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19. září 2018 se uskutečnily události týkající se I. Kon-
gresu vnitrozemské plavby „Na cestě k síti TEN-T” v sídle 
Opolského vojvodství. 

V první den kongresu se konaly schůze Rady pro pod-
poru vnitrozemské plavby a Česko-polsko-slovenské pra-
covní skupiny pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe 
(D-O-L). Setkání zahájil Adrian Czubak, opolský vojvoda. 

Hlavním tématem zasedání Rady pro podporu vnitro-
zemské plavby bylo projednání dopadu nového návrhu 
zákona o Fondu vnitrozemské plavby a rezervního fondu. 

Členové rady projednali nový výklad definice podpory vni-
trozemských vodních cest ve smyslu ustanovení zákona. Ze-
jména byla věnována pozornost potřebě zahrnout do rámce 
podpory vnitrozemské plavby všechny odvětvové otázky, 
které se týkají vnitrozemských vodních cest, vodní dopravy 
a vlastníků lodí na vnitrozemských vodních cestách. 

Závěrem této diskuse bylo rozhodnutí přizpůsobit pro-
pagační aktivity strategickým aktivitám, které budou de-
finovány v komunikační strategii vytvořené v rámci 
programu podpory strukturální reformy. 

Během zasedání byly rovněž projednány současné 
problémy odvětví vnitrozemské vodní dopravy týkající se 
vědeckých obcí a zástupců vlastníků lodí. 

Jednání Česko-polsko-slovenské pracovní skupiny pro 
vodní koridor Dunaj-Odra-Labe zahájil Przemysław Żu-
kowski, zástupce ředitele odboru vodního hospodářství 
a vnitrozemské plavby a představil stav rozvojového pro-
gramu oderské vodní cesty, kterou připravilo Ministerstvo 
námořního hospodářství a vnitrozemské plavby. Výsledky 
analýz týkajících se numerického modelování pro volně 
tekoucí a hraniční úsek řeky Odry poskytl zástupce 
Správy námořních přístavů Štětín a Svinoústí. 

Zástupci české strany prezentovali informace o stavu 
prací na studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-
Odra-Labe a diskutovali podrobný harmonogram pro je-
jich přijetí a možnost předat materiál polské straně. 

Zástupce slovenské strany prezentoval výsledky studie 
proveditelnosti pro dolní úsek řeky Váh. 

Na závěr zasedání pracovní skupiny D-O-L byly pre-
zentovány výsledky projektu ODRA OK, který popisuje 
možnost turistického využití Odry mezi Ostravou a Koźle 
a byl také představen současný stav prací na studii pro-
veditelnosti pro vodní cestu na řece Visle, kterou zadala 
Správa námořního přístavu Gdaňsk. 

Setkání skončilo vyjádřením vůle spolupracovat při in-
tegraci oderské vodní cesty do sítě TEN-T a uspořádat 
v příštím roce společné oslavy 200. výročí podpisu Bo-
humínského protokolu, který nastartoval splavňování 
Odry podle tehdejších představ. 

20. září se uskutečnil ve Výstavním a kongresovém cen-
tru v Opole I. Kongres vnitrozemské plavby. Více než 500 
lidí se zúčastnilo akce pořádané vojvodou Opole Adrianem 
Czubakem. Důležitými účastníky kongresu byli podnikatelé, 
kteří své podnikání založili na vnitrozemské plavbě ale také 
zájemci o podnikání v této oblasti. Organizátoři se také 
velmi zajímali o téma mladých lidí nebo o odborníky, kteří 
se učili v oborech týkajících se vnitrozemské dopravy. 

„Máme mnoho let zpoždění v práci na řekách. V oblasti 
rozvoje vnitrozemských vodních cest je zapotřebí velmi 
rázných opatření. Ministerstvo námořního hospodářství 
a vnitrozemské plavby má v současné době neobvykle 
širokou působnost v oblasti správy vodních zdrojů. Po-
prvé máme v naší zemi situaci, kdy jsou všechny kom-
petence v jednom ministerstvu. Je to obrovská příležitost, 
ale především – obrovská zodpovědnost. Prvním výsled-
kem jsou studie proveditelnosti na oderské vodní cestě 
a na vodní cestě na Visle. V rámci rozvoje Odry státní 
společnost Wody Polskie vyhlásila výběrové řízení pro 
výstavbu plavebních stupňů v Ścinawě a Libiąži. Věříme, 
že oderská vodní cesta bude první, která bude imple-
mentována,“ řekl Marek Gróbarczyk, ministr námořního 
hospodářství a vnitrozemské plavby. 

Podpora vnitrozemské plavby a vodního 
koridoru Dunaj-Odra-Labe na I. Kongresu 

vnitrozemské plavby v Opole

Účastníci jednání Česko-polsko-slovenské pracovní skupiny pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe
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Violetta Porowska, náměstkyně starosty města 
Opole, mluvila o plánovaném vytvoření Muzea Odry: 
„Neměli bychom zapomínat, že Odra má také svou his-
torii. Muzeum Odry očekávají všichni obyvatelé našeho 
regionu. Věřím, že krásné historické jezy, které budou 
demontovány při modernizaci řeky Odry a výstavbě no-
vých jezů a plavebních stupňů, by se měly umístit v ta-
kovém muzeu. Kombinace pohledu do budoucnosti, ale 
také pohledu do minulosti, může být náplní Muzea Odry 
v Opole.“ 

Vojvoda Adrian Czubak připomněl revoluci v myšlení 
pro rozvoj vnitrozemské plavby: 

„Na přelomu osmdesátých a devadesátých let začala 
plavba na Odře skomírat. Mnoho měst na řece začalo 
ztrácet svou důležitost. Od 18. listopadu 2015 a nástupu 
premiérky Beaty Szydłové se toto myšlení změnilo. Na-
jednou se ukázalo, že potenciál lodní dopravy pro Poláky 
je velký. Bylo vytvořeno ministerstvo, které nakonec má 
ve svém názvu výraz „vnitrozemská plavba”. Dne 14. 
února 2017 přijala Rada ministrů Strategii zodpovědného 

rozvoje (SOR), ve kterém byla také zahrnuta vnitrozem-
ská plavba. Jen o pár týdnů později, 6. března 2017, pol-
ský prezident Andrzej Duda podepsal ratifikační akt 
Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních 
cestách mezinárodního významu (AGN). Před rokem po-
depsaly téměř všechny místní samosprávy z našeho voj-
vodství, a také významné podniky, Oderskou deklaraci, 
v níž jsme se všichni přihlásili k práci pro rozvoj oderské 
vodní cesty a uvolnění jejího potenciálu.“ 

Nutno dodat, že kongres získal značnou podporu pre-
miéra Mateusze Morawieckiego, a že celá akce byla or-
ganizována ve spolupráci s ministrem námořního 
hospodářství a vnitrozemské vodní dopravy Markem Gró-
barczykem. Akce se konala pod čestným patronátem mi-
nistra infrastruktury Andrzeje Adamczyka, ministra pro 
investice a rozvoj Jerzyho Kwiecińskiego a ministryně 
školství Anny Zalewské. 

Podstatnými partnery byly státní společnost Wody Pol-
skie, znalostní centrum Hydropolis a Škola vnitrozemské 
plavby v Kędzierzyn-Koźle.

Ministr námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Marek Gróbarczyk (uprostřed), opolský vojvoda Adrian Czubak a opolská 
vícevojvodkyně Violetta Porowska na tiskové konferenci I. Kongresu vnitrozemské plavby 

Panelová diskuze na plavebním kongresu. Vlevo Gabriela Tomik (zplnomocněnkyně ministra Gróbarczyka), uprostřed Martina Bártová 
(MD ČR), dále Przemyslaw Źukowski (MGMiŹŚ), Pavel Santarius (Sdružení pro rozvoj MS kraje) a Waldemar Szendera 
Zdroj foto: Ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemské plavby
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Dopis polského premiéra M. Morawieckého účastníkům I. Kongresu 
vnitrozemské plavby v polském městě Opole
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PŘEDSEDA RADY MINISTRŮ 

Opole, dne 20. září 2018 

 

Dámy a pánové, 

vodní cesty měly vždy klíčový význam pro rozvoj. Z výhodné polohy u nich se odvíjela pro-

sperita obyvatel přilehlých regionů. Téma polské vnitrozemské plavby, zanedbávané po 

mnoho let, se stalo jedním z prioritních úkolů vlády. Děkuji organizátorům a účastníkům 

I. Kongresu vnitrozemské plavby za jejich odhodlání a vytrvalost v diskuzi o této důležité 

oblasti pro naši zemi. Dovoluji si Vám všem vyjádřit úctu a ujištění o své podpoře. 

V tomto regionu se setkáváme nejen se skvělými tradicemi, ale také s velkým potenciálem 

plavby. Zde, v oblasti Opole, má návrat k polskému využívání řek zvlášť velký význam, a my 

tuto potřebu vidíme. Splácíme celé roky dluhů, ale společně se nám již podařilo řadu věcí 

změnit. Polsko ratifikovalo Dohodu AGN, což nám konečně umožňuje účastnit se meziná-

rodních projektů spojených s vnitrozemskou vodní dopravou. Zrychlili jsme a dokončili dvě 

desetiletí rozestavěnou stavbu plavebního stupně Malczyce na řece Odře. Zprovoznili jsme 

také Kanal Gliwicki, díky kterému byla obnovena pravidelná doprava zboží ze Slezska do 

Vratislavi. 

Pamatujeme také na význam námořních přístavů při rozvoji vnitrozemské vodní dopravy. 

V přístavu Gdaňsk se zpracovává studie proveditelnosti pro plavební využití Visly, zatímco 

v přístavu Szczecin-Świnoujście se připravuje studie proveditelnosti pro Odru. 

Dámy a pánové, vnitrozemská plavba v Polsku má velký potenciál. Věřím, že sdílíte tuto 

víru. Věřím, že můžeme využít tento potenciál našich řek pro hospodářský rozvoj naší vlasti. 

 

S úctou     

Mateusz Morawiecki     

 

 

Organizátorům a účastníkům I. Kongresu vnitrozemské plavby v Opole

Překlad dopisu polského premiéra M. Morawieckého


