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Problémové miesta na riekach a kanáloch bránia presunu dopravy z ciest 
na vnútrozemské vodné cesty  

V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), sa zistilo, že pokrok snáh o presun nákladnej 
dopravy v Európe z ciest na vnútrozemskú vodnú prepravu financovaných EÚ za posledných 15 rokov je pomalý. 
Audítori EÚ konštatujú, že projekty spolufinancované EÚ v rámci stratégie na zvýšenie využívania vnútrozemských 
vodných ciest sa nevykonávali účinne. Podiel vnútrozemskej vodnej dopravy ako alternatívy k cestnej preprave 
sa nezvýšil a nezlepšila sa ani splavnosť. 

„Jedno nákladné plavidlo na rieke môže nahradiť stovky kamiónov na ceste a prispieť tak k zníženiu zápch, znečistenia a nehôd 
v celej EÚ. Z presunu nákladnej dopravy z ciest na sieť riek a kanálov môžu ťažiť výhody všetci občania EÚ. No po viac než 
desaťročí po tom, ako EÚ deklarovala tento cieľ za prioritu, zaostáva rozvoj tohto spôsobu dopravy za cestnou a železničnou 
dopravou,” uviedla Iliana Ivanovová, členka EDA zodpovedná za túto správu. „Prepojená Európa s udržateľnou stratégiou 
dopravy si vyžaduje väčšie úsilie EÚ o zlepšenie vodných ciest a vytvorenie vyváženejšieho podielu možností prepravy po cestách, 
železnici a po vode.“ 

Malý dosah financovania EÚ poskytnutého na dopravu po riekach a kanáloch v Európe je dôsledkom neschopnosti odstrániť 
problémové miesta, čo je nevyhnutný predpoklad stratégií EÚ na rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy. Medzi tieto problémové 
miesta patria mosty, ktoré nie sú dostatočne vysoké, nevýkonné vzdúvadlá a vodné úseky, ktoré nepostačujú pre daný objem 
dopravy.  

Členské štáty venujú vnútrozemským vodným cestám malú pozornosť, a to napriek tomu, že ich Komisia stanovila za cieľ už 
v roku 2001 so zámerom presunúť dopravu z ciest na tie spôsoby dopravy, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Náklady 
na odstránenie všetkých problémových miest na transeurópskej sieti zďaleka prekračujú financovanie, ktoré je k dispozícii 
v rozpočte EÚ. Na riešenie tohto rozdielu sú preto potrebné dodatočné financie zo štátnych a/alebo súkromných zdrojov. 
Audítori tiež zistili, že členské štáty prepojené hlavnými vodnými koridormi nemali vypracovanú celkovú jednotnú stratégiu a že 
v stratégiách EÚ sa nevenovala dostatočná pozornosť údržbe riek a politickým a environmentálnym faktorom. 

Na zlepšenie účinnosti financovania vnútrozemskej vodnej dopravy zo strany EÚ audítori odporúčajú, aby: 

• členské štáty uprednostnili projekty vnútrozemských vodných ciest, ktoré prinášajú najväčšie a okamžité výhody, 
• Komisia zamerala financovanie na tie projekty, ku ktorým sú vypracované pokročilé plány na odstránenie problémových 

miest. 

Na zlepšenie koordinácie medzi členskými štátmi by Komisia mala: 

• vykonať dôkladnú analýzu potenciálneho trhu a prínosov vnútrozemskej plavby na rôznych úsekoch riek a v členských 
štátoch koordinovať vykonávanie základnej siete TEN-T, 
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• spolu s členskými štátmi schváliť konkrétne a dosiahnuteľné ciele na odstránenie problémových miest, 
• posilniť právny základ s cieľom rozšíriť požiadavky týkajúce sa predkladania správ o stave splavnosti vodných ciest a od 

členských štátov požadovať, aby koordinovane vypracúvali národné plány údržby vnútrozemských vodných ciest. 

Poznámky pre vydavateľov: 

Polovica obyvateľstva Európy žije pri pobreží alebo vnútrozemských vodných cestách a k väčšine európskych 
priemyselných centier sa dá dostať vnútrozemskou plavbou. Vnútrozemská vodná doprava patrí spolu s cestnou 
a železničnou dopravou medzi tri hlavné spôsoby vnútrozemskej prepravy. Tovar sa prepravuje loďami po kanáloch, 
riekach a jazerách, medzi vnútrozemskými prístavmi a nábrežiami. Vnútrozemské plavidlá majú nosnosť ekvivalentnú 
stovkám kamiónov. Môžu zabezpečiť potenciálne výhody z hľadiska úspor nákladov, menšieho znečistenia a zvýšenej 
bezpečnosti dopravy. 

V tejto osobitnej správe (č. 1/2015) pod názvom „Vnútroštátna vodná doprava v Európe: od roku 2001 žiadne 
významné zvýšenie jej podielu na doprave ani zlepšenie podmienok splavnosti“ sa skúma, či Komisia a členské 
štáty EÚ účinne vykonávali stratégie v oblasti vnútrozemskej vodnej nákladnej dopravy. Audítori posudzovali, či 
projekty spolufinancované z rozpočtu EÚ účinne prispeli k zvýšeniu podielu vnútrozemskej vodnej nákladnej dopravy 
a zlepšeniu podmienok splavnosti a či boli stratégie vnútrozemskej vodnej dopravy EÚ jednotné a založené 
na relevantných a komplexných analýzach. 

Audit zahŕňal preskúmanie dokumentov týkajúcich sa politiky a stratégie od roku 2001, ako aj kontroly výsledkov 12 
projektov spolufinancovaných z rozpočtov štrukturálnych fondov a transeurópskej siete v oblasti dopravy na mieste 
v Belgicku, Českej republike, Nemecku a Maďarsku, teda v krajinách, ktorých podiel na výdavkoch na projekty 
infraštruktúry vnútrozemských vodných ciest, pri ktorých existovala pravdepodobnosť, že budú zrealizované do 
konca roku 2013, dosahoval takmer 90 %. 

Na projekty vnútrozemskej vodnej dopravy v EÚ sa v období 2007 – 2013 poskytlo financovanie vo výške 1 278 mil. 
EUR prostredníctvom nástroja transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a Kohézneho fondu. 

Osobitné správy EDA sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú zistenia vybraných auditov osobitných 
rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. 

 


