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P R O T O K O L 

ze 4. zasedání Česko-polské komise pro hraniční vody 

 

V souladu s článkem 3 statutu Česko-polské komise pro hraniční vody (dále jen „Komise“) se v Brně 

v České republice ve dnech 22.–23. října 2019 uskutečnilo 4. zasedání Komise. 

 

Jednání vedli 

 

za českou stranu: 

zmocněnec vlády České republiky pro spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách 

s Polskou republikou pan Lukáš Záruba (dále jen „zmocněnec“) a zástupce zmocněnce pan Daniel 

Pokorný, 

 

za polskou stranu: 

předseda polské části Komise pan Przemysław Żukowski (dále jen „předseda“). 

 

Jednání předsedali zmocněnec pan Lukáš Záruba a zástupce zmocněnce pan Daniel Pokorný.  

 

Jednání se zúčastnili členové delegace České republiky a delegace Polské republiky, jejichž seznam je 

uveden v příloze č. 1 Protokolu ze 4. zasedání Komise (dále jen „Protokol“). 

 

Komise přijala program 4. zasedání Komise, který je přílohou č. 2 tohoto Protokolu. 
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Výsledky jednání: 

1. Spolupráce v oblasti plánování vodního hospodářství na hraničních vodách 

(bod 1., 3. zasedání Komise) 

 

1.1 Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro přípravu investičních záměrů a koncepcí 

na hraničních vodách (dále jen „skupina P“) 

(bod 1.1, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny P o úkolech realizovaných od 3. zasedání Komise. 

V období od tohoto jednání se uskutečnila 22. porada skupiny P dne 3. října 2019 v Polské republice. 

Během této porady byla projednána následující témata: 

1. Posouzení opatření na hraničních vodních tocích  

1.1 Oderská vodní cesta na úseku Koźle - Ostrava 

1.2 Povodňová ochrana na hraničním úseku řeky Odry, Chałupki  

1.3 Povodňová ochrana na hraničním úseku řeky Petrůvky (Piotrówka), Petrovice u Karviné 

1.4 Povodňová ochrana řeky Stěnavy (Ścinawka) 

1.5 Projekt obnovy morfologické kontinuity na hraničním úseku Divoké Orlice (Dzika Orlica) 

2. Příprava materiálu pro 4. zasedání Komise 

3. Návrh plánu práce skupiny P na rok 2020 

4. Různé 

 

1.2 Posouzení opatření na hraničních vodních tocích 

(bod 1.2, 3. zasedání Komise) 

 

1.2.1 Oderská vodní cesta na úseku Koźle - Ostrava 

(bod 1.2.1, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci české strany, že byla dokončena Studie proveditelnosti vodního 

koridoru Dunaj-Odra–Labe, v rámci které byla provedena analýza různých variant trasování s výběrem 

optimálního řešení, marketingová analýza zahrnující stanovení proveditelnosti a ekonomické 

živatoschopnosti fungování propojení a ekonomická analýza porovnání nákladů a přínosů 

souvisejících s výstavbou propojení. Rovněž byla vypracována hydrogeologická a hydraulická 

analýza. Pokud jde o hraniční úsek Odry mezi Českou republikou a Polskem v prostoru Bohumín-

Chałupki, vedení trasy je navrženo ve třech variantách, přičemž dvě vedou obchvatem po polském 
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území, jedna po českém. V současné době probíhá diskuse na národní úrovni o studii proveditelnosti. 

Tato diskuse, na které závisejí další kroky, dosud nebyla zakončena a studie dosud nebyla schválena. 

Tento proces bude završen usnesením vlády, v němž budou uvedeny úkoly, které mají být realizovány, 

a lhůty pro jejich provedení.  

Komise dále vzala na vědomí informace polské strany o úkolech realizovaných v rámci modernizace 

Oderské vodní cesty. Na úseku RZGW Gliwice je realizováno 5 velkých projektů na Odře, které se 

týkají vodních stupňů.  

Plánování modernizace Oderské vodní cesty včetně úseku Koźle – státní hranice je v gesci 

Ministerstva mořského hospodářství a vnitrozemské plavby. Připravuje se komplexní program 

modernizace celé Oderské vodní cesty se zohledněním úseku Odry od česko-polské hranice do Koźle a 

Slezského kanálu. Byl vypracován model provozu a prognóza poptávky. Ve 4. čtvrtletí roku 2019 bude 

dokončena analýza nákladů a přínosů. Je připravena technické koncepce Slezského kanálu (umělého, 

zcela nového propojení Odra – Visla) a polského úseku propojení Dunaj–Odra–Labe. Pro Slezský 

kanál byla vytyčena potenciální trasa, která je od srpna 2019 projednávána s polskými samosprávami.  

Program rozvoje Oderské vodní cesty, jehož součástí je výše zmiňovaná dopravní, ekonomická 

a hydrotechnická analýza, má být v souladu se schváleným harmonogramem, po provedení posouzení 

vlivu koncepce na životní prostředí (SEA), ukončen v 1. čtvrtletí roku 2021. Výsledkem těchto prací v 

rámci programu rozvoje bude mj. seznam úkolů, které je třeba realizovat pro dosažení požadovaných 

parametrů vodní cesty mezinárodního významu. Investorem úkolů plánovaných v rámci programu 

rozvoje bude Státní vodní hospodářství Polské vody (Pánstwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie).  

V Polské republice se zároveň připravují programy související s retencí vody za účelem minimalizace 

důsledků sucha. Na území působnosti Regionální správy vodního hospodářství Gliwice bude příští rok 

zprovozněna suchý poldr Racibórz. 

Komise vzala tuto informaci na vědomí a uložila skupině P nadále sledovat tuto záležitost 

a informovat o dalším postupu na jejím příštím zasedání. 

 

1.2.2 Povodňová ochrana na hraničním úseku řeky Odry, Chałupki 

 (bod 1.2.2, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci, že česká strana nadále požaduje, aby na polské straně byla úroveň 

protipovodňové ochrany navržena na stejné parametry jako na české straně v případě 

protipovodňových opatření pro celý systém města Bohumín a aby pro Chałupki byl použit návrhový 

průtok 1555 m3/s s převýšením koruny hráze 0,3 m nad tuto hladinu. Stávající systém povodňové 
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ochrany města Bohumín je komplikovaný, spojený se silničními náspy a kanálem. Možnosti zvýšení 

stupně ochrany byly na české straně již vyčerpány. Přípravy na realizaci tohoto systému trvaly 15 let 

a samotná realizace 10 let. Z toho důvodu česká strana již nemá možnost provést změny tohoto 

systému, a proto žádá polskou stranu o přizpůsobení povodňové ochrany Chałupek stejným 

parametrům jako v případě města Bohumín. 

Komise dále vzala na vědomí, že skupina P se opět obrátí na skupinu HyP s požadavkem o stanovisko 

ve věci stanovení hydrologických charakteristik průtoků s pravděpodobností překročení p=0,5%, 

p=1%, p=2%, p=3%, které zohledňují možnost redukce povodňových vln nádržemi umístěnými na 

české straně. 

Komise uložila skupině P nadále sledovat tuto záležitost a informovat ji o dalším postupu na jejím 

příštím zasedání. 

 

1.2.3 Protipovodňová opatření na hraničním úseku řeky Petrůvky (Piotrówka), Petrovice 

u Karviné 

(bod 1.2.3, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci, že česká strana připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí 

a že probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Ve spolupráci s polským znalcem byl 

připraven návrh výše jednorázových finančních kompenzací včetně identifikace všech majitelů 

pozemků dotčených průtokem Q100 (Q 1%). Tento návrh je předmětem dalších vyjednávání s polskou 

stranou. 

Vyplacení jednorázových kompenzací majitelům nemovitostí dotčených touto investicí bylo navrženo 

na jednání Skupiny P v roce 2006, kdy byla projednávána výstavba nádrže Krzanowice. Následně byl 

tento návrh schválen zmocněnci vlád v rámci Komise pro hraniční vody. 

V původní verzi návrhu měly být kompenzace vyplaceny těm vlastníkům nemovitostí na polské straně, 

jejichž pozemky dosud nebyly zaplavovány. S tímto přístupem nesouhlasila polská strana a v druhé 

verzi návrhu bylo schváleno, že kompenzace budou vyplaceny rovněž vlastníkům pozemků, jejichž 

nemovitosti již dříve byly zaplavovány, ale po vybudování povodňových opatření hladina zatopení 

jejich pozemků vzroste. O tomto tématu bylo diskutováno na projednávání v Praze. Východiskem byl 

hydrologický posudek doc. Havlíka, z něhož vyplývá rozsah a hloubka zatopení nemovitostí polských 

vlastníků pozemků. Polská strana čeká na aktualizaci návrhu kompenzací se zohledněním výše 

uvedeného posudku.  

Česká strana bude pracovat na novém návrhu kompenzací v průběhu příštího roku, do příští porady 

skupiny P. 
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Komise rovněž vzala na vědomí, že se polská strana dotázala české strany, zda není riziko, že dojde 

z finančních důvodů k odstoupení od realizace stavby. Česká strana informovala, že takové riziko 

existuje, a to rovněž z toho důvodu, že mohou nastat problémy se získáním pozemků pro investici.  

Česká strana informovala, že v současné době je návrh kompenzací realizován nezávisle na rozhodnutí 

ministerstva o zahájení realizace investice. O realizaci může být rozhodnuto v roce 2020. 

Starosta obce Godów požádal českou stranu o informaci, zda všichni vlastníci pozemků dotčených 

investicí na polské straně obdrželi písemnou informaci o výši kompenzací. Česká strana přislíbila, že 

tuto informaci zjistí a předá ji písemně starostovi obce Godów a Regionální správě vodního 

hospodářství Gliwice. 

Komise uložila skupině P nadále sledovat přípravné práce k realizaci tohoto projektu a informovat ji 

o dalším postupu na jejím příštím zasedání.  

 

1.2.4 Povodňová ochrana řeky Stěnavy (Ścinawka) 

(bod 1.2.6, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci polské strany, že konzultant technické podpory v lednu 2019 

předložil výsledky aktualizace hydrologie a hydrauliky povodí řeky Kladská Nisa (Nysa Kłodzka) – 

jedná se o dokument „Analýza zvýšení povodňové retence v Kladské kotlině“ (Analiza zwiększenia 

retencji przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej). Tento dokument obsahuje mj. návrh na umístění 

nádrží na řece Stěnavě (Ścinawka) v lokalitách Sarny a Ścinawka Górna. Státní vodní hospodářství 

Polské vody, Regionální správa vodního hospodářství ve Vratislavi, vydalo nesouhlasné stanovisko 

s navrhovaným řešením a odstoupilo od dalšího zpracovávání výše uvedeného dokumentu. 

S ohledem mj. na to, kolik času zbývá do realizace tohoto úkolu v rámci Projektu ochrany před 

povodněmi v povodí Odry a Visly (Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, 

POPDOW), na soulad s cílem Projektu (protipovodňová ochrana regionu Kladsko se zvláštním 

zřetelem na město Kladsko) a na protesty občanů a samospráv v regionu Kladsko, které se týkaly 

především oblastí mimo území měst (ohrožená krajina, památky a především nesouhlas s vysídleními), 

považuje Státní vodní hospodářství Polské vody za opodstatněné soustředit se na nejvíce urbanizované 

oblasti (města), tam kde by bylo největší riziko povodňových ztrát. Vzhledem k výše uvedenému by 

měla realizace podčásti 2B Projektu ochrany před povodněmi v povodí Odry a Visly – „pasivní 

ochrana“ v 1. etapě zahrnovat modernizaci stavebních úprav koryt řek pouze na území měst regionu 

Kladsko. V současné době je s KZGW projednávána modifikace původního rozsahu úkolu 2B – 

„pasivní ochrana“ a stanovení jeho nové podoby.  
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Komise uložila skupině P, aby nadále sledovala přípravu realizace tohoto záměru a informovala ji 

o dalším postupu na jejím příštím zasedání. 

 

1.2.5 Projekt obnovy morfologické kontinuity na hraničním úseku Divoké Orlice (Dzika 

Orlica) 

(bod 1.2.7, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci polské strany, že vzhledem k nezískání všech správních rozhodnutí 

nemohla být žádost o podporu investice „Obnova morfologické kontinuity řek Kladská Nisa, Bělá a 

Divoká Orlice“ (Przywrócenie ciągłości morfologicznej rzeki Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej, 

Dzikiej Orlicy) podána ve lhůtě uvedené v předběžné smlouvě (tj. do konce září 2018) a v souvislosti s 

tím nebude projekt financován ze současného Operačního programu Infrastruktura a životní prostředí. 

Investice byla doporučena Národním fondem ochrany životního prostředí a vodního hospodářství k 

realizaci z prostředků Operačního programu Infrastruktura a životní prostředí v následujícím 

programovacím období v letech 2021–2027.  

V současnosti probíhají projekční práce související s vyhotovením „Stavebního a prováděcího projektu 

zprůchodnění řeky Orlice (Divoké Orlice) pro ryby a jiné vodní organismy zároveň s její revitalizací 

na polském území“ (Projekt budowlany i projekt wykonawczy udrożnienia dla ryb i innych 

organizmów wodnych rzeki Orlicy (pot. Dzikiej Orlicy) wraz z jej rewitalizacją po stronie polskiej). 

Dne 28. ledna 2019 bylo vydáno rozhodnutí o environmentálních podmínkách udělení souhlasu 

s realizací záměru. Nyní probíhá projednávání stavebního projektu s českou stranou. Výsledkem 

jednání s Povodím Labe, s. p., bylo podniknutí kroků v otázce rozšíření projektu o práce zahrnující 

rovněž českou stranu. To bude spojeno s nezbytnými administrativními procesy na české straně 

(získání environmentálního rozhodnutí, vodoprávního povolení a stavebního povolení) a se získáním 

nového environmentálního rozhodnutí na polské straně. Státní vodní hospodářství Polské vody, 

RZGW ve Vratislavi, v současné době vyjednává o podmínkách rozšíření rozsahu projektových prací 

se zhotovitelem dokumentace.  

Komise uložila skupině P, aby nadále sledovala přípravu realizace tohoto záměru a informovala ji 

o dalším postupu na jejím příštím zasedání. 

 

1.3 Plán práce skupiny P na rok 2020 

(bod 1.3, 3. zasedání Komise) 

 

Komise schválila plán práce skupiny P na rok 2020, který je přílohou č. 3 tohoto Protokolu. 
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1.4 Různé 

 

1.4.1 Výstavba lávky přes Lužickou Nisu na trojmezí České republiky, Polska a Německa  

(bod 1.4.1, 3. zasedání) 

 

Komise vzala na vědomí informaci polské strany, že polský subjekt Dolnoslezská služba silničních 

a železničních dopravních cest z Vratislavi získal vodoprávní povolení vydané ředitelem Správy 

povodí ve Zgorzelci, Státní vodní hospodářství Polské vody, pro investici „Výstavba turistické stezky 

pro pěší a cyklisty včetně doprovodné infrastruktury na trojmezí České republiky, Polska a Německa“ 

(Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trójstyku granic 

Polski, Czech i Niemiec).  

Komise dále vzala na vědomí, že projekční kancelář provedla modelování za pomoci programu HEC-

RAS 5.0.7, ze kterého vyplývá, že: 

– hladina vzdutí vody vyvolaná umístěním opěr lávky mezi břehovou linií a protipovodňovým 

valem je nevelká, pouze 3 cm, což v situaci, kdy je zatopená oblast za protipovodňovým 

valem, nemá význam, a rozsah zátopové oblasti je prakticky stejný,  

– ke změně průtokové rychlosti vody dojde lokálně: mezi pilíři a předmostími projektované 

lávky a v místě ústí Oldřichovského potoka (Lubota) – průtoková rychlost se zvýší o 0,5 m/s 

a za opěrami lávky se sníží, 

– obecné směry průtoku vody se nezmění, tj. hlavní proud zůstane v korytě řeky a v oblasti 

mezi břehovou linií a protipovodňovým valem se bude voda pohybovat podél valů. Pouze 

kolem projektovaných pilířů a předmostí dojde lokálně ke vzniku vírů, avšak díky 

aerodynamickému tvaru pilířů, směru dlouhých a nízkých předmostí podélně a kolem spodní 

části valů, nebudou tyto víry významné,  

– pevnost koryta a zátopových území může být oslabena vzhledem k lokálnímu zvýšení 

rychlosti vody a vzniku vírů kolem opěr.  

V souvislosti s tím projekční kancelář navrhla provést zabezpečení terénu např. pomocí záhozového 

kamene 60÷80 mm v úseku 6 m nad a pod osou lávky a v oblasti mezi břehovou linií 

a protipovodňovým valem a na úseku 6 m odvodňovacího příkopu valu nad a pod všemi předmostími. 

Záhozový kámen může být pokryt humusem a osazen trávní směsí.  

V rámci analýz byla rovněž vypočtena světlá výška pod lávkou. Pro stoletou vodu o hodnotě průtoku 

267 m3/s (PL a DE) je maximální výše hladiny vody pod lávkou 237,65 m n. m. a pro stoletou vodu 

o hodnotě průtoku 346 m3/s (CZ) je výše hladiny pod lávkou 237,84 m n. m. Minimální světlá výška 

pod lávkou 0,5 m je zajištěna pro oba průtoky po celé délce lávky. Rampy v okolí předmostí tuto 
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podmínku nesplňují, avšak pouze opěra D6 (předmostí na německé straně) je zaplavována. Z tohoto 

důvodu výši spodní části konstrukce lávky projektant považuje za bezpečnou. Polská strana souhlasí 

s řešením navrženým projekční kanceláří. 

Komise vzala na vědomí informaci české strany, že podmínky české strany byly zohledněny 

v dokumentaci. Česká strana souhlasí s navrhovaným řešením. Tato dokumentace rovněž splňuje 

podmínky předložené skupinou P. 

Komise uložila skupině P, aby nadále sledovala přípravné práce k realizaci tohoto projektu 

a informovala ji o dalším postupu na jejím příštím zasedání. 
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2. Spolupráce v oblasti hydrologie, hydrogeologie a povodňové ochrany 

(bod 2., 3. zasedání Komise) 

 

2.1 Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro otázky hydrologie, hydrogeologie a povodňové 

 ochrany (dále jen skupina „HyP“) 

 (bod 2.1, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny HyP, že se v období od 3. zasedání Komise uskutečnila 

jedna porada skupiny HyP (červen 2019, Polská republika) a dvě jednodenní porady regionálních 

pracovišť Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“) a Ústavu meteorologie 

a vodního hospodářství, státní výzkumný ústav (dále jen „IMGW-PIB“) a to pobočky ČHMÚ Ostrava 

a pracovišť IMGW-PIB Krakov a Vratislav (únor 2019, Polská republika a březen 2019, Česká 

republika) a porada regionálních pracovišť ČHMÚ Ústí nad Labem, Hradec Králové a IMGW-PIB 

Vratislav (březen 2019, Česká republika).  

Dále v tomto období proběhla jedna porada skupiny hydrogeologických expertů pro hraniční vody 

v oblasti vnitrosudetské pánve (květen 2019, Česká republika) a jedna porada skupiny expertů 

hydrologů pro sjednocení základních hydrologických charakteristik na hraničních tocích (červenec 

2019, Polská republika).  

Předmětem porad bylo:  

1. projednání a řešení problémů vzniklých v oblasti vzájemné výměny hydrologických, 

meteorologických a hydrogeologických dat a informací,  

2. hodnocení spolupráce v oblasti operativních a výstražných služeb, 

3. stav automatizace a modernizace hydrologických a meteorologických monitorovacích sítí 

v České republice a Polské republice,  

4. využívání výstupů z meteorologických radiolokátorů a satelitních informací při ochraně před 

povodněmi,  

5. vzájemná výměna zkušeností s využitím a hodnocením výsledků meteorologických 

a hydrologických modelů v operativní činnosti hydrometeorologických služeb,  

6. možnost obnovení monitorovacích prací a společných aktivit v oblasti možného vlivu nádrže 

Ratiboř a plánovaného stupně Kopytov na Odře,  

7. analýza výsledků pozorování a hodnocení zásob podzemních vod v oblasti Police nad Metují – 

Kudova Zdrój, Adršpach – Krzeszów a v povodí Stěnavy,  

8. monitoring a hodnocení změn režimu podzemních vod v oblasti vlivu činnosti hnědouhelného 

dolu Turów na přilehlé české území,  
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9. projednání dosavadních výsledků a kontrola postupu prací na sjednocení základních 

hydrologických charakteristik pro vybrané profily na hraničních tocích.  

Komise vzala informace na vědomí a uložila skupině HyP informovat ji o dalším postupu na jejím 

příštím zasedání. 

 

2.2 Výměna hydrometeorologických dat a informací  

(bod 2.2, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny HyP, že: 

1. Každodenní i periodická výměna hydrologických a meteorologických dat a informací probíhala 

nadále bez vážnějších problémů v souladu se schválenými „Zásadami spolupráce v hydrologii, 

hydrogeologii a povodňové ochraně na hraničních vodách mezi Českou republikou a Polskou 

republikou“ (dále jen Zásady spolupráce skupiny HyP). 

2. Společná a souběžná měření průtoků ve stanovených měrných profilech na hraničních tocích 

byla prováděna ve shodě s odsouhlaseným plánem práce skupiny HyP. Z finančních 

a organizačních důvodů na polské straně neproběhla v hydrologickém roce 2018 v dubnu 

a srpnu společná měření na hraničních tocích Osoblaha (Osobłoga) a Zlatý potok (Złoty Potok) 

a v dubnu na Olši (Olza). 

3. Nad rámec Zásad spolupráce si obě strany vzájemně vyměňují výsledky všech hydrometrických 

měření, provedených v zájmových profilech na hraničních tocích. 

4. Sjednoceny a odsouhlaseny byly hodnoty průměrných denních, průměrných měsíčních 

a maximálních průtoků v zájmových hraničních profilech za hydrologický rok 2018. 

5. Pro vodoměrné profily Bohumín (ČR) a Chałupki (PR) na Odře je nadále využívána jedna 

společná měrná křivka průtoků, kterou bylo nutné s ohledem na nestabilitu koryta toku znovu 

aktualizovat. 

6. Po analýze možnosti přemístění polské měřící stanice z profilu Łaziska do českého 

vodoměrného profilu Věřňovice na hraničním toku Olše (Olza) bylo potvrzeno, že z formálně 

právních důvodů tato možnost není reálná. Stanice Łaziska byla vybavena druhým čidlem pro 

sledování vodních stavů. 

7. Potvrzeny byly značné problémy s funkčností vodoměrné stanice na Osoblaze v Racławicích, 

kde jsou vodní stavy významně ovlivněny jezovým vzdutím a činností malé vodní elektrárny. 

Nepříznivý vliv činnosti malé vodní elektrárny, byť menšího významu, byl registrován i na 

českém území u vodoměrné stanice na Bělé (Białaj Głuchołaska). 
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8. Naprostá většina vodoměrných stanic na českém a polském území, stěžejních pro spolupráci 

v oblasti povodňové ochrany, je automatizována a funkční. 

9.  Pozitivně je hodnocena účast českých a polských měřických skupin na srovnávacích měřeních 

zařízení ADCP, organizovaných střídavě hydrologickými službami ČHMÚ a IMGW-PIB. 

10. Údaje z českých a polských automatizovaných srážkoměrných a vodoměrných stanic, 

požadované pro operativní účely, jsou nadále vzájemně předávány v odsouhlaseném režimu 

s pravidelnou aktualizací v hodinovém kroku. 

11. Obě strany trvale využívají systémy meteorologického zabezpečení, zahrnující systémy 

meteorologických radiolokátorů, satelitů, detektory blesků a meteorologických předpovědních 

modelů. 

12. Velice kladně byla hodnocena převažující vysoká úspěšnost předpovědí srážek, vydávaných 

českou stranou pro oblasti, zasahující na polské území. 

13. Výsledky radiolokačních měření z českých a nejbližších polských meteorologických 

radiolokátorů jsou pravidelně vzájemně předávány ve formě uzavřených produktů a souborů 

základních objemových dat. Tyto podkladové materiály jsou standardně využívány pro 

zpracování sdružené české radiolokační situace, rozšířené o radiolokační měření nejbližších 

meteorologických radarů na území sousedních států a k doplnění sloučené středoevropské 

radarové informace, která je následně předávána polské hydrometeorologické službě. Vzájemná 

spolupráce na úrovni specialistů ČHMÚ a IMGW-PIB je hodnocena velmi pozitivně. 

14. Výměna základních objemových dat z českých a polských radiolokátorů, umožňuje další 

zpřesnění připravovaných produktů, především ve vztahu k plošnému odhadu množství 

spadlých srážek. Česká strana má pro zabezpečení hydrologické předpovědní a povodňové 

služby pravidelně k dispozici a standardně využívá plošných odhadů průměrných 

a maximálních úhrnů srážek, spadlých na jednotlivá dílčí povodí s horizontálním rozlišením 

1x1 km za časové intervaly 1, 3, 6 a 24 hodin. Obdobné práce probíhají i na polské straně. 

15. Výstupy z českých radiolokátorů jsou v současné době aktualizovány po 5 minutách s možností 

extrapolace na +90 minut. 

16. Obě meteorologické služby řeší problematiku krátkodobých předpovědí srážek, založených na 

využití radiolokačních informací, výsledcích měření srážek na automatických meteorologických 

stanicích a výstupech z numerických předpovědních modelů. 

17. Polské straně jsou pravidelně poskytovány výstupy ze srážko-odtokového modelu HYDROG 

pro českou část povodí horní Odry a z hydrologického předpovědního modelu AQUALOG pro 

českou část povodí Lužické Nisy. 
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18. Výsledky z českého srážko – odtokového modelu HYDROG představují jeden ze základních 

vstupů do polského hydrologického předpovědního systému pro Odru v úseku od státní hranice 

po Gozdowice. Pro potřeby verifikace modelu využívá česká strana předávaná data z polské 

vodoměrné stanice Olza na Odře pod ústím Olše, případně ze stanice Krzyżanowice, situované 

níže po toku Odry. 

19. Výsledky modelových zpracování jsou polské straně předávány denně do 10.00 hod. a to 

přímou cestou výměny dat a informací mezi příslušnými regionálními pracovišti ČHMÚ 

a IMGW-PIB. Předpovědi průtoků s časovým předstihem 24 hodiny a s výhledem na 66 hodin 

jsou pro vybrané vodoměrné profily rovněž pravidelně prezentovány na webových stránkách 

hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ. 

20. Polskou stranou je v testovacím režimu provozován srážko-odtokový model pro povodí 

Kladské Nisy (Nysa Kłodzka). Model zahrnuje rovněž oblast horního povodí Stěnavy 

(Ścinawka) na českém území. Předpovědi odtoku, zahrnující vodoměrné profily Meziměstí 

a Otovice, jsou pravidelně poskytovány české straně.  

21. Česká hydrologická služba provádí v zimním období pravidelně 1x týdně v prostředí ArcGIS 

plošný výpočet zásob vody ve sněhové pokrývce na území České republiky. V letním období je 

standardně využíván nástroj pro indikaci nebezpečí vzniku povodní z přívalových srážek – 

indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance). Oba produkty jsou prezentovány v části 

„Aktuální informace“ na webových stránkách hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ. 

22. Stávající systém vzájemné výměny operativních hydrometeorologických dat, údajů a informací, 

včetně včasného předávání výstražných upozornění, mezi českou a polskou 

hydrometeorologickou službou je hodnocen jako plně funkční, užitečný a velmi prospěšný. 

23. Na žádost polské strany předložila česká strana v listopadu 2018 hydrologické charakteristiky 

(průtoky s danou pravděpodobností) pro vybrané profily na hraničních vodních tocích 

a vybrané meteorologické údaje za účelem aktualizace map ohrožení a povodňového rizika. 

24. V květnu 2019 poskytla česká strana také soubory hydrologických a hydrogeologických údajů z 

let 1987–2017 pro všechny stanice v příhraniční oblasti povodí Odry pro potřeby projektu 

s názvem „Vypracování plánů na boj proti účinkům sucha v oblastech povodí“, který realizuje 

Státní vodní hospodářství Polské vody (Pánstwowe Gospodarstwo Wodnej Wody Polskie). 

Česká strana projevila zájem o výsledky a závěry tohoto projektu pro příhraniční oblast. 

25. IMGW – PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy 

provozuje vysokohorskou meteorologickou observatoř Tadeusza Hołdysa na Sněžce. 

Automatizovaná meteorologická stanice prvního řádu obsluhovaná 24 hodin denně je 

v současně době plně funkční stanicí s širokým rozsahem prováděných měření a pozorování. 
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S technických důvodů nejsou dočasně v budově stanice provozovány služby turistického ruchu. 

Vzhledem k významu tohoto objektu IMGW-PIB plánuje opětovné zpřístupnění části objektu 

pro turisty. Nyní do konce letošního roku probíhá analýza možných řešení modernizace 

technické infrastruktury objektu, která umožní obsluhu intenzivního cestovního ruchu 

za současného respektování požadavku na ochranu životního prostředí.  

Komise uložila skupině HyP nadále ji informovat o průběhu vzájemné výměny hydrologických 

a meteorologických dat a informací, procesu modernizace hydrometeorologických služeb, rozvoje 

modelových předpovědních systémů a o postupu prací souvisejících s dalším řešením problematiky 

plošného odhadu množství srážek z radiolokačních měření. 

 

2.3 Aktualizace Zásad spolupráce skupiny HyP 

(bod 2.3, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny HyP, že: 

1. Byla provedena celková revize a aktualizace obsahu Zásad spolupráce skupiny HyP, včetně 

jednotlivých příloh a tabulek, schválených na 3. zasedání Komise s účinností od 1. ledna 2019. 

Vzhledem k organizačním změnám v IMGW-PIB v roce 2019 a dalším změnám v provádění měření 

a výměny dat, byl aktualizován seznamu pracovišť IMGW-PIB provádějících tyto úkoly. Dále byly 

ověřeny a aktualizovány kontaktní údaje uvedené v příloze 10 Zásad spolupráce skupiny HyP. 

Skupina HyP dále navrhuje: 

 doplnění obsahu bodu V následujícím ustanovením - „Na polské straně v pohraniční oblasti 

ČR-PR plní úkoly národního monitoringu podzemních vod Státní geologický ústav - státní 

výzkumný ústav (PIG-PIB) ve Varšavě a jeho regionálních pobočky ve Vratislavi 

a Sosnowieci, jako součást úkolů Státní hydrogeologické služby (PSH).“, 

 doplnění textu v příloze 8 - „Jedním z možných nástrojů hodnocení může být zpracování 

společného modelu, založeného především na jednotném využití základních podkladových 

materiálů a společné databáze. Výsledky případného modelového řešení oběhu a bilance zdrojů 

podzemních vod v oblasti vnitrosudetské pánve za daný rok, které mají za účel dokumentovat 

trend změn zásob podzemních vod v jednotlivých oblastech zájmového území, budou předány 

vedoucím obou částí skupiny HyP“, 

 změna přílohy 8 tabulky 1 Zásady spolupráce skupiny HyP - vypuštění 5 objektů, na nichž se 

v současné době neprovádějí měření (vrty Dobromysl 1, Dobromysl 3, Laczna P-1 a prameny 

Dobromysl G-2 a Mieroszów S-3a), 
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 v příloze 9 tabulce 1 Zásad spolupráce skupiny HyP nahrazení vrtu Uh-1, který se nachází na 

české straně vrtem Uh-2 (Uhelná). 

2. Zpracovaný návrh Zásad spolupráce skupiny HyP, včetně aktualizovaných příloh a tabulek, je 

předkládán Komisi ke schválení na jejím 4. zasedání.  

Komise schválila nové Zásady spolupráce skupiny HyP (příloha č. 4 tohoto Protokolu) s účinností od 

1. ledna 2020. 

Veškeré případné návrhy změn, zasahující do obsahu a rozsahu schválených Zásad spolupráce skupiny 

HyP, musí být vždy předkládány k projednání a odsouhlasení na jarní porady skupiny HyP tak, aby 

mohly být následně předloženy ke schválení Komisi na jejím nejbližším zasedání. 

 

2.4 Koordinace činnosti v hydrogeologii na hraničních vodách 

(bod 2.4, 3. zasedání Komise)  

 

2.4.1 Oblast vlivu plánované nádrže Racibórz a stupně Kopytov 

 (bod 2.4.1, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny HyP, že: 

1. V souladu s rozhodnutím Komise na jejím 2. zasedání byly dočasně přerušeny společné 

aktivity v zájmové oblasti, stanovené v Zásadách spolupráce skupiny HyP, do doby případného 

obnovení monitorovacích prací na polském území. 

2. Na českém území nadále pokračuje monitoring podzemních a povrchových vod v původním 

rozsahu a se stanovenou četností. K tomuto účelu je provozováno 16 mělkých vrtů, 

2 vodoměrné a 1 vodočetná stanice. Všechny mělké vrty i obě vodoměrné stanice jsou 

automatizovány a plně funkční.  

3. Na polské straně byla z podnětu RZGW Gliwice připravena projektová dokumentace, včetně 

kalkulace nákladů, na obnovu monitorovacích prací v zájmové oblasti. V současné době 

probíhá proces hledání finančních zdrojů a odborného subjektu, který by do budoucna zajistil 

provoz monitorovací sítě. 

Komise uložila skupině HyP informovat ji o vývoji stavu možné obnovy monitorovacích prací na 

polském území na příštím zasedání.  
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2.4.2 Oblast Police nad Metují – Kudowa Zdrój, Adršpach – Krzeszów a povodí Stěnavy 

(bod 2.4.2, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny HyP, že: 

1. Hydrologická a hydrogeologická měření, jsou realizována ve shodě se Zásadami spolupráce 

skupiny HyP a v souladu s plánem práce v odpovídajícím rozsahu a se stanovenou četností. 

2. Monitorovací práce na polském území kompletně zajišťuje pracoviště PIG-PIB ve Vratislavi. 

Na českém území zabezpečuje monitoring podzemních a povrchových vod ČHMÚ (11 vrtů a 5 

vodoměrných stanic) a VÚV T.G.M., v.v.i. (2 vrty a 4 vodoměrné stanice). 

3. Všechny objekty společné základní monitorovací sítě podzemních a povrchových vod jsou 

automatizovány a funkční.  

4. Vzájemně byly předány stanovené soubory hydrologických a klimatologických dat, údajů 

o odběrech podzemní vody, včetně hodnotících zpráv za hydrologický rok 2018. Zdůrazněna 

byla nezbytnost trvale udržovat společnou databázi výsledků monitorovacích prací. 

5. Výsledky hodnocení vodního režimu v průběhu hydrologického roku 2018 potvrdily, že 

průměrné měsíční hladiny podzemních vod v hydrologickém roce 2018 byly pod dlouhodobým 

průměrem. Úrovně pod absolutními minimy byly zaznamenány během sledovaného období na 

několika objektech. 

6. Navržena a odsouhlasena byla změna názvu zájmové oblasti na „Oblast vnitrosudetské pánve“. 

Komise uložila skupině HyP pokračovat v dohodnutých měřeních a pozorováních ve sledovaných 

oblastech a informovat ji o dalším vývoji zásob podzemních vod v zájmových oblastech. 

 

2.4.3 Oblast vlivu hnědouhelného dolu Turów  

(bod 2.4.3, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny HyP, že:  

1. Doporučené monitorovací práce a společná měření probíhají nadále v souladu se schváleným 

plánem práce, se stanovenou četností a v rozsahu, který umožňuje technický stav 

monitorovacích objektů. 

2. Jarní společná měření byla provedena v dubnu 2019 na 20 vrtech na českém území a 52 vrtech 

na polském území. 

3. V porovnání s výsledky zářijových měření v roce 2018 lze konstatovat, že byl na českém území 

zaznamenán pokles hladin ve všech vrtech svrchního a kvartérního kolektoru a převážné 

většině vrtů, monitorujících zbývající kolektory. Na polském území byl pokles vázán zejména 
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na spodní a kvartérní kolektor. Většina vrtů, sledujících na polské straně střední a svrchní 

kolektor, vykazovaly na polské straně pokles hladiny podzemní vody. 

4. Na české straně trvá havarijní stav monitorovacího vrtu H 2 a Uh-1, neprůchodnost byla znovu 

potvrzena u vrtů H 5 a H 10b a trvale vyloučeny z užívání jsou vrty HV 11/02 a U1A.  

5. Na polském území zůstávají nefunkční pozorovací vrty HPz-36/74 (I), HPz-39/61,5 (II), HPz-

31/35 (II), HP-56 (I), HPz-31/53 (III) a HP-56 (II). Potvrzena byla havárie vrtu (zanesený vrt) 

HP-56 (I) a (II).  

6. Česká strana požádala o zařazení dalších vrtů z oblasti Kopaczów do společné česko-polské 

monitorovací sítě podzemních vod. Požadavek se týká následujících vrtů: HGK-5, HGK-7, 

HGK-10, HGK-11 a HPz 40/75. 

7. Skupina HyP odsouhlasila vyřazení vrtu Uh-1 ze společné monitorovací sítě z důvodu špatného 

technického stavu a jeho nahrazení vrtem Uh-2, nacházejícím se na českém území v blízkosti 

obce Uhelná. 

Komise uložila skupině HyP nadále pokračovat v realizaci společných měření v dohodnutém rozsahu 

a se stanovenou četností, informovat ji o technickém stavu monitorovacích objektů, vzájemně si 

předávat výsledky společných měření za uplynulý hydrologický rok, včetně závěrů jejich hodnocení, 

cestou příslušných vedoucích skupiny HyP na jarních poradách této skupiny a v případě zjištění 

výrazných poklesů hladin podzemních vod v monitorovaných kolektorech operativně informovat 

o nastalé situaci Komisi, která rozhodne o dalším postupu v dané záležitosti. 

 

2.5 Sjednocování základních hydrologických charakteristik na hraničních vodách  

(bod 2.5, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny HyP, že: 

1. Nadále jsou prováděny analýzy hodnot průtoků se stanovenou pravděpodobností překročení 

v hraničních profilech Lužické Nisy. Další práce s cílem sjednocení těchto charakteristik budou 

pokračovat po představení prvních výsledků nového hydrodynamického modelu, který vzniká 

na polské straně v rámci realizace projektu „Přehled a aktualizace map povodňového ohrožení 

a rizika“. 

2. Česká strana poskytla polské straně pro účely výše uvedeného projektu hodnoty průtoků se 

stanovenou pravděpodobností překročení 0,2% pro vodoměrné stanice Višňová a Předlánce na 

Smědé (Witka) a denní úhrny srážek pro oblast tohoto povodí.  
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3. Kompletní přehled sjednocených základních hydrologických charakteristik ve stanovených 

profilech na hraničních tocích, s platností k 3. červenci 2019, je uveden v příloze č. 5a, 5b a 5c 

tohoto Protokolu. 

4. V návaznosti bodu 1.2.2 Protokolu z 3. zasedání Komise týkající se o žádosti o odsouhlasení 

průtoků o stanovené pravděpodobností překročení pro účely zpracování projektu 

protipovodňové hráze na území obce Chałupki skupina odborníků zastává stanovisko, že dosud 

odsouhlasené charakteristiky pro hraniční profil Bohumín-Chałupki jsou nadále platné (příloha 

I. b: Qpl0%, Qp5%, Qp2%, Qpl%). Tyto hodnoty vycházejí z analýzy dlouholetých řad 

hydrologických dat zahrnujících dobu existence většiny významných hydrotechnických objektů 

nacházejících se v povodí horní Odry. Odborníci se shodují na tom, že v současné době není 

z hydrologického hlediska důvod provádět úpravy nebo změny dříve přijatých 

a odsouhlasených hodnot. Odsouhlasené hodnoty mohou být výchozím bodem pro další 

analýzy pro přijetí předpokládané transformace povodňových vln optimálním řízením 

povodňové retence. Dále k bodu 1.2.2 z 3. zasedání Komise experti potvrzují, že na polské 

straně jsou pro vodočet Chałupki odsouhlaseny následující hodnoty se stanovenou 

pravděpodobností překročení: Qp5%=1058 m3/s, Qp3%=1277 m3/s, Qp2%=1469 m3/s, 

Qpl%=1838 m3/s, Qp0,5%=2263 m3/s. Na české straně jsou pro vodočet Bohumín 

odsouhlaseny hodnoty Qp5%=l180 m3/s, Qp3%=1330 m3/s (interpolovaná hodnota), 

Qp2%=1520 m3/s, Qpl%=1810 m3/s, Qp0,5%=2110m3/s. 

Komise uložila skupině HyP průběžně doplňovat a aktualizovat souhrnný přehled sjednocených 

základních hydrologických charakteristik ve stanovených profilech na hraničních tocích a informovat 

ji o dalším postupu prací realizovaných skupinou hydrologických expertů na jejím příštím zasedání. 

 

2.6 Plán práce skupiny HyP na rok 2020 

(bod 2.6, 3. zasedání Komise) 

 

Komise schválila plán práce skupiny HyP na rok 2020, který je přílohou č. 6 tohoto Protokolu. 
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3. Spolupráce v oblasti úprav hraničních vodních toků, zásobování vodou 

 a meliorací příhraničních území  

(bod 3., 3. zasedání Komise) 

 

3.1 Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro úpravy hraničních vodních toků, zásobování 

 vodou a meliorace příhraničních území (dále jen „skupina R“)  

(bod 3.1, 3. zasedání Komise)  

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny R o plnění úkolů v období od 3. zasedání Komise. V tomto 

období skupina R uskutečnila dvě porady. 

Během první porady (21. – 24. května 2019 v České republice) byly projednány následující otázky: 

 vyhodnocení prací provedených na hraničních vodách v roce 2018 

 kolaudace a vyúčtování prací na společný náklad 

 zpřesnění plánu prací na hraničních vodách v roce 2019, návrh plánu prací na rok 2020 

a výhled prací předpokládaných k provedení na společný náklad v roce 2021 

 spolupráce v oblasti správy státních hranic na hraničních vodách 

 různé 

 plán práce skupiny R na rok 2020 

 příprava materiálů pro 4. zasedání Komise. 

Během druhé porady (25. - 27. září 2019 v Polské republice) byly projednány následující otázky: 

 spolupráce v oblasti správy státních hranic na hraničních vodách 

 aktualizace a příprava materiálů pro 4. zasedání Komise 

 různé. 

 

3.2 Zpráva o pracích provedených na hraničních vodních tocích v roce 2018 

(bod 3.2, 3. zasedání Komise) 

  

Komise vzala na vědomí informaci skupiny R, že financování provedených prací plánovaných pro rok 

2018 na hraničních vodních tocích bylo následující:  

 

 

 

 



 

19 

Tabulka č. 3.1 Financování provedených prací plánovaných pro rok 2018 

Práce na vlastní náklad 

 Plán Plnění % 

Česká strana (tis. Kč) 4 572,0 4 024,3 88 

Polská strana (tis. PLN) 188,9 25,8  14 

Práce na společný náklad 

Česká strana (SJ) - - - 

Polská strana (SJ)    

SJ = srovnávací jednotky podle „Souboru cen pro mezistátní bezhotovostní vyúčtování prací 

prováděných na společný náklad na hraničních vodách mezi ČSSR a PLR“ (příloha č. 9 k Protokolu 

o XXV. jednání zmocněnců). 

 

Údaje o hodnotách prací provedených na hraničních vodních tocích v roce 2018 jsou uvedeny 

v příloze č. 7 tohoto Protokolu. 

Komise vzala na vědomí, že v roce 2018 nebyly provedeny žádné práce na společný náklad. Komise 

proto konstatovala, že závazek polské strany činí 3 680 074,- SJ. 

 

3.3 Zpřesněný plán prací na hraničních vodních tocích na rok 2019, plán prací na rok 2020 

 a výhled prací prováděných na společný náklad v roce 2021 

(bod 3.3, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny R o zpřesněném plánu prací na hraničních vodních tocích 

na rok 2019, plánu prací na rok 2020 a výhledu prací prováděných na společný náklad v roce 2021, 

které jsou uvedeny v příloze č. 8 tohoto Protokolu. 

Komise výše uvedené plány schválila. 

 

3.4 Ostatní vodohospodářská opatření na hraničních vodách 

(bod 3.4, 3. zasedání Komise) 

 

3.4.1 Zanášení koryta Višňovského potoka (Okleśna) a Minkovického potoka (Potok 

Bezimienny), evid. č. 10 B x m 

(bod 3.4.2, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci, že systém odvodnění bývalé zrekultivované haldy hnědouhelného 

dolu Turów je řádně udržován a provozován. V souladu s ujednáním Komise byla společná prohlídka 

provedena dne 19. září 2019 za účasti správců toků z obou stran. 
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Komise uložila skupině R záležitost nadále sledovat a informovat ji o aktuálním stavu systému 

odvodnění na jejím příštím zasedání. 

 

3.4.2 Stavba mostu přes Oldřichovský potok (Lubota), km 1,863, mezi hraničními znaky 

144/10-144/11, hraniční úsek IV 

(bod 3.4.3, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny R, že nadále nemá aktuální informace v této záležitosti. 

Český investor mostu nepožádal o legalizaci stavby tohoto mostu u polského úřadu, který vydává 

vodoprávní povolení.  

Komise uložila skupině R záležitost nadále sledovat a informovat ji o dalším postupu na jejím příštím 

zasedání. 

 

3.4.3 Stavba lávky Divoká Orlice (Orlica), Neratov – Poniatów v km 102,400, hraniční znak 

III/106 

(bod 3.4.5, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny R, že investor získal všechna potřebná povolení k realizaci 

investice, ale práce nebyly doposud zahájeny z důvodu chybějících finančních prostředků. 

Komise uložila skupině R záležitost nadále sledovat a informovat ji o dalším postupu na jejím příštím 

zasedání. 

 

3.4.4 Olše (Olza), km 0,000 – 5,850, mezi hraničními znaky II/1b – I/173, Kopytov, Věřňovice 

 (Olza, Uchylsko, Gorzyczki) 

(bod 3.4.6, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny R, že nadále jsou hledány zdroje financování. Předpokládá 

se, že akce může být provedena po roce 2019. 

Komise uložila skupině R záležitost nadále sledovat a informovat ji o dalším postupu na jejím příštím 

zasedání. 
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3.4.5 Opava (Opawa), km 57,900 – 58,150, mezi hraničními znaky 84/4 – 84/6, hraniční úsek II., 

Úvalno (Branice) 

 (bod 3.4.7, 3. zasedání Komise)  

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny R, že nadále jsou hledány zdroje financování. Přepokládá 

se, že akce může být provedena po roce 2019.  

Komise uložila skupině R záležitost nadále sledovat a informovat ji o dalším postupu na jejím příštím 

zasedání. 

 

3.4.6 Opavice (Opawica), km 8,500 – 8,600 a 12,700 – 13,087, mezi hraničními znaky 98/6 – 

98/7 a 101/5 – II/102 

 (bod 3.4.8, 3. zasedání) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny R, že nadále jsou hledány zdroje pro financování. 

Předpokládá se, že akce může být provedena po roce 2019. 

Komise uložila skupině R záležitost nadále sledovat a informovat ji o dalším postupu na jejím příštím 

zasedání.  

 

3.4.7 Snížení povodňových rizik horního toku řeky Opavy (Opawa) – nádrž Nové Heřminovy – 

Krnov 

(bod 1.2.4, 3. zasedání) 

 

Komise vzala na vědomí informaci, že v rámci příprav stavby vodní nádrže Nové Heřminovy jsou 

navržena postupně realizovaná i další doprovodná opatření v povodí horní Opavy. Některá tato 

opatření jsou prováděna v blízkosti státních hranic a jejich příprava byla projednána v rámci skupiny P. 

V současné době se postupně přistupuje k realizaci těchto opatření a Komise v průběhu svého 

3. zasedání rozhodla, že realizační fáze bude sledována v rámci pravidelných porad skupiny R.  

Byla dokončena dokumentace pro územní řízení vodního díla Nové Heřminovy a bylo požádáno 

o vydání územního rozhodnutí, byly dokončeny dvě suché nádrže v Lichnově a byla dokončena 

výstavba suché nádrže Loděnice v Holasovicích, probíhá výstavba suché nádrže Jelení v Karlovicích.  

V lednu 2019 byla dokončena výstavba 02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území - 

Česká republika, opatřením horní Opavě, stavba č. 5758. 

Pro navazující stavbu 02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko bylo vydáno 

21. srpna 2018 povolení realizace investic (stavební povolení). Tato stavba bude po kolaudaci předána 
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polské straně. Povodí Odry podalo na MZe žádost o dotaci na realizaci tohoto opatření. V únoru 2019 

byla realizace tohoto opatření zahájena přípravou staveniště – proběhlo kácení dřevin. Nyní jsou práce 

přerušeny.  

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, po jeho dokončení a vydání 

Rozhodnutí o financování bude zahájena realizace (předpoklad listopad 2019). V souladu s Dohodou o 

spolupráci, ve znění dodatku č. 2, byla Povodím Odry provedena finanční úhrada za majetkoprávní 

vypořádání pozemků trvale dotčených stavbou. Finanční prostředky byly v červenci a srpnu 2019 

převedeny na bankovní účet partnera Wody Polskie, ve výši stanovené v Rozhodnutích opolského 

vojvody. Probíhá výstavba silnice I/57 Krnov – SV obchvat, včetně hraničního úseku řeky Opavy 

(investor Ředitelství silnic a dálnic).  

Komise uložila skupině R záležitost nadále sledovat a informovat ji o dalším postupu na jejím příštím 

zasedání. 

 

3.5 Plán práce skupiny R na rok 2020 

 (bod 3.5, 2. zasedání Komise) 

 

Komise schválila plán práce skupiny R na rok 2020, který je přílohou č. 9 tohoto Protokolu. 
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4. Spolupráce v oblasti ochrany hraničních vod před znečištěním 

 (bod 4., 3. zasedání Komise) 

 

4.1 Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro ochranu hraničních vod před znečištěním (dále 

 jen „skupina OPZ“) 

 (bod 4.1, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci o úkolech plněných skupinou OPZ v období mezi 3. a 4. zasedáním 

Komise. V tomto období se uskutečnila 27. porada skupiny OPZ ve dnech 17. – 19. června 2019 

v České republice. Předmětem této porady bylo plnění úkolů vyplývajících z ročního plánu skupiny 

OPZ a z existujících běžných potřeb ochrany hraničních vod před znečištěním, a to hlavně: 

 sjednocení výsledků sledování a vypracování roční zprávy o stavu kvality hraničních vod 

v roce 2018, 

 vypracování plánu práce skupiny OPZ na rok 2020, 

 příprava zápisu do protokolu ze 4. zasedání Komise. 

 

4.2 Hodnocení jakosti hraničních vod sledovaných v roce 2018 

 (bod 4.2, 3. zasedání Komise) 

 

Komise konstatovala, že rozsah sledování stavu jakosti hraničních vod v roce 2018 odpovídal Zásadám 

spolupráce v ochraně jakosti vod vybraných hraničních vodních toků, schválených zmocněnci na 

6. jednání ve dnech 29. září – 1. října 2004 včetně pozdějších změn (dále jen Zásady spolupráce 

skupiny OPZ) a plánu práce skupiny OPZ na rok 2018.  

Komise vzala na vědomí roční zprávu o stavu jakosti hraničních vod sledovaných v roce 2018 

předloženou vedoucími skupiny OPZ, která zahrnuje: 

 hodnocení jakosti hraničních vod sledovaných v roce 2018, 

 porovnání stavu jakosti hraničních vod v roce 2018 se stavem v předchozím roce,  

 informace o investicích a opatřeních dokončených v roce 2018, které mají pozitivní vliv na 

jakost hraničních vod. 

Roční zpráva o kvalitě hraničních vod, sledovaných v roce 2018, je přílohou č. 10 tohoto Protokolu. 

Na základě této zprávy Komise konstatovala, že:   
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A. V roce 2018 bylo prováděno společné sledování jakosti vod v devíti trvale sledovaných hraničních 

profilech: 

1130/PL02S1401_1374  Lužická Nisa - profil Hrádek (Porajów) 

1381/PL02S1401_1381    Smědá (Witka) - profil Černousy (Zawidów) 

3056/ PL02S1401_1237  Stěnava (Ścinawka) - profil Otovice (Tłumaczów) 

5521/PL02S1201_1032  Bělá (Biała Głuchołaska) - profil Głuchołazy  

5501/PL02S1201_1091  Zlatý potok (Złoty potok) - profil nad státní hranicí 

3802/PL02S1301_1129  Olše (Olza) - profil nad Stonávkou 

5526/PL02S1301_1130  Olše (Olza) - profil nad Petrůvkou (Piotrówka) 

5407/PL02S1301_1134  Olše (Olza) - profil ústí 

1163/ PL02S1301_1123  Odra Bohumín (Chałupki) 

B. Ve všech uvedených profilech byla provedena společná kontrola jakosti vod 12 krát v roce.  

C. Hodnocení jakosti vod bylo provedeno v souladu s dohodnutou metodikou, která má šestistupňovou 

klasifikaci: 

I.  třída  - voda velmi čistá 

II.  třída  -  voda čistá 

III.  třída  -  voda velmi málo znečištěná 

IV.  třída  -  voda málo znečištěná 

V.  třída  -  voda silně znečištěná 

VI.  třída -  voda velmi silně znečištěná 

Pro ty ukazatele, které zmocněnci schválili v Zásadách spolupráce skupiny OPZ, byly výsledky 

klasifikace jakosti hraničních vod v roce 2018 porovnány s výsledky předcházejícího roku. Ostatní 

ukazatele sledované v profilu Odra-Bohumín byly vyhodnoceny jako charakteristické hodnoty s tím, 

že ukazatelům, které nemají stanovené mezní hodnoty jednotlivých jakostních tříd, nebyla přiřazena 

třída jakosti vody.  

D. Výsledky hodnocení jsou následující: 

Z hodnocení vyplývá, že v roce 2018 byly jednotlivé ukazatele jakosti vody ve sledovaných profilech 

zatříděny takto: do I. třídy – 23%, do II. třídy - 42%, do III. třídy – 23% a do IV. třídy 7% ukazatelů. 

Do V. třídy respektive do VI. třídy jakosti bylo celkem zatříděno 5% ukazatelů. 

Do V. třídy byly zařazeny ukazatele: nerozpuštěné látky a BSK5 v profilu Lužická Nisa – Hrádek, 

nerozpuštěné látky v profilu Stěnava – Otovice a BSK5 v profilu Zlatý potok nad st. hranicí. Do 

VI. třídy byl zařazen pouze ukazatel TOC v profilu Zlatý potok nad st. hranicí. 

Výsledky hodnocení jakosti vody ve všech sledovaných profilech jsou zobrazeny v následující tabulce: 

 



 

Výsledky klasifikace ukazatelů ve sledovaných profilech za rok 2018: 

 

LNO_0150 PLRW60008174139 Lužická Nisa

Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldřichovský potok Nysa Łużycka od Jerice do Mandau Hrádek-Porajów

LNO_0280 PLRW60008174239 Smědá

Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici Witka od Rasnice do zb. Niedów Černousy-Zawidów

LNO_0010 PLRW6000412233 Stěnava

Stěnava od státní hranice po státní hranici Ścinawka od Potoku z Nowego Siodła do Bożanowskiego Potoku Otovice - Tłumaczów

HOD_1090 PLRW6000812589 Bělá

Bělá od toku Staříč po státní hranici Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb.Nysa Glucholazy - Głuchołazy

HOD_0930 PLRW600041176449 Zlatý potok

Zlatý potok od pramene po státní hranici Prudnik od źródła do Złotego Potoku nad st. hranicemi - powyżej granicy państwa

HOD_0790 PLRW60001411453 Olše

Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hranice Olza od Ropiczanki do granicy nad Stonávkou - powyżej Stonawki

HOD_0840 PLRW6000011459 Olše

Olše od státní hranice po tok Petrůvka Olza od granicy do Piotrówki nad Petrůvkou - powyżej Piotrówki

HOD_0870 PLRW6000911499 Olše

Olše od toku Petrůvka po ústí do toku Odra Olza odcinek graniczny od Piotrówki do ujścia ústí - ujście do Odry

HOD_0720 PLRW6000191139 Odra

Odra od státní hranice po tok Olše Odra od granicy państwa w Chałupkach do Olzy Bohumín - Chalupki

14

12 11

12

Suma

20 14

13

13

11

11

10

4

4

12

12

11

2

P
o

č
e
t 

s
le

d
o

v
a
n

ý
c
h

 

u
k

a
z
a

te
lů

17

11

11

10

P
o

č
e
t 

k
la

s
if

ik
o

v
a

n
ý

c
h

 

u
k

a
z
a

te
lů

2

3

3

2

2

5

7

0

5

7

1

2

9

1

0

5

1

2

4

0

2

VI zlepšení zhoršení

Počet ukazatelů v jednotlivých třídách čistoty

1

1

1

1

0

2

0

7 5 0

Změny v porovnání s 

rokem 2017

I II III IV V

0

0 0 0

2

24

4 2

0

1

6

0 2

0 5

6

0 0 2 0

0 0 0

1 1 0

0 3 1

0 4 3

2443 23 7 4

1

Řeka, název profiluKód název daného vodního útvaru 

1 12

0 0 3

0

0 0



 

 

25 

V roce 2018 byly zrealizovány následující investice ke zlepšení jakosti hraničních vod: 

Na polské straně: 

 v povodí řeky Olše 

 ve wodzislawském okrese na území měst: Wodzisław Ślaski, Gorzyce a Marklowice bylo 

zkolaudováno cca 7,97 km splaškové kanalizace, která je ukončena na ČOV Karkoszka 

ve městě Wodzisław Ślaski. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do vodního toku Lesznica 

v povodí řeky Šotkůvky. 

 ve wodzisławském okrese na území města Godów a Mszana bylo zkolaudováno cca 5,98 km 

splaškové kanalizace, která je ukončena na ČOV Ruptawa ve městě Jastrzębie Zdrój. Vyčištěné 

odpadní vody jsou zaústěny do řeky Šotkůvky. 

 v městě Jastrzębie Zdrój bylo zkolaudováno cca 4,43 km splaškové kanalizace, která je 

ukončena na ČOV Ruptawa a 1,27 km splaškové kanalizace, která je ukončena na ČOV Dolna. 

Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do řeky Šotkůvky. 

 v těšínském okrese na území obce Zebrzydowice bylo zkolaudováno 1,55 km splaškové 

kanalizace, která je ukončena na ČOV Zebrzydowice. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny 

do vodního toku Petrůvka v povodí řeky Olše. 

Na české straně: 

 v povodí řeky Odry 

 na území městské aglomerace Ostrava bylo nově vybudováno 9 583 m kanalizační sítě 

k odvádění komunálních vod na ČOV z městských částí Petřkovice, Přívoz, Plesná 

a Michálkovice. Dále bylo v této oblasti zrekonstruováno cca 1 334 m a opraveno 1 069 m 

stávající kanalizace.  

 v rámci společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace bylo v Moravskoslezském kraji 

rekonstruováno dalších cca 6 734 m kanalizací. 

 ČOV Frýdlant nad Ostravicí (15 000 EO) – dovybavení technologické linky ČOV o chemické 

srážení Pcelk. chloridem železitým.  

 ČOV Václavovice (1 600 EO) – obnova a oprava technologického zařízení a stavební části 

objektu pro zajištění bezpečného provozu. 

 ČOV Havířov (103 183 EO) – komplexní rekonstrukce stavebního objektu zahušťování 

přebytečného kalu, včetně instalace technologické linky zahuštění kalu s veškerým 

příslušenstvím. 

 ČOV Orlová (33 330 EO) – dovybavení technologické linky kalového hospodářství 

o zahušťování přebytečného kalu, vystrojení nové nadzemní homogenizační nádrže kalu 

o objemu 50 m3, dále vybudování dešťové zdrže o objemu 875 m3. 
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 ČOV Rychvald (3 500 EO) - dovybavení technologické linky ČOV o chemické srážení Pcelk. 

chloridem železitým. 

 ČOV Štramberk Bařiny (3 402 EO) – rekonstrukce druhé stávající linky biologického čištění, 

navazující na první etapu rekonstrukce ČOV, realizovanou v roce 2015. Rekonstrukce ČOV 

zajistila možnost čištění odpadních vod na obou technologických linkách současně. 

 v povodí řeky Opavy 

 ČOV Budišov nad Budišovkou (2 450 EO) -  dovybavení technologické linky ČOV o chemické 

srážení Pcelk. chloridem železitým. 

 ČOV Velké Hoštice (2 100 EO) - dovybavení technologické linky ČOV o chemické srážení 

Pcelk. chloridem železitým. 

 Kanalizace a ČOV Dobroslavice – zahájena výstavba nové mechanicko-biologické ČOV (800 

EO), s využitím stávající zrekonstruované stokové sítě a dobudováním nové splaškové 

kanalizace. Po dokončení stavby bude zajištěno čištění odpadních vod v souladu s platnou 

legislativou. 

 v povodí řeky Lužické Nisy 

 V aglomeraci Liberec a Jablonec nad Nisou bylo vybudováno nebo rekonstruováno 1 858 m 

oddílné splaškové kanalizace. 

 

4.3 Aktualizace Zásad spolupráce skupiny OPZ 

(nový bod) 

 

Vzhledem k tomu, že stávající Zásady spolupráce skupiny OPZ byly opakovaně doplňovány 

pozměňujícími přílohami, dohodla se skupina OPZ na potřebě aktualizace jejich celého znění. Návrh 

konečného znění bude Komisi předložen ke schválení na jejím 5. zasedání. 

 

4.4 Plán práce skupiny OPZ na rok 2020 

 (bod 4.3, 3. zasedání Komise) 

 

Komise schválila plán práce skupiny OPZ na rok 2020, který je přílohou č. 11 tohoto Protokolu. 
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5. Spolupráce v oblasti implementace Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES 

na hraničních vodách 

 (bod 5., 3. zasedání Komise) 

 

5.1 Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro otázky implementace Rámcové směrnice 

o vodách 2000/60/ES na česko-polských hraničních vodách (dále jen „skupina WFD“) 

(bod 5.1, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny WFD o plnění úkolů v období od 3. zasedání Komise. 

V tomto období byla plánována jedna, v pořadí dvanáctá porada skupiny WFD na území Polské 

republiky, která se uskutečnila dne 18. června 2019 ve Vratislavi. 

 

5.2 Aktuální činnost v oblasti implementace Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES 

(bod 5.2, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci o činnostech v oblasti implementace Rámcové směrnice o vodách 

a v oblasti aktualizace plánů povodí v povodí Odry pro potřeby třetího plánovacího období. 

Polská strana informovala o současných aktivitách zaměřených na implementaci Rámcové směrnice 

o vodě 2000/60/ES a paralelních prací vyplývajících z Harmonogramu a pracovního programu 

v souvislosti s přípravou II. aktualizace plánů povodí (II. aPGW – plánovací období 2016-2021). 

Na národní úrovni: 

1. Úkol: Identifikace vlivů ve vodních regionech a správních územích povodí - Část I Vytvoření 

národní databáze hydromorfologických změn a část II Vývoj databáze antropogenních vlivů. 

Práce je ukončena. 

2. Úkol: Implementace metody odhadu environmentálních toků v Polsku. Práce je ukončena. 

3. Úkol: Posouzení dosavadního pokroku při programu opatření včetně přípravy zprávy pro EK 

(z 1. aktualizace PWŚK) byl ukončen v plánovaném termínu, tj. v prosinci 2018. V rámci tohoto 

úkolu byla mj. vyhotovena pro Evropskou komisi Zpráva o pokroku při provádění opatření, která 

byla poté předložena Evropské komisi. 

4. Úkol: Přezkum a ověření metodik pro stanovení silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových 

vod s počátečním a koncovým vymezením. Práce je rozdělena do dvou etap. První etapa byla 

ukončena v září 2018. Zahrnovala vypracování počáteční metodiky pro určování silně 
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ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod, včetně vymezení a přidělení mezních hodnot 

ekologického potenciálu. Lhůta pro provedení druhé etapy - konec května 2019. Úkol je ukončen. 

5. Úkol: Stanovení environmentálních cílů pro vodní útvary a vytvoření seznamu chráněných území. 

Práce je rozdělena do tří etap. V lednu 2019 byla dokončena první etapa úkolu, jejíž součástí bylo 

vypracování počáteční metodiky pro stanovení environmentálních cílů a vypracování seznamu 

oblastí určených k ochraně stanovišť nebo druhů. Ve druhé etapě byl v souladu s čl. 317 odst. 4 

zákona o vodách (lhůta pro realizaci druhé etapy - květen 2019), zatímco ve třetí etapě do 

listopadu 2019 bude vypracována konečná metodika pro aktualizaci environmentálních cílů. 

6. Úkol: Analýza úhrady nákladů za vodohospodářské služby spolu s prognózou vývoje a analýzou 

návratnosti environmentálních a zdrojových nákladů ve vodních regionech a v oblastech povodí. 

Práce je rozdělena do dvou etap: první etapa byla ukončena v říjnu 2018 a zahrnovala mimo jiné 

ověření a aktualizace přístupových metodik pro přípravu ekonomických analýz a odhad 

environmentálních a zdrojových nákladů s přihlédnutím k podmínkám jednotlivých vodních 

regionů. Termín pro realizaci druhé etapy je stanoven na říjen 2019. 

7. V plánu je také vypracování následujících úkolů: 

- Analýza významných antropogenních vlivů spolu s posouzením jejich dopadu na stav vod 

a rizika nedodržení environmentálních cílů. Práce bude probíhat ve dvou etapách: 1. etapa - 

říjen 2019, 2. etapa – červen 2020. 

- Identifikace vlivů ve vodních regionech a v oblastech povodí - Část III: Vypracování modelu pro 

výpočet zátěže znečištění. Práce bude probíhat ve dvou etapách: 1. etapa říjen 2019, 2. etapa - 

květen 2020. 

- Vypracování národního programu pro renaturalizaci povrchových vod - v současné době probíhá 

výběrové řízení. Práce bude probíhat ve dvou etapách: 1. etapa - říjen 2019, 2. etapa - únor 

2020. 

Česká strana informovala, že v České republice nadále pokračují práce na přípravě dokumentů pro 

3. plánovací období koordinované Komisí pro plánování v oblasti vod, která je na národní úrovni 

hlavním poradním orgánem ministerstev a ostatních subjektů ve věci koordinace činností při 

pořizování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.  

Byl vybrán zpracovatel veřejné zakázky Aktualizace NPP pro 3. plánovací období, s nímž byla 

20. května 2019 podepsána smlouva o dílo. Jedná se o konsorcium firem VRV a.s., DHI, a.s. a VÚV 

TGM, v.v.i. V roce 2019 budou v rámci veřejné zakázky zpracovány následující dílčí úkoly: 

- Aktualizace Základního scénáře vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 

2015 z května 2004 s výhledem do roku 2045, s uvedením dílčích výhledů dle šestiletých 

plánovacích období, tj. 2027, 2033, 2039, 2045. Termín: 28. června 2019. 
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- Zpracování návrhu Předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami v povodí 

Labe, Odry a Dunaje. Termín: 29. listopadu 2019. 

- Zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol návrhu NPP v členění pro povodí Labe, Odry 

a Dunaje z dostupných podkladů podle ČP+PP do textů, tabulek a map podle Makety NPP; 

přezkoumání a aktualizace informací a údajů schválených plánů povodí (mezinárodní plány 

povodí, NPP a PDP) pro 2. etapu plánování v oblasti vod pro období let 2015-2021 na základě 

dostupných podkladů a podkladů od správců povodí ze souběžně zpracovávaných PDP. Termín: 

29. listopadu 2019. 

V rámci metodické podpory procesu plánování v oblasti vod pro 3. plánovací období byla pořízena 

Metodika určení významnosti vlivů, která obsahuje mimo jiné výběr významných vlivů, které jsou 

zásadní pro Českou republiku a postup pro určování významnosti vlivů (včetně kritérií pro určování 

významnosti vlivů a hranic významnosti). Metodika je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva 

zemědělství: http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/ 

zverejnene-informace/metodika-urceni-vyznamnosti-vlivu.html. Dále probíhají dokončovací práce na 

aktualizaci Metodiky vymezení silně ovlivněných vodních útvarů (HMWB), na aktualizaci Metodiky 

hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických ukazatelů ekologického potenciálu silně ovlivněných 

a umělých útvarů, na Metodice hodnocení ekologického a chemického stavu vodních útvarů 

povrchových vod kategorie řeka pro 3. cyklus plánování v oblasti vod, na Metodice odvození 

biologicky dostupných koncentrací vybraných kovů pro hodnocení chemického stavu útvarů 

povrchových vod a na Metodice začlenění významných hydromorfologických vlivů do hodnocení 

ekologického stavu útvarů povrchových vod. Počátkem června 2019 byla dokončena Metodika 

hodnocení významnosti hydromorfologických vlivů. 

V květnu 2019 byly zahájeny práce na hodnocení stavu povrchových vod k roku 2018. Rovněž byly 

započaty práce na hodnocení stavu podzemních vod k roku 2018, které pro Ministerstvo životního 

prostředí zajišťuje VÚV TGM, v. v. i. V loňském roce byly zahájeny práce na aktualizaci registru 

chráněných oblastí a hodnocení chráněných oblastí.  

Česká strana dále informovala, že v rámci 32. zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Labe byla 

požádána Komise, aby se v souvislosti s aktualizací plánů povodí na třetí plánovací období podle 

Rámcové směrnice o vodách zasadila o harmonizaci hodnocení stavu, uplatňování výjimek z dosažení 

environmentálních cílů a také návrhů opatření u všech přeshraničních vodních útvarů povrchových vod 

podél státních hranic.  

Komise vzala informace na vědomí a uložila skupině WFD, aby prověřila možnosti harmonizaci 

hodnocení stavu, uplatňování výjimek z dosažení environmentálních cílů a také návrhů opatření 
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u všech přeshraničních vodních útvarů povrchových vod a informovala ji o dalším postupu na jejím 

příštím zasedání.  

Další informace projednané na poradě skupiny WFD jsou uvedeny v příloze č. 13 tohoto Protokolu. 

 

5.3 Plán práce skupiny WFD na rok 2020 

(bod 5.3, 3. zasedání Komise) 

 

Skupina WFD na základě výše uvedeného požadavku Mezinárodní komise pro ochranu Labe 

aktualizovala plán práce na rok 2020.  

Komise schválila plán práce skupiny WFD na rok 2020, který je přílohou č. 12 tohoto Protokolu. 



 

 

31 

6. Plánované rozšíření hnědouhelného dolu Turów  

(bod 6., 3. zasedání Komise) 

 

Česká delegace informovala, že na základě bodu III/1a) usnesení vlády České republiky ze dne 

21. března 2018 č. 184 k návrhu opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského 

hnědouhelného dolu Turów na české území, se připravuje materiál pro informaci členů vlády s názvem 

„Aktuální stav řešení problematiky plánovaného rozšíření dolu Turów na české území“. Uvedený 

materiál má být předložen vládě do 31. prosince 2019. Na základě bodu III/1b) usnesení vlády 

č. 184/2018 Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství následně předloží vládě do 

31. března 2021 vyhodnocení vlivu plánovaného rozšíření dolu Turów na české území včetně návrhu 

konkrétního řešení.  

Česká delegace rovněž informovala o tom, že v souladu s uvedeným usnesením (bod III/3) 

Ministerstvo zemědělství vytvořilo nový dotační podprogram určený k financování projektové 

a inženýrské přípravy navržených opatření pro vodárenské společnosti Frýdlantská vodárenská 

společnost, a.s., a Severočeská vodárenská společnost, a.s. 

Česká delegace dále informovala, že se ve dnech 3. – 4. října 2019 uskutečnily mezistátní konzultace 

ve smyslu čl. 5 Espoo úmluvy k předmětnému záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí 

Turów“. V rámci proběhlých mezistátních konzultací obě strany dohodly, že je potřebné rozšíření 

česko-polské monitorovací sítě podzemních vod o sedm již existujících piezometrů: HP-25w/48, HP-

10w/66, ZAP-1, HPSw-2, HPz-15w/61,5/I, HPz-20w/58, HP 13w/61, nacházejících se 

v jihovýchodním předpolí dolu Turów, podél toku Šlat (Jasienica), které byly použity pro konstrukci 

hydroizohyps hladin podzemní vody vytvořeného hydraulického modelu v roce 2015. Dále bylo 

dohodnuto, že polská strana zajistí členům Komise přístup k výše zmíněným piezometrům. 

Komise vzala tyto informace na vědomí, schválila zařazení výše uvedených piezometrů do česko-

polské monitorovací sítě podzemních vod a uložila skupině HyP provést rozšíření předmětné 

monitorovací sítě. 
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7. Spolupráce se Stálou česko – polskou hraniční komisí  

(bod 7., 3. zasedání Komise) 

 

7.1 Přirozené změny polohy koryt hraničních vodních toků většího rozsahu 

  (bod 7.1, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny R, že v současné době probíhá Druhé společné 

přezkoušení stavu a rozmístění hraničních znaků na česko-polských státních hranicích a odstranění 

zjištěných závad. Výsledky budou předloženy Hraniční komisi, která doporučí případná společná 

terénní šetření v problematických lokalitách. 

Komise uložila skupině R záležitost nadále sledovat a informovat ji o dalším postupu na jejím příštím 

zasedání. 

 

7.2 Záležitosti, které projednala Hraniční komise 

(bod 7.3, 2. zasedání Komise) 

 

7.2.1 Koncepce pevného průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích 

 (nový bod) 

 

Zástupce Hraniční komise informoval Komisi, že se Hraniční komise na svém 26. zasedání, které se 

konalo ve dnech 19. – 23. listopadu 2018, zabývala koncepcí pevného průběhu státních hranic na 

hraničních vodních tocích. Polská delegace na tomto zasedání informovala, že výše uvedená 

problematika byla předložena polské části Komise, která se zavázala, že zaujme v této záležitosti 

stanovisko.  

Polská delegace informovala, že zaujme k této záležitosti stanovisko na základě žádosti Hraniční 

komise. 

 

7.2.2 Stavba turistické pěší a cyklistické stezky na trojmezí hranic Česka, Polska  

a Německa včetně související infrastruktury 

 (nový bod) 

 

Zástupce Hraniční komise informoval Komisi, že Hraniční komise na svém 26. zasedání stanovila 

podmínky pro realizaci turistické lávky pro pěší a cyklisty v oblasti česko-německo-polského trojmezí. 
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Tyto podmínky byly projednány a schváleny také ve Stálé česko-německé hraniční komisi a Stálé 

polsko-německé hraniční komisi.  

Komise vzala tyto informace na vědomí. 

 

7.2.3 Projekty a úpravy koryt hraničních vodních toků 

 (nový bod) 

 

Zástupce Hraniční komise informoval Komisi, že Hraniční komise na svém 26. zasedání projednala 

následující stavební opatření týkající se hraničních vodních toků: 

 zlepšení průtočnosti koryta hraničního vodního toku Olše (Olza), v hraničním úseku I mezi 

hraničními znaky 87/2 – 88/7, 

 stavba pěší a cyklistické lávky přes hraniční vodní tok Olše (Olza), v hraničním úseku I 

v oblasti hraničních znaků I/182 – 182/1. 

Komise vzala tuto informaci na vědomí.  
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8. Různé 

(bod 8., 3. zasedání Komise)  

 

8.1 Záležitosti, které byly projednány zmocněncem a předsedou mezi zasedáními Komise 

 (bod 8.1, 3. zasedání Komise) 

 

8.1.1 Revitalizace těšínského rynku, ulice Głęboka a terénu kolem mostu Družby za účelem 

zvýšení turistické atraktivity 

(bod 8.1.1, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí informaci skupiny R, že investor získal vodoprávní povolení na polské straně 

a v současné době se snaží získat finanční prostředky na realizaci. 

Komise uložila skupině R záležitost nadále sledovat a informovat ji o dalším postupu na jejím příštím 

zasedání. 

 

8.2 Postup předávání dokumentace k odsouhlasení 

 (bod 8.2, 3. zasedání Komise) 

 

Komise vzala na vědomí, že zmocněnec dopisem č. j.: MZP/2019/740/1254 z 29. srpna 2019 

informoval polskou stranu o tom, že vnitrostátně projednal a následně zpracoval a vydal Informaci 

o postupu projednávání záměrů týkajících se hraničních vod a o příslušných správních řízeních. 

Předmětná informace byla poskytnuta příslušným krajským úřadům s žádostí o jejich zveřejnění na 

jejich internetových stránkách. Zmocněnec tímto dopisem rovněž požádal předsedu o vydání obdobné 

informace na polské straně.  

Polská strana informovala, že v této záležitosti bude postupovat obdobně. 

 

8.3 Opatření přijatá v krizových situacích na hraničních vodách 

(nový bod) 

 

Polská strana informovala Komisi o tom, že analyzuje postupy pro výměnu informací a spolupráce 

v krizových situací souvisejících se zvýšením vodních hladin.  

Polská strana bude Komisi informovat o výsledcích analýzy. 

.
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9. Příští zasedání Komise 

(bod 9., 3. zasedání Komise) 

 

Komise se dohodla, že její 5. zasedání se uskuteční na území Polské republiky a předběžně přijala 

následující návrh rámcového programu tohoto jednání: 

1. Spolupráce v oblasti plánování vodního hospodářství na hraničních vodách 

2. Spolupráce v oblasti hydrologie, hydrogeologie a povodňové ochrany 

3. Spolupráce v oblasti úprav hraničních vodních toků, zásobování vodou a meliorací 

příhraničních území 

4. Spolupráce v oblasti ochrany hraničních vod před znečištěním 

5. Spolupráce v oblasti implementace Rámcové směrnice 2000/60/ES na česko-polských 

hraničních vodách 

6. Plánované rozšíření hnědouhelného dolu Turów 

7. Spolupráce se Stálou česko-polskou hraniční komisí 

8. Různé 

9. Termín a návrh programu 6. zasedání Komise 

Komise stanovila termín příštího jednání na 21. – 22. října 2020 a uložila vedoucím pracovních skupin, 

aby podklady pro přípravu 5. zasedání Komise, odsouhlasené v rámci pracovních skupin, předali 

tajemníkům nejpozději do poloviny září 2020, s výjimkou otázek s jinak zadanými termíny. 



 

 

36 

 

 

Protokol podléhá schválení podle právních předpisů každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem 

doručení pozdějšího dopisu zmocněnce nebo předsedy o jeho schválení. 

 

Protokol byl sepsán dne 23. října 2019 v České republice ve dvou původních vyhotoveních, v jazyce 

českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Daniel Pokorný 

zástupce zmocněnec vlády 

České republiky 

………………………………. 

Przemysław Żukowski 

předseda polské  

části Komise 

 

 


