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ÚVOD
Cílem generelu je zpracování návrhu splavn ní eky Berounky, jakožto sledované

dopravn významné využitelné vodní cesty dle § 3 zákona . 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavb , v úseku od Prahy (ústí do Vltavy) po Beroun pro parametry I. t ídy, v etn navazující
ístavní infrastruktury.
Generel navazuje na p edchozí studii splavn ní eky Berounky – „Generel splavn ní
Berounky po . km 37,0“ (Dopravní rozvojové st edisko

eské republiky, 1996), kde je

navrženo hájení území pro zám r splavn ní eky Berounky pro klasifika ní t ídu IV. V
generelu z roku 1996 je stani ení odvozeno od kilometráže navrhované úpravy, nikoliv od
kilometráže eky. V tomto stani ení pak odpovídá nadjezí jezu Hýskov km 37 ( . km 40).
V zájmovém území protéká eka Berounka územím dvou kraj , Hlavního m sta
Prahy a St edo eského kraje. V tšina z celkové délky ešeného úseku se rozkládá na území
kraje St edo eského. P ibližn od . km 22,14 (obce Zadní T eba a Hlásná T eba ) do . km
34,32 prochází tok eky Berounky CHKO

eský kras. V míst

stávajícího jezu v Hýskov

. km 39,55) prochází hranice CHKO K ivoklátsko. Tok eky Berounky v ešeném úseku k íží
12 most , z toho 2 mosty dálni ní (v Radotín a v Beroun ) a 2 mosty železni ní (v Dolních
Mokropsech a v Beroun ), 6 lávek a 8 jez , z nichž na 7 jsou v provozu MVE (na jezu
Karlštejn není mlýn v provozu). Z tohoto po tu je 7 jez pevných, jediným pohyblivým jezem
je klapkový jez v Beroun . Nedaleko ústí eky Berounky na . km 0,65 – 1,20 se nachází
jediný p ístav, p ístav Praha Radotín. Podél eky Berounky vede v celém ešeném úseku
železnice, zajiš ující spojení mezi Prahou a Berounem.
Generel splavn ní eky Berounky pro I. t ídu se zabývá územím od soutoku eky
Berounky s Vltavou po nadjezí jezu Hýskov ( . km 0,0 – 40,33). P i návrhu plavební dráhy
bylo snahou, aby zásahy do b eh a prohrábky dna byly co možná nejmenší, a aby navržená
plavební dráha vedla pokud možno v koryt

eky. To však vzhledem sm rovým pom

koryta eky, geomorfologii dna a hydrologickým pom

m

m v zájmovém území nebylo p i

dodržení návrhových parametr vždy možné. V n kterých místech tak bylo nezbytné vést
plavební dráhu mimo stávající koryto eky, navrhnout nový jez (jez Srbsko) i plavební kanál
(Lipence a Hýskov).
Generel splavn ní eky Berounky respektuje v místech kde nebylo možné navrhnout
plavební dráhu v koryt
rozvojové st edisko

eky ešení „Generelu splavn ní Berounky po . km 37,0“ (Dopravní

eské republiky, 1996) a plavební dráha je v t chto místech vedena p es

území hájené v p edchozím generelu.
Aby nedošlo k zám

ní kilometráže a kilometráže navrhované úpravy, jsou
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v generelu použity ob tyto kilometráže.

ní kilometráž je zna ena zkratkou . km a ve

výkresové dokumentaci má modrou barvu. Kilometráž navrhované úpravy (osy plavební
dráhy) je zna ena zkratkou km a ve výkresové dokumentaci má ervenou barvu. Stejn tak
jsou ve výkresové dokumentaci barevn odlišeny stávající objekty na ece (modrá barva) a
objekty navrhované ( ervená barva).

3

PARAMETRY VODNÍ CESTY T ÍDY „I“ A SOUVISEJÍCÍCH
OBJEKT

3.1

Plavební dráha
Dle vyhlášky Ministerstva dopravy . 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním

provozu v p ístavech, spole né havárii a doprav nebezpe ných v cí, ve zn ní pozd jších
edpis , § 5 jsou parametry plavební dráhy následující:
Nejmenší ší ka p ímé plavební dráhy v hloubce odpovídající ponoru návrhového plavidla pro
navrhovanou klasifika ní t ídu I.
1. v ece ........................ 20 m
2. v pr plavu.................. 20 m
Nejmenší plavební hloubku tvo í sou et p ípustného ponoru plavidla a bezpe nostní
vzdálenosti plavidla nade dnem vodní cesty (marže). Pro klasifika ní t . I. je p ípustný ponor
plavidla 2,20 m. Bezpe nostní vzdálenost dna plavidla nade dnem vodní cesty v ece je
0,50 m, v pr plavu je tato hodnota rovn ž 0,50 m. Minimální plavební hloubka pro
klasifika ní t ídu I. je tedy 2,7 m.
Nejmenší polom r zak ivení plavební dráhy pro klasifika ní t . I. je 400 m. Plavební
dráha se v oblouku rozši uje v závislosti na délce návrhové sestavy a polom ru oblouku.

3.2

Plavební komora
Nov

budované plavební komory pro navrhovanou klasifika ní t . I. musí mít dle

vyhlášky Ministerstva dopravy

. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu

v p ístavech, spole né havárii a doprav nebezpe ných v cí, ve zn ní pozd jších p edpis ,
§ 6 následující rozm ry:
a) Nejmenší ší ka 6,0 m
b) Nejmenší délka 45 m
c) Nejmenší hloubka nad záporníkem 3,0 m
Vzhledem k p edpokládaným rozm

m návrhových plavidel a stávajícímu lodnímu
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parku využívaném na vltavské vodní cest (VVC) je navrhovaná ší ka plavebních komor 7,0
m. Navrhované plavební komory mají tedy užitné rozm ry 45 x 7,0 m a 3,0 m hloubky nad
záporníkem.

4

NÁVRH PLAVEBNÍ DRÁHY
Plavební dráha je navržena v úseku od soutoku eky Berounky s Vltavou km 0,000

. km 0,000) až do nadjezí jezu Hýskov km 38,213 ( . km 40,330).

4.1

Sm rové pom ry
i sm rovém ešení bylo snahou, aby navržená plavební dráha vedla co možná

nejvíce stávajícím korytem eky. Jak již bylo zmín no výše, p i návrhu plavební dráhy bylo
nutné dodržet nejmenší p ípustný polom r zak ivení pro klasifika ní t ídu I. Rmin = 400 m. P i
dodržení tohoto polom ru nebylo možné vést plavební dráhu v celé délce pouze korytem
eky. Na n kterých místech proto plavební dráha zasahuje do b eh a ve dvou p ípadech
bylo nutné navrhnout plavební kanál.
V úseku mezi . km 5,00 a 9,00 mají meandry eky Berounky p íliš malý polom r
zak ivení a zárove
stávajícím jezu

s tím by bylo velice obtížn

ešitelné umíst ní plavební komory na

ernošice, z tohoto d vodu je v tomto úseku navržen plavební kanál Lipence

(km 4,5 – 7,2) v jehož dolní ásti je navržena plavební komora Lipence.
Velice komplikovaná je z hlediska vedení plavební dráhy situace v okolí jezu
Karlštejn. Plavební komora je navržena p i pravém b ehu jezu Karlštejn. Tímto umíst ním
byly minimalizovány zásahy do okolních b eh , které jsou však vzhledem k malým
polom

m zak ivení Berounky v t chto místech pom rn

zna né. Zásahy do b eh

se

nacházejí mezi . km 23,4 (km 21,4) až 25,4 (km 23,2).
Další komplikované místo p i vedení plavební dráhy je u obce Hýskov. Na . km 38
(km 36) plavební dráha zasahuje do pravého b ehu. V podjezí jezu Hýskov zasahuje
plavební dráha áste

do levého b ehu. Plavební komora Hýskov je navržena v plavebním

kanálu (km 37,3 – 38) umíst ném na pravém b ehu vedle objektu malé vodní elektrárny.
Sm rové pom ry v etn

stani ení, osy plavební dráhy, okraj

plavební dráhy a

hranice zájmového území (tato hranice vymezuje p edpokládaný rozsah území, na kterém
budou provád ny úpravy spojené se splavn ním eky Berounky pro I. t ídu) jsou patrné
z p ílohy B.3. Situace 1:10 000. Hranice zájmového území je navržena v minimální ší ce
15 m od okraj

plavební dráhy. Hranice zájmové území je rovn ž v okolí navrhovaných

objekt , p ístavní infrastruktury (ve výkresové dokumentaci není hranice zakreslena v okolí
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ístav , p ístaviš a obratiš z d vodu lepší p ehlednosti) a plavebních kanál .

4.2

Výškové uspo ádání
Výškové pom ry navržené plavební dráhy vycházejí z hydrostatických hladin

stávajících jez

a morfologie dna a b eh . Krom

stávajících jez

po ítá generel

s vybudováním 2 nových jez a navýšením jednoho ze sou asných. Hydrostatické hladiny
jednotlivých jez

a p evýšení plavebních komor v etn

stani ení jsou uvedeny v p íloze

B. 10. Tabulky. Graficky jsou výškové pom ry zpracovány v p íloze B. 4. Podélný profil.
První z nov navržených jez , jez Radotín, je umíst n v . km 1,030 (km 1,050) a je
ešen dle projektového ešení zám ru „Splavn ní Berounky v Radotín “. Hydrostatická
hladina ve zdrži jezu Radotín je navržena na 191,50 m n. m.
Generel splavn ní eky Berounky po ítá s navýšením sou asného jezu Karlštejn
nacházejícím se v . km 24,489 (km 22,280). P vodní hrazená výška jezu Karlštejn bude
navýšena o 1,52 m. Hydrostatická hladina jezu Karlštejn se zvýší z 209,35 m n. m. na
210,87 m n. m.
Nový jez Srbsko je navržen v . km 31,230 (km 28,970). Hydrostatická hladina jezu
Srbsko je navržena na 214,60 m n.m., hrazená výška jezu bude p ibližn 5,8 m. Pokud by
mezi jezy Karlštejn a Beroun nebyl navržen jez, musely by být tém

v celém úseku

provedeny prohrábky do hloubky n kolika metr (v n kterých místech až 6 m). Vzdutí jezu
Srbsko je navrženo s ohledem na minimalizaci prohrábek, avšak zárove

s tím byla

hydrostatická hladina jezu navržena tak, aby nedošlo k vyb ežení eky z koryta (v okolí jezu
Srbsko by bylo nutné provést ohrázování b eh ), a aby byla zachována minimální provozní
hladina malé vodní elektrárny na jezu v Beroun . Zvýšení hydrostatické hladiny v t chto
v místech je možné také díky tomu, že okolní území je nezastav né a jsou zde dostate
vysoké b ehy.
Pro ú ely generelu byl jako maximální plavební pr tok stanoven pr tok odpovídající
jednoleté vod , Q1. Hodnota Q1 je v rámci zájmového území prom nlivá, p ibližn se však
jedná o 270 m3/s. Tato hodnota je však pouze orienta ní, k p esnému ur ení maximálního
plavebního pr toku by bylo zapot ebí zpracování výpo tu rychlostních polí na 2D modelu a
provedení analýzy vyb ežovacích pr tok v navazujících fázích projektové p ípravy.
Krom

2 nov

navržených jez

a navýšení stávajícího jezu Karlštejn je pot ebná

plavební hloubka zajišt na pomocí prohrábek dna. Prohrábky dna by bylo nutné provést
v menší i v tší mí e tém

po celé délce ešeného úseku. Nejv tší prohrábky z hlediska

rozsahu by bylo nutné provést v následujících místech:
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B1_Pr vodní zpráva

Strana 6 (celkem 17)

Generel splavn ní eky Berounky z Prahy do Berouna pro I. t ídu
3A12716

Zdrž jezu Radotín . km 3,4 – 5,1
Zdrž jezu Mokropsy . km 12,8 – 16,1
Zdrž jezu Dob ichovice . km 18,1 – 19,4
Zdrž jezu Karlštejn . km 29,0 – 31,2
Zdrž jezu Srbsko . km 32,9 – 35,5

4.3

P

né uspo ádání

Ší ka plavební dráhy je dle vyhlášky Ministerstva dopravy . 222/1995 Sb. navržena
na 20 m. Tato ší ka je navržena jak v koryt

eky, tak v plavebním kanálu. V místech kde je

nutné provést prohrábku dna navazují na dno upravené svahy ve sklonu 1:3. V místech kde
v d sledku vybudování nového jezu,

i navýšení stávajícího jezu, dojde ke zvýšení

hydrostatické hladiny je navrženo navýšení stávajících b eh

ohrázováním tak, aby byla

hrana b eh 1,5 m nad hydrostatickou hladinu.
V plavebním kanálu jsou svahy b eh navrženy ve sklonu 1:2,5. Ohrázování b eh
plavebního kanálu je navrženo 1 m nad maximální plavební hladinu.
né ezy jsou sou ástí p ílohy B. 5. Charakteristické p

5

né ezy.

ÍŽENÍ VODNÍCH CEST
Dle vyhlášky Ministerstva dopravy . 222/1995 Sb., o vodních cestách , plavebním

provozu v p ístavech, spole né havárii a doprav nebezpe ných v cí, ve zn ní pozd jších
edpis , § 8 jsou p edpisy pro k ížení vodních cest následující:
Sv tlá vzdálenost mezi jednotlivými pilí i plavebního mostního otvoru, m ená kolmo
na osu plavební dráhy, musí odpovídat ší ce p ilehlé plavební dráhy, tj. 20 m.
i rekonstrukci mostních objekt

musí být dodržena podjezdná výška nejmén

5,25 m nad nejvyšší plavební hladinou. Nad vodní cestou dopravn významnou pro plavidla
o nosnosti do 300 tun sm jí být stav ny mosty o nejmenší podjezdné výšce 4,0 m (generel
po ítá s minimální podjezdnou výškou 5,25 m). Lanové dráhy, sd lovací vedení a potrubí
sm jí být umíst na nejmén 10,0 m nad nejvyšší plavební hladinou, elektrická vedení do
nap tí 110 kV nejmén 12,0 m nad nejvyšší plavební hladinou.
Dále dle již zmi ované vyhlášky . 222/1995 Sb. sm jí být elektrická vedené o nap tí
vyšším než 110 kV z ízena nad vodní cestou dopravn významnou, pokud bude jejich výška
nad nejvyšší plavební hladinou (stanovená výše), zvýšena o 1 cm za každý 1 kV, který
esahuje 110 kV.
Copyright © Pöyry Environment a.s.
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Elektrická vzdušná vedení nesm jí být vedena p es objekt zdymadla (tj. plavební
komora s rejdami a jezem) nebo v jeho blízkosti, a jsou-li vedena p es vodní cestu, musí být
vedena tak, aby nezp sobovala nebezpe né odrazy pro radarovou navigaci na vodní cest .
Kabelové vedení m že být uloženo do dna vodní cesty dopravn významné pouze
v rýze chrán né záhozem, a to slaboproudé kabely v záhozu nejmén
silnoproudé kabely nejmén

120 cm vysokém,

ve 200 cm vysokém záhozu. Zához musí být v horní

ásti

z kamene alespo o tlouš ce 50 cm. Potrubí m že být uloženo do dna vodní cesty rovn ž
v rýze pod záhozem nejmén 120 cm vysokém, ale nejmén polovina jeho výšky musí být
z kamene. Kótu dna rýhy pro uložení vedení stanoví Státní plavební správa.

5.1

K ížení - významné inženýrské sít
Vedení inženýrských sítí je zakresleno v p íloze B.8. Situace – k ížení. Seznam

vedení inženýrských sítí s jejich polohou a popisem (druh IS) je v p íloze B.10. Tabulky.

5.2

K ížení - dopravní infrastruktura
Z hlediska k ížení s dopravní infrastrukturou pat í mezi nejvýznamn jší objekty

Lahovický most (silnice I/4), Radotínský most (silnice R1), dálni ní most v Beroun (dálnice
D1), železni ní most v Dolních Mokropsech (železni ní tra
v Beroun (železni ní tra

. 171) a železni ní

most

. 173).

Navržený plavební kanál Lipence vede p es ulici

ernošická, z tohoto d vodu je

v jeho horní ásti navržen silni ní most.
Minimální podjezdná výška nad nejvyšší plavební hladinou byla stanovena na 5,25 m.
Tento požadavek nespl ují: lávka v Dob ichovicích, silni ní most v

evnicích, lávka v Zadní

ebani, silni ní most v Karlštejn a silni ní most v Srbsku. Ostatní mosty a lávky požadavek
na minimální podjezdnou výšku spl ují.
Seznam všech k ížení navržené plavební dráhy s dopravní infrastrukturou je vypsán
v p íloze B.10. Tabulky, graficky je k ížení s dopravní infrastrukturou zaznamenáno v p íloze
B.8. Situace – k ížení.
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6

OBJEKTY NA VODNÍ CEST
V rámci generelu je navrženo n kolik nových objekt

i úpravy stávajících objekt .

Seznam navržených objekt v etn základních informací je sou ástí p ílohy B. 10. Tabulky.
V místech kde je plavební dráha vedena kanálem (Lipence a Hýskov) generel po ítá
s vybudováním most p es t leso kanálu, konkrétn se jedná o silni ní most v Lipencích
(km 6,710, . km 8,180) a most v Hýskov (km 37,390, . km 39,450) umož ující p ístup
(p íjezd) k provoznímu objektu malé vodní elektrárny na pravém b ehu eky.

6.1

Plavební komory
V rámci generelu je navrženo 10 plavebních komor ( ešení plavební komory Radotín

vychází ze zám ru „Splavn ní Berounky v Radotín “). S výjimkou plavební komory Lipence
a plavební komory Hýskov, které jsou navrženy v plavebním kanálu, jsou zbylé komory
navrženy v míst

stávajících a dvou nových jez . Navržené plavební komory mají užitné

rozm ry - délka 45 m, ší ka 7 m a hloubka nad záporníkem 3 m. Umíst ní jednotlivých
plavebních komor na podklad ortofotomapy je znázorn no v p íloze B. 9. Situa ní zákres
plavebních komor a p ístavní infrastruktury do ortofotomapy.

6.2

Jezy
Na vodní cest

jsou navrženy nové jezy Radotín a Srbsko a na jezu Karlštejn je

navrženo navýšení hrazené výšky.
Na jezech, kde by vybudováním plavební komory došlo ke snížení kapacity jezu
(nap . jezy Karlštejn a

evnice), bude nutné vybudovat pohyblivé jezové pole.

ást

stávajícího pevného jezové pole by byla nahrazena pohyblivou hradící konstrukcí a v p ípad
vyšších pr tok by umož ovala p evád ní t chto pr tok bez toho, aniž by došlo ke zvýšení
hladiny ve zdrži v d sledku snížení kapacity jezu.
Pokud by v dalším stupni projektové dokumentace bylo prokázáno v tší kolísání plavebních
hladin, bylo by možným ešením tohoto problému z ízení pohyblivého jezového pole na
kterém ze stávajících pevných jez . Z ízení pohyblivého pole by m lo rovn ž pozitivní
dopad z hlediska protipovod ové ochrany a ledových jev (umožnilo by regulaci hladiny ve
zdrži a p evod ledových ker).
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6.3

P ístavní infrastruktura
V zájmovém území jsou navrženy 3 nové p ístavy (Lipence, Karlštejn a Beroun),

které budou sloužit za povodní jako ochranné stání plavidel. Mimo tyto 3 p ístavy, které jsou
navrženy jako p ístavní bazény, je na vodní cest

navrženo n kolik menších p ístaviš a

obratiš . P ístavišt jsou navržena ve zdrži každého z jez , aby bylo možné kotvení plavidel
v blízkosti m st a obcí ležících na vodní cest . Rozmíst ní p ístaviš v zájmovém území je
detailn ji znázorn no v p íloze B. 9. Situa ní zákres plavebních komor a p ístavní
infrastruktury do ortofotomapy.

7

VODOHOSPODÁ SKÁ PROBLEMATIKA
Splavn ním eky Berounky by v ešeném území došlo v d sledku prohrábek dna ke

zkapacitn ní koryta eky a tím také ke zvýšení protipovod ové ochrany území. Na území
stské ásti Praha Lipence je navržen plavební kanál, který by rovn ž p isp l ke zvýšení
protipovod ové ochrany tohoto území. Oblast m stské ásti Praha Lipence a okolí (nap . m.
. Praha Lahovice) je p itom z hlediska protipovod ové ochrany velice problematickým
územím. P i sm rovém ešení plavebního kanálu Lipence bylo posuzováno n kolik variant
ešení. V tšina t chto variant byla zpracována v p edchozích studiích zabývajících se
možností splavn ní eky Berounky, i ešením protipovod ové ochrany území

ernošic a

Lipenc . Výsledné dispozi ní a sm rové ešení plavebního kanálu Lipence p edpokládá
nejp ízniv jší efekt z hlediska protipovod ové ochrany okolního území (zejména území
stské ásti Praha Lipence).
Vystav ním nových jez

Radotín a Srbsko a navýšením stávajícího jezu Karlštejn

dojde ke zvýšení hladiny v ece a tím také ke zvýšení hladiny podzemních vod v okolí zdrží
chto jez . V d sledku zvýšení hladiny podzemních vod by mohlo dojít k zamok ení
ilehlých pozemk .
Splavn ní

eky Berounky by rovn ž vedlo ke zpomalení proud ní v ece

(v sou asnosti se v ešeném úseku st ídají proudné a vzduté úseku) což by mohlo mít
negativní dopad na živo ichy a rostliny spjaté s ekou a jejím bezprost edním okolím.

8

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ÚSEK

VODNÍ CESTY

Generel splavn ní eky Berounky lze rozd lit do 4 ástí dle splav ovaného úseku.
Toto rozd lení vychází z komplikované situace v n kterých

ástech zájmového území,

zejména z pohledu ochrany životního prost edí (viz p íloha C. Analýza možných st et ).
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Rozd lení splavn ní eky Berounky do jednotlivých etap by napomohlo zám ru splavn ní
eky Berounky v prvních úsecích eky (zejména v první etap , potažmo i v druhé etap ), kde
není situace z hlediska možných st et tak komplikovaná jako ve zbylých ástech. Generel
navrhuje splavn ní eky Berounky v t chto etapách:
Etapa . 1: soutok Berounky s Vltavou, . km 0,000 (km 0,000) – zdrž jezu
ernošice, . km 10,080 (km 11,809)
Etapa . 2: zdrž jezu Mokropsy . km 10,080 (km 11,809) – p ístav Karlštejn
. km 23,470 (km 25,730)
Etapa

. 3: p ístav Karlštejn, . km 23,470 (km 25,730) – p ístav Beroun,

. km 32,170 (km 34,420)
Etapa

. 4: p ístav Beroun,

. km 32,170 (km 34,420) –

. km 40,330

(km 8,213)

8.1

Etapa . 1
První etapa splavn ní eky Berounky je navržena mezi . km 0,000 (km 0,000) a . km

11,809 (km 10,080), tedy od soutoku ek Berounky a Vltavy na konec zdrže jezu

ernošice.

V tomto úseku generel po ítá s vybudováním nového jezu Radotín s plavební komorou
v . km 1,030 (km 1,050). Plavební dráha je vedena korytem eky až k plavebnímu kanálu
Lipence, s výjimkou menšího zásahu do levého b ehu na . km 2,00 (km 1,85). Plavební
kanál Lipence za íná na . km 5,100 (km 4,5) a vyústí do zdrže ernošického jezu na . km
9,000 (km 7,2). V plavebním kanálu je na km 6,160 (km 5,150) navržena plavební komora
Lipence p ekonávající vzdutí jezu

ernošice. V rámci plavebního kanálu je na levém b ehu

navržen p ístav Lipence ( . km 8,250, km 6,910). Na konci zdrže jezu

ernošice je pak

navrženo p ístavišt a obratišt .

8.2

Etapa . 2
Druhá etapa splavn ní

eky Berounky je úsek, který za íná jezem Mokropsy

. km 11,809, km 10,080) a kon í u p ístavu Karlštejn ( . km 25,730, km 23,470). Vzdutí
stávajícího jezu Mokropsy bude p ekonáno plavební komorou umíst nou na pravém b ehu.
Od jezu Mokropsy až do Dob ichovic vede plavební dráha korytem eky bez zásahu do
eh . V Dob ichovicích je navrženo na levém b ehu p ístavišt a obratišt Dob ichovice.
Plavební komora p ekonávající vzdutí jezu Dob ichovice je navržena p i pravém
ehu. Nedaleko silni ního mostu mezi

evnicemi a Lety je navrženo na pravém b ehu

ístavišt a obratišt Lety, další p ístavišt s obratišt m je navrženo v podjezí jezu evnice.
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Plavební komora na jezu

evnice je navržena uprost ed jezu s p ístupem z mostu,

který vede p es t leso jezu. Toto ešení bylo zvoleno s ohledem na komplikovanou situaci
v okolí jezu

evnice – na pravém b ehu vede v bezprost ední blízkosti železni ní tra , na

levém b ehu je funk ní malá vodní elektrárna. Umíst ním plavební komory doprost ed jezu
evnice bylo dosaženo minimálních zásah do okolních b eh (zásah je pouze v navazující
plavební dráze v podjezí), avšak tímto umíst ním dojde ke snížení kapacity jezu, proto by
bylo nutné vybudovat na jezu pohyblivé pole, kompenzující snížení kapacity jezu. V nadjezí
jezu

evnice je navrženo p ístavišt

s obratišt m. V okolí . km 20,8 (km 19,0) zasahuje

hranice zájmového území do levého b ehu.
Plavební komora na jezu Zadní T eba je navržena p i levém b ehu. Nedaleko lávky
es Berounku je navrženo na levém b ehu v Hlásné T ebani p ístavišt s obratišt m. Od
. km 22,15 (km 20,36) až do . km 34,35 (32,10) vede plavební dráha chrán nou krajinnou
oblastí K ivoklátsko. V podjezí jezu Karlštejn ( . km 23,4, km 21,4), zasahuje plavební dráha
do zastav ného území na levém b ehu.
Na jezu Karlštejn je navrženo navýšení z d vodu zajišt ní min. plavební hloubky.
Plavební komora je navržena p i levém b ehu ostrovu, který se nachází mezi odpadním
kanálem od malé vodní elektrárny (objekt MVE je na pravém b ehu) a jezem. V nadjezí vede
plavební dráha p es pravý b eh a

áste

také zasahuje do objektu parkovišt

u

fotbalového h išt na b ehu levém. Nedaleko stávajícího parkovišt je navrženo p ístavišt
s obratišt m. Na . km 25,730 (km 23,470) je na pravém b ehu navržen p ístav Karlštejn.

8.3

Etapa . 3
Do etapy . 3 spadá území nacházející se mezi p ístavem Karlštejn, . km 23,470 (km

25,730) a p ístavem Beroun, . km 32,170 (km 34,420).
Od p ístavu Karlštejn do obce Srbsko je plavební dráha vedena korytem eky bez
zásah

do okolních b eh . Nad silni ním mostem v Srbsku je navrženo p ístavišt

s obratišt m. K jezu Srbsko vede plavební dráha op t bez zásah do b eh .
Nový jez Srbsko s plavební komorou je navržen v . km 31,230 (km 28,970). Plavební
komora je umíst na p i levém b ehu (na pravém b ehu vede v blízkosti eky železni ní tra a
zárove s tím je pravý b eh pro umíst ní plavební komory výhodn jší z hlediska navazující
plavební dráhy – nedojde tak k zásah m do b eh . Mezi jezem Srbsko a p ístavem Karlštejn
je plavební dráha vedena korytem eky bez nutnosti zásahu do b eh . Okolní území je
nezastav né, proto zde nejsou navržena p ístavišt . Železni ní most v Beroun tvo í hranici
chrán né krajinné oblasti ( . km 34,36, km 32,11). V prostoru mezi železni ním a dálni ním
mostem je na levém b ehu navržen p ístav Beroun ( . km 33,300, km 35,564).
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8.4

Etapa . 4
Etapa

. 4 je vymezena p ístavem Beroun, . km 32,170 (km 34,420) a koncem

navržené úpravy v Hýskov na . km 40,330 (km 38,213). V podjezí jezu Beroun je na levém
ehu ostrovu navrženo p ístavišt a obratišt Beroun.
Plavební komora na jezu Beroun je navržena na levém b ehu ostrovu (na levém
ehu eky je malá vodní elektrárna, umíst ní na pravý b eh není možné z d vodu p íliš
malých polom

zak ivení v koryt

eky, malé ší ky koryta a n kolika mostních objekt

s nedostate nou plavební výškou. Plavební dráha zasahuje do pravého b ehu

ostrova

v podjezí a pravého b ehu eky v nadjezí. Na levém b ehu v nadjezí je navrženo p ístavišt
s obratišt m.

Na . km 38,00 (km 35,8) plavební dráha zasahuje do pravého b ehu.

k menšímu zásahu do levého b ehu dojde i v podjezí jezu Hýskov.
Vzdutí jezu Hýskov je p ekonáno plavební komorou Hýskov, která je navržena v dolní
ásti plavebního kanálu Hýskov (km 37,3 – 38,0). V nadjezí jezu Hýskov je na levém b ehu
navrženo p ístavišt a obratišt . Konec plavební dráhy je na . km 40,330 (km 38,213).

9

KOMPLIKOVANÉ LOKALITY
i návrhu plavební dráhy se vyskytlo n kolik lokalit, kde bylo nalezení p ijatelného

ešení zna

komplikované.

První takovouto lokalitou je oblast Prahy Lipenc

( ernošic a Radotína na levém

ehu eky), v t chto místech neumož uje tok eky Berounky návrh plavební dráhy v koryt
eky, polom ry zak ivení v obloucích jsou zde p íliš malé, rovn ž umíst ní plavební komory
na jezu

ernošice by bylo velice problematické vzhledem k malé vodní elektrárn na pravém

ehu a zastav nému území na b ehu levém. Proto je plavební dráha navržena v plavebním
kanálu Lipence, který je veden v údolnici ze zdrže radotínského jezu do zdrže ernošického
jezu. V dolní

ásti plavebního kanálu je navržena plavební komora Lipence, umíst ním

v dolní ásti kanálu budou minimalizovány zemní práce a rovn ž z hlediska protipovod ové
ochrany se jeví umíst ní v dolní ásti kanálu jako lepší ešení.
Jako velice komplikované se rovn ž ukázalo umíst ní plavební komory na jezu
evnice. Na pravém b ehu vede v bezprost ední blízkosti eky železni ní koridor spojující
Beroun s Prahou, na levém b ehu je malá vodní elektrárna. B ehy v okolí jezu jsou navíc
zastav ny, proto byl v tší zásah do b eh vylou en. Plavební komora proto byla navržena
zhruba doprost ed jezu s p ístupem z mostu vedoucím p es Berounku v míst

jezu. Toto

ešení však sníží kapacitu jezu, proto bude nutné vystav t na jezu pohyblivé pole, které by
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umož ovalo v p ípad

zvýšených pr tok regulaci hladiny tak, aby nedošlo k negativnímu

ovlivn ní t chto pr tok .
Dalším problematickým místem z hlediska vedení plavební dráhy je okolí jezu
Karlštejn. Návrh plavební dráhy v t chto místech vychází z umíst ní plavební komory na jezu
Karlštejn. Na pravém b ehu jezu Karlštejn je nov zrekonstruovaný hotel a v bezprost ední
blízkosti eky vede železni ní tra , umíst ní plavební komory na levý b eh by vedlo k zásahu
do t lesa komunikace a také k velkým zásah m do b eh

v nadjezí. Plavební komora je

proto navržena p i levém b ehu ostrova, který je mezi jezem a odpadním kanálem malé
vodní elektrárny. Umíst ním plavební komory p i levém b ehu ostrova dojde ke snížení
kapacity jezu, proto bude nutné i zde vystav t pohyblivé jezové pole. Zásah m do b eh se
však v t chto místech nepoda ilo vyhnout. V podjezí vede plavební dráha p es zastav né
území na levém b ehu, v nadjezí pak zasahuje plavební dráha nejprve do pravého b ehu (v
chto místech je louka) a poté i do levého b ehu kde vede p es objekt parkovišt . Jez
Karlštejn by rovn ž bylo nutné navýšit, aby byly minimalizovány prohrábky ve zdrži. Pravý
eh eky v okolí hotelu by musel být ohrázován, b ehy zastav ného území v okolí m styse
Karlštejn jsou až na výjimky (kde by byly b ehy navýšeny) dostate

vysoké. Zvýšení

hydrostatické hladiny by rovn ž zp sobilo zvýšení hladiny podzemních vod v okolí jezu,
mohlo by tak dojít k zamok ení okolních pozemk . Z hlediska návrhu plavební dráhy je
situace v okolí jezu Karlštejn zna

komplikovaná a p i dodržení návrhových parametr

neumož uje vedení plavební dráhy bez v tších zásah
v tomto míst

do b eh . Návrh plavební dráhy

respektuje území hájené v p edchozím generelu splavn ní eky Berounky

(Dopravní rozvojové st edisko

R, 1996).

Z d vodu minimalizování prohrábek, které by jinak byly neúnosn velké, je v . km
31,230 (km 28,970) navržen jez Srbsko. Jez Srbsko je navržen v nezastav ném území,
výrazné zvýšení hladiny by však mohlo mít negativní dopad živo ichy a rostliny vyskytující se
v okolí jezu. V nadjezí by bylo nutné provést navýšení b eh ohrázováním v délce n kolika
set metr .
Plavební komora Beroun je navržena p i levém b ehu ostrovu mezi jezem a ramenem
eky Berounky. Tímto umíst ním dojde v podjezí k zásahu plavební dráhy do ostrova
(v tomto míst se nacházejí vzrostlé stromy), v nadjezí vede plavební dráha áste

p es

pravý b eh, kde je zastav né území. Jiné umíst ní plavební komory je však vylou eno. Na
levém b ehu je malá vodní elektrárna, na pravém b ehu nelze umístit plavební komoru
z d vod nedostate né ší ky koryta a p íliš malých polom

zak ivení v obloucích.

Navržením plavební komory Hýskov do t lesa plavebního kanálu Hýskov dojde
k minimalizaci zásah plavební dráhy do zastav ného území v podjezí, které by v p ípad
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umíst ní plavební komory na levý b eh byly zna né. Na pravém b ehu se nachází objekt
malé vodní elektrárny, proto je v t chto místech navržen plavební kanál.

10

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
Splavn ní eky Berounky v zájmovém území se jeví jako komplikované zejména

z hlediska možných dopad splavn ní na životní prost edí.
V zájmovém území se nachází n kolik lokalit podléhajících dle zákona . 114/1992
Sb. obecné ochran

p írody a krajiny. Jedná se zejména o prvky územního systému

ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) a významné krajinné prvky (VKP).
Na území, kterým se zabývá Generel splavn ní eky Berounky z Prahy do Berouna
pro I. t ídu, leží také území pat ící dle zákona . 114/1992 Sb. mezi tzv. zvlášt chrán ná
území. Jedná se p edevším o území pat ící svým rozsahem mezi tzv. velkoplošná zvlášt
chrán ná území (ZCHÚ) - chrán né krajinné oblasti (CHKO) a národní parky (NP – v
zájmovém území se nevyskytují). Dále se v zájmovém území s výjimkou p írodních památek
(PP) nachází n kolik maloplošných zvlášt

chrán ných území: národní p írodní rezervace

(NPR) – Karlštejn, Koda, p írodní rezervace (PR) – Tetínské skály, Voškov.
V zájmovém území se nacházejí i lokality pat ící do soustavy chrán ných území
NATURA 2000. Tato území jsou v zákon

. 114/1992 Sb. definována samostatn a zahrnují

evropsky významné lokality (EVL) a pta í oblasti (PO).
Z výše uvedených d vod

se splavn ní eky Berounky v zájmovém území, p i

dodržení požadovaných parametr pro I. t ídu, jeví jako podmíne

realizovatelné. Pokud

jde o možnost realizace zám ru, rozhodování bude probíhat v procesu posuzování vliv
zám ru na životní prost edí (EIA) a bude vycházet ze zjišt ní p íslušných odborných
posudk , studií, pr zkum

a z aktuálních údaj

o stavu životního prost edí v dot eném

území.
Z hlediska možných dopad na životní prost edí a st et s chrán ným územím se jeví
jako nejmén

problematický úsek

eky Berounky od soutoku s Vltavou po zdrž jezu

ernošice ( . km 8,14, km 6,76), který je výše popsán jako etapa

. 1. V tomto úseku

nedochází na území, kde je navržena plavební dráha, k vážn jším st et m s chrán ným
územím.
Ze studie proveditelnosti zpr chodn ní migra ních p ekážek na vodních tocích
v povodí Vltavy (Povodí Vltavy s.p.) vyplývá, že v budoucnu by na stávajících jezech
v zájmovém území m ly být vystav ny rybí p echody. Na jezech v Mokropsech a
Dob ichovicích jsou navrženy rybí p echody v míst , kde jsou v rámci generelu navrženy
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plavební komory (v p ípad Dob ichovic dojde ke konfliktu pouze u jedné z navrhovaných
variant umíst ní rybího p echodu). Na zbylých jezech ke st et m nedojde.
Podrobn ji jsou možné dopady splavn ní eky Berounky pro I. t ídu na životní
prost edí uvedeny v p íloze C. Analýza možných st et .

11

ZÁV R
I p es snahu o to, aby plavební dráha co nejmén

zasahovala mimo koryto eky

Berounky, nebylo možné p i dodržení návrhových parametr

na n kolika místech (viz.

kapitola 8. Komplikované lokality) t mto zásah m do b eh zabránit.
Jako nejmén problematický se jeví úsek od soutoku eky Berounky s Vltavou po
zdrž jezu

ernošice. V tomto úseku je navržen plavební kanál Lipence, který by pomohl

zlepšení protipovod ové ochrany okolního území. Mimo plavební kanál plavební dráha
nezasahuje do b eh

eky a prohrábky v tomto úseku pat í svým rozsahem k nejmenším

v rámci ešeného území. Rovn ž z pohledu ochrany p írody v tomto úseku nedochází
k závažn jším st et m.
Splavn ní eky Berounky od zdrže jezu Mokropsy do zdrže jezu Hýskov se jeví jako
velmi komplikované zejména z pohledu možných dopad na životní prost edí. V zájmovém
území se nachází celá ada chrán ných území (z t ch nejd ležit jších zejména CHKO
eský kras, CHKO K ivoklátsko a území pat ící do soustavy Natura 2000 – Karlštejn, Koda)
a v rámci splavn ní eky Berounky by bylo nezbytné v t chto lokalitách provést úpravy, které
by svým rozsahem mohly mít zna ný vliv na tato chrán ná území.
Dalším pom rn

zásadním problémem je zásah plavební dráhy do zastav ného

území v okolí jezu Karlštejn a jezu Beroun.
Vzhledem k výše zmín nému je splavn ní eky Berounky v daném rozsahu a p i
dodržení návrhových parametr zna

komplikované. Ze zpracované studie je patrné, že

zám r splavn ní Berounky je technicky ešitelný a za p edpokladu p ekonání n kterých
ekávaných a p ekonatelných obtíží p i projednávání též realizovatelný. Zejména úsek od
Prahy ke Karlštejnu by byl vhodný k dalšímu pokra ování p ípravy.

V Praze dne 13. 9. 2012

Ing. David Mare ek
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POUŽITÉ PODKLADY
Vyhláška Ministerstva dopravy . 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním
provozu v p ístavech, spole né havárii a doprav nebezpe ných v cí
Dopravní rozvojové st edisko

eské republiky, Generel splavn ní Berounky

po . km 37,0, zá í 1996
Povodí Vltavy Praha, Technické ešení splavn ní Berounky, erven 1978
Povodí Vltavy, podélný profil, p
editelství vodních cest

né ezy

R, metodika zpracování generelu vodních cest

R

pro pr plavní spojení Dunaj – Odra – Labe a vodní cesty t ídy Vb, íjen 2001
Hydroprojekt CZ, a.s., Splavn ní Berounky v Radotín
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