
Pořadové číslo:  7/10 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 23.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Ing. arch. Jan Horký, zastupitel města Přerova 

Navrhovatel:  Ing. arch. Jan Horký, zastupitel města Přerova 

Zpracovatel:  Ing. arch. Jan Horký, zastupitel města Přerova 

 

Název návrhu: 

Stanovisko města Přerova k záměru průplavu Dunaj – Odra - Labe 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. se připojuje k „Memorandu starostů obcí k záměru průplavu Dunaj – Odra – Labe“                

a pověřuje primátora města jeho podpisem 

 

2. deklaruje svůj negativní postoj k záměru průplavu Dunaj – Odra – Labe. 

 

Důvodová zpráva: 

Vodní kanál Dunaj-Odra-Labe (dále jen D-O-L) je projekt, jehož cílem má být propojení uvedených 

řek pro vnitrozemskou plavbu. Tento záměr existuje již stovky let, ale doposud se vždy ukázal jako 

ekonomicky nereálný. Nejinak tomu je v poslední studii proveditelnosti, kdy je projekt ve své části 

ekonomicky rentabilní, ale pouze za cenu dílčích korekcí a nepřesných údajů. 

  

Cílem předkládaného materiálu pro zastupitele není podrobné představení projektu, studie 

proveditelnosti ani celospolečenských dopadů v rámci České republiky či Střední Evropy, ale 

poukázání na rizika pro město Přerov a jeho obyvatele, která vedou předkladatele k odmítnutí 

takového projektu. Z tohoto důvodu není podrobně prezentována finanční náročnost projektu 

ani celostátní environmentální dopady aj. Předkladatelé se domnívají, že se v tento okamžik 

jedná spíše o politickou, než o odbornou otázku. 

  
Pro celkové seznámení s problematikou je však součástí přílohy souhrn (komentář) z 18. senátního 

slyšení k uvedené problematice. Kompletní záznam z veřejného slyšení je pro zájemce dostupný na: 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/92199/77292 

  

Zpracovaná studie proveditelnosti je dostupná ze webu Ministerstva dopravy (4,5 GB): 



https://www.mdcr.cz/MDCR/media/Dokumenty/Vodn%c3%ad%20doprava/Studie%20proveditelnosti

%20D-O-L/DOL.zip 

  

Zkrácený abstrakt pak: https://www.komora.cz/files/uploads/2019/02/ma_KORNB95JSJI2.pdf 

  

Koridor pro D-O-L je zanesen v Politice územního rozvoje a zní je přenášen do podřazených uzemně-

plánovacích dokumentů, tedy i územních plánů obcí a měst. V přerovském územním plánu je pro něj 

rezervována trasa severně od Předmostí, jižně od Vinar či Čekyně, dále pak zasahuje pole severně od 

Henčlova pro plánované přístaviště, a to v šíři koridoru 100 m na každou stranu od jeho osy. Z tohoto 

pohledu se může zdát, že Přerov ovlivní jen minimálně. Pouhý pohled do mapy však odhaluje řadu 

kolizních míst, kdy nejzásadnější jsou kolize s biokoridory a komunikacemi – například doposud 

nevybudovanou D1 nebo R55, která dle informací zpracovatele nemá v projektu zahrnuty mostní 

objekty nad kanálem D-O-L. Stavba D-O-L by tedy nepochybně omezila provoz i na těchto 

komunikacích. 

  

Přerov by se měl stát největším vnitrozemským přístavištěm Evropy, což s sebou nese kromě 

nepatrného množství pracovních míst i mnohá rizika: zvýšení znečištění vod a ovzduší z lodní a 

kamionové dopravy, zvýšení automobilové dopravy vůbec, zvýšenou hlukovou zátěž z nepřetržitého 

provozu, zvýšené nároky na místní dopravní infrastrukturu a také lze předpokládat zvýšenou 

kriminalitu, běžně se vyskytující v přístavištích či dopravních uzlech obecně. 

  

Možný přínos stavby jako protipovodňového opatření není v samotné studii proveditelnosti započítán. 

Ačkoli autoři předpokládají převedení povodňových vod kanálem, mezinárodní dohody takový postup 

výslovně nedoporučují. 

  

V širších vztazích je však zásadní skutečnost, že kanál D-O-L prochází oblastmi se zdroji pitné vody 

pro město Přerov, ačkoli se nemusí nutně nacházet v jeho katastru. Jedná se zejména o oblast 

tovačovských jezer. Je zřejmé, že stavba takového typu a rozsahu bude mít vliv na hydrogeologii v 

území a je neoddiskutovatelné, že může nějakým způsobem ovlivnit i zdroje pitné vody pro město. V 

době probíhající klimatické změny a dlouhodobém (i výhledově) úbytku srážkových i podzemních vod 

je na místě zdrženlivost a ochrana základní tekutiny pro život před jinými, zejména ekonomickými 

zájmy. 

  

  

  

Shrnutí negativních dopadů D-O-L na město Přerov: 

• ohrožení zdrojů pitné vody (!) 

• zatížení města během výstavby, přerušování či dokonce redukce stávajících dopravních tras po dobu   

výstavby nebo navždy 

• emise z dopravy (zplodiny, hluk) 

• bariérová stavba v krajině 

• poškození krajiny a zábor kvalitní zemědělské půdy 

  

Případné další pokračování v projektu kanálu D-O-L bude na podzim tohoto roku projednávat vláda 

České republiky, a proto je nyní ideální příležitost vydat oficiální stanovisko města. 

  

Na základě výše uvedeného se předkladatelé domnívají, že by město Přerov mělo být alespoň tak 

sebevědomé jako jiná města a obce v regionu a kanál také odmítnout – tedy připojit se k memorandu, 

jehož plný text je součástí přílohy. Memorandum bylo zasláno starostům a primátorům obcí na trase 

koridoru, tedy i primátorovi města Přerova. Ten však, bez jakéhokoli projednání v orgánech města či 

širší diskuzi, připojení k memorandu odmítl. 

  

Memorandum doposud podepsali starostové těchto obcí: Lipník nad Bečvou, Radvanice, Polom, 

Rokytnice, Buk, Kokory, Odry, Císařov, Majetín, Jeseník nad Odrou, Citov. 

  



Zastupitelstvo obce Libhošť (okr. Nový Jičín, 1719 obyvatel) se v červnu 2019 usneslo: 

„Zastupitelstvo obce Libhošť nesouhlasí se zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace 

vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. 

  

  

Přílohy: 

-1 - Komentář k D-O-L na základě senátního slyšení 

-2 - Memorandum starostů obcí k záměru průplavu Dunaj – Odra – Labe 

-3 – Trasa D-O-L dle studie proveditelnosti 

-4 – Trasa D-O-L zachycená v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje  

 

 


