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TÉMA: Vnitrozemská vodní doprava                           
 

 

Poznámka před vlastním textem: Jednotlivé části dnešního čísla byly převzaty z německého 

odborného tisku, především DVZ. Jejich obsah tedy popisuje především situaci na řekách a 

vnitrozemských přístavech v Německu; Česko je však též přímo zasaženo (viz zmínka o dovozu 

rudy ze zámoří po Labi) a nikoliv náhodou jsou současné problémy s vnitrozemskou plavbou 

na menších řekách tam i u nás zcela identické. Doufám jen, že článek vzbudí optimismus a 

očekávání změny, která se v Německu již rýsuje a u nás se o ní také začíná mluvit. Držme vodní 

dopravě palce a kde to bude možné, jako budoucí zákazníci se o ni zasazujme! 

 

1. Úvod  

Na vodě je stále dostatek prostoru.  Systém vodních cest nabízí tu výhodu, že dokáže 

přepravovat velké množství na dlouhé vzdálenosti způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

Vnitrozemská vodní doprava chce také přispět k ochraně klimatu, ale přeje si lepší rámcové 

podmínky. 

Německá vnitrozemská vodní doprava loni přepravila o 195 milionů tun více než v roce 2020. 

Tím je sice stále ještě daleko od nejlepších let 2016 a 2017 s objemem přesahujícím 200 

milionů tun, ale vyhlídky na návrat na tuto úroveň nejsou špatné. Začátek roku 2022 byl slibný 

s vykázaným nárůstem o 5,6 procenta. K přerušení dopravy kvůli zimním podmínkám nedošlo. 

Pak ale přišla válka na Ukrajině; zpočátku panovaly obavy, že by mohlo dojít k poklesu nákladu 

v důsledku přerušení dodavatelských řetězců. Stal se však spíše opak: Vnitrozemská vodní 

doprava je nyní více zapotřebí k vyplnění mezer ve změněných tocích nákladu. „Nákladu je 

dost, chybí lodě. Vše, co plave, je v současné době v akci,“ řekl nedávno zástupce odvětví. To 

je patrné zejména na příkladu rudy, která byla původně dovážena do České republiky z 

východu. Tato cesta je nyní uzavřena, a proto byla z Rotterdamu vybrána západní trasa po 

Labi. Vzhledem k tomu, že zde chybí lodní kapacity, je však ruda po cestě přeložena v 



 

 

Magdeburku. Schopnost změny v nestálých časech ukazuje, že vnitrozemská vodní doprava je 

flexibilní; a mohla by být ještě více, pokud by byla zdokonalena infrastruktura. Situace na 

dopravním trhu je v současné době nejlepším argumentem. 

 

2. Význam vodní dopravy pro kritické komodity 

Vnitrozemská vodní doprava může zejména v době charakterizované válkou na Ukrajině a z ní 

vyplývajícím nedostatkem zdrojů zásadním způsobem přispět k zabezpečení dodávek pro 

průmysl a obyvatelstvo v Německu i dalších zemí ve středu Evropy. To platí například pro 

přepravu černého uhlí pro elektrárny, aby se z něho vyráběla elektřina a šetřily zásoby plynu 

v Německu. Doprava obilí z Ukrajiny do Evropské unie je možná přes Dunaj jako mezinárodní 

magistrálu. A i kdyby Rusko zastavilo dodávky ropy plynovodem Družba, vnitrozemská vodní 

doprava by mohla nabídnout náhradní dopravu pro zásobování východního Německa ropnými 

produkty, jako je benzín, nafta a petrolej. V takových krizových situacích může lodní doprava 

uplatnit svou enormní výkonnost: přepravovat velké množství zboží na dlouhé vzdálenosti co 

nejšetrněji k životnímu prostředí. Je však bezpodmínečně nutné konečně odstranit překážky.  

 

Odvětví si je vědomo své významné funkce a přispěje k zabezpečení německého hospodářství. 

Tento jasný signál již byl vyslán spolkovému ministru dopravy Volkeru Wissingovi. Pro splnění 

tohoto úkolu je však nutná výkonná infrastruktura. Přepravu po vnitrozemských vodních 

cestách lze zajistit pouze se stabilně vybudovanou a spolehlivou sítí vodních cest. Pokud 

například kvůli nedostatečně vybudovaným vodním cestám mohou tankery plout do Berlína  - 

s dodávkami důležitějšími než kdy jindy - v maximální délce 86 metrů a dopravě ukrajinského 

obilí brání chybějící hloubka vykládky na Dunaji, nemůže tento druh dopravy plně rozvinout 

svůj potenciál. Více než kdy jindy je proto třeba odstranit překážky v síti vodních cest, jako je 

Rýn, kanálová síť, Dunaj a Labe. Úkolem spolkové vlády je vybavit správu vodních cest a lodní 

dopravy odpovídajícím kvalifikovaným personálem a finančními prostředky. Desetiletí 

plánování a realizace na řekách a kanálech, jako jsou Mohan a Neckar, jsou neúnosné a musí 



 

 

být zkráceny, a to i prostřednictvím novelizovaných plánovacích postupů a zvýšeného zadávání 

zakázek soukromému sektoru. 

Obavy o stav řek a kanálů také sdílí ministr Wissing a oznamuje protiopatření. „Rychleji 

plánovat a stavět!“,to by měl být nový ministrův požadavek na jeho administrativu. Ale ne 

podle slov, ale podle činů se měří spolková vláda. Očekává se, že na začátku roku 2023 bude v 

rozpočtu vodních cest chybět 500 milionů EUR ročně. V současné době je tedy nutné v 

jednáních o rozpočtu naléhavě pracovat. 

S napětím se očekávají i nové prognózy dopravy, které německý ministr dopravy vypracovává 

právě pro období do roku 2040. Tím budou podrobena zkouškám opatření pro projekci a 

výstavbu všech druhů dopravy, která jsou stanovena ve Spolkovém plánu dopravních cest. Do 

té doby bude odvětví pokračovat v modernizaci svého vozového parku, jak říká Jens Schwanen 

– jednatel Spolkového svazu německých vnitrozemských vodních cest (BDB) v Duisburgu, i 

lodní průmysl se bude důsledně věnovat vývoji CO2 bezemisního provozu. Vznětové motory 

ovšem budou i v nadcházejících letech utvářet obraz nákladní dopravy, zejména dopravy 

velkokapacitní. Existují sice některé zajímavé přístupy k odklonu od fosilních paliv, například v 

oblasti vodíku, bude však trvat ještě několik let, než bude tato technika dostupná v celé Evropě 

a bude ve fázi sériové výroby. Rozvoj zásobovacích sítí v námořních a vnitrozemských 

přístavech v Německu a v dalších pobřežních státech sledují s velkým zájmem provozovatelé 

námořní dopravy. Důležitým impulsem pro toto odvětví bude rovněž digitalizovaná lodní 

doprava a (částečně) autonomní plavba. „Výkonná, bezpečná a nízkoemisní“, to jsou 

vlastnosti, které si politika přeje pro moderní přepravu zboží po vodě, protože „logistika šetrná 

k životnímu prostředí a klimatu není bez vnitrozemské plavby možná,“ říká ministr Wissing. 

Program na modernizaci loďstva vnitrozemských vodních cest je v tomto ohledu dobrou 

pomůckou – a více než hojně ji odvětví využívá, ať už se jedná o instalaci dieselelektrických 

nebo čistě elektrických pohonů, palivových článků, filtrů pevných částic a katalyzátorů nebo 

nahrazení zastaralých zadních plavidel. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 muselo být zamítnuto 



 

 

mnoho žádostí o podporu z důvodu vyprázdněných zdrojů, je letos k dispozici dodatečných 10 

milionů EUR. Současná výzva k podpoře má 35 milionů a je otevřena do začátku srpna 2022. 

 

3. Uznání – podpora – vývoj   

Nechybí ani další proklamované závazky politiků vůči vnitrozemské plavbě. Stále se však dělá 

málo, jak ukazuje průzkum. Vnitrozemská vodní doprava se díky válce na Ukrajině dostala do 

centra pozornosti bezpečnosti dodávek. Pokud by silnice, železnice a vodní cesty mohly 

zásobovat průmysl v Německu stejným dílem surovinami a prekurzory, pak nyní čelí 

vnitrozemská plavba zcela jiným úkolům, zejména pokud jde o nedostatek energie. Přeprava 

uhlí se pravděpodobně zvýší a dodávky plynu také potřebují kapacity. Může však odvětví 

vnitrozemské vodní dopravy tyto požadavky splnit? Ne, nebo jen omezeně, zní odpověď 

vyplynuvší z průzkumu DVZ mezi společnostmi. Respondenti opakovaně upozorňují na stav 

infrastruktury vodních cest, ale také na skutečnost, že vnitrozemská vodní doprava má velký 

potenciál. "Způsob dopravy je ale jen tak dobrý jako jeho infrastruktura," poznamenal Gunther 

Jaegers ze skupiny lodních společností Jaegers. Bývalý prezident Spolkového svazu německých 

vnitrozemských vodních cest (BDB) zde spatřuje ještě značnou potřebu dalšího zlepšování. 

„Vnitrozemské vodní cesty budou i nadále jen velmi omezeně splňovat požadavky na 

vnitrozemskou vodní dopravu." Podobně to vidí správa vnitrozemské plavby – její generální 

ředitel Clemens Sommerfeld vidí v infrastruktuře jedno z největších rizik pro další vývoj 

odvětví. K tomu se přidávají i personální problémy při obsazování plavebních komor, což má 

zase vliv na provozní dobu. Toto omezení potvrzuje také DTG Deutsche 

Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt. „Správa vody a lodní dopravy (WSV) dělá vše, co 

je v jejích silách, ale chybí jí personál,“ uvedl generální ředitel společenství Roberto Spranzi a 

ptá se: „Myslíte si, že je průmysl dostatečně vnímán politikou?“ Sommerfeld na tuto otázku 

odpovídá negativně a dodává, že podpora je nedostatečná jak v oblasti investic, tak v oblasti 

vzdělávání nebo udržitelných technologií. „Průmysl má potenciál významně pozitivně přispět 

k chodu národního hospodářství, ale chybí politická vůle, aby se mu v tomto ohledu dostalo 



 

 

pomoci.“ Pan Spranzi se též domnívá, že je důležité, aby politici dbali na to, aby systém vodních 

cest disponoval dostatečnými finančními prostředky. Tento názor podporuje také Haeger & 

Schmidt Logistics (HSL). Skupina Rhenus PartnerShip je ještě důraznější: „Kanály, plavební 

komory a mosty jsou ve svém současném stavu absolutní překážkou pro celý cech. 

Optimalizace přepravy se neřeší, nýbrž se stále více tato otázka odsouvá. Nedostatečné 

financování rozpočtu a trvalý nedostatek zaměstnanců správy a personálu na propustech 

naznačují, že navzdory politickým prohlášením neexistuje žádný zájem o vnitrozemskou vodní 

dopravu jako o způsob dopravy budoucnosti."  

Ještě výjimečnější situace se zdá být na vodních cestách ve východním Německu. Společnost 

Ed Line z Berlína zde spatřuje zanedbání, které ztěžuje vypracování dlouhodobých předpovědí 

o objemu přepravy zboží. V konečném důsledku je to také překážka pro investice samotné 

lodní společnosti a pro přístavního hospodářství a jako příklad uvádí společnost řeky Labe a 

Odru.  

 

4. V oboru chybí investice do technologií 

Vzhledem k tomu, že budoucnost je nejistá, do nového lodního prostoru netečou peníze. 

Klíčovým slovem je investiční připravenost: Lodní společnosti však i přes nepříznivé podmínky 

v infrastruktuře opatrně postupují kupředu. Společnost Rhenus PartnerShip plánuje výstavbu 

dvou souprav, které budou přizpůsobeny nízkým hladinám vody a mají být vybaveny 

ekologickými pohony (vodík/baterie). Kromě toho bude v letošním roce část lodního parku 

přestavěna na diesel-elektrický pohon. Také rejdařství Jaegers investuje do novostaveb nebo 

je již částečně uvedlo do provozu. Jiné firmy, jako je BKS, sází spíše na postupnou obnovu starší 

tonáže, protože novostavby se i přes rostoucí dopravné nevyplatí. Technologie připravené k 

uvedení na trh a jednoduchá podpora pro malé a střední podniky by zde byly hnací silou, která 

by motivovala zúčastněné strany k tomu, aby učinily lodě šetrnějšími k životnímu prostředí.  



 

 

Nová motorizace namísto novostavby je také vidět v Ed Line, zájem vývojářů nabízet nové 

motory pro konvenční vnitrozemskou plavbu však není tak velký. Jako příklad uvádí společnost 

problém umístění zvukotěsných výfukových systémů do prostoru strojovny.  

V DTG se členové družstva zabývají dodatečnou úpravou výfukových plynů, alternativními 

palivy a novými motory. Novostavby se ani zde v současné době neplánují.  

Obecně se zdá, že panuje nejistota ohledně toho, jak nejlépe dosáhnout ekologické pozitivity 

vnitrozemské plavby. Jak se bude v budoucnu vyvíjet technika, lze těžko odhadnout, domnívá 

se HSL. Zanedbání vodních cest také ztěžuje plánování investic přepravců. I přes závazek 

politiky k vnitrozemské plavbě se stále dělá málo, jak ukazuje průzkum. 

 

5. I vnitrozemské říční terminály rostou na významu 

Koncept C-PORT může kontejnery zahlcené kontejnerové terminály v námořních přístavech 

vést k přehodnocení logistických řetězců. Z toho budou profitovat i vnitrozemské přístavy, jako 

je C-port na pobřežním kanálu v Dolním Sasku. 

Rašelina, zemědělské produkty, stavební materiály a nadrozměrné náklady byly dosud 

hlavními druhy zboží, které byly překládány ve venkovském vnitrozemském přístavu C-Port v 

Saterlandu/Sedelsbergu. Zde v severním oldenburském Münsterlandu v okrese Cloppenburg 

působí od založení C-portu v roce 2007 skupina Rhenus jako poskytovatel služby. „Překládáme 

přibližně 200 000 tun ročně,“ říká Arne Woldenga, vedoucí pobočky společnosti Rhenus 

Midgard Ems, a tím i provozovatel přístavní společnosti Rhenus-C-Port na půli cesty mezi 

Oldenburgem a Dörpenem. Podíl hromadného zboží je vysoký, protože region je silně ovlivněn 

zemědělstvím. Kontejnery se proto v roce 2016 pohybovaly na nábřeží dlouhém 570 metrů 

jen sporadicky, až na malá nárazová množství. To se změnilo díky novému požadavku 

zákazníka a podle pana Woldengy by se mohl stát trvalým obchodem. Jako provozovatel 

přístavu nyní poskytovatel logistických služeb přepravuje až 200 kontejnerů měsíčně pro 

švédskou skupinu Duni Group – nejprve nákladními vozidly, pak z velké části na říční lodích, a 

tím stále udržitelněji. 



 

 

Produkt pochází z Asie, Duni, výrobce stolních dekorací, ubrousků a take-away obalů, se 

rozhodl nakládat, vykládat a skladovat kontejnery přicházející do Německa z Číny a Tchaj-wanu 

v C-portu. Obchod běží od února. „Na začátku letošního roku jsme vedli rozhovory se 

zákazníkem, přičemž jsme uvedli do hry i vnitrozemský přístav, což bylo vzhledem k omezeným 

kapacitám v námořních přístavech vnímáno jako zajímavá alternativa,“ říká Woldenga. 

„Dohodli jsme se na tom, že v prvním kroku budeme pro společnost Duni provozovat 

manipulaci s kontejnery v C-portu.“ Plocha pro to je k dispozici, vybavení stejně tak. Na celkem 

35 000 metrech čtverečních, z toho 17 000 metrech čtverečních nábřeží, lze nabídnout 

nakládku, vykládku a skladování kontejnerů. Ve druhém kroku pak Rhenus využil kompetence 

v oblasti vnitrozemské logistiky a od dubna nabídl přístavbu a odvoz po vnitrozemských 

vodních cestách. 70 kilometrů dlouhý pobřežní kanál je splavný pro plavidla vnitrozemské 

plavby do délky 85 metrů a ponoru 2,50 metru. Na zařízeních vnitrozemského přístavu bylo 

loni odbaveno 171 lodí. Výkon CPortu je podle Woldengy v současné době 150 až 200 

kontejnerů měsíčně. Kuriózní na všem je, že v Sedelsbergu byla již od otevření vnitrozemského 

přístavu před 15 lety plánována manipulace s kontejnery této velikosti. Vzhledem k zeměpisné 

blízkosti velkých námořních přístavů však tyto projekty dosud nebylo možné realizovat. Je 

třeba si uvědomit, že nová lokalita musí být nejprve známa na trhu. „V té době jsme opakovaně 

zpracovávali velmi rozsáhlé projektové nakládky jako v roce 2011 pro Nizozemsko nebo v roce 

2017, kdy jsme pro Enercon provedli přepravu 50 segmentů věží po vodní cestě,“ vzpomíná 

Woldenga. Ale teprve napjatá situace při odbavování v přístavech Bremerhaven a Hamburk 

nyní hraje vnitrozemskému přístavu do karet a může se postarat o to, aby se C-port vyvinul v 

relevantní hub pro překládku kontejnerů. Dovážené zboží Duni Group přijíždí v kontejnerech 

z Asie do námořních přístavů a odtud je dopraveno k dalšímu zpracování do Sedelsbergu. 

Společnost Rhenus postupně převádí přepravu nákladními vozidly na vnitrozemskou vodní 

dopravu šetrnější k životnímu prostředí. Každý týden jsou plánovány dva až tři odjezdy lodí z 

flotily Rhenus. „Od začátku bylo cílem naložit na loď co nejvíce kontejnerů. S objemem 

přepravy společnosti Duni Group dosahujeme kritického množství, pro které má použití 



 

 

vnitrozemské lodi smysl, takže se bilance CO2 oproti silniční dopravě enormně zlepšuje,“ 

vysvětluje Woldenga. „Tím, že sázíme na vnitrozemskou loď, splňujeme vysoké ekologické 

nároky, které klademe my i náš zákazník na logistiku“. 

Duni je švédský koncern, který má velký německý výrobní závod v Bramsche u Osnabrücku. 

Duni Group a Rhenus chtějí po úspěšném zahájení projektu v budoucnu zintenzivnit a rozšířit 

svou spolupráci. Vnitrozemský přístav přitom velmi těží ze svého silničního spojení. 

Bundesstraße 401 představuje západní osu mezi Dörpenem (A31) a Oldenburgem (A28). 

Severojižním směrem,  od pobřeží k A1 u Cloppenburgu, vede B72. Také Wesera a Emže nejsou 

příliš daleko. Tím je také nastíněna oblast povodí C-portu, která se podle Woldengy pohybuje 

kolem 100 kilometrů. Mimochodem, železniční přípojka v přístavu zatím chybí, ale jedná se o 

jeden z projektů, které budou řešeny později. Konkrétnější jsou již úvahy o výstavbě 

skladovacích hal v areálu C-portu, protože zde ještě nejsou žádné kryté úložné prostory. Jejich 

eventuální výstavbu bude nutné sjednat s účelovým sdružením Interkommunaler 

Industriepark Küstenkanal (Pobřežní kanál), jehož podílníky jsou okres Cloppenburg, město 

Friesoythe a obec Saterland.  

 

6. Na závěr tedy zbývá lze doplnit původ názvu C-Port. C v tomto případě znamená 

okres Cloppenburg. Třetí písmeno abecedy však může být od nynějška též symbolem pro 

kontejnery. 
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