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Strategické dokumenty 

 Návaznost na strategické dokumenty

 Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 (Schváleno 
Vládou ČR 12. 6. 2013 (usnesení č. 449/2013))

 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2) Schváleno 
Vládou ČR 13. 11. 2013 (usnesení č. 850/2013)

 Nařízení EU č. 1315/2013 – Politika TEN-T

 Operační program Doprava 2014 – 2020 (Schváleno v 
EK 11.5.2015)

 Koncepce vodní dopravy – v přípravě
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Význam vodní dopravy

 Více možností pro mezinárodní nákladní dopravu, tlak na 
kvalitu a snižování cen x ostatní druhy dopravy jsou 
schopny uspokojit přepravní potřeby

 Výhoda pro těžký průmysl a chemický průmysl, 
nadrozměrné náklady

 Energetika - LNG

 Životní prostředí a veřejné zdraví

 Vliv na říční ekosystémy

x

 Nižší emise škodlivin i skleníkových plynů oproti silniční dopravě 
a částečně i železniční dopravě v dieselové trakci
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Plavební stupeň Děčín

 kritický projekt, který rozhoduje o budoucnosti vodní 
dopravy

 stabilizace a zvýšení plavebních podmínek (ponorů) 
strategického úzkého místa sítě vodních cest při napojení 
na vodní cesty sítě EU 

 základní předpoklad pro uplatnění vodní dopravy v 
mezinárodních přepravách nákladů na celé labsko-vltavské 
vodní cestě zařazené do sítě TEN-T

 podepsáno Společné prohlášení úmyslu o labské vodní 
cestě, které definuje cílové parametry labské vodní cesty 
v České republice i Spolkové republice Německo



Financování

 Operační program doprava II (do vyřešení stávající 
situace pozastavení financování z OPD II)

 CEF – příjem žádostí k financování



Související stavby na Labské vodní 

cestě

 Modernizace plavební komory Brandýs 
nad Labem (realizace)

 VD Velký Osek, modernizace plavební 
komory (realizace)

 Stabilizace plavební dráhy v přístavu 
Chvaletice (příprava)

 Stupeň Přelouč II (příprava)

 Modernizace plavebního stupně 
Srnojedy (příprava)

 Veřejný přístav Pardubice



Děkuji za pozornost

a přeji příjemný den.


