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Historie splavnění LVC



Omezená splavnost regulovaného Labe



Posouzení splavnosti regulovaného úseku Labe

Podklady:

a) Čára překročení m-denních průtoků

b) Měrná křivka vodočtu Ústí nad Labem

c) Vyhlášky SPS (o stanovení ponoru, o omezení 
popř. zákazu plavby)

d) Ponorové křivky plavidel a souprav
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Posouzení splavnosti regulovaného úseku Labe



Regulační úpravy
• 1. etapa – počátkem 19. století – zpevnění břehů

• Další etapa – od roku 1880 do 1920. Výstavba 
soustřeďovacích staveb (další zúžení Labe)

• Dnes – stabilizovaný stav. Koryto zúženo postupně o 
cca 1/2. Odolnost břehů a trasy při povodních.

Svádov po výstavbě a dnes



Rozsah původních regulačních úprav



Kanalizační splavnění
c. k. prof. Harlacher: O upravení a 

kanalisování Labe od Mělníka na hranice

In: Vilém Plenkner: Uplavnění řek 
methodou kanalisační. Praha 1887.

- prof. Harlacher navrhoval začít budovat jezy od hranic směrem k Ústí a 
potom k Mělníku a Praze.

- Skutečnost byla jiná… opačná a úsek Ústí – hranice zůstal bez jezů.

1842-1890



Kanalizační splavnění MSD-99



Kanalizační splavnění – PS Děčín 
dle Usnesení vlády č. 337/2005



PS Děčín - parametry
• Ponor 140 cm – při Q345d,

• Ponor 220 cm – při Q180d,

• Min. šířka plavební dráhy v přímé trati 50 m,

• Min. podjezdná výška mostů 7 m.



Doložení technické funkce PS Děčín

• Rozsáhlý hydraulický 
výzkum

• Matematické a fyzikální 
modelování

• Ověření a optimalizace:
– dispoziční řešení,

– jednotlivé objekty,

– provozní režimy.

• Záruka spolehlivosti 
zajištění projektových 
parametrů

Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v. v. i.



Spolehlivost přepravy v úseku Děčín - Ústí

• Výhledový objem přeshraniční přepravy je                
2,7 mil. tun/rok (VUT Brno)

• Pro zajištění spolehlivosti dopravy v úseku Děčín-Ústí 
je třeba realizace VH a logistických opatření:
– překládání,

– plavba s přípřeží, 

– vlnování (lze velmi omezeně).

• Potom lze v úseku přepravit až 94 % výhledového 
objemu,

• Potřeba zajištění ekonomické motivace pro realizaci 
pomocných opatření,

• Zahrnutí do cost-benefit analýzy



Bezjezová varianta

• Námět bezjezové varianty - ve formě nabídky na 
zpracování studie proveditelnosti

(Ing.Budinský, Ing. Kubec, Ing. Páleník)

• Projekční rozpracování: Poyry Environment, a.s. 
(Ing.Trnka)



Posouzení bezjezových variant

1. vliv na odtokové poměry při 
povodních,

2. vliv na bezpečnost plavebního 
provozu (nehodovost),

3. vliv na stabilitu podélného 
profilu a splaveninový režim,

4. vliv na kolísání hladiny v Labi a 
režim podzemní vody,

5. vliv na stávající plavební 
infrastrukturu,

6. vliv na provoz vodní cesty.
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Závěr

• Varianta PS Děčín je účelná a jediná technicky 
realizovatelná varianta, která splňuje plavební 
a vodohospodářská kritéria.

• Doporučuji ji postoupit do environmentálního 
a ekonomického hodnocení.


