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TÉMA DENÍKU: KANÁL DUNAJ–ODRA–LABE
KUDY BY ZŘEJMĚ VEDL KANÁL DUNAJ–ODRA–LABE?
Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe je připravovaný projekt mezinárodní vodní cesty, který by měl spojit řeky Dunaj, Odru a Labe.
O propojení trojice veletoků se uvažovalo už na počátku osmnáctého století. Poloha České republiky je v tomto ohledu navýsost
strategická, státem prochází úmoří Černého (Morava), Severního (Labe) a Baltského (Odra) moře. Kromě těchto řek mají
významnou roli v projektu řeky Morava a Bečva.

Projektovaná plavební komora
Zábřeh – měla by mít rozměry
190 x 12,5 metru

ZÁBŘEH

Projektovaný akvadukt Morava
– může sloužit k ovládání suchého
poldru Dubicko

OLOMOUC

Celkem 370 kilometrů dlouhý vodní koridor
Dunaj–Odra–Labe (D-O-L) má stát přes 200 miliard
korun. Politici předpokládají, že půjde o projekt Evropské unie a spoléhají na kofinancování z Fondu
soudržnosti z 85 procent.
Koridor by měl propojit řeky Dunaj, Odru
a Labe, čímž by se umožnilo přímé spojení
s Hamburkem, Štětínem a Constantou.

Přístav Olomouc – vzniknout by
měl u Lipenské ulice v blízkosti
kruhového objezdu u Bystrovan

Debaty o potřebnosti vodního koridoru,
trase, jeho financování a ekologických dopadech se vedou bezmála století. Zastánci
poukazují na to, že význam lodní dopravy poroste, protože je levná a relativně ekologická
– protipól kamionové dopravě na silnicích.
Na druhou stranu by šlo o obrovský zásah
do přírody, který je podle jejích ochránců
zcela nepřijatelný.

HRANICE

Trojúhelníková zdrž Rokytnice –
křižovatka průplavu Dunaje, Odry
a Labe
PŘEROV
Přístav Přerov – byl by
zřejmě největším vnitrozemským přístavem Evropy

Zdrž jezu Hranice – téměř hotová
vodní cesta, k její aktivaci stačí
zvýšit jez Hranice a drobně upravit
koryto Bečvy

Koridor komplikuje rozvoj obcí ležících
na jeho trase. S D-O-L musejí počítat v územních plánech.
Olomouckým krajem by měly vést obě
větve – napojení na Labe i Odru. Se strategickým
přístavem počítají architekti D-O-L v Přerově.

HULÍN

Projekt má velkého zastánce, prezidenta Miloše Zemana, který zdůrazňuje zejména to, že stavba by
po dobu 15 let zaměstnala 60 tisíc lidí. Zmiňuje také její
protipovodňový přínos.
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Vědec a pedagog Martin Rulík o kanálu Dunaj–Odra–Labe:

Ekonomicky přínosný kanál? To je nesmysl
DANIELA TAUBEROVÁ

Olomoucký kraj – Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe (dále
D–O–L) rozděluje národ. Jedni megalomanskou stavbu
nadšeně propagují, druhým
při představě zničených nivních biotopů uvolňujících vodu do tří moří hrůzou vstávají
vlasy na hlavě. Chvílemi to
dokonce vypadá, že mezi oběma tábory zuří válka. „Snažím se stát na straně barikády, která kanál odsuzuje.
Nejen z toho pohledu, že jsem
hydrobiolog a ekolog, ono se
totiž ukazuje, že stavba by nebyla ani ekonomicky přínosná,“ poukazuje docent Martin
Rulík z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a předseda České limnologické společnosti, která se zabývá výzkumem kontinentálních vod.
Co vám přijde jako největší minus D–O–L, pokud by se měl
skutečně realizovat?
Jedná se o kanál, který má
jít napříč krajinou. Vzpomínám si na dobu, kdy se stavělo Gabčíkovo – osmnáctimetrové hráze, obří kanál –
umím si představit, že to budeme mít tady na Hané. Něco
tak obrovského. Hovoříme
o kanálové variantě D-O-L,
tedy bočním, paralelním kanálu k řece Moravě, který
bude mít šířku padesát, šedesát metrů, hloubku až čtyři
metry.
Pominu-li obrovský zásah do
krajiny, není umělý kanál spíše
šetrnější variantou než splavnění samotné řeky? Hrubý zásah
do její morfologie, jejího vodního
režimu?
Je otázka, co z toho je horší. Říční varianta by zname-

nala naprostou degradaci
vlastního toku. Když si ale
představíme, že vedle toku
někdo postaví říční kanál,
který bude zahlouben, dojde
k narušení komunikace řeky
s podzemní vodou v okolní
krajině. A kanál bude navíc
také potřebovat vodu!

Martin Rulík

Architekti projektu ji chtějí
čerpat z Dunaje…
Na padesátimetrový, čtyři
metry hluboký kanál budeme
tahat vodu z Dunaje? Kdo to
bude platit? Nereálné.
Jak by stavba kanálu změnila
vodní režim? Jaký by byl dopad
na podzemní vodu?
Kanál má být částečně na
řeku napojen a odvádět vodu
z řeky, takže bude chybět dotace vody z řeky do krajiny.
Sníží se hladina v řece. Dá se
očekávat dopad na zásoby
velmi kvalitní podzemní vody na Olomoucku.
Propagátoři naopak tvrdí, že
kanál bude zdrojem vody v krajině...
Počítá se s výstavbou zdrží,
zdymadel, umělých nádrží,
které budou dotovat vodu do
kanálu v době sucha. To je
považováno za zdroj vody pro
krajinu. Jim (zastáncům
D-O-L) nejde o to, jak udržet
vodu v krajině, zvyšovat její
retenční schopnost a bránit
nadměrnému odtoku vody.
Kde vodu vezmou? Odpovědi
jsou, že z Dunaje.
Vidíme aktuální stav, jak jsou
nízké průtoky ve vodních tocích
na Olomoucku. To průplav spíše
ještě zhorší?
Jakékoliv prohloubení řeky, její narovnání, vyspádování, to všechno vede k tomu,
že voda z krajiny mizí ještě
rychleji. Jakýkoliv kanál,

Narodil se v roce 1968 a nyní působí na Katedře ekologie a životního
prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve
svých výzkumech se zaměřuje na ekologii tekoucích vod, mikrobiální
ekologii vod nebo aplikovanou hydrobiologii. Účastní se řady biologických
hodnocení. Je předsedou České limnologické společnosti.

který bude vyspádovaný, bude znamenat to, že voda odteče z krajiny. Kanál ji tady nezdrží. Naopak.
Zaujal mě argument prospěšnosti D–O–L v rámci protipovodňové ochrany. Neměli
bychom se bát spíše opaku?
Možná lokálně. Pokud ale
někde rychle odvedeme vodu,
ona nám hrkne jinam.
V tomto směru je cestou práce v krajině, různé retenční

poldry, které povodňovou vlnu zdrží a rozlijí vodu do
krajiny. Kanál nebo rozšíření
řeky bude znamenat pouze to,
že řeka rychle odteče z krajiny a odteče někam níže.
D–O–L má mít dvě větve. Zaznamenala jsem, že od té, která
má vést přes Olomoucko do
Čech a napojit Moravu na Labe,
se upouští. Nemá podporu v Německu.
Technicky by to byla nej-

Studie bude, až ji podpoří sousedé
Praha – Dokud není mezinárodní dohoda, nemá smysl do obří stavby dále investovat. Ministerstvo dopravy oznámilo, že vypsání výběrového řízení
na zhotovitele studie proveditelnosti k vodnímu koridoru Dunaj–Odra–Labe
bude pozastaveno s ohledem na to, že tento projekt vyžaduje mezinárodní
shodu. „Ministerstvo osloví v nejbližší době dotčené státy dopisem a bude
s nimi o tomto záměru dále jednat,“ informovalo v polovině března vedení
resortu dopravy. Neznamená to, že ministr dopravy škrtl celý projekt kanálu. Ale chce před vypracováním nákladné studie ověřit, jaké jsou postoje
sousedních států a Evropské unie. Pětadvacetimilionový tendr na studii
proveditelnosti k vodnímu dílu vypsal exministr Zdeněk Žák.
(tau)

obtížnější část, překonávali
bychom velkou nadmořskou
výšku rozvodí, šlo by o nejdražší úsek. To je jedna věc.
Druhou je fakt, že německá
strana nikdy neuvažovala, že
by Labe využívala pro dopravu. Propojení Hamburku
s Děčínem není pro Němce
zajímavé. Mají jiné vodní
cesty.
Tím by se ovšem D–O–L stal
méně zajímavý pro ty, kteří by
mohli lodní dopravu využívat.
Ano, například holding
Vítkovice spoléhal na to, že
by měl spojení na Hamburk.
My ovšem ani jistě nevíme,
zda je zájem polské strany
o severo-jižní větev koridoru.
Připustíme-li, že v Evropě padne
shoda a budou na koridor peníze. Co dál? Kdo bude kanál provozovat? Povodí Moravy a Povodí Odry? Nebudeme všichni
provoz dotovat, protože nebude
o pomalou přepravu zájem? Pokud přeprava nebude stát kvůli
nedostatku vody. Jaká je návaznost na další infrastrukturu?
Do přístavu v Přerově budou
muset kamiony nějak dojet.
Jsme ekologové a hydrobiologové, ovšem i nám v plánech chybí, co se bude dít poté, až se kanál postaví. Je
hezké, že nám 85 procent nákladů na kanál případně zaplatí Evropská unie, ale
spousta podniků na Moravě
se vyjádřila, že nemá o lodní
přepravu zájem. Je to pomalé. Kdo bude kanál provozovat? Kdo zaplatí napojení na
železnice, silnice? Povodí se
děsí toho, že na ně spadne péče o další stovky kilometrů
kanálu. Kde bude voda? V roce 2040 budou průtoky našich
řek o třetinu, možná o polovinu nižší. Budeme rádi za
nějakou vodu, která tady bu-

Zítra si přečtěte ČTYŘI OSUDY ČTYŘ (NE)OBYČEJNÝCH RODÁKŮ

de. Podívejme se dnes do koryta Moravy, kde je sotva půl
metru vody.
Z ekologického pohledu by škody byly zřejmě velké. Ztráty na
nivních biotopech by byly asi
obrovské. Dá se tato újma spočítat? V čem jako hydrobiolog
vidíte největší riziko?
Velký problém vidím
v možné invazi nepůvodních
druhů využívajících právě
dopravních cest. Jde o velmi
agresivní druhy, které se na
nové lokalitě masivně rozmnoží a začnou ohrožovat
domácí populace. V současnosti je těchto nepůvodních
druhů v republice, zejména
její západní části, přes padesát. Většina přišla Labem. Na
Moravě můžeme mít ještě
větší problémy, pokud
bychom postavili koridor
D–O–L. Kanál má dále procházet oblastmi, které zahrnují v rámci ČR největší diverzitu mokřadů a lužních
lesů. A ekologická újma
v těchto oblastech lužních lesů byla ohodnocena na
16 miliard korun.
Aby bylo možné rozhodnout, zda
stavět, nebo ne, je potřeba mít
na stole takzvanou studii proveditelnosti. Má stát snad
25 milionů korun. Nejsou to vyhozené peníze?
Jsou názory, že se studie
stopne. Ale jsem toho názoru,
že to není dobrá cesta. Studie
je podmínkou toho, aby Evropská unie uvolnila peníze,
ale hlavně řekne, zda je to celé nesmyslné, neekonomické
atd. Nebo naopak. Fundovaný závěr, po desítkách let debat o tom, zda kanál ano nebo
ne, potřebujeme mít na stole.
Jednou pro vždy závazně vědět, jak to s vodním koridorem vidíme.

deník

