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TÉMA: Vnitrozemská vodní doprava                           
 

1. Úvod  

Evropská komise staví na vnitrozemské vodní dopravě: Očekává se, že do roku 2030 vzroste 

objem zboží na vodě o 25 %. Podobně ambiciózní jsou německé vnitrostátní cíle: Podíl 

vnitrozemské vodní dopravy na modálním rozdělení by se měl zvýšit na 12 %, jak vyplývá ze 

zavedení hlavního plánu pro vnitrozemskou vodní dopravu, který v posledních čtyřech letech 

vypracovalo spolkové ministerstvo dopravy spolu s BDB a dalšími sdruženími. Nová spolková 

vláda by měla jít touto cestou partnerství, protože není pochyb o tom, že spolková vláda a 

soukromý sektor mohou společně udělat mnoho pro to, aby byl systém vodních cest jako celek 

efektivnější a atraktivnější pro ekonomiku nakládání. 

Hlavní plán je účinným nástrojem, jak získat skutečný balíček opatření pro více zboží na vodě. 

Je také užitečnou bází pro pečlivou koordinaci a provádění celého souboru opatření. Mezi 

milníky patří nový program na podporu modernizace loďstva, další rozvoj podpory na 

vzdělávání, opatření přijatá za účelem digitalizace a podpora pozemní elektřiny. 

Bohužel, vodní nákladní doprava v Česku zatím podobný zájem u státních organizací (kromě 

hojně diskutovaného, ale zjevně pro potřeby přepravy nákladů nepoužitelného kanálu Dunaj-

Odra-Labe, a to třeba i jen v okleštěné podobě Odra-(Dunaj). Proto se následující úvaha bude 

týkat spíše poměrů u našich sousedů, i když vyjmenované zásady jsou samozřejmě bezezbytku 

uplatnitelné i u nás. 

(zdroj DVZ Binn 21, 18.8.2021) 

 

1.  Malý pohyb v segmentu těžkého zboží  

Například pilotní projekty společnosti AG Schwergut jsou určeny k přesunu těžkého a 

velkoobjemového zboží do vody. Režim „ 44 tun“ se stále přezkoumává. Totéž platí pro analýzu 

potřeb menších plavidel k otevření nových trhů nebo konstruktivně optimalizovaných plavidel, 

která mohou zůstat v provozu déle při nízkých hladinách vody. To by bylo žádoucí. 



 

 

Existuje také příliš velká neochota na straně rozvíjející se vodohospodářské infrastruktury, 

která v masovém měřítku zastarala: Řeky a kanály musí být udržovány a rychle rozšiřovány, 

aby absorbovaly množství zboží a byly schopny ho předvídatelným a spolehlivým způsobem 

přepravovat. 

Vzhledem k tomu, že vodní cesty vlastní spolková vláda, mělo by být zachování hodnoty pro 

vládu samozřejmostí, a tudíž jasnou investiční prioritou. Potřebných je přibližně 1,6 miliardy 

eur ročně, z toho 1,3 miliardy na údržbu a rozvoj řek a kanálů. Aby mohly být peníze 

vynaloženy, musí spolková vláda vytvořit nová pracovní místa pro zaměstnance, neboť v 

administrativě stále chybí několik stovek inženýrů, kteří by se včas vypořádali se souvisejícími 

úkoly. 

Zejména program modernizace lodního parku, který vstoupil v platnost v červnu 2021, 

představuje důležitý stimul pro ještě udržitelnější vnitrozemskou vodní dopravu s dalšími 

sníženými emisemi. To položí základy pro snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících 

látek ve vnitrozemské vodní dopravě o 35 % do roku 2035 ve srovnání s rokem 2015 a téměř 

zcela nulové emise do roku 2050. 

Strategickou nevýhodou však je, že opatření jsou zaměřena výhradně na stávající flotily. Chybí 

nový stavební program, který by umožnil malému a střednímu průmyslu zadat stavbu nového 

plavidla, a to i se skromným kapitálem, jelikož je to často výhodnější než modernizace lodě s 

nízkou šestimístnou zbytkovou hodnotou. V případě novostavby lze zabudovat nejmodernější 

zařízení, jakož i implementovat inovace v oblasti stavby lodí a poskytování alternativního 

pohonu (plyn, elektřina, vodík, amoniak a hybridní pohony).  

Spolu s odvětvím lodní dopravy je třeba v krátkodobém horizontu vypracovat program obnovy 

loďstva, který bude dostatečně zohledňovat hospodářskou výkonnost odvětví. 

Požadavky, které vzneslo odvětví vnitrozemské vodní dopravy vůči nové spolkové vládě, lze 

proto shrnout takto: „Hlavní plán pro vnitrozemskou vodní dopravu je třeba dále provádět a 

aktualizovat případ od případu“! 

 



 

 

2. Komentář mluvčího nejvýznamnějšího evropského říčního rejdařství RHENUS, p. Thomase 

Maaßena ke konsolidaci v odvětví a převzetí společnosti DBR skupinou Rhenus Partnership 

 

Přesně před rokem, v srpnu 2020, převzala skupina RhenusGroup německou vnitrozemskou 

lodní společnost (DBR) od tehdejších vlastníků, polské kapitálové skupiny OT Logistics a 

společnosti Carl Robert Eckelmann. Od té doby je DBR uváděna jako dceřiná společnost 

Rhenus Pertnership podobně jako další provozovatelé vnitrozemské vodní dopravy v Evropě, 

které patří do okruhu dřevozpracujícího průmyslu. Patří mezi ně CFNR ve Francii, CFNB na 

Dunaji a CSPL v České republice. Sídlem ústřední společnosti je Duisburg. 

Od uzavření dohody již dosáhla integrace vysoko, jak říká Thomas Maaßen, mluvčí Rhenus 

Transport, v rozhovoru pro DVZ.  

„Na začátku roku jsme se přestěhovali do kanceláře DBR v Berlíně jako Rhenus Partnership  a 

jako Märkische Transportgesellschaft. V současné době probíhají projekty na přeměnu celých 

operačních IT programů DBR na programy používané společností Rhenus. Účetnictví bylo z 

velké části přemístěno do Duisburgu a zlepšili jsme také pracovní postupy pro výměnu 

dokumentů. „Litujeme, že se dosud nekonala obvyklá uvítací setkání během převzetí s cílem 

se osobně poznat. To dosud nebylo realizováno kvůli Covid-19. Na provozní úrovni však 

existuje pravidelný kontakt na podporu integrace. 

Na trhu je patrné, že vznikla nejistota, která DBR obklopuje, jak se bude nadále chovat a jak se 

zachová bývalý vlastník. „Zákazníci velmi dobře přijímají, že DBR je nyní pod jednou střechou, 

kde se znáte a žijete společně ve vnitrozemské plavbě,“ říká mluvčí společnosti Rhenus 

Transport. 

Byly rovněž podniknuty první kroky k úpravě struktury loďstva, pokud jde o vybavení plavidel. 

V odvětví, v němž DBR působí, zejména na Labi a v Severoněmeckém kanálu, se DBR nacházela 

ve složité situaci, jelikož její kapacita byla částečně zastaralá a již neodpovídala trhu. Významná 

výměna lodního parku v rámci organizace partnerství Rhenus nebo nový stavební program 

zatím nemohou být zmíněny, říká Maaßen. „Ale my jsme začali s přípravou v případě jednotek, 



 

 

které byly dlouho nevyužité. Zůstáváme však zatím na kapacitě flotily o více než 400 

plavidlech. Uvažujeme také o novostavbách; nový program podpory federální vlády, který 

nedávno schválil Brusel, opatření podpoří. Teď se můžeme rozhodnout, kterým směrem se 

budeme nadále ubírat. Daly by se předpokládat tlačné čluny na vodíkový pohon, které by bez 

podpory ještě nebyly proveditelné“.  

 

3. Plány pro Labe  

Pro Labe s často obtížnou výškou hladiny vody má již Rhenus také jisté plány.  

„Budeme se snažit pro novostavby ještě více optimalizovat náklady pro jednotlivé jízdy. Ale již 

dnes máme více tlačných člunů s ponorem 1,20 metru. Technicky vzato už nebude možné 

přinášet další větší vylepšení,“ říká Maaßen. 

Účelem nákupu DBR bylo rozšířit povodí vnitrozemské vodní dopravy provozované společností 

Rhenus. Zde skupina využívá synergií. Rozšíření aktivit směrem k Mittellandkanal / Labe / 

Elbeseitenkanal vedlo DBR a Rhenus ke společnému poskytování služeb vnitrozemské vodní 

dopravy z Dolního Saska. „Existují první společné smlouvy, kde obsluhujeme zákazníky jak v 

Hamburku, tak v Bremerhavenu / Brémách. Tato výměna se v nadcházejících měsících 

zintenzivní. Máme OneStopShopprocedure pro kontejnerové zásilky. To usnadňuje řešení 

problémů. Historicky byl Rhenus na východních vodních cestách vždy nedostatečně 

zastoupen. Zvrátili jsme to nákupy CSPL před dvěma lety a DBR v roce 2020. Nyní jsme 

zastoupeni jako Rhenus Partnership v 11 zemích a dobře pokrýváme evropské vodní cesty v 

nákladní lodní dopravě“. 

 

4. Nutná změna ve struktuře přepravovaného zboží 

Důvodem je skutečnost, že opuštění uhlí se týká podstatné části hromadné lodní dopravy. 

Některá z těchto množství lze jistě nahradit přepravami v segmentu kontejnerů a zvýší se také 

přeprava biomasy. „Ale jinak musíme spolupracovat i s politiky, abychom zajistili, že dojde k 



 

 

posunu v modálním rozdělení. Vnitrozemské vodní cesty a vodní cesty vůbec jsou stále 

přístupné“.  

Vnitrozemská vodní doprava podle pana Maaßena v současné době trpí tím, že železnice má 

díky podpoře tras značnou konkurenční výhodu. Proto dochází také k přesunu výkonů z 

vnitrozemské plavby na železnici.  

„Cena trasy představuje 25 % ve výpočtu celkových nákladů na přepravu. Pokud se pak 

podpoří 95 % z tohoto výdaje, je to jasný posun směrem k železnici. To není tak vážné pro 

Rhenus jako celek, protože my jako skupina z toho máme také prospěch, ale je to již vážné pro 

vnitrozemskou vodní dopravu “. 

Toho by bylo možné dosáhnout tím, že se konečně prosadí přeprava nadměrného a těžkého 

nákladu na vodní cestě. Spousta těžkého nákladu se stále přepravuje po silnici, a to 

představuje extrémní zátěž pro (německé) mosty. Závěrečnou otázkou pak zůstává budoucí 

struktura vnitrozemské vodní dopravy v Německu: Rhenus posílil s DBR a dalšími akvizicemi, a 

také přístavy a nákladní doprava v Kolínské skupině HGK roste s nákupy. Pokračuje trend 

koncentrace? 

Pan Maaßen říká: „Za posledních 20 let již došlo ke konsolidaci několika provozovatelů v 

odvětví lodní dopravy. Dál už to nepůjde. A pak, jako třetí hráč na trhu tu existují malá plavidla, 

která jejich majitelé implementují na trhu. Ti budou na trhu existovat i nadále“. 

 

5. Závěr 

I v České republice po mnoha letech „ticha“ a konzervace nulového vývoje v odvětví 

poskytováním náhrad za zmařenou plavební sezonu místo nasměrování těchto peněz do 

strukturálních změn v odvětví, a po úprku většiny disponibilní flotily do zbožové bohatších a 

plavebně příznivějších vod severozápadní Evropy, se zdá blýskat na časy.  

Ministerstvo dopravy v rámci balíčku podpory programu Doprava 4.0 poskytlo desítky milionů 

na obnovu lodního parku, a to jak pro rekonstrukci jednotlivých částí tělesa plavidel, tak i do 

modernizace a ekologizace pohonů a do zvýšení bezpečnosti navigace zabudováním 



 

 

moderních navigačních pomůcek. Připravuje se následný dotační program pro obnovu a 

modernizaci přístavů na labsko-vltavské vodní cestě, a uvažuje se i o napojení Česka na 

Oderský přístav Koźle a dále na systém vodních cest s Odrou spojených.  

Podpisem mezivládní dohody ČR-SRN o základních podmínkách zajištění dopravy na Labi 

(garance minimálního ponoru 140 cm v nejobtížnějším úseku od Ústí nad Labem-Střekova po 

státní hranici u Hřenska po celý rok) se dostává znovu do popředí otázka realizace plavebního 

stupně Děčín-Dolní Žleb, který je pro cílený stav neoddiskutovatelně nutný.  

Takže co vlastně vodní plavbě v ČR chybí?  

Více zákazníků ochotných „obětovat“ část svých zakázek vodní dopravě, i s jejími občasnými 

obtížemi a málo konkurenční rychlostí?  

Návrat některých klasických komodit na řeku – především suchých hromadných, ale i 

nadrozměrných či velmi těžkých zásilek a vůbec zboží, které lze jiným módem přepravit jen 

s velkými obtížemi? 

Zde považuje autor za nutné, aby se na jedné straně upustilo od naprosto nereálných, a tudíž 

nedůvěryhodných plánů na budování sítě vnitrozemských vodních cest, a na straně druhé, aby 

byla posílena politická (a tedy i dotační) podpora nákladní vodní dopravy v dostupném 

měřítku, tedy v úrovni okamžité dostupnosti potenciálním zákazníkům.  

 

 

A k tomu se ještě vkrádá otázka, zda při dávno rozdaných kartách mezi velké evropské říční 

rejdaře již není pozdě … Ale výše uvedené politické a obchodní plány německých subjektů by 

při následování a správné a včasné implementaci mohly být příslibem i pro naše společnosti. 
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