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V červnu 2016 byl rozšířen Panam-

ský průplav a tím byla výrazně změ-

něna organizace mezinárodní námoř-

ní dopravy. 

Panamský námořní průplav spojující 

Atlantský a  Tichý oceán byl budován 

v letech 1880 až 1889 Francouzi a ná-

sledně v letech 1901 až 1914 Američa-

ny. Do konce roku 1999 byly průplav 

a pás území šířky cca 9,5 km na obou 

jeho březích výsostným územím Spo-

jených států amerických. 

SYSTÉM PRŮPLAVU

Průplav je dlouhý 81,6  km,  široký 150 

až 305 m a do června 2016 měl tři zdy-

madla, z toho dvě na tichomořské a jed-

no na atlantské straně. Průchod skrz 

průplav začíná na obou stranách právě 

vplutím do zdymadla, v kterém jsou lo-

dě „vyzdviženy“ o cca 30 m nad hladinu 

moře, aby mohly většinu cesty plout po 

hladině jezera Gatún, které tvoří základ 

této panamerické námořní vodní cesty. 

V poslední době již kapacita Panam-

ského průplavu nedostačovala po-

třebám mezinárodní námořní dopra-

vy a  v  podstatě ji rozdělovala na dvě 

úrovně. První skupinu zvanou „Pana-

max“ tvořily lodě s maximální délkou 

294,3  m a  šířkou 32,3  m schopné 

proplout 82km průplav v  čase cca 

12 až 15  h. Druhá skupina, větší lo-

dě zvané „New Panamax“ či „Post-Pa-

namax“, musela obeplout celou Jižní 

Ameriku nebo použít Suezský průplav.

ROZŠÍŘENÍ  PRŮPLAVU

Současný vlastník průplavu stát Pana-

ma se na základě referenda z 22.  října 

2006 rozhodl toto vodní dílo rozšířit. Na 

atlantské i pacifické straně průplavu byl 

vybudován nový systém trojkomorových 

zdymadel, která svou velikostí vyhovu-

jí již 96 % současných námořních lodí. 

Zdymadla Agua Clara Locks u  Atlan-

tiku a Cocoli Locks u Pacifiku jsou tvo-

řena třemi navazujícími plavebními ko-

morami, z  nichž každá je 427 m dlou-

há, 55 m široká a 33 m hluboká. Voda 

je do nich napouštěna z  jezera Gatún 

a pro usnadnění provozu byly v bezpro-

střední blízkosti vybudovány zásobova-

cí nádrže, které díky moderním techno-

logiím umožňují 60% úsporu vody – za-

tímco během jednotlivého průplavu by-

lo dříve zapotřebí 500 milionů l vody, no-

vý systém spotřebuje „jen“ 200 milionů l. 

FAKTA Z  VÝSTAVBY

Výstavba rozšíření průplavu začala 3. zá-

ří 2007, kdy tisíce obyvatel Panamy sle-

dovaly první odtěžení zeminy. Za celou 

dobu výstavby se na atlantské straně (ať 

již na povrchu či pod hladinou vody) od-

těžilo 17,9 milionů m3 zeminy, na pacific-

ké straně to bylo 8,7 milionů m3.

Při výstavbě zdymadel bylo použito 

4,4 milionů m3 betonu a 192 tisíc t ocelo-

vé výztuže. Beton byl vyráběn ve čtyřech 

betonárnách (dvě betonárny byly na at-

lantské, dvě na pacifické straně), které 

byly po celou dobu výstavby v  provo-

zu nepřetržitě. Jako kamenivo byl pou-

žit čedič vytěžený při rozšiřování dna pří-

stupové plavební cesty od Pacifiku.

V  červnu 2012 byla dokončena první 
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monolitická konstrukce vrchní plaveb-

ní komory na pacifické straně o výšce 

33,84 m, šířce 7,5 m a délce 27 m. Je-

jí součástí je také hlavní propust o šířce 

8,3 m a výšce 6,5 m a vedlejší propust 

s rozměry 6,5 × 6,5 m. Takovýchto kon-

strukcí bylo při rozšířování průplavu vy-

budováno celkem 46.

Z Itálie bylo převezeno 16 gigantických 

ocelových bran, z nichž každá vá ží v prů -

měru 3,4  tisíce t. Ta největší má výš ku 

33,04 m, šířku 10 m a  délku 58 m. Opro-

ti původním zdymadlům jsou nové brány 

umístěny v  betonových  výklen cích, vy-

sunují se kolmo k středové ose pla vební 

komory a jsou schopny otevřít a  zavřít 

plavební komoru pouze za 5 min.

SYSTÉM BEDNĚNÍ

Bednění a pracovní lešení bylo mezi roky 

2011 a 2014 do Panamy zasláno z Ně-

mecka celkem v 1 100 přepravních kon-

tejnerech. Na této stavbě byl použit jed-

nostranný překládaný konzolový systém 

SCS 250, který pomocí vozíkové drá-

hy umožňuje odsunutí bednění bez po-

moci jeřábu až o 620 mm. Použito bylo 

také modulové armovací lešení Peri UP 

Rosett. V různých úsecích projektu byly 

konzoly kombinovány s flexibilním nosní-

kovým stěnovým bedněním Vario a pa-

nely rámového bednění Trio.

ZÁVĚR

První lodí, která 26. června 2016 proplula 

novými zdymadly, byl čínský námořní gi-

gant COSCO Shipping Panama (pojme-

novaný speciálně pro tuto událost) o dél-

ce 300 m a šířce téměř 50 m; na palubě 

převážel 10 tisíc kontejnerů. Ma ximální 

kapacita lodi, která v současnosti může 

průplav využít, je až 14 tisíc kontejnerů, 

zatímco dosavadní „Pana max“ lodě jich 

mohly převážet pouze 4,4 tisíce. 

Vlastník Panama Canal Authority od 

zvýšení přepravní kapacity průplavu 

očekává také dvojnásobný nárůst do-

savadních tržeb na celkovou hodnotu 

5 miliard amerických dolarů ročně. Po-

moci tomu může i rozhodnutí společnos-

ti 2M Alliance (vlastník značky Maersk 

a Mediterranean Shipping Co.), která 

v červenci 2016 oznámila přesměrování 

plavební cesty svých lodí mezi Asií a vý-

chodním pobřežím U.S.A. – nově budou 

používat právě Panamský průplav.

Generální 
dodavatel

konsorcium Grupo Unidos por el Canal: 
Sacyr Vallehermoso S.A. (Španělsko), 
Impregilo S.p.A. (Itálie), 
Jan de Nul n.v. (Belgie), 
Constructora Urbana, S.A. (Panama) 

Dodavatel 
bednění

Peri

Výstavba 2007 až 2016

Náklady 4,7 miliard eur

Redakce děkuje společnostem Canal de Pa-

namá a PERI za laskavé poskytnutí podkladů.

Fotografie: 1, 2, 4 – archiv společnosti Canal 

de Panamá, 3 – archiv společnosti PERI

Připravila Barbora Sedlářová, redakce
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Obr. 1 Schéma Panamského průplavu

Obr. 2a,b,c Postup výstavby Agua Clara 

Locks (zdymadlo na staně Atlantiku); 

při výstavbě bylo v provozu 70 jeřábů 

Obr. 3 Při výstavbě bylo sestaveno bednění 

o celkové ploše 2,2 milionu m2

Obr. 4 Cocoli Locks (zdymadlo na straně 

Pacifiku) za plného provozu
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Statika,
která Vás 

bude bavit !

ZKUŠEBNÍ VERZE
ZDARMA NA
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