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O dopravû na vodních tocích v Evropû
s kapitánem fiíãní plavby Lubomírem Havelkou - 3. ãást

Lubo‰i, doposud jsme se bavili o lo-
dích a lidech, ktefií se na nich plaví.
Neménû zajímavé jsou samotné vodní
cesty - splavné úseky fiek a umûle vy-
budované kanály.

Jak bys struãnû shrnul historii lod-
ních cest a budování splavn˘ch kanálÛ
u nás a v Evropû?

Vodní cesty jsou nejpfiirozenûj‰í ces-
ty, vyuÏívají koridor fiíãního toku.
V dávn˘ch dobách, kdy scházely pevné
pozemní cesty, se lidé po vodû dostáva-
li napfiíklad z âech aÏ k severnímu mo-
fii. S v˘vojem lodní dopravy (od jízdy
na kládû, pfiepravy na voru, v malém
ãlunu, aÏ po nákladní lodû) vyvstala
nutnost upravovat vodní tok, tedy vod-
ní cestu. S industrializací pfiicházela po-
tfieba dopravovat suroviny a v˘robky
nejen do blízk˘ch, ale i vzdálenûj‰ích
míst. V‰eobecnû jsou známy velké svû-
tové stavby, jako Korintsk˘ prÛplav
v ¤ecku, Suezsk˘, nebo Panamsk˘ prÛ-
plav. Ménû je uÏ v povûdomí znalost
velmi rozsáhlé sítû splavn˘ch fiek a ka-
nálÛ v Nûmecku, Beneluxu a Francii.
V Nûmecku byl uÏ v roce 1895 otevfien
prÛplav Nord-Ostsee Kanal, spojující
Severní a Baltské mofie, kter˘ s délkou

99 km, hloubkou 11 m a ‰ífikou u dna 90
m, v˘raznû zkracuje lodní trasy
z Baltského do Severního mofie.
Nejdel‰ím kanálem na‰ich severních
sousedÛ je Mittelland Kanal, dlouh˘
325 km, kter˘ vede rovinatou krajinou
severu zemû a bez v˘razn˘ch v˘‰ko-
v˘ch rozdílÛ propojuje Labe s R˘nem.

U nás byl koncem 18. stol. postaven
Schwarzenbersk˘ kanál; spojoval pfiítok
Studené Vltavy s fiíãkou Grosse Mühl.
Byl urãen ke splavování ‰umavského dfie-
va k Dunaji. Kanál byl dlouh˘ 44 km
a mûl zajímavá fie‰ení, vãetnû 400 m dlou-
hého tunelu. Na Moravû je nejznámûj‰í
BaÈÛv kanál, kter˘ slouÏil k dopravû uhlí
ze slovenské Skalice do Otrokovic. Dnes
je vyuÏívám jen k rekreaci.

Obãas se v mediích objeví informa-
ce o pozoruhodn˘ch technick˘ch fie‰e-
ních na lodních cestách; tfieba místo
klasick˘ch zdymadel jsou budovány
rÛzné lodní v˘tahy...

Staãí se podívat na kanálovou soustavu
v Nûmecku, Holandsku i Belgii, 
usplavnûné fieky a jejich vyuÏívání pro
dopravu. Nûmci neváhali postavit kanál
Elbe-Seitenkanal kvÛli ‰patn˘m plaveb-

ním podmínkám na Labi. Stavba vodních
cest je technicky nároãná a drahá, ale
z dlouhodobého hlediska je pfiínosná
z mnoha hledisek. Je tfieba pfiekonávat
v˘‰kové rozdíly stejnû jako kfiíÏení vod-
ních tokÛ. V̆ ‰kové rozdíly vyrovnávají
plavební komory a tam, kde není dostatek
vody, se stavûjí lodní zdvihadla. KvÛli
kfiíÏení vodních cest se staví akvadukty.
Napfiíklad na Elbe-Seitenkanal je stupeÀ
Lüneburg- Scharnebeck s v˘tahem, kter˘
má dva nezávisle vyváÏené Ïºaby s roz-
mûry 100 x 12 m a hloubkou 3,5 m. Díky
nûmu lodû s nosností aÏ 1600 t pfiekoná-
vají bûhem tfií minut v˘‰kov˘ rozdíl 38 m.

Jak˘ je tvÛj názor na plán vybudovat
vodní koridor Dunaj–Odra–Labe?

Dopravní cesta âerné mofie – Baltické
mofie pfies Moravu by byla v˘razn˘m
zkrácením vzdáleností napfiíã Evropou.
Jako protiváhu obrovsk˘ch investiãních
nákladÛ je tfieba vidût nejen pfiíjmy z po-
platkÛ uÏívání lodní cesty a úsporu paliv
(energeticky je lodní doprava nejv˘hod-
nûj‰í - má nejniÏ‰í cenu za tunokilometr),
ale také aspekty ekologické. Pro názor-
nost: jedna loÏená fiíãní loì s tfiíãlennou
posádkou odveze tolik sypk˘ch materiálÛ,

jako 50 kamiónÛ. V souãasnosti, kdy v˘-
stavba nov˘ch silnic a dálnic je trvale po-
zadu za nárÛstem silniãní dopravy, je tato
moÏnost, jak dostat ze silnic velkou ãást
tranzitní nákladní dopravy, jistû zajímavá.

Jeden z argumentÛ odpÛrcÛ této
stavby poukazuje na hydrologickou si-
tuaci posledních let, tedy nedostatek
vody, kter˘ omezuje splavnost fiek...

Zde se ukazuje odborná neznalost od-
pÛrcÛ kanálu – na rozdíl od fiek není voda
v kanálech tekoucí, tedy neodtéká do mo-
fie a její stav není tolik závisl˘ na poãasí.
DoplÀují se jen pfiirozené úbytky vypafio-
váním a vsakováním. âili po jednorázo-
vém naplnûní kanálu by naopak v krajinû
pfiibyl dal‰í nezanedbateln˘ vodní prvek.
V souvislosti s tímto projektem mû mrzí,
Ïe se o nûm uÏ dlouho jen diskutuje a bo-
huÏel asi je‰tû dlouho bude; kdyÏ se podí-
váme do minulosti, tak na‰i pfiedkové bez
váhání investovali do uÏiteãn˘ch obrov-
sk˘ch staveb, a jen s lopatou a krumpá-
ãem je realizovali bûhem pár let.

Lubo‰i, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Boskovick˘ rodák Lubo‰ Havelka hovofiil v pfiedchozích ãástech na‰eho povídání o své profesi kapitána fiíãní plavby, které se
vûnoval velkou ãást svého Ïivota. 
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