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Vstupné
Projekt „Odra – řeka, která nezná hranic” zahrnoval dvě sympozia na téma „řeka 
Odra”.
První sympozium se uskutečnilo 21-23 dubna 2017 v Odrách v České republice. 
Další sympozium se uskutečnilo 21-23 září 2017 ve městě Kuźnia Raciborska v 
Polsku. 

Obě sympozia byla vyhrazena nejen řece Odře, ale také povaze lidí, kteří u ní žili. 
Představena byla také městečka a vesnice ležící při břehu řeky Odry v jejich histo-
rickém kontextu. Řeč byla také o jejich společném vztahu a o Odře, jako přepravní 
stezce. V rámci shrnutí projektu vznikly dvě publikace a internetová strana projek-
tu. 

Organizátory projektu byla města Odra a Kuźnia Raciborska. Projekt byl podporo-
ván dotacemi a fondy mikroprojektu 2014 - 2020 v Euroregionu Slezsko v rámci 
programu INTERREG V-A Česko - Polsko.
Na třídenní konferenci (21-23.09.2017) ve městě Kuźnia Raciborska bylo pozvá-
no okolo 50 hostů z Česka a 50 z Polska, včetně expertů, představitelů územ-
ních samospráv, sdružení a jiných organizací spolu s představiteli Ministerstva pro 
námořní záležitosti vnitrozemní dopravy Polska. 

Konference se odehrávala hlavně v sídle Městského centra kultury, sportu a rekre-
ace ve městě Kuźnia Raciborska. V průběhu třídenní konference se uskutečnilo 6 
přednášek, study tour po obci Kuźnia Raciborska a jízda lodí po Odře, spojená s 
představením plavebních staveb, mj přístav a zdymadlo v Koźlu.
Projekt „Odra - řeka, která nezná hranic” má za účel zvýšení povědomí o Odře, 
prohloubení spolupráce s Českem v této oblasti a navázání nových přeshraničních 
vztahů, zvláště pak mezi specialisty a institucemi, které se zabývají Odrou na če-
ské i polské straně.
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SMĚR ROZVOJJE ODRY 
(perspektivy rozvoje Oderské vodní cesty)

 - Hlas v diskuzi z pohledu nadoderských regionů
 Po mnoha letech stagnace hydrotechnického stavebnictví na Odře v dalších 
perspektivách Unie v letech 2004-2006 a 2007-2013, se situace začala měnit te-
prve od vytvoření Ministerstva pro námořní záležitosti a vnitrozemní dopravu (Dále 
MGMiŹŚ) ke konci roku 2015. Dříve byly v Operačním Programu Infrastruktura a 
Prostředí standardem hlavně protizáplavové investice a tzv. „modernizace/revitali-
zace hydrotechnických staveb (např. zdymadla a splavy) a regulačních staveb pro 
celou vnitrozemskou lodní dopravu”. V některých případech byla všechna řešení na 
dolní a střední Odře projektována s ohledem na zajištění podmínek pro prorážení 
zamrzlých vodních cest. Realizace mnoha těchto investic trvá do dnes a musejí 
pokračovat vzhledem k 5 letému období trvání projektů realizovaných z prostředků 
Evropské unie nebo s jejich přispěním. „Ustanovení plánů rozvoje vnitrozemských 
vodních cest v Polsku pro roky 2016-2020 s perspektivou pro rok 20301” Aktuální 
směr rozvoje Oderské vodní cesty (dále OVC) byl předem definován v „Ustano-
veních plánů rozvoje vnitrozemských vodních cest v Polsku pro roky 2016-2020 s 
perspektivou pro rok 2030”, připravených MGMiŻŚ a přijatých Radou ministrů 14 
června 2016. Na základě těchto ustanovení byly v roce 2017 zahájeny přípravy ke 
zpracování Studií proveditelnosti modernizace OVC na manévrovatelnost světové 
třídy.

 Dne 13.09.2017 se v Opolském Výstavně-kongresním centru uskutečnila V 
vědeckotechnická konference věnovaná Odře. V tomto roce pod heslem „Oderská 
vodní cesta - Hrozby, perspektivy a význam pro ekonomiku”, jejímž organizátorem 
byla Opolská Regionální  komora stavebních inženýrů spolu s Naczelną Organizacją 
Techniczną (Hlavní technickou organizací) - Rada v Opolí a Opolská aglomerace. 
Celou konferencí zaštítil Opolský vojvoda Adrian Czubak. V průběhu V konference 
došlo k podpisu přibližně 30 subjektů Oderské Deklarace, jež byly výrazem vůle 
ke spolupráci s polskou vládou ve prospěch rozvoje námořnictví prostřednictvím 
podpory místních vlád a iniciativy v oblasti vědecko-výzkumné a obchodí spolu s 
kulturou a turistikou. 

1  Monitor Polska z roku 2016 , pozn. 711: Předpis č. 79 rady ministrů z 14. června 2016.  v záležitosti přijetí  
„Předpokladů...”

Obr. 1 Oderská Deklarace

Mezi podepisujícími Deklarace s opolským vojvodou, reprezentujícím vládu Polské 
republiky, byl mj. místopředseda Opolského regionu, Szymon Ogłaza, 21 zastupi-
telů - vedoucích okresních úřadů, přednostů okresů, starostů a primátorů (včetně 
největších měst: Opolí a města Kędzierzyn-Koźle) a zástupci největších opolských 
firem a podniků, jakou jsou Grupa Azoty (Zakłady Azotowe S.A.), Petrochemii (Bla-
chownia S.A.), „FAMET” S.A., Górażdży Cement S.A., Kędzierzyn-Koźle Terminale 
sp. z o.o., Cementowni ODRA S.A. Dokument podepsali také vědečtí představitelé a 
6 hospodářských organizací z Opolského kraje: organizátor konference - předseda 
Hlavní technické organizace v Opolí (Naczelna Organizacja Techniczna w Opolu) a 
Opolská Regionální  komora stavebních inženýrů (Opolska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa), Průmyslový park města Kędzierzyn Koźle (Kędzierzyńsko-Ko-
zielski Park Przemysłowy), Opolská hospodářská komora (Opolska Izba Gospodar-
cza), Sdružení „Průmyslový park Metalchem” (Stowarzyszenie „Park Przemysłowy 
Metalchem) a Opolské centrum rozvoje ekonomiky (Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki). Pro Opolské Vojvodství to byl již druhý příklad státní a regionální 
politiky rozvoje vnitrozemských vodních cest. Prvním bylo podepsání, z iniciativy 
opolského vojvody,  prohlášení o záměru v záležitosti revitalizace Oderské vodní 
cesty a transportu uhlí po Odře do modernizované opolské elektrárny, které se 
uskutečnilo během vládního kongresu 21 září 2016 v Opolí s účastí několika mini-
strů polské vlády. Charakteristické bylo, že na této letošní, v pořadí již 5 konferen-
ci, se jako poprvé nehovořilo o hrozbách pro realizaci investičních záměrů na Odře. 
To je čitelná známka optimizmu mezi zastupiteli, obchodu, investory a zároveň se 
jedná o jasný signál vlády, že se záměry MGMiŻŚ setkaly s pozitivními ohlasy e 
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je zhruba 2 m), proto se zkušební plavba do Vratislavi uskutečnila na člunech na-
ložených na polovinu kapacity. Firma OT Logistics však nehodlá do transportu uhlí 
doplácet. Do konce roku plánuje firma OT Logistics dodat Oderskou vodní cestou 
téměř 40 tis. tun uhlí měsíčně a v současné době již stahuje do státu část své 
vnitrozemské flotily a záloh, které doposud operovaly na tzv. „uhelném mostě” na 
trase do Berlína. OT Logistics disponuje zhruba 800 jednotkami vnitrozemského 
námořnictva (jedna z největších flotil v EU) a 4 vnitrozemskými přístavy na Odře. 
 Rozvoj říčních a říčně-mořských přístavů je jedním z nejdůležitějších směrů 
rozvoje pro ODC. Jedná se jak o využití možnosti překládky celku přístavů Szczecin
-Świnoujście, tak o využití vnitrozemských přístavů, existujících ve městě Vroclav, 
Opolí, Kędzierzyn Koźle a Gliwice. Rezort námořního hospodářství a vnitrozem-
ské vodní dopravy organizoval v poslední době setkání s přístavní branží, kterém 
ohlašovala některá města a regiony možná umístění nových přístavů. Takovouto 
novou lokalizací pro Vratislav může být Czernica nebo také Ścinawa, Lubiąż nebo 
Głogów, nacházející se také v dolnoslezském vojvodství. Pro město Czernica mluví 
dobré přírodní terenní podmínky, lokalizace přímo nad Vratislaví (možnost využití 
přístavu jako logistického centra pro zajištění velkého města) a poměrně dobré 
spojení s jinými druhy přepravy. Pro výběr zbylých 3 výše zmíněných lokalit - bez-
prostřední blízkosti měďového koncernu KGHM S.A. Lze doufat, že velké finanční 
skupiny, jako KGHM, Petrochemie nebo Skupina Azoty, přistoupí na bližší spolupráci 
s MGMiŻŚ v záležitosti nových přístavů a stane se to všestranným úspěchem, např. 
v rámci veřejno soukromého partnerství. 
 Neméně důležitý je přístup k přístavům  z pevniny. Modernizace celé Oder-
ské vodní cesty splňující parametry mezinárodní třídy podle odhadů možnosti 
mezinárodního třídy odhaduje MGMiŻŚ bude stát cca. 30 miliard PLN, a má být 
ukončená do konce roku 20302. (spolu s výstavbou Slezského průplavu a polského 
úseku průplavu Oder - Dunaj od Koźla do Ostravy). Dnes v Polsku pouze 0,4 % 
dopravy se provádí vodní cestou, zatímco v Německu je to 12%, v Belgii 14%, v 
Nizozemsku 44%3. V „Bílé knize o dopravě do 2050 roku.” předpokládá se, že do 
roku 2030 se by země EU měly přepravovat vodní cestou 30% nákladu a v roce 
2050 až 50%. Tuto podmínku bude pro Polsko obtížné splnit, ale přistoupením 
na začátku tohoto roku k Úmluvě AGN, Polsko se zavazuje k modernizaci našich 
vodních cest pro mezinárodní třídy pro plavbu, tj.4 alespoň IV třída vodní cesty. 
Závazky vůči Evropské Unii musí respektovat také další vlády, není jenom souča-
sná. Na základě tohoto dokumentu vláda bude moci realizovat plán rekonstrukce 
vnitřních vodních cest. První díl je trasa Gliwice-Opolí s ohledem na Gliwický Kanál, 
k umožnění přepravy uhlí námořní dopravou do nového bloku Opolské Elektrárny 
(Elektrownia Opole). Slezské Logistické Centrum a.s., (Śląskie Centrum Logistyki 
S.A.) plnící, z důvodu své polohy, funkci logistického operátora (přístavního) na 
Gliwickém Kanále má v současné době velký problém s nadměrným automobilo-
vým provozem do přístavu i z něj. Může se ukázat, že již v krátké době stane svoz 
nákladu po silnicích také z terminálů v mořských přístavech nemožný bez podílu 
vnitrozemské vodní přepravy. V současné době je toho svědkem Gdaňsk kvůli ne-

2  Je to částka, která se rovná nákladům na stavbu nového Centrálního letiště (Centralny Port Lotniczy) v okolí 
Varšavy, uvedeným v mediích, a která je 30 krát větší, než stavba příkopu (kanálu) hlubokého 5 m a mostu přes řeku 
Mierzeja Wiślana, které byly naplánovány na 2018-2022, na nové vodní cestě spojující Gdaňský záliv Baltického moře s 
Vislanským zálivem.

3  Bílá kniha přepravy 2050 - Plán vytvoření jednotné evropské přepravní oblasti - snaha o dosažení konkurenční a 
k zásobám šetrné přepravy. COM (2011) 144 finální verze ze dne 28. března 2011. před předmluvou Místopředsedy Siima 
Kallasa, Komisař EU pro  dopravu.

4  Úřední věstník - rok 2017, č. ) pol. 186 ze dne 31.01.2017. Zákon ze dne 15. prosince 2016 o ratifikaci Evropské 
dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN), podepsané v Ženevě 19. ledna 1996. 
Vstoupila v platnost 15.02.2017, ratifikovaná polským Prezidentem Andrzejem Dudou 6.03.2017

splavné Visle, ale v zájmu všech nadoderských regionů je, aby takové problémy na 
Odře nebyly. Nejvíce by při tom utrpěl Szczecin, přístav police a Západopomořan-
ské vojvodství. 
 Poměrně dobrá je, v zeměpisném slova smyslu, poloha Lubušského vojvod-
ství nad Odrou na jejím středním toku. Vyplývá to v hlavní míře z dostupnosti 
šířkových spojení vedoucích od Odry ve směru sítě vodních cest Německa a západní 
Evropy. V tomto případě je výzvou rodlíl v kvalitě vodních cest a jejich udržení mezi 
polskou a západní stranou, ačkoli vodní cesty ve východních spolkových zemích 
mají nižší standard, než v starých spolkových zemích nebo také v jiných státech 
západní Evropy. 
 
 Kombinace různých druhů dopravy je realizována v rámci dopravních kori-
dorů. Ve výsledku revize údajů pro Transevropskou Dopravní Síť TEN-Tukončené v 
roce 2013 byl ustálen její nový systém na území členských států EU. Síť TEN-T, ve 
které bychom po další revizi z roku 2023 chtěli vidět Odru, se skládá z přepravních 
spojení vytvořených pozemními (silnice i koleje) a vodními cestami (mořské a vni-
trozemské) reprezentované nejméně 2 druhy přepravy. 

Obr. 2 Základní síť a komplexní síť TEN-T
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 Řeka Odra je jednou ze 2 hlavních přepravních os Středoevropského do-
pravního koridoru5, které v roce 2013 nebyl celý připojen k síti TEN-T, ačkoli se o to 
13 evropských regionů, ležících podél jejího břehu, velice snažilo. Podobně se stalo 
s řekou Odrou, ohledně které se nedokázali domluvit europoslanci z Polska, Česka 
a Německa. Od roku 2013 se však změnily geopolitické podmínky. Polsko vyjádřilo 
přistoupením k Dohodě AGN vůli dovést Odru nejméně do IV tř. splavnosti. Regio-
ny ležící na kurzu Středoevropského přepravního koridoru uzavřely v roce 2013 
Evropské Seskupení pro Územní Spolupráci, první svého druhu v transportním 
charakteru. Do tohoto seskupení se přidaly regiony od Baltského k Jaderskému 
moři, 4 polská vojvodství ležící nad Odrou (opolské, dolnoslezské, lubušské, zápa-
dopomořanské) a regiony z Maďarska a Chorvatska. Protože stanoví řeka Odra a 
její prodloužení kanálem Odra-Dunaj ve směru pobaltských států a Černého moře 
integrální část tohoto koridoru, existuje možnost podniknutí partnerské institu-
cionální spolupráce mezi ŚKT EUWT, EUWT TRITIA a českými regiony, které se 
účastní na projektu „Odra - řeka, která nezná hranic”.

 Bezpochybně by úplné využití přepravních možností Odry přineslo ho-
spodářské prospěch a je nesmírnou výzvou pro vedení. Tímto způsobem se dá 
snížit ,v Polsku běžně se vyskytující, dopravní přetížení - komplet tlačený po Odře 
s vytížeností 1100 t by mohlo zastoupit 20 vagonů s uhlím nebo 30-40 nákladních 
vozidel. Ekologické lobby, které s vervou působí v našem státě,  však dále používá 
populistické heslo „náklaďáky na koleje”. Chtělo by se až dokončit „a vagony na 
čluny”. 

Joanna Przybyszewska 
Zástupce rady Dolnoslezského vojvodství pro řeku Odru

„Společenské, enviromentální a hospodářské výhody, 
které vyplývají z využití řeky Odry”

  Výchozím bodem je aktuální stav, ke kterému vedla mnohaletá politika 
dalších vlád v Polsku, počínaje 80. léty 20. století pak tato závisela na záměrném 
omezování finančních prostředků na široce chápané vodní hospodářství (včetně 
infrastruktury vnitrozemských vodních cest), což dovedlo k jejímu kolapsu.
 Další vlády nebraly na vědomí, že vodní zásoby Polska, podmíněné klimatic-
ky a hydrologicky, jsou v porovnání s evropskými státy na nízké úrovni. 
V důsledku to vedlo k situaci, ve které je současná vodní retence v Polsku sotva 
6,5% ročního odlivu - zbytku vody dovolujeme „ekologicky” zbytečně odtéct 
do moře, bez téměř žádné možnosti ochrany proti povodni či suchu a také bez 
záruky adekvátní vodní dodávky.
Jaké to má důsledky jsme se přesvědčili v srpnu roku 2015, kdy poprvé po 30 
letech zavedly Polské elektroenergetické sítě omezení v dodávkách elektřiny na 
území celého státu, jelikož z důvodu nízkého stavu řek chyběla voda využívaná v 
chladících obězích tepelných elektráren. Vodní elektrárny pak... nebyly postaveny! 
Jednoznačně to poukázalo na to, že nedostatek vody je bariérou pro růst, proto 

5  http://www.cetc-egtc.eu/pl/ , http://cetc-egtc.eu

je nutné se kvůli předcházení dalším deficitům vrátit k plánům stavby retenčních 
nádrží, které dodatečně omezují následky povodní a k plánům stavby vodních stu-
pňů na Odře a Visle, jejich základním cílem je:
 
• zastavit nekontrolované současné samostatné prohloubení v důsledku eroze dna 
vodním proudem a ničením břehů a regulační konstrukce, tj. eliminování erozivní 
jevů, které přímo ohrožují stabilitu hrází, mostů a jiných staveb;
• stabilita půdních a vodních vztahů v oblastech přilehlých k řece, hlavně pro život-
ní prostředí (povodeň ničí stávající životní prostředí, stejně jako sucho);
• zlepšení podmínek průtoku velké a povodňové vody; 
• energetické využití vodních zásob díky využití veškerých vzdouvání vodními elek-
trárnami;
• oprava parametrů splavných tras, které v současné době fakticky v zásadě neexi-
stují.

Je nutné neustále a vytrvale opakovat, že ze zkušeností mnoha států vyplývá, 
že hospodářsky vyrovnané využívání vod přináší finanční prostředky na ochranu 
přírody, zvyšuje množství pracovních míst, příjmy státu, firem a obyvatel - Polsko 
je ostudnou výjimkou: přestože má Polsko relativně hustou síť vodních toků, z 
důvodu mnohaletého zanedbávání není polská vnitrozemská dopravní, nákladní 
i pasažérská, hospodářsky atraktivním prostředím a její popularita od desetiletí 
klesá. 

Po letech zanedbávání bylo zaznamenáno, že Polsko vlastní příznivý systém vod-
ních toků, který je v souladu s přepravními toky, zvláště pak ve směru mořských 
přístavů a spojení 
s vodními cestami západní Evropy, což spolu s relativně malým umělým doplněním 
v podobě kanálů tvoří dokonalé podmínky k rozvoji vnitrozemské vodní dopravy.

Dne 14. června 2016 Rada Ministrů přijala Schválení č.79 v záležitosti přijetí „Usta-
novení plánů rozvoje vnitrozemských vodních cest v Polsku pro roky 2016-2020 s 
perspektivou pro rok 2030”. Tento dokument je základem pro plánované aktivity 
na polských vnitrozemských vodních cestách.  
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Přivedení řek do nejméně IV třídy, ve které se budou moct přepravovat plující jed-
notky 
s nosností 1000-1500 tun, se bude pojit se stavbou vodních stupňů, přestavbou 
starých zdymadel, zvednutím kolejových a silničních mostů a také posílením desítek 
kilometrů pobřežní linie, což samozřejmě poslouží nejen dopravní plavbě, ale také 
turistice, energetice, zemědělství, lesnictví, vodní vybavenosti a způsobí i snížení 
zatížení silnic.

Infrastruktura vnitrozemských vodních cest a přidružených zařízení, kromě pře-
pravní funkce, však nicméně slouží především k takovým účelům, jako je ochrana 
proti povodni a následkům sucha skladováním vody a energetickým využíváním 
shromážděné vody. Prospěchem vyplývajícím ze systému splavných řek a kanálů 
je bezesporu snížení tlaku generovaného pozemní dopravou na přírodní a spo-
lečenské prostředí. 

Obr. 2 Mezinárodní vodní cesty v Polsku.
Zdroj: pl.wikipedia.org

 Výše zmíněné vládní dokumenty jsou základem pro plánování investičních 
činností, ukazují výrazný směr budoucích aktivit, umožňují zahrnutí polských vod-
ních cest do evropské přepravní sítě TEN-T, čímž se zjednoduší přístup k penězům 
EU, podporujících financování realizací plánovaných investic.
Zvýšení podílu vnitrozemské vodní dopravy na trhu přepravních služeb vede k 
zvýšení konkurenceschopnosti námořních přístavů v ústí Odry a Visly, a také re-
vitalizaci území, nacházejících se u přístavů, které leží podél hlavních námořních 
tras.
Ministerstvo pro námořní záležitosti a vnitrozemskou vodní dopravu zdůrazňuje, 
že zákony umožňují financovat realizaci plánovaných úkolů ve formě partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, včetně využití záručních nástrojů tzv. Junckero-
va plánu. 

Obr. 1 Říční investice

  Velmi důležitou aktivitou v oblasti obnovy (nebojme se užít toto slovo) 
vnitrozemských vodních cest v Polsku byl také podpis ratifikace „Evropské dohody 
ohledně hlavních vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu”, neboli 
Úmluva AGN ve verzi OSN, dne 6 března 2017 prezidentem Polské Republiky An-
drzejem Dudou 
Tímto způsobem se Polsko zavázalo k přizpůsobení mezinárodních vodních cest na 
svém území na nejméně IV úroveň splavnosti. 

Základní provozní parametry definované pro tuto třídu vnitrozemské vodní cesty 
jsou následující: 
pro řeky:
 • šířka vodní cesty – 40 m,
 • tranzitní hloubka - 2,80 m
 • poloměr oblouku osy vodní cesty – 650 m
pro kanál:
 • šířka vodní cesty – 40 m,
 • minimální hloubka vody v kanálu – 3,50 m
 • poloměr oblouku osy vodní cesty – 650 m
Minimální rozměry lodních brán:
 • šířka brány– 12 m
 • délka brány – 120 m (stávající brány s délkou 85 m jsou zařazeny do třídy IV)
 • hloubka dolního prahu – 3,50 m
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Je však třeba si uvědomit, že taková metoda financování veřejných investic je 
nákladná a vyžaduje zodpovědné stanovení nákladů a skutečný odhad příjmů bu-
doucího partnera a řádnou analýzu rozdělení rizika mezi veřejnými a soukromými 
subjekty, jelikož splátka je rozložena na několik desetiletí. 
Část splátky za dokončenou investici může být provedena formou získání příjmů 
bezprostředně soukromou stranou jako provozovatele zařízení (např. kanálu) za 
mýtné a část
 formou státní dotace za dostupnost, tj. přímé, pravidelné platby z rozpočtu pro 
soukromého partnera v rámci projektu, díky nimž bude státní rozpočet schopen 
získat kapitálově náročné investice. Takový vzorec, při odpovídajícím vypracování 
podrobností, je obvykle pro investory atraktivní.  

 V současné době na Ministerstvu pro námořní záležitosti a vnitrozemskou 
vodní dopravu probíhají práce na přípravě studie proveditelnosti obsahující mimo 
jiné analýzu potenciálních nákladových toků, inventarizaci stávající infrastruktury 
vodních cest, identifikaci míst omezujících plavbu na Oderské vodní cestě E30 a 
vodní cesty řeky Visly E40 na úseku Varšava-Gdaňsk.
Podle definic přijatých Ministerstvem - by měl být Oderský vodní tok (OVD) chápán 
jako vodní tok řeky Odry od Świnoujścia k hranici Polska a České republiky spolu s 
funkčně propojenými vodními cestami, kterými se rozumí Gliwický kanál, kanálové 
spojení Dunaj-Odra-Labe na úseku procházející přes území Polska (včetně úseku 
přístav Koźle - státní hranice) a Slezský kanál se stávajícím vodním tokem Horní 
Visly na úseku od 0,00 km do vodního stupně na úseku Niepołomice s ohledem na 
problematiku kanálu Łączański a Krakowského kanálu.

 Společenství lidí, kteří se zabývají námořní dopravou, přivítalo skutečnost, že 
si úřady 
konečně všimly, že vnitrozemské vodní cesty jsou přirozeným pokračováním do-
pravních tras z mořských přístavů do vnitrozemí. Zbývá jen čekat, až budou iden-
tifikovány všechny problémy, jimž čelí začátek tohoto druhu dopravy - v Polsku je 
hlavním problémem vedle devastovaných vodních cest, nedostatek odpovídající 
flotily a moderní přístupové infrastruktury, tj. vnitrozemských přístavů.

Většina vnitrozemské vodní dopravy je dekapitalizována a musí být nahrazena 
novými, ekonomickými, specializovanými jednotkami - věk plavidel daleko pře-
kračuje normativní dobu používání a provoz je možný pouze díky neustálým, často 
provizorním opravám - většina remorkérů, téměř polovina tlačných člunů a všech-
ny čluny 
s vlastním pohonem využívané v Polsku byly vyrobeny v letech 1949-1979 (! ) 
- neexistují specializované jednotky pro přepravu kontejnerů, pohonných hmot, 
chemikálií a zkapalněného plynu, nemluvě o nedostatku moderních osobních lodí.

 Naštěstí tento problém může být brzy vyřešen, protože v loňském roce pol-
ský parlament přijal zákon, jehož předpokladem bylo vytvoření právního, organi-
začního a finančního rámce pro revitalizaci loďařského průmyslu v naší zemi, zákon 
se týká také výroby říčních plavidel. 
Zákon ze dne 6 července 2016 o revitalizaci lodního průmyslu a doplňkových 
průmyslových odvětví (Sb. zák. z roku 2016 pol. 1206) zajišťuje zařízení určená 
pro výrobce lodí v oblasti: 
 - daňové právo (zavedení paušální daně v oblasti stavby lodí nebo přestavby lodí 
a širšího uplatňování nulové sazby daně na zboží a služby pro výrobky lodního 
průmyslu a doplňkových odvětví),

 - provoz speciálních hospodářských zón (včetně zvláštní hospodářské zóny po-
zemků, kde probíhá výroba lodí a doplňková výroba),
 - přístup k finančním prostředkům Evropské Unie (technologický úvěr a technolo-
gický bonus pro podnikatele v oblasti výroby lodí).
 Jak je stanoveno v zákoně - v případě lodi určené výhradně pro vnitrozem-
skou plavbu na žádost lodního podnikatele, ředitel úřadu pro vnitrozemskou vodní 
dopravu geograficky příslušný pro místo stavby lodi nebo rekonstrukci lodi potvrdí 
ve formě osvědčení probíhající výstavbu nebo rekonstrukci lodi a její dokončení. 
Je to zásadní pro finanční inženýrství stavby lodí. Financování je však pro majitele 
lodí zásadní otázkou. 

Zdálo se, že hlavní a rozhodující podporou majitelů lodí bude Fond pro vnitrozem-
skou vodní dopravu (Fundusz Żeglugi Śródlądowej) založený v Bance Národního 
Hospodářství (Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK) podle zákona ze dne 28. října 
2002 o Fondu vnitrozemské plavby a rezervním fondu (Úř. věst. č. 199, pol. 1672, 
ve znění pozdějších předpisů) Cílem fondu měla být podpora vnitrozemské vodní 
dopravy spočívající ve spolufinancování modernizace lodní flotily a dalších projektů 
souvisejících s restrukturalizací odvětví vnitrozemské vodní dopravy, včetně dotací 
na trvalé vyloučení opotřebovaných plavidel z lodní dopravy.
Zákon vytvořil možnost provádět výběry z finančních prostředků Fondu pro vnitro-
zemskou vodní dopravu pro majitele lodí 
z následujících důvodů:

 • zvýhodněné úvěry,
 • dotace na podnikatelské úvěry a jejich splácení,
 • úročené a bezúročné půjčky,
 • platby za trvalé vyloučení plavidel z provozu (tzv. sešrotování).

 Bohužel existují významné překážky v používání těchto prostředků. Jak 
lze přečíst na webové stránce BGK: „[...] jedinou formou podpory majitelů lodí z 
prostředků Fondu pro vnitrozemskou vodní dopravu jsou preferenční půjčky, které 
jsou poskytovány jako podpora de minimis  [...]” a podpora de minimis je podpo-
ra samostatné kategorie veřejné podpory, která je malou podporou nepřesahující 
částku 200 000 EUR 
za období tří po sobě následujících daňových let, což neporušuje základní smluvní 
podmínky (tzv. stanoveného prahu citlivosti), tj. nebrání konkurenci na trhu. Měli 
byste si být vědomi toho, že náklady na stavbu nové lodě nebo tlačné sestavy (re-
morkér plus dva čluny) činí kolem 4 000 000 eur.
 Kromě toho majitel plavidla, který žádá o zvýhodněnou půjčku, musí splňo-
vat standardní podmínky, jako jsou: 
 •  mít bonitu;
 • zajištění právní jistoty pro splacení zvýhodněného úvěru a úroků, 
 • vlastní příspěvek na financování projektu v minimální výši 20% hodnoty projek-
tu, který je připsán. 
Kromě toho, aby majitel plavidla získal zvýhodněný úvěr předložit stanovisko Rady 
pro Podporu vnitrozemské vodní dopravy v rámci ministerstva a informace o dopa-
du projektu na ochranu životního prostředí 
a bezpečnost plavby po vnitrozemských vodních cestách, které se zdály důležité 
pro právníky a úředníky a přinejmenším neprofesionální pro námořníka.
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 Je třeba ještě přidat velmi důležitou, i když obecně nepříliš známou informa-
ci, že finanční prostředky z Fondu ochrany životního prostředí, které by měly do-
tovat Fond pro vnitrozemskou vodní dopravu, již několik let nepřicházejí do Banky 
Národního Hospodářství a samozřejmě ani banka, ani Rada pro Podporu vnitroze-
mské vodní dopravy (Rada ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej) neměla čím dispo-
novat. 

 Podrobné údaje o výši poskytnutých půjček nejsou snadno dostupné, u 
námořního společenství převládá názor, že zákon neměl a nemá významný dopad 
na rozvoj flotily nebo na podporu vnitrozemské vodní dopravy. Podnikatelé navíc 
považují za velmi riskantní porušení obchodního tajemství, když jsou zákonem nu-
ceni poskytnout strategické informace o očekávaných ekonomických účincích.
 V současné době probíhají práce na změně výše uvedeného zákona, ale 
nezdá se, že by měla být změněna zásada, že poskytnutí zvýhodněné půjčky bude 
představovat podporu de minimis v hodnotě nepřesahující 200 000 EUR, a proto 
význam tohoto zákona pro podnikatele z odvětví lodní dopravy lze považovat za 
okrajový.

 Zdá se, že jinou formou získání potřebných prostředků na vybudování flotily 
vnitrozemských plavidel mohou být finanční prostředky získané z finančního trhu. 
Teoreticky může být výstavba vnitrozemské lodě v Polsku financována z různých 
zdrojů, jako jsou vlastní zdroje, emise akcií, dluhopisy, bankovní úvěry, úvěrové 
fondy, leasingové nebo investiční fondy. 
Využití externích zdrojů financování vyžaduje vlastní příspěvek, při nedostatku 
vlastních zdrojů se je majitel plavidla může pokusit získat prostřednictvím ban-
kovního úvěru a půjčky z úvěrových fondů. Hlavním problémem v případě úvěru 
je požadavek, aby měl vlastník lodi dostatečné zajištění. Při tomto typu investice 
může být takové zajištění zástava lodi - námořní hypotéka. 
Tuto otázku upravuje Zákon z 21. prosince 2000 o vnitrozemské plavbě 
(Úř.věst. 2001 č. 5 pol. 43) kde v souladu s čl. 18. 1. „Polské plavidlo je podřízeno 
zápisu do správního rejstříku polských plavidel vnitrozemské plavby, dále jen „rej-
střík „(...)” a čl. 25 „Na lodě zapsané v rejstříku se vztahují ustanovení námořního 
zákoníku o zástavě lodi”, tj. Ustanovení oddílu II Zákona ze dne 18. září 2001 
Námořní zákoník (Úř.věst. 2001 č. 138 pol. 1545).
Nevýhodou úvěrového financování založeného na námořní hypotéce jsou poměrně 
vysoké náklady a měnící se úrokové sazby po celou dobu splácení, stejně jako nut-
nost, aby majitel lodi učinil dodatečná zajištění požadovaná bankou, jako je záloha, 
záruky a pojištění úvěru - které podmiňují zahájení financování.
Dalším zdrojem získání lodi k provozu může být leasing, který spočívá v získání 
práva za poplatek ve formě leasingových splátek užívat po určitou dobu plavidlo od 
leasingové společnosti, která ho vlastní. Výhody, které majitel lodi získá z leasin-
gu, jsou mimo jiné nízký podíl zaangažování na vlastním kapitálu a dokonce není 
nutné se takto angažovat do splácení splátek pouze z dosaženého zisku, jakož i 
možnost odečíst DPH; Ministerstvo financí umožňuje pronájem plavidel - nicméně 
na polském trhu se zatím nabízí pouze leasing jachet.

V tomto okamžiku je třeba znovu připomenout, že hlavním důvodem stagnace vni-
trozemské vodní dopravy v Polsku bylo vedení dopravní politiky za půlstoletí, kdy 
vnitrozemská vodní doprava nebyla nedílnou součástí dopravního systému země 
a vodní cesty přestaly být považovány za infrastrukturu, za kterou odpovídá Mini-
sterstvo životního prostředí, 
Dnes máme Ministerstvo pro námořní hospodářství a vnitrozemskou vodní do-

pravu (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), ale jeho rozsah 
odpovědnosti je omezen na „vodní cesty se zvláštním významem pro dopravu”, 
který má stanovit nařízení jediným ministrem Markem Gróbarczykem. To nevěstí 
nic dobrého pro rozvoj lodní dopravy, který je podmíněn výstavbou a udržováním 
soudržné, dobře rozvinuté sítě vodních cest odpovídající kvality a sousední přístu-
pové infrastruktury. 

Bariéra financování flotily je velmi vysoká - vzhledem ke katastrofickou a neustále 
se zhoršující úroveň vodních cest nemají lodní dopravci zájem o vnitrozemskou 
plavbu jako alternativní způsob dopravy, takže doprava v podstatě zmizela a banky 
nemají ve svém portfoliu půjčky pro majitele plavidel. Není divu, když banky ani 
nedokážou odhadnout, jaké budou sazby za přepravu, 
nemluvě o dalších prvcích nezbytných pro posuzování úvěrového rizika. 
Situaci komplikují potíže s pojištěním jednotky a nákladu - v současné době je 
získání pojistné smlouvy problematické, protože neexistují údaje o ztrátovém po-
měru při extrémně nízkém podílu vnitrozemské vodní dopravy, což zabraňuje poj-
istným matematikům pojišťoven odhadnout rizika spojená s přepravou plavidla.

Nezbývá než doufat, že protahující se změny ve státní politice v oblasti vodního 
hospodářství, vnitrozemské vodní dopravy a stavby lodí konečně dosáhnou takové 
úrovně, že bude opodstatněné vytvořit investiční konsorcium složené z investičních 
fondů a bank, které budou financovat projekty výstavby nové flotily vnitrozemské 
vodní dopravy.
Bylo by skvělé, kdyby to bylo konsorcium založené na polském kapitálu, což je od 
nedávna možné - financování projektů by mohlo být vedeno investičním konsor-
ciem, který by zahrnoval Polský rozvojový fond společně s polskými bankami.

Zbigniew Siedlarz
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„Vodní inženýrství”
 Člověk by se neměl odvracet od řeky. V posledních letech bylo řečeno o re-
nesanci polské vnitrozemské vodní dopravy. Na začátku října 2014 ke zničenému 
přístavu Koźle dorazila loď vyplněná kontejnery se speciálními zařízeními pro 
měření hloubky koryta řeky. Kapitánská rada iniciovala tento ambiciózní záměr 
nazvaný „Naše Odra!”, který dokazuje, že je možné plavit se po této řece prakticky 
ze Štětína do Kędzierzyn-Koźle. Nicméně se to neobejde bez obrovských hydro-
technických investic.

Na jedné straně to vypadá velmi optimisticky a na druhé straně existují v této zemi 
společenství, které se snaží zablokovat rozvoj vnitrozemské vodní dopravy. Jsou to 
mimo jiné společenství, která se nazývají „ekologická”. Ekologie je jednou z oblastí 
vědy a ekologové jsou vědci. Místo toho jsou všechny tyto nadace a spolky - jak 
je obvykle nazýváme - „environmentální”, což znamená spíše politické. Kapitánská 
rada je ve skutečnosti proekologická organizace. Nejsou to ekologové, ale jsou 
řízeni vlastní činností a myšlením ve prospěch proekologických aktivit.
Vnitrozemská lodní doprava je nejvíce ekologická doprava.  

V posledních 10 letech byly vytvořeny právní mechanismy, které jsou velmi nepo-
hodlným nástrojem, který svazuje ruce. Nyní mají být tyto postupy zjednodušeny 
a některé škodlivé praktiky potlačeny. Zrovna jsme absolvovali jarní velkou vodu 
na Odře. Někteří budou říkat, že máme úspěch, protože drama z roku 1997 nebo 
2010 se neopakovalo a vyhnuli jsme se povodním. Je to však důkaz našeho sel-
hání. Protože jsme nenašli způsoby, jak zastavit nebo uložit tuto vodu, která má 
hodnotu nejen přirozenou, ale i materiální. 

Do Baltského moře jsme neodvolatelně uvolnili obrovské množství vody, které by 
mohlo sloužit veřejnosti, hospodářství a životnímu prostředí na mnoha úrovních. 
Místo toho si různé organizace a sdružení monopolizují pravdu a tvrdí, že pouze 
je se musí v této otázce poslouchat. Kapitánská rada má na toto téma jiný názor.
„Proekologické” organizace jsou proti výstavbě nádrží, proti výstavbě protipo-
vodňových náspů a podle jejich názoru by lidé, kteří žijí v blízkosti řek, měli být 
přemístěni. To jsou doktríny, které propagují. Stovky let se lidé stahovali k řekám, 
protože jim usnadňovaly život, zajišťovaly jídlo, práci atd. Místo toho nyní se má od 
nich člověk odvracet, odstěhovat se co nejdále a řeky mají „zdivočet”.  

Od nějaké doby nastává změna v politice týkající se řek. V lednu 2017 prezident 
podepsal zákon o ratifikaci Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních 
cestách mezinárodního významu (AGN). Úmluva AGN ukládá Polsku povinnost 
přizpůsobit své hlavní vodní cesty nejméně čtvrté třídě splavnosti. Nižší třídy ne-
splňují podmínky pro využívání fondů TEN-T (transevropské dopravní koridory EU). 
Pro využívání unijních fondů TEN-T musí mít hlavní vodní cesty parametry čtvrté 
třídy splavnosti. Zahrnuje to mimo jiné tranzitní hloubku na trase minimálně 2,5 
metru. Například by měla být opětovně projednána polsko-německá dohoda z roku 
2015 zaměřená na zvýšení ochrany před povodněmi v úseku Odry, protože blokuje 
investice na Odře, které souvisí se čtvrtou třídou splavnosti. Dohoda se týká ochra-

ny před povodněmi a určuje hloubky, které jsou z neznámého důvodu kompatibilní 
pouze se třetí třídou splavnosti. Možná, že někdo zde chtěl vytvořit jakýsi skansen? 
Smlouva musí být znovu projednána, aby mohly být na tomto hraničním úseku 
realizovány ambiciózní hydrotechnické investice. 

Nejdůležitější úkoly začínají od polsko-české hranice, retenční nádrž „Racibórz”. 
Dalším prvkem je uzel Koźle. Zde se nachází loděnice, funguje Škola vnitroze-
mské plavby (Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej), stejně jako znovu aktivovaný 
říční přístav. V souvislosti s ekonomikou a vzděláváním však musí být dokončena 
problematika protipovodňové ochrany města. Jejím klíčovým prvkem by měl být 
vodní obchvat, některými nazývaný také kanálem úlevy. Bude odvádět vodu při 
povodních a ochrání město před povodněmi, bude však také plnit plavební funkci.
Kapitánská rada se rozhodla rozvinout koncept vedení vodního toku přes nádrž 
„Racibórz” takovým způsobem, který by byl zcela nezávislý na jeho „suché” nebo 
„mokré” funkci. Návrh předpokládá, že bez ohledu na funkci nádrže musí být vy-
tvořeno čelní a boční nábřeží - stačí podél bočních náspů vytvořit nepropustnou 
stěnu ze štětovnic (tzv. profil Larsena) a vznikne plavební kanál s mezinárodními 
parametry. Tím, že se provede tato část investice, bude vybudováno nové koryto 
řeky Odry paralelně s kanálem, kde nebudou prováděny (jako u skutečného kory-
ta) žádné důlní práce. Na obou březích kanálu by mohly být kromě technologických 
cest, vzniknout vzdělávací cesty, cykloturistické trasy apod. 
Mohou se také spojit plavby na osobních lodích s jízdou na kole, kdy se na polovinu 
rozdělí oba způsoby cestování. Tento projekt má velmi dobré recenze a vzhledem k 
tomu, že odpor hmoty, pokud jde o přeměnu nádrže na „mokrou” funkci, je obro-
vský, zdá se, že náš návrh je smysluplný. Co je důležité, neslyšíme již námitky ze 
strany místních úřadů, zejména v Raciborzi. Je to dobrá chvíle na určité zamyšlení 
a přehodnocení. Kapitánská rada je nezisková organizace. Jsme profesionálové a 
děláme to všechno z pocitu občanské povinnosti. Děláme to a chceme v tom po-
kračovat, protože v tom vidíme smysl a budoucnost.

Czesław Szarek
Kapitánská rada pro vnitrozemskou plavbu
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„Definice zdrojů očima turisty”
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„OBEC KUŹNIA RACIBORSKA”
 Obec Kuźnia Raciborska má 127 km2 a 11,6 tisíc obyvatel. Nachází se v ra-
tibořském okrese (powiat raciborski), slezské vojvodství. Je to obec městského a 
venkovského typu, která se nachází v chráněné krajinné oblasti „Cysterskie Kom-
pozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Obec se skládá se sedmi obcí: Budziska, 
Jankowice, Ruda, Ruda Kozielska, Rudy, Siedliska a Turze.
Obecní město - město Kuźnia Raciborska - je místní správní, vzdělávací a 
průmyslové středisko známé především díky Fabryka Obrabiarek Rafamet S.A., 
předního polského vývozce těchto zařízení. Historie společnosti se datuje do roku 
1845, kdy Anton Magnus Schoenawa založil ocelárnu „Hofnungshütte”. V roce 
1996 z firmy „RAFAMET” S.A. byl oddělen spolek sléváren „Rafamet” sp. z o.o., 
který produkuje odlitky ze šedé litiny a tvárné litiny. Základní sortiment tvoří 
odlitky pro strojírenství. Rodinná firma Maxpol má vynikající pověst na domácím i 
zahraničním trhu s masným zpracováním. Ve městě se vyvíjí také řada malých a 
středních firem.  Zalesněné oblasti v obci tvoří 70% povrchu. 

 

Josef Tobola
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Součástí obce jsou: město Kuźni Raciborska a vesnice Budziska, Jankowice, 
Ruda, Ruda Kozielska, Rudy, Siedliska, Turze
Obec pořádá mnoho pravidelných akcí, které jsou velmi populární, včetně Běh 
nezávislosti, cyklistický závod na Ohnivé stezce (Rajd Rowerowy Szlakiem Poża-
ru) z roku 1992 , amatérský automobilový závod, festival Rozloučení s létem (Po-
żegnanie Lata), který zakončuje prázdniny a ...mistrovství světa ve hře s víčky 
lahví. V Kuźniańském mládežnickém vzdělávacím středisku (Kuźniański Młodzie-
żowy Ośrodek Wychowawczy) již léta organizuje KOWADŁO - celostátní přehlídku 
uměleckých souborů. Turze každoročně hostí účastníky známého vodáckého spor-
tu na řece Odře pod názvem Pływadło - Odra řeka evropské integrace. Řeka Ruda 
je velkým lákadlem pro kanoisty.    

„Zajímavosti Obce Kuźnia Raciborska”
Historická úzkorozchodná železniční stanice v obci Rudy
 Slavnostní uvedení první části úzkorozchodné železniční tratě Gliwice - 
Rudy - Racibórz do provozu se uskutečnilo 25. března 1899. Sloužila hlavně pro 
osobní dopravu, v menší míře pro nákladní dopravu. Linka byla uzavřena v bře-
znu 1992. 1 března 1994 rozhodnutím Vojvodského památkáře (Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków) v Katovicích byla linka Gliwice-Racibórz zapsána do rejstříku 
památek třídy A. Historická stanice se nachází na Trase technických památek 
Slezského vojvodství (Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego), největší 
komplex postindustriálních historických budov v Polsku.

Kolej Wąskotorowa
w Rudach
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Cisterciácký komplex s klášterem a palácem 
Součástí komplexu je kostel Nanebevzetí nejsvětější Panny Marie (Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny) spolu s klášterem, který byl založen v 2. polovině 13. 
století cisterciáky, kteří přišli z Jędrzejowa. Po zrušení řádu v roce 1810 klášterní 
budovy převzaly knížata z Racibórze, Wiktor Rothenburg a později rodina Hohen-
lohe - Schilingsfürst. V roce 1995 byl kostel Nanebevzetí nejsvětější Panny Marie 
v Rudach povýšen do hodnosti diecézní svatyně Rudské Matky boží (Matki Bo-
skiej Rudzkiej) a je menší bazilikou diecéze Gliwice.  Od roku 1998 sídlí v klášteře 
Formační a vzdělávací centrum diecéze Gliwice (Ośrodek Formacyjno-Edukacyjny 
Diecezji Gliwickiej).  

 
 K zajímavostem patří turistická přeprava parním vlakem a dieselovou loko-
motivou. V současné době je zde 6 km tratí, po kterých můžete cestovat z obce 
Rudy do Stanice nebo z obce Rudy do Paproci. Informace o otevírací době a ceně 
vstupenek najdete na www.kolejkarudy.pl.
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ZÁMECKÝ PARK
Na místě cisterciáckých zahrad založila knížecí rodina ca. 100 hektarový park v 
anglickém stylu, vysušením močálů kolem paláce a odstraněním části rybníků. 
Knížecí zahradníci obohatili park množstvím exotických stromů a keřových kom-
plexů.
V současnosti je zámeckém parku asi 20 stromů, které tvoří dnešní památníky 
přírody, mezi jinými je 70 druhů exotických stromů a keřů, jako například: stříbr-
ný javor, fialové azalky, čínský modřín nebo hrachový cypřiš a navíc 46 druhů 
domorodých stromů a keřů - duby, buky, jasany a javory. Stojí za to zdůraznit, že 
desítky exemplářů, které se objevují v parku, jsou starší 150 let.

Nemocnice Juliusza Rogera v obci Rudy (dříve instituce sv. Karola) 
Budova ve stylu historismu s prvky novogotiky postavená díky úsilí dr. Juliusze 
Rogera v roce 1858, přestavěn v roce 1910. V současné době se v něm nachází 
chráněná krajinná oblast „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

Hájenka Krasierů v Jankovicích
Dříve s názvem Rothenburg z příjmení prvního majitele rudského panství Land-
grave von Hessen - Rothenburg, který ji převzal po zrušení rudských cisterciáků. 
Název byl změněn v roce 1945 na jméno panství, které se nachází v okolí há-
jenky. Budova pochází z poloviny 19 století, trámová nosná konstrukce vyplněná 
cihlami (tzv. hrázděné zdivo).

Hájenka Wildek ve vesnici Ruda Kozielska
Klasická budova bývalého lesního hospodářství s věží s trámovou konstrukcí 
z 1 poloviny 19 století.

Zakletá chata
Etno Muzeum Zakletá chata představuje dvě výstavy: první je neobvyklá prezen-
tace, která vypráví o staropolské kultuře, velmi umělecká s odkazem na mnoho 
aspektů tradice, zajímavá pro starší a mladší publikum, druhá věnovaná kultuře 
indiánů z obou Amerik, obsahující velmi zajímavé exponáty. Pro organizované 
skupiny se konají venkovní aktivity. Existuje možnost připravit ohniště/grilování. 
Kromě toho probíhají umělecké kurzy. Zakletá chata vystavuje divadelní umění, 
na které se můžete podívat na místě i na objednávku. Kurzy pro organizované 
skupiny se konají s průvodcem a instruktory, programy pro všechny věkové sku-
piny. Možnost individuálních návštěv.

Spartakiada Przedszkolaków

Mistrzostwa Świata gry w kapsle
Kuźnia Raciborska

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej

Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach

Pływadło - Odra rzeką Integracji Europejskiej

Amatorski Rajd Samochodowy o Puchar Burmistrza Miasta 
Kuźnia Raciborska
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„Galeria foto z Konferencji w Kuźni Raciborskiej”

Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 
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Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Turze) 
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Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Rudy) 

Międzynarodowa Konferencja 
„Odra - rzeka która nie zna granic”

Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Rudy) 
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Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Kędzierzyn-Koźle) 
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Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Kędzierzyn-Koźle) 
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Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Kędzierzyn-Koźle) 

Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Kędzierzyn-Koźle) 
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Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Kędzierzyn-Koźle) 

Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Kędzierzyn-Koźle) 
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Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Kędzierzyn-Koźle) 

Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Kędzierzyn-Koźle) 
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Międzynarodowa Konferencja „Odra - rzeka która nie zna granic”
Kuźnia Raciborska 21 - 23.09.2017 (Kędzierzyn-Koźle) 


