz. Největší komoditou dovozní je sója a sójové výlisky. Jedná o dovoz převážně z USA, který probíhá kontinuálně. Vývoz
obilovin se soustřeďuje do podzimního období, kdy bývají plavební podmínky lepší. Ovšem celkový vývoz „komodity potraviny“ představuje jen 2,2%7
celkového vývozu do SRN (v Kč). Pokud budeme přepokládat, že polovina tohoto poměrného množství (v tunách) se dopravuje po Labi, pak by se
jednalo o cca 124 tis. t. To není pravděpodobné, lze předpokládat, že se jedná o nižší číslo. To potvrzuje resortní statistika MD, která uvádí 87,6 tis. t
(rok 2007). Tato přeprava se odehrává od října do prosince a představuje, při vytížení průměrně 1000t/plavidlo 88 plavidel za rok, 26 plavidel
v přepravním měsíci, nebo-li Ø 1 plavidlo denně při vývozu.
2.7.2.1.2 Počty plavidel a přepravní objemy
Plavba mezi Boleticemi a Střekovem bude i po zprovoznění Plavebního stupně Děčín omezená nízkými vodními stavy. Není možné předem určit ve
kterém čase k nízkým vodním stavům dojde, ani zda se bude jednat o spojitý časový úsek, nebo několik období v roce. Jediné možné řešení je využití
průměrných údajů. Vycházeli jsme z průměrného počtu plavebních dnů pro úsek Děčín - Střekov.

Tabulka 28

Počty plavebních dnů v letech 2001 – 2007

Přehled plavebních dnů v jednotlivých letech
sledované roky
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet plavebních dnů
247 284 122
146 232 208 182
výpadek plavby dnů
98
61 223
199 113 137 163
Zdroj: Povodí Labe sp.

7

Ročenka zahraničního obchodu
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Průměrný výpadek plavby byl 142 dní v roce z 345 plavebních dní. Při realizaci „vlnování“ je možné počítat s výpadkem „jen“ 122 dní. To znamená,
že 35% ročního objemu bude nutné, ve dnech s nedostatečnou plavební hloubkou, přeložit v překladišti Loubí na železnici, nebo na silnici a z části i na
železnici v přístavu Rozbělesy. S překládkou na železnici v přístavu Rozbělesy pro již tak vysoké čerpání kapacity tratě 090 lze teoreticky počítat jen ve
výši odvozené v kapitole 2.6.1.2, prakticky nelze, protože přístav nemá vlečku. Pro využití železnice platí následující tvrzení: Trať 090 v úseku Kralupy –
Praha nemá nijak velkou rezervu propustnosti (min. 10% vyčerpá přeshraniční doprava se kterou již počítáme, zbývá cca 10%. Kapacitní problém byl i
potvrzen ČD Cargo). Trať 070 (Všetaty – Praha) je jednokolejná a v nevalném stavu. Ergo: slušnou kapacitní rezervu má trať 072, ale do Kolína a potom
dál na východ a jihovýchod. Jediný další volnější směr představuje trať na Litvínov – Kadaň – Cheb, což není příliš požadovaný směr pro relace z a do
Saska.
Pokud vezmeme v úvahu, že po dobu 122 dnů v průměrném roce je možné vyložit a naložit maximálně jen 6 plavidel denně, pak musíme snížit
celkové roční počty plavidel a též příslušně upravit přepravní objem (v těchto dnech bude vytížení jen 600t). Plný výkon vodní dopravní cesty (průměrné
vytížení 1000t) počítáme po dobu 345-122 = 223 dní v běžném roce při počtu plavidel 16 denně. Při plném využití vodní dopravní cesty předpokládáme
úplné pokrytí denní poptávky po přepravě Děčín ↔ SRN. Maximální roční počet plavidel je 223*16 + 122*6 = 4 300/rok. Uvedené omezení limituje i
zbožový tok.

Tabulka 29

Roční počty plavidel v úseku Hřensko – plavební stupeň Děčín – obě varianty

Počty plavidel/rok v tisících v obou směrech - obě varinty
sledované roky
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
optimistická varianta
978 978 978 978 978 1956 4177 5966 7050 7770 8355 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600
pesimistická varianta
978 978 978 978 978 1474 2185 2963 4272 6298 8117 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600
Zdroj: CityPlan – přepočet z tabulky 23

Z důvodu výše uvedených skutečností uvažujeme rozdělení zbožového proudu mezi vývoz a dovoz 1:1. Zásadní problém spočívá v tom, že nelze
pracovat s ročními čísly, neboť se jedná o sezónní výkyvy. Mimo to počítáme s „vlnováním“ prováděným cca 1x za 14 dní, které zvýší počet plavebních
dnů v průměru o 10 za rok, vzhledem k možnosti konvojové plavby „na vlně“ bude praktický výsledek odpovídat 20 plavebním dnům navíc. To znamená,
že průměrný počet dnů bez plavby v úseku Děčín – Střekov bude odpovídat 122. Ve svém důsledku ta znamená, že musíme vyčíslit denní přepravní
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objem přepravovaný po vodní dopravní cestě. Přírůstky vlaků a TNV ve dnech s nedostatečnou plavební hloubkou je, při vytížení vlaku 500t8, respektive
600 (lodní náklad) a TNV 18t9. V propočtu musíme brát v úvahu maximální kapacitu překládky, která činí jen 3x600t pro obě překládky (Loubí →
železnice, Rozbělesy → silnice). Do vyčerpání kapacity silniční a železniční sítě se dále uplatní roční variace poptávky po vodní dopravě. Po vyčerpání
kapacity silniční a železniční sítě v hlavním přepravním směru (dálnice D8 + SOKP a železnice na území SRN) vliv roční variace poptávky po přepravě
komodit „chemie“ a „obiloviny“ zeslábne až zmizí. Jelikož tímto postupem nelze poptávku po přepravě zcela uspokojit, je rozdělení na varianty
bezpředmětné.

Tabulka 30
sledované roky
obě varianty

Přírůstky vlaků a TNV ve směru do vnitrozemí – obě varianty

Denní počty TNV z přístavu Rozbělesy a vlaků z přístavu Loubí ve dnech s nedostatečnou plavební hlopubkou (122 dní v roce)
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
vlaky
0
0
0
0
0
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TNV
0
0
0
0
33
67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Zdroj: CityPlan

V daném případě se jedná o denní hodnoty pro ten, či onen rok. K ročním přírůstkům se dostaneme vynásobením denního přírůstku a počtu dnů
s nedostatečnou plavební hloubkou. V tabelární podobě je to uvedeno v následujících dvou podkapitolách.
2.7.2.2 Železniční doprava
Vzhledem ke značnému kapacitnímu vytížení všech tří dopravních módů a známé cenové politice DB Cargo (ceny za přepravu účtované na tratích
souběžných s vodní cestou jsou nižší než na zbytku sítě) předpokládáme maximální využití železniční dopravy tj. na stejné úrovni jako nulové varianty
(varianta 2.6.1.1). Údaje se týkají tratě 090 Děčín – Praha. Tratí 072 Děčín východ – Nymburk – Kolín se budeme zabývat v souvislosti s nízkými
vodními stavy (vykládka a nakládka v Děčíně – Loubí). Rozdíly mezi nulovou variantou a variantou s plavebním stupněm se neprojeví na trati 090.

8

Výroční zpráva ČD as. za rok 2007

9

Z možných 24t plného vytížení
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Výhledové roční počty nákladních vlaků jsou uvedeny pro Děčín hl.n v tabulce 27 a pro Děčín - východ v tabulce 30. Pro denní počty platí následující
tabulka:
Výhledové denní počty nákladních vlaků v Děčíně – oba směry

Tabulka 31
sledované roky

Denní počty nákladních vlaků v obou směrech - obě varinty v období omezení plavby
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

optimistická varianta
Děčín
28
29
28
29
pesimistická varianta
28
29
28
29
hl.n
optimistická varianta
Děčín
0
0
0
0
pesimistická varianta
0
0
0
0
vých.
optimistická varianta celkem
28
29
28
29
pesimistická varianta celkem
28
29
28
29
Zdroj: CityPlan – na základě předchozích kapitol

29
29
0
0
29
29

31
29
2
2
33
31

31
30
4
4
35
34

31
30
6
6
37
36

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

31
31
6
6
37
37

Vzhledem ke kapacitnímu omezení překladiště Loubí je počet vlaků omezený. Jedná se tedy celkem o 3 páry vlaků za den. V kapitole 2.5.1.2 je
posouzení možností železniční sítě. Nedostatečná volná kapacita tratě 090 umožňuje, v horizontu roku 2046, zvýšení počtu nákladních vlaků v jednom
směru o 2 - 3. Z toho vyplývá, že nárůsty se musí odehrát na trati 072. Toto konstatování platí pro variantu „optimistická“ i variantu „pesimistická“.
Nárůsty ovšem platí jen pro dny s nedostatečnou plavení hloubkou v úseku Děčín – Střekov (v průměru 122 dní v roce). Výhledové počty nárůstu vlaků
na trati 072 (páry vlaků) jsou následující:

Tabulka 32

Výhledové nárůsty nákladních vlaků v jenom směru na trati 072 z titulu omezené splavnosti

Nárůst počtu vlaků va trati 072 (pro obě varianty shodné) - jen 122 dní v roce (páry vlaků)
sledované roky
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
denní nárůst
0
0
0
0
0
2
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
roční nárůst
0
0
0
0
0 244 488 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732
Zdroj: CityPlan – kapitola tabulka 31

Celkové roční nárůsty vlaků odjíždějících z obou nádraží v Děčíně no vnitrozemí ČR jsou následující jsou následující:
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Tabulka 33
sledované roky
optimistická varianta
pesimistická varianta
Zdroj: CityPlan

Roční nárůsty počtu vlaků - jeden směr - Děčín – obě nádraží - obě varianty

Celkové roční nárůsty počtu vlaků odjíždějících a přijíždějících z a do Děčína - obě nádraží
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034
-1
0
-1
0
0 11,43 12,19 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92
-1
0
-1
0
0 10,92 11,86 12,82 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92

(proti roku 2008) v tisících
2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92
12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92

2.7.2.3 Silniční doprava
Pro počty TNV v silniční dopravě platí složitější vztah. Na jedné straně se jedná o snížení předpokládaných počtů v hlavní relaci D8 ↔ A17, na druhé
o nárůst TNV v relaci Děčín ↔ D8 při nízkých vodních stavech. Jako první se budeme zabývat relací D8 ↔ A17. Pokud vezmeme v úvahu přepravní
požadavek z prognózy a dále kapacitní omezené železnice, obdržíme požadavek na silniční dopravu v nulové variantě. Upozorňujeme, že téměř 100%
nárůst je těžko splnitelný a došlo by k přenosu části zátěže na hraniční přechody Rozvadiv, Hora sv. Kateřiny a Jiříkov. Jako výchozí použijeme tabulky
16 a 25.

Tabulka 34

Výhledové teoretické roční počty TNV

Počty TNV/rok v tisících v obou směrech - obě varinty požedavek na přepravu bez vodní dopravy a se započítáním kapacity železnice
sledované roky
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
optimistická varianta 2351 2422 2363 2410 2478 2577 2809 3114 3333 3606 3828 3985 4116 4217 4283 4337 4377 4398 4405 4418 4427 4433 4437
pesimistická varianta 2351 2422 2363 2410 2444 2500 2551 2605 2768 3050 3286 3492 3631 3746 3811 3866 3920 3975 4015 4048 4080 4113 4135
Zdroj: CityPlan – na základě tabulek 16 a 25

Pokud požijeme reálný růst počtu TNV a zapojíme lodní dopravu a připočteme tok TNV ve dnech s nestatečnou plavební hloubku dostaneme jinou
tabulku (K údajům z tabulky 38 pro úsek Trmice – Praha je nutné připočítat tok TNV (tabulka 32) z přístavu Děčín – Rozbělesy (špičkově 100 TNV
denně podobu 122 dní, celkem 12,2 tis./rok v obou směrech):
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:

Tabulka 35

Výhledové praktické roční počty TNV při realizovaném plavebním stupni

Počty TNV/rok v tisících v obou směrech - obě varinty požedavek na přepravu se započítáním vodní dopravy a se započítáním kapacity železnice i silnice
sledované roky
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
optimistická varianta 2351 2422 2363 2410 2478 2585 2825 3081 3293 3558 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660
pesimistická varianta 2351 2422 2363 2410 2444 2467 2525 2585 2743 3018 3247 3448 3583 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660
Zdroj: CityPlan – na základě tabulek 16 a 30

Tok TNV z přístavu Rozbělesy na dálnici D8 jsme spočítali na „dopravním modelu ČR“. Výpočet byl provedený na základě tabulky 32 (obě varianty
jsou shodné) ve dvou časových horizontech (2030 a 2040). Jelikož dopravní model je kalibrovaný na aktualizovanou dopravní prognózu do roku 2040,
nebylo možné provést výpočet pro časový horizont 2046, rozdíly mezi roky 2040 a 2046 však nejsou výrazné. Výpočty slouží k enviromentálnímu
posouzení vlivu přidané zátěže silniční dopravy ve dnech s nedostatečnou plavební hloubkou v úseku Labe Boletice – Střekov. Výpočty mají grafickou
podobu a jsou náplní příloh 1 – 6.
2.7.2.4 Celkové toky zboží ve všech dopravních módech
Následující dvě tabulky jsme připojili jen pro ilustraci rozložení zbožových toků při zprovoznění Plavebního stupně Děčín. Údaje v tabulkách reflektují
všechna omezení uvedená v předcházejících kapitolách.
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Tabulka 36

Vývoz a dovoz Děčín (ČR) ↔ Sasko v milionech tun - reálné přepravní objemy – obě varianty

Realizovatelné přepravní objemy v relaci Děčín ↔ Sasko v milionech tun - obě varíanty
optimistická varianta
Sledované roky
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038
železnice
11,79 12,15 11,85 12,08 12,42 12,92 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96
silnice
9,20 9,43 9,36 9,57 9,77 9,97 10,59 11,65 12,55 13,33 13,85 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16
voda
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 2,20 3,81 5,09 6,26 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
celkem
21,66 22,25 21,88 22,33 22,86 25,09 27,35 29,70 31,76 32,62 33,14 33,44 33,44 33,44 33,44 33,44 33,44
pesimistická varianta
železnice
11,79 12,15 11,85 12,08 12,06 12,33 12,58 12,84 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96
silnice
9,15 9,43 9,20 9,38 9,36 9,57 9,77 9,97 10,59 11,65 12,55 13,33 13,85 14,16 14,16 14,16 14,16
voda
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 1,01 1,50 2,03 3,37 4,75 6,00 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
celkem
21,61 22,25 21,72 22,14 22,09 22,91 23,84 24,84 26,91 29,37 31,51 32,62 33,14 33,44 33,44 33,44 33,44
Zdroj: CityPlan – na základě předchozích kapitol

2040
12,96
14,16
6,33
33,44

2042
12,96
14,16
6,33
33,44

2044
12,96
14,16
6,33
33,44

2046
12,96
14,16
6,33
33,44

2048
12,96
14,16
6,33
33,45

2050
12,96
14,16
6,33
33,45

12,96
14,16
6,33
33,44

12,96
14,16
6,33
33,44

12,96
14,16
6,33
33,44

12,96
14,16
6,33
33,44

12,96
14,16
6,33
33,44

12,96
14,16
6,33
33,44

Z tabulky je zřejmé, růst přepravního objemu ve variantě „optimistická“ se zastaví v roce 2028 a ve variantě „pesimistická“ v roce 2032. Projevuje se
nedostatek plavební hlouby v úseku Boletice Střekov v průměrně 122 dní v roce.

2.8

POROVNÁNÍ NULOVÉ VARIANTY A VARIANTY SE ZPROVOZNĚNÝM PLAVEBNÍM STUPNĚM DĚČÍN

2.8.1 Úvod ke kapitole 2.8
Následující text a tabulky jsou shrnutím podstatných údajů z kapitoly 2.7. Jedná se o dopady plavebního stupně na dopravní zátěže silniční dopravy a
předpokládané ekonomické přínosy včetně přínosu malé vodní elektrárny a úspory pohonných hmot. Je však vážné nebezpečí chybné interpretace,
zejména v pojmu snížení TNV na dálnici D8. Pojem snížení není úplně namístě, lepší výraz, i když krkolomný, by byl „nezvýšení“.
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Jednoznačně pozitivní efekty jsou dva. Jedním je snížení počtu TNV na dálnicích D8 a A17. Tento efekt není jen přínosem pro ČR, ale i pro
Německo. Druhým a dle nás zásadním, je odstranění disproporce mezi přepravními možnostmi silniční a železniční dopravy a předpokládanou
poptávkou generovanou růstem HDP.

2.8.2 Posouzení úbytku TNV
Posouzení jsme provedli pro variantu „optimistická“ a variantu „pesimistická“. Výpočet jsme provedli pro případ náhrady lodí TNV. Pro výpočet jsme
uvažovali průměrné vytížení lodí 685t a vytížení TNV 7,5t (údaj vytížení na 7,5t je převzat od ČESMAD BOHEMIA). Při posuzování jsme brali v úvahu i
očekávané nízké vodní stavy ovlivňující plavbu v úseku Boletice – Střekov. Započítali jsme i vyšší zapojení překladiště Děčín – Loubí s vazbou na
železniční dopravu při nízkých vodních stanech.

Tabulka 37
sledované roky
vliv plavebního stupně
vliv nízkého vodního stavu
rozdíl = pokles počtu TNV

Roční úbytek TNV v tisících na D8 a A17 se započtením vlivu nízkých vodních stavů - var. "optimistická" - oba směry
Roční úbytek TNV v tisících na D8 a A17 se započtením vlivu nízkých vodních stavů - var. "optimistická" - oba směry
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042
0
0
0
0
0 89,3 292,1 455,5 554,6 620,3 673,7 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1
0
0
0
0
0 4,2 7,3 9,8 12,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2
0
0
0
0
0 85,2 284,9 445,8 542,6 608,2 661,6 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0

2044
696,1
12,2
684,0

2046
696,1
12,2
684,0

2048
696,1
12,2
684,0

2050
696,1
12,2
684,0

Zdroj: CityPlan – na základě předchozích kapitol

Tabulka 38

Roční úbytek TNV v tisících na D8 a A17 se započtením vlivu nízkých vodních stavů - var. "pesimistická" - oba směry

Roční úbytek TNV v tisících na D8 a A17 se započtením vlivu nízkých vodních stavů - var. "pesimistická" - oba směry
sledované roky
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042
vliv plavebního stupně
0
0
0
0
0 45,3 110,3 181,3 300,8 485,9 652,0 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1
vliv nízkého vodního stavu
0
0
0
0
0 1,9 2,8 3,8 6,4 9,1 11,5 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2
rozdíl = pokles počtu TNV
0
0
0
0
0 43,5 107,5 177,4 294,4 476,8 640,5 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0

2044
696,1
12,2
684,0

2046
696,1
12,2
684,0

2048
696,1
12,2
684,0

2050
696,1
12,2
684,0

Zdroj: CityPlan – na základě předchozích kapitol
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Pokud vezmeme v úvahu pravděpodobnost vyššího vytížení TNV při vykládce a nakládce plavidel pak, při vytížení 12t/TNV, obdržíme následující
hodnoty:

Tabulka 39

Roční úbytek TNV v tisících na D8 a A17 se započtením vlivu nízkých vodních stavů - var. "optimistická" - oba směry – vytížení 12t

Roční úbytek TNV v tisících na D8 a A17 se započtením vlivu nízkých vodních stavů - var. "optimistická" - oba směry - Vytížení TNV 12t
sledované roky
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
vliv plavebního stupně
0
0
0
0
0 89,3 292,1 455,5 554,6 620,3 673,7 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1
vliv nízkého vodního stavu
0
0
0
0
0 2,6 4,5 6,1 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
rozdíl = pokles počtu TNV
0
0
0
0
0 86,7 287,6 449,5 547,1 612,7 666,1 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5
Zdroj: CityPlan – na základě předchozích kapitol

Tabulka 40

Roční úbytek TNV v tisících na D8 a A17 se započtením vlivu nízkých vodních stavů - var. "pesimistická" - oba směry – vytížení 12t

Roční úbytek TNV v tisících na D8 a A17 se započtením vlivu nízkých vodních stavů - var. "pesimistická" - oba směry Vytížení TNV 12t
sledované roky
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
vliv plavebního stupně
0
0
0
0
0 45,3 110,3 181,3 300,8 485,9 652,0 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1 696,1
vliv nízkého vodního stavu
0
0
0
0
0 1,2 1,7 2,4 4,0 5,7 7,2 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
rozdíl = pokles počtu TNV
0
0
0
0
0 44,1 108,5 178,9 296,8 480,2 644,8 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5 688,5
Zdroj: CityPlan – na základě předchozích kapitol

Rozdíly mezi oběma variantami nejsou příliš výrazné, ani rozdíly ve vytížení TNV nehrají příliš velkou roli. Význam dosažených úspor v obou
variantách je vysoký.
Přes výrazné zlepšení možností uspokojení prognózované poptávky po přepravě samotný Plavební stupeň Děčín nestačí k vykrytí všech přepravních
požadavků. Proti nulové variantě se jedná o výrazné zlepšení, přesto v roce 2046 nebude pokryto 7,8% poptávky z optimistické varianty prognózy,
respektive 2,7% z varianty pesimistická. Je ovšem nutné podotknou že při nulové variantě bude procento neuspokojené poptávky 17%, respektive 13%
se jedná o velice významné zlepšení.
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3.3

PŘÍLOHY

Přílohy jsou obsahem původní zprávy. Ke změnám nedošlo, proto je již nepřikládáme.
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