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Češi a Poláci vytvoří tým pro splavnění části Odry. Pre-
miér Bohuslav Sobotka označil po setkání s polskou ko-
legyní Beatou Szydlovou 12. prosince 2016 projekt
splavnění řeky mezi Ostravou a polským městem Koźle
do budoucna za perspektivní.

Premiér ČR Bohuslav Sobotka během tiskové konfe-
rence uvedl: „Máme jako česká vláda velký zájem
o polské plány na splavnění Odry. Rádi bychom tyto
věci podrobněji konzultovali, protože se tady naskýtá
možnost projektu splavnění Odry mezi městy Koźle
a Ostrava, což by pro Českou republiku do budoucna
mohl být velmi zajímavý projekt.”

Polská premiérka uvedla: „Důležitou věcí je společná re-
alizace splavnění Odry. Dohodli jsme se, že se naši mi-
nistři sejdou co nejdříve. Dohodli jsme se, že se vytvoří
tým, který se bude zabývat realizací tohoto projektu.”

Premiéři ČR a Polska podpořili
splavnění Odry do Ostravy

Polský prezident Andrzej Duda ratifikoval dne 6. března
2017 Evropskou dohodu o hlavních vnitrozemských vod-
ních cestách mezinárodního významu (AGN).

Prezident Andrzej Duda zdůraznil, že zahájení
plavby na trasách E30, E40 a E70 zahrne Polsko do
mezinárodních koridorů, které jsou nesmírně důležité
z hlediska evropské dopravy:

„Proto je velmi důležité rozvíjet koncepci spolupráce
mezi členskými státy Trojmoří ležícími mezi Baltským, Ja-
derským a Černým mořem.

Je to opravdu skvělá investice. Dnes, vnitrozemská
vodní doprava v Polsku v zásadě neexistuje. Říční do-
prava je levnější než silniční doprava a především ne-
porovnatelně ekologičtější, je to doprava budoucnosti.
Je to velký úkol, který je spojen s obrovskými investicemi.
Jedná se o přechod do jiné ligy, pokud jde o dopravu.“

Ministr námořního hospodářství a vnitrozemské
plavby Marek Gróbarczyk poděkoval panu preziden-
tovi za schválení a podporu Dohody AGN:

„Naše vláda si určila jako prioritu obnovení vnitrozem-
ských vodních cest a jejich začlenění do evropského do-
pravního systému TEN-T.

Ale to je jen začátek cesty. Před námi je velmi důležitá
doba výstavby celého projektu, příprava studie vlivu na
životní prostředí, studie proveditelnosti, zahájení reali-
zace a výstavba vodních cest.

Je to závazek pro budoucnost. Již žádná vláda nebude
moci v budoucnu odstoupit od realizace těchto investic.
Přijímáme na sebe nevratný závazek realizace tohoto
projektu, nesmírně důležitého pro ekonomiku naší země,
kterým se stanoví její rozvoj.“

Dohoda AGN zavazuje Polsko přizpůsobit významné
vodní cesty alespoň IV. třídě splavnosti. Vodní třídy niž-
ších tříd neumožňují zařazení do transevropských do-
pravních koridorů TEN-T. Aby mohly být využity fondy
EU, polské hlavní vodní cesty musí mít parametry mini-
málně IV. třídy (hloubka plavební dráhy min. 2,5 m).

Přistoupení k Dohodě AGN je jednou z priorit Minister-
stva námořního hospodářství  a vnitrozemské plavby. Zá-
sadním krokem bylo přijetí Směrnice pro plány rozvoje
vnitrozemských vodních cest v Polsku do roku 2020
s perspektivou do roku 2030 v červnu 2016. Strategie
polské vlády je v souladu s evropskými předpisy stano-
venými Dohodou AGN.

Dohoda také označuje umístění deseti vnitrozemských pří-
stavů mezinárodního významu: Svinoústí, Štětín, Kostrzyn,
Wroclaw, Koźle, Gliwice, Gdaňsk, Bydgoszcz, Varšava, Elblag.

V současné době vodní cesty v Polsku, s výjimkou krát-
kých úseků na dolní Odře, nesplňují mezinárodní mini-
mální podmínky stanovené Dohodou AGN.

Polsko jako člen této dohody se zavazuje poskytnout
určené plavební podmínky, které splňují kritéria vnitro-
zemských vodních cest mezinárodního významu. Z tohoto
důvodu, před příští revizí sítě TEN-T v roce 2023, by měly
být připraveny a přijaty programy rekonstrukce vodních
cest, které jsou určeny pro zařazení do sítě TEN-T.

Přistoupení Polska k Dohodě AGN je krokem k realizaci Bílé
knihy o dopravě (strategie Evropské unie pro rozvoj dopravy).

Zdroj: Ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemské plavby

Polský prezident ratifikoval Dohodu AGN
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Ministři dopravy Visegrádské skupiny – České repu-
bliky, Polska, Slovenska a Maďarska – se v úterý 31.
ledna 2017 ve Varšavě zúčastnili jednání ohledně pro-
hloubení spolupráce těchto zemí v oblasti vnitrozemské
vodní dopravy. Hlavním výstupem jednání bylo podepsání
společného memoranda České republiky, Polska a Slo-
venska o přípravě vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

Podpisem memoranda se mimojiné posílila funkce Slo-
venska v pracovní skupině vodního koridoru Dunaj-Odra-
Labe, kde až do této doby zastávalo pouze roli
pozorovatele. Česká republika proto iniciovala přípravu
nového memoranda, které by účastníci všech tří zemí
vnímali jako rámec další vzájemné spolupráce. „Tímto
aktem se Slovensko formálně zapojilo do pracovní sku-
piny k D-O-L. Předchozí memorandum, které tento doku-
ment nahradil, už bylo zastaralé a neodpovídalo
současnému stavu,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Během jednání ministři hovořili o aktivitách ve vodní
dopravě v roce 2016 a další plánech a prioritách pro le-
tošní rok. „Cílem v České republice je regulace hladiny
Labe v česko-saském příhraničí. Dlouhodobě nízký ne-
regulovaný tok zde prakticky znemožňuje udržitelné pro-
vozování lodní dopravy,“ dodal ministr Dan Ťok. Dále je
nutné vyřešit problémy s posouzením vlivu staveb na ži-
votní prostředí (EIA), dodal ministr s tím, že studie pro-
veditelnosti k D-O-L se aktuálně zpracovává.

„Je dôležité, aby došlo k zhusteniu vodných spojení,
aby vodná doprava postupne mohla konkurovať náklad-
nej doprave na našich cestách, zvlášť pri preprave tova-
rov na veľké vzdialenosti. Preto musíme spojiť sily

v rámci V4, posilniť spoluprácu a pustiť sa do realizácie
cezhraničných projektov,” uvedl slovenský ministr do-
pravy Arpád Érsek.

Ministr námořního hospodářství a vnitrozemské plavby
Polska Marek Gróbarczyk hovořil o splavnosti Odry
a jejím prodloužení do Ostravy a také o zlepšení splav-
nosti Visly. Polská vláda k vodní dopravě přistupuje jako
k prioritě, plánuje podporu polských přístavů a Odru
hodlá zapojit do sítě TEN-T.

Přepis z tiskové konference ministrů
V4 na půdě Ministerstva námořního
hospodářství a vnitrozemské plavby

dne 31. ledna 2017

Ministr námořního hospodářství a vnitrozemské
plavby Marek Gróbarczyk: „Dnes jsme jednali o spolu-
práci na rozvoji vnitrozemské vodní dopravy a prvním vý-
sledkem této spolupráce je podepsání memoranda
o spolupráci na přípravě spojení Dunaje, Odry a Labe.
Nyní je to velice vážný projekt. K tomu jsme v Polsku při-
pravili strategii rozvoje vnitrozemských vodních cest
včetně tohoto projektu, který nás všechny spojuje. 

Memorandum se týká pracovní skupiny pro vodní kori-
dor D-O-L, která bude základem pro vznik smíšeného vý-
boru složeného z evropských zemí.

Memorandum bude také základem pro společnou žá-
dost do Evropské komise ve věci revize transevropské sítě
TEN-T. Revize by se měla uskutečnit až v roce 2023, my

Ministři ČR, Polska a Slovenska podepsali
ve Varšavě memorandum o přípravě
vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Ministři dopravy ČR, Slovenska a polský ministr námořního hospodářství a vnitrozemské plavby podepsali dne 31. ledna 2017 ve
Varšavě memorandum o přípravě vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
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ale chceme urychlit tento projekt a začít jednání s Evrop-
skou komisí o realizaci našich společných koncepcí dříve.

Nyní je naší společnou prací připravit žádost Evropské
komisi a zpracování studie proveditelnosti. Česká repub-
lika je daleko před námi, protože již zpracovává studii
proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

V našich strategických materiálech jsme zapracovali spo-
jení s Českou republikou i vodní cestu Koźle-Ostrava. Cena
tohoto spojení by byla asi 1,6 miliardy zlotých (asi 10 miliard
Kč), což není až tak mnoho v porovnání s jinými projekty.

Doba uskutečnění tohoto projektu je závislá na společné
spolupráci a postupu přípravných pracích. Proto je důleži-
tým krokem kupředu podepsání dnešního memoranda.

Rozvoj vodních cest je prioritou naší vlády a již název
našeho ministerstva ukazuje, jak vážná je to věc. Přijali
jsme Strategii rozvoje vodních cest do roku 2025 s vý-
hledem do roku 2030, dále byla podepsána prezidentem
Dohoda AGN a zanedlouho by měla být ratifikována. Nyní
bude následovat studie proveditelnosti rozvoje vodních
cest včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí, která
bude podkladem pro vytvoření konsorcia pro investici re-
alizace tohoto projektu. Projekt je rozložený do roku
2030. Prioritou projektu rozvoje polských vodních cest je
řeka Odra, která může být realizována do roku 2020. Do
dvou let obnovíme vodní dopravu v úseku Gliwice-Opole.
Je to komplexní strategie, kdy do nového bloku elektrárny
v Opole bude z přístavu Gliwice transportováno uhlí
vodní dopravou, čímž se sníží náklady na dopravu a zá-
roveň tím bude podpořena strategie rozvoje hornictví.“

Ministr dopravy ČR Dan Ťok: „Dnešní jednání bylo ve-
lice důležité pro Českou republiku a celou V4. Rád bych
řekl, že je to více než 100 let, kdy se připravuje spojení Du-
naje, Odry a Labe. Tento sen bychom nyní rádi podrobněji
prozkoumali během studie proveditelnosti tohoto velkého
a ambiciózního projektu. A proto je dnešní memorandum
tak důležité, protože tak velké projekty nemohou být reali-
zovány bez spolupráce se sousedními státy – s Polskem,
Slovenskem a Německem. Proto je důležité, že jsme dnes
deklarovali vůli spolupracovat na tak důležitém projektu.

Pro Českou republiku je nyní prioritou zlepšení splav-
nosti řeky Labe z ČR přes Německo do Severního moře
a nyní připravujeme dvě plavební komory, které zlepší
splavnost po 360 dnů v roce. 

Dále zpracováváme studii proveditelnosti vodního ko-
ridoru Dunaj-Odra-Labe, jejíž součástí je také spojení
Koźle-Ostrava pod podmínkou že bude Odra splavná.“

Slovenský ministr dopravy a výstavby Arpád
Érsek: „Dnes jsme podepsali memorandum o prvním
kroku tohoto obrovského projektu v tom směru, že po-
může všem našim zemím, které zde zastupujeme, neboť
tvoříme střed Evropy. Je tu šance abychom využili řeky
a přístavy, které jsme doposud využívali v menší míře.
Tento projekt směřuje k tomu, aby jsme přesunuli část
dopravního toku z přetížené silniční dopravy a mohli po
vodě přepravovat výrobky a komodity, které nám pomo-
hou. Děkuji, že jsme mohli dnes podepsat toto memoran-
dum a doufám, že Evropská unie nás v tomto podpoří,
protože to je velký mezinárodní projekt a určitě by jej
mohly využívat všechny evropské země.

Z evropských fondů jsme získali na toto období okolo
500 milionů EUR, za které se budeme snažit zabezpečit
co nejvíce dní splavnosti řeky Dunaje a musíme opravit
plavební komoru na Gabčíkovu. Dalším projektem, který
zapadá do této spolupráce je řeka Váh, pro kterou jsme
zadali studii proveditelnosti. Již ale víme, že bude po-
třeba postavit řadu plavebních komor.  Takže toto běží
a i řeka Váh bude součástí tohoto projektu na území Slo-
venské republiky.“

Státní tajemník pro dopravu László Mosóczi – Mi-
nisterstvo národního rozvoje Maďarska: „Pro Maďar-
sko je velice důležitý rozvoj vnitrozemských vodních cest.
My podporujeme rozvoj vodní dopravy a také železniční
dopravy jako ekologické formy dopravy. V Evropě musí
být vytvořen systém vodních cest. Toto je velice důležitý
krok – podepsání spolupráce na přípravě vodního kori-
doru Dunaj-Odra-Labe mezi Polskem, Českou republikou
a Slovenskem. Pro Maďarsko je nejdůležitější řeka
Dunaj. Se Srbskem spolupracujeme na řece Tise a já do-
ufám, že jednoho dne projekty Dunaj-Odra a Tisa se
spojí a vytvoří jednotný systém vodních cest.

Pro nás je řeka Dunaj velice důležitá, proto se jedná
o mezinárodní vodní cestu protékající středem naší země.
Máme také více 200 kilometrů společné hranice se Slo-
venskem. V rámci současných evropských fondů jsme za-
slali do Bruselu 20 návrhů projektů na zlepšení splavnosti
Dunaje. Chceme také rozvinout vnitrozemskou plavbu pro
nové přístavy, které budou postaveny v západním Maďar-
sku, Budapešti a v jižním Maďarsku v Mohacsi.

Myslím, že v Evropě můžeme prosadit naše projekty,
jenom pokud budeme spolupracovat. Proto je tak důležitá
kooperace zemí V4 a proto děkuji polskému předsednic-
tví za uspořádání tohoto setkání.“

Hotový úsek průplavu Dunaj-Odra u města Kędzierzyn-Koźle v Polsku                                                        Foto: Janusz Niemczuk


