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Na půdě Evropského parlamentu uspořádal 26. února
2014 europoslanec Vojtěch Mynář mezinárodní odbornou
debatu k tématu dokončení vodního koridoru Dunaj-
odra-Labe. Její součástí byla i doprovodná putovní vý-
stava, kterou během své návŠtěvy plenárního zasedání
zahájil prezident České republiky Miloš Zeman, dlouho-
letý zastánce projektu. Na závěr vernisáŽe prezident
Zeman podepsal memorandum o rozvoji vodních cest
středoevropských členů EU.

V loňském roce byla přijata nová podoba transevropské
dopravní sítě (TEN-T), do které se česká strana opako-
vaně snaŽila projekt zařadiI' To se však neobejde bez
mezinárodníshody a kvalitní přípravy projektu' Současný
stav a shrnutí potřebných kroků nastiňuje memorandum
podepsané prezidentem Milošem Zemanem a dalšími
účastníky. Mezi nimi nechyběli europoslanci ze vŠech do-
tčených zemí, zástupci polského parlamentu, polské
plavby, polských regionů včetně přístavního města Kgd-
zierzyn-KoŽle a námořního přístavu Štotin, českého Ře-
ditelství vodních cest, české Státní plavební správy i

Slovenského plavebního kongresu a dalších odborníků.
Prezident Miloš Zeman před slavnostním přestřiŽením

pásky zahájil výstavu těmito slovy: ,,Všeobecně jsem za'
stáncem projektů, které přesahují délku jednoho voleb-
ního období' Tímto velmi prosím, abyste v Evropském
parlamentu za tento projekt lobbovali stejně tak' jako za
něj budu lobbovat já"' Kritikům projektu pakvzkázal,Že
je asi natolik megalomanský' jako projekt rybníkářské
soustavy Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, která je
dnes jedním z klenotů české krajiny.

Vojtěch Mynář (ČSSD) po skončení debaty uvedl:
,,Cítem našeho setkání ve Štrasburku bylo projektu jasně
vyjádřit podporu na mezinárodní úrovni' Jsem rád, Že vý-
sledkem je kvalitní memorandum, které nastiňuje další
postup při přípravě dokončenÍ vodního koridoru' Nyní se
musíme soustředit na urychlené zpracování kvalitní stu-
die proveditelnosti a přípravu kladného stanoviska dotče-
ných států' Tyto dva požadavky Evropské komise jsou
základním předpokladem pro zpětné zařazení projektu
do TEN-T před plánovanou revizí. Jejich splnění by mělo
vést k zařazení do sítě ideálně ještě v roce 2016'"

Polsko a Slovensko spolu s Českou republikou se zdají
být hlavními partnery pro rozvoj zaostalých vodních cest
ve střední Evropě. V květnu 20'l3 polský prezident Bro-
nis1aw Komorowski a polský premiér Donald Tusk podpo-
řili projekt D-o-L během státní návštěvy prezidenta
Miloše Zemana ve Varšavě.

Pawel Adamarek - člen představenstva Úřadu námoř
ních přístavů Štětin a Svinoústí dodal: ,,Po dokončení by
vodní koridor Dunaj-odra-Labe spojil splavnou řeku
odru, stávající plavební kanáIy odra-Havola, Gliwický
prŮplav, odra-Spréva a vnitrozemské a námořní přístavy
Štětín-svinoústí, a vytvořil Vysoce efektivní a rozsáhlou
sÍť vodních cest spojující západní, střední, jižní a jihozá-
padní Evropu s Baltským mořem. Není pochyb o tom, že
modernizace odry a dokončenÍ vodního koridoru Dunaj-
odra-Labe zvýší atraktivitu přístavn ího komplexu Štetin-
Svinoústí, především pro vnitrozemskou vodní nákladní
dopravu, a přinese nové možnosti nejen pro Českou re'
publiku a Polsko."

Prezident Miloš Zeman a europoslanec Vojtěch Mynář zahájili
výstavu o Vodním koridoru Dunaj-odra-Labe v Evropském par-
lamentu ve Štrasburku



MEMoRANDUM ÚČnsrxÍrŮ
odborné mezindrodní debaty, kteró se konala ve Štrasburku dne 26. února 2014 na pozvdní poslance
Evropského parlamentuVojtěcha Mynóře, a to u příležitosti nóvštěvy prezidenta České republilq pana
Miloše Zemana v Evropsl<ém parlamentu, spojené s vernisóží vystavy BudQucnost vnitrozemslcých vod-
ních cest v EU _TEN-T a vodní koridor Dunaj-odra'Labe:

Současný stav vnitrozemské plavby a vnitrozemských vodních cest ve střední Evropě:
1) Evropská síť vodních cest trpí ve středoevropské oblasti zásaďni nekonzistentností, což vyplývá z historických souvi-

slostí, zejména podceněním vnitrozemské plavby a její infrastruktury.
2) Důsledkem tohoto neblahého historického vývojeje katastrofální propad výztamu vnitrozemské plavby v Polské re-

publice, České republice a Slovenské republice, což ostře kontrastuje s běžným stavem y zemich EU-15.
3) Tato situace má negatir,rrí vliv na hospodářshý rozvoj rozsáhlých regionů, na rryváženost dopravních soustav těchto zemí a fun-

gující dopravní trh podporující konkurenceschopnost, vedoucí k naplnění zríměru dokumentu BÍLÁ KNtrIA: Plán jednotného

ewopského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravnítro systému účinně vyrržívajícího zdroje, KoM
(2o1I) L44 v konečném znění.

4) Struktura transevropské dopravní sítě TEN-T předpokládá pro koridory spojující nejdůležitější centra s nižší dynamikou
rusfu, alespoň tři druhy dopravy, cožve zminéných regionech není naplněno.

Cesty k nápravě: )

5) Náprava spočívá především v systematické dostavbě a modernizaci funkční souvislé sítě vnitrozemských vodních cest
ve střední Ewopě a související infrastruktury. Tato dostavbasivyžáďádoplnění NAŘÍZENÍ EvRoPsKÉHo PARLA-
MENTU A RADY (EU) o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T) o příslušné úseky
vodních cest.

6) Klíčovymi chybějícími funkčními ffasami evropského významu jsou v této oblasti koridory obsažené v Evropské dohodě
o hlavních vnitrozemssých vodních cestách mezinárodního ýznamu (AGN)' a to:
. labská vodní cesta (E 20)
. vodní koridor Dunaj-odra-Labe (E 20' E 30)
. oderská vodní cesta Šwinoujšcie-KoŽle-ostrava (E 30)
. vážská vodní cesta (E 81)

7) Ztéchto koridoru je v současnosti do ffansevropské dopravní sítě TEN-T zařazenapolze labská vodni cestaz Hamburku
do Pardubic avážskávodní cesta doŽiliny,zatimco trasy vodního koridoru Dunaj-odra-Labe a oderskétodní cesty od
kanálu Havola-odra do Slezska se přes veškeré úsilí nepodďilo zďadit. Na systematickém programu vedoucím k vy-
řešení úzloých míst a odstranění chybějících spojení je nutné usilovat všemi dosažitelnými prostředky na urovni národních
států, na mezinárodním poli a zejména na půdě EU. Konsensuálním prostředkem by mělo být zařazeni všech těchto
vodních cest do transevropské dopravní sítě TEN-T.

o co se opíráme:
8) ZákJadniriímec spoluprácenalabské vodní cestě definované Společným prohlášením úmyslu o spolupráci a dopravních

cílech a opatřeních na labské vodní cestě až do plavebního stupně Geesthacht u Hamburku uzavřeným 3 1. července 2006
mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, výstavby a bydlení Spolkové republiky Německo a Ministerstvem'dopravy
České republiky. Naplnění cílů tohoto prohlášení dále potvrdil dopis kancléřky Angely Merkelové ze dne 6. čewna2Dll '

9) Yýznamným mezníkem, podporujícím výše uvedené cíle, jsou pozitivní výsledky jednání prezidentů Polské republiky
a České republiky pánů Bronislawa Komorowského a Miloše Zemana ve Varšavě ve dnech 24.-25. května 2013.

10) Naregionální úrovnije významný například společný kladný postoj polských vojvodů a maršálků z Poodří,jakož i us-
nesení Asociace krajů České republiky k podpoře přípravy a postupné realizace vodního koridoru Dunaj-odra-Labe
(26. 4.2013).

II) ZÍaďy hlasů z odborné oblasti lze vyzdvihnout například závéry významné mezinárodní konference Transport a kon-
ference Dunaj_odra-Labe, obě konané v ostravě roku 2013, které jednoznačně podporují uskutečnění přeshraniční
vodní cesty KoŽle-ostravajako součást dokončení vodního koridoru Dunaj-odra-Labe.

Návrh aktuálních kroků:
12) Rozhodná opatření vedoucí k rychlému odstranění :úzkých míst ovlivňujících funkčnost labské vodní cesty, zejména

v podobě plavebního stupně Děčín a prodloužení vodní cesty do Pardubic.
13) Stabilizace právního postavení mezinárodní labské vodní cesty mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Ně-

mecko, navazujici na historické úpravy a dohody, zajišfující svobodný příStup k moři a k síti evropských vodních cest.

14) Posílení arozšiÍeni Česko-polské pracovní skupiny pro vodní koridor Dunaj-odra-Labe; mezi aktuální cíle patří pří-
prava česko-polské smlouvy o hraničním bodu dotyku a spolupráci při přípravě area7izaci vodního koridoru Dunaj-
odra-Labe, na zák|aďě kvalitní technické, ekonomické a environmentální dokumentace - především studie
proveditelnosti.

15) Efektivní jednání s dalšími zúčastněnými státy, celkové zlepšení mezinárodní spolupráce v oblasti vnitrozemských
vodních cest.

16) Stabilizace trasy a zařazeni do územních plánů vodního koridoru Dunaj-odra-Labe v celé své délce na území všech
zúčastněných států.

17) Reďizovat modernizaci oderské vodní cesty v Polsku dle Implementačního dokumentu (ID) k Dopravní Strategii Polské
republiky do roku 2020 s dosažením minimálně IV. třídy vodních cest.
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18) Realizovat přeshraniční Vodní cestu KoŽle-ostrava včetně přístavu ostrava-Bohumín a navrhovaného společného lo-
gistického centra Gorzyczki-VěřňovicenaítzemiEsÚs TRITIA, které slibuje významně podpoňt hospodářslý rozvoj
regionu (vytvoření podmínek pro vznik nového centra výroby a obchodu, včetně vzniku nových pracor-ních míst)
a umožní podnikatelslým aktivitrám kvalitnější a rychlejší spojení do ostatních evropských oblastí a iepší dosrupnost
i ke světovým trhům prostřednictvím Baltsko-jaderského koridoru.

19) Naplánovat kroky vedoucí k dokončení vodního koridoru Dunaj-odra-Labe vjednotlivých funkčních ceicích.
20) Systematickápráce na opatřeních, které by vyústily v legislativní kroky Evropské komise směřující k zaÍazeni vodní|ro

koridoru Dunaj-odra-Labe a oderské vodní cesty do systému transevropské dopravní sítě TEN-T. Předpokladem k tomu
je urychlené zptacováti studie proveditelnosti a podpůrná stanoviska zúčastněných států.

21) Podpora krokLr směřujících k možnosti čerpání evrops\ých finančních prostředkrr v riímci operačního programu Doprava
v období 2014-2020, zamířeného na výstavbu a zlepšení infrastruktury vodních cest středoevropských členů EU'

Ve Štrasburku drc 26. února 2014

N{iloš Zcnran, prezident Čcskó rcputrliky
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Jerzy Brrzek, bývalý předseda {vropského parlamentu
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výstava D-o-L v budově Evropského parlamentu ve Štrasburku


