
Synergické řešení pro Labe 
 

Zlepšení plavebních i přírodních 
podmínek 



17 000 signatářů petice 

2 000 členů 

20 let praxe 



Bezjezové řešení 
 

1. Řeší celý úsek Střekov – státní hranice 

2. Rychleji realizovatelné 

3. Levnější 

4. Může zvýšit přírodní bohatství Labe 

 



Principy bezjezového řešení 
1. Koncentrační hráze 

2. Úžiny  

3. Prohrábky 

4. Laterální kanály 

5. Podélné přelévané hrázky 

6. Balvanité skluzy 

+ Moderní lodě 

 



1. Koncentrační hráze  

Fakticky shoda s variantou ŘVC.  

Podélně-příčné anebo příčné. 

 



Koncentrační hrázky na Labi  



2. Úžiny 

Menší zaklesnutí hladiny. 

Nepochopení s jejich délkou. 

Neakceptovatelný přístup ŘVC a MD:  

 Máme nárok na 49 „automatických“ 
výjimek ze zákona o ochraně přírody,     
o výjimce z vyhlášky MD neuvažujeme. 



Úžina v Děčíně 
 

 



3. Prohrábky 

Chezy: zúžením plavební dráhy dojde 
ke zvýšení plavební hloubky. 

Eliminace zrychlení proudu zmírněním 
podélného sklonu.  

Nepochopení s dnovou dlažbou.  

Vliv na povodňové škody. 



Podélný profil bezjezové varianty 
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 Hladina nízkého průtoku (současná) 

 Hladina nízkého průtoku (po snížení sklonu v úsecích A) 

 Teoretická hladina nízkého průtoku (po snížení sklonu v celém úseku) 

 
Hladina v by-passech 

   Vzdutá hladina Plavebního stupně Děčín 
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4. Laterální kanály 

Mimo řečiště.  

V přírodně méně cenných místech: 

1. Malé Březno 

2. Křešice  



Křešice 



Rámcové schéma (Ing. Budinský) 





5. Podélné přelévané hrázky  

Plní účel za nízkých vodních stavů. 

Rozdělí řeku v délce několika km na:  

a) vodní cestu 

b) „divokou“ řeku (bez lodní dopravy) 

 



 



Podélné přelévané hrázky  



6. Balvanité skluzy 

V „divokém“ rameni řeky. 

Řeší „schod“ způsobený prohrábkami. 

(Rozšíření „bio-by-passu“ PSD.) 



U Přelouče – „hrčáky“ 



Ze studie ŘVC (Dejmal & Šindlar) 



B. Moderní lodě 

Nepochopení - nikoli nízkoponorové. 

Širší a delší. 

Při stejném ponoru lze více naložit. 

Lehčí materiály, kvatro pohon, 
moderní motory atd. 

Nižší náklady. 



Futura Carrier na vodní „cestičce“ 


