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Rozvoj řeky Odry Polsko - žádost o přeshraniční účast 

veřejnosti 

Od loňského roku probíhají na různých úsecích řeky Odry, včetně 

německo-polské hraniční řeky Odry, modernizační opatření pro plavbu. Ta 

jsou z velké části financována z fondů EU. Rozšiřující opatření masivně 

poškozují řeku a její živočišné a rostlinné druhy a jsou nepoužitelná pro ochranu před povodněmi. 

Přitom jsou pouze první částí plánovaného napřímení a prohloubení Odry za účelem jejího rozšíření 

pro průmyslovou lodní dopravu v návaznosti na rozsáhlý projekt "Průmyslový přístav Svinoústí". Aby 

se včas zabránilo opakování ekologické katastrofy z léta 2022, bylo by třeba chránit biotopy v Odře 

nyní i v dlouhodobém horizontu. Místo toho polské soudy nařídily zastavení stavby a bagrování 

pokračuje. Práce na bagrování v posledních měsících jsme zdokumentovali na fotografiích a videu. 

Současně a pro veřejnost těžko pochopitelným způsobem se prosazují další etapy rozvoje plánovaného 

průmyslového přístavu ve Svinoústí: Podle práva EU je přeshraniční účast potenciálně dotčených osob 

povinná. V současné době se německá strana podílí na "Strategickém posouzení vlivů na životní 

prostředí pro polský program lodní dopravy do roku 2030". Zde mohou úřady, ale i spolky a soukromé 

osoby podávat námitky proti plánům na rozšíření. Kromě stavebních opatření na hraniční Odře 

zahrnuje polský plavební program také opatření na dalších vodních plochách v Polsku, která se rovnají 

ekologickému nadměrnému využívání (zejména na Visle). Z německé strany však lze v této 

souvislosti protestovat pouze proti případným dopadům na německou stranu. 

Protože se jedná o složitou záležitost s rozsáhlou dokumentací, formulovali jsme společně s biology a 

vodohospodářskými/ekologickými odborníky odborně fundovaný vzor dopisu, v němž jsou řešeny 

nejdůležitější body. 

Žádáme vás, abyste tento dopis podepsali a zaslali příslušnému polskému úřadu. Doufáme v 

hojnou účast. 

Stáhněte si vzorový dopis o přeshraniční účasti veřejnosti: 

https://saveoderdie.net/wp-

content/uploads/2023/02/Musterbrief_Hinweise_SUP_SchifffahrtsprogrammPL2030_end.docx 
 

Oznámení Generálního ředitelství pro vodní cesty a námořní dopravu: 

https://saveoderdie.net/wp-

content/uploads/2023/02/20230201_Bekanntmachung_GDWS_Auslegung_Umweltpruefung.pdf 

 

Vezměte prosím na vědomí následující: 

- důležité: lhůta pro podání žádostí je 2. března 2022, tj. brzy. Námitky doručené po tomto datu 

nebudou brány v úvahu. 

- v dopise musí být červeně označená místa vyplněna jednotlivě (jméno, adresa, datum v záhlaví 

dopisu, krátký odkaz na osobní zájem na začátku textu, podpis na konci). 

- Dopis lze zaslat jako dopis nebo jako e-mail (viz adresa a e-mailová adresa v záhlaví dopisu) - v 

případě zaslání e-mailem: vytisknout - podepsat - naskenovat - odeslat. 

- Pokud máte další nápady, můžete samozřejmě přidat jednotlivé změny nebo vymazat pasáže, se 

kterými nesouhlasíte. 

- pokud budete sledovat odkaz v záhlaví dopisu, můžete si předmětné dokumenty také sami přečíst (v 

němčině, ale částečně špatně přeložené). 

https://saveoderdie.net/wp-content/uploads/2023/02/Musterbrief_Hinweise_SUP_SchifffahrtsprogrammPL2030_end.docx
https://saveoderdie.net/wp-content/uploads/2023/02/Musterbrief_Hinweise_SUP_SchifffahrtsprogrammPL2030_end.docx


Žádáme vás, abyste tuto a následující tiskové zprávy předali zainteresovaným stranám. 

 

Hashtagy: #SAVEODERDIE and #saveoder 

E-mail: action@saveoderdie.net 

Internetové stránky: https://saveoderdie.net/ 

BUND Info Point Oderbruch: www.uferloos.de/bund-infopunkt-oderbruch/ 
 

Občanská iniciativa Kienitz projevuje solidaritu s "Akční aliancí Živá Odra". Tato aliance 

několika organizací na ochranu životního prostředí a přírody již několik let bojuje za 

zachování jedinečného ekosystému Odry. 

 

Pokud chcete přispět na Odru, můžete tak učinit prostřednictvím "Aktionsbündnis lebendige 

Oder" (https://saveoder.org/) zde: https://rewilding-oder-delta.com/spenden/. 
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