
22. prosince 2014 předložila Mezinárodní komise pro ochranu 
Odry před znečištěním (MKOOpZ) veřejnosti k připomínkování 
Návrh aktualizace plánu mezinárodní oblasti povodí Odry 
(MOPO) podle Rámcové směrnice o vodní politice. Zveřejněný 
návrh bude eventuálně ještě upraven na základě aktualizo-
vaných dat a informací resp. na základě připomínek, které 
budou podány během konzultací s veřejností do 22. června 
2015. Definitivní Plán bude zpracován a zveřejněn do 22. 
prosince 2015.

Současně se zaváděním Rámcové směrnice o vodní politice 
se MKOOpZ zabývá také implementací Povodňové směrnice. 
V rámci těchto prací bylo na úrovni MKOOpZ doposud zpra-
cováno předběžné vyhodnocení povodňových rizik v MOPO a 
byly vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a mapy 
povodňových rizik pro oblasti s významnými povodňovými 
riziky. V současné době probíhá sesouhlasení prvního 
společného Plánu pro zvládání povodňových rizik v MOPO. 
Návrh bude zpřístupněn na internetové stránce MKOOpZ ke 
konzultacím s veřejností v době od 1. dubna do 30. června 
2015 a bude rovněž dokončen a zveřejněn do 22. prosince 
2015.

Pro prezentaci výsledků těchto prací pořádá MKOOpZ ve 
dnech 25.-26. listopadu 2015 ve Vratislavi seminář „Zavádění 
Rámcové směrnice o vodní politice a Povodňové směrnice  
v mezinárodní oblasti povodí Odry”. Srdečně Vás zveme  
k účasti na tomto semináři.

Seminář je určen především zástupcům státní a veřejné 
správy, subjektům, které se zabývají zaváděním obou směrnic 
a obcím nacházejícím se v oblastech ohrožených povodněmi. 
K účasti na semináři jsou zváni rovněž aktéři působící mimo 
vodní hospodářství, např. z oblasti krizového řízení nebo územ-
ního plánování.

Seminář má sloužit výměně zkušeností a praktických řešení, 
získaných a vyvinutých během zavádění Rámcové směrnice  
o vodní politice a v oblasti ochrany před povodněmi v povodí 
Odry na území Polska, České republiky a Německa.

Na semináři budou představeny a diskutovány návrhy obou 
plánů, specifický charakter zpracování těchto plánů ve třech 
státech ležících v povodí Odry a také otázky týkající se národ-
ních programů opatření, přeshraniční spolupráce v oblasti 
zvládání povodní a příklady úspěšné mezinárodní spolupráce 
v rámci MKOOpZ.

Seminář  má také přispět k dalšímu zlepšení stávající spolu- 
práce mezi příslušnými institucemi a poskytnout první před-
stavu o dalším plánovacím cyklu.
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ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V MEZINÁRODNÍ  
OBLASTI POVODÍ ODRY

Moderátor J. Zaleski – mluvčí polské delegace v pracovní 
skupině G2 MKOOpZ (WARR S.A.)

9.00 – 9.20
Mezinárodní plán pro zvládání povodňových 
rizik pro Odru – R. Kosierb, předseda pracovní 
skupiny G2 MKOOpZ (IMGW Wrocław) 

9.20 – 9.40

Specifické aspekty/zvláštnosti při 
zpracování národních plánů pro zvládání 
povodňových rizik a procesu konzultací  
s veřejností – A. Tiukało (IMGW Wrocław) 

9.40 – 10.00

Specifické aspekty/zvláštnosti při 
zpracování národních plánů pro zvládání 
povodňových rizik a procesu konzultací 
s veřejností – S. Henneberg, koordinátor 
pro německou část povodí Odry (MLUL 
Braniborsko)

10.00 – 10.30 Přestávka na kávu

10.30 – 10.50

Specifické aspekty/zvláštnosti při 
zpracování národních plánů pro zvládání 
povodňových rizik a procesu konzultací 
s veřejností – J. Tejkalová (Ministerstvo 
životního prostředí ČR)

10.50 – 11.10

Přeshraniční spolupráce v oblasti 
předpovědí povodní, varování a ochrany 
před povodněmi v povodí Lužické Nisy 
– M. Socher, člen pracovní skupiny G2 
MKOOpZ (SMUL Sasko) / P. Walther (LfULG 
Sasko)

11.10 – 11.30 Diskuse

„LESSONS LEARNT”

Moderátor N.N.

11.30 – 12.00

Diskuse: Zkušenosti s dosavadním zavá-
děním Povodňové směrnice a Rámcové 
směrnice o vodní politice a možné syner-
gické efekty při zavádění obou směrnic

12.00 – 12.30
Závěrečné slovo – H. Jekel, prezidentka 
MKOOpZ

13.00 – 14.00 Oběd

13.00 – 13.30 Přihlášení účastníků (káva)
13.30 – 14.00 Zahájení semináře

PŘIVÍTÁNÍ A ÚVOD:

Moderátorka Heide Jekel – prezidentka MKOOpZ 

Witold Sumisławski – vedoucí polské 
delegace v MKOOpZ

Thomas Borchers – vedoucí německé 
delegace v MKOOpZ

Josef Nistler – vedoucí české delegace 
v MKOOpZ

ZAVÁDĚNÍ RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODNÍ  
POLITICE A DALŠÍ VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  
V RÁMCI MKOOpZ

Moderátor L. Trdlica – předseda Řídící skupiny G1 
MKOOpZ (VÚV TGM, v.v.i)

14.00 – 14.20

Shrnutí 1. plánovacího období – L. Trdlica, 
předseda Řídící skupiny G1 MKOOpZ  
(VÚV TGM, v.v.i.) / A. Hrabalová (Zdravotní 
ústav se sídlem v Ostravě)

14.20 – 14.40

Výzvy 2. plánovacího období (Významné 
problémy hospodaření s vodou v MOPO, 
strategie naplnění společných cílů pro 
významné problémy hospodaření s vodou) 
– P. Gruszecki, expert pro ekonomickou analýzu 
v rámci Řídící skupiny G1 MKOOpZ (Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej) 

14.40 – 15.00
Aktualizace Plánu mezinárodní oblasti 
povodí Odry – L. Pavlas, předseda pracovní 
podskupiny GP MKOOpZ (Povodí Odry, s.p.)

15.00 – 15.20

Projekt MONERIS jako příklad  
mezinárodní spolupráce v rámci MKOOpZ  
– D. Dybkowska-Stefek, předsedkyně 
koordinační skupiny pro projekt MONERIS 
MKOOpZ (RZGW Štětín)

15.20 – 15.40 Diskuse

15.40 – 16.10 Přestávka na kávu

16.10 – 16.30

Mezinárodní varovný a poplachový plán 
Odry – V. Zdráhal, mluvčí české delegace  
v pracovní skupině G3 MKOOpZ (Povodí  
Odry, s.p.) 

16.30 – 16.50
Představení národních programů opatření 
v Polsku – O. Sadowska (Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej)

16.50 – 17.10

Představení národních programů opatření 
v Německu – B. Fiszkal, mluvčí německé 
delegace v pracovní podskupině GP a GD 
MKOOpZ (LUGV Braniborsko)

17.10 – 17.30

Představení národních programů opatření 
v České republice – L. Faigl, expert pro 
ekonomickou analýzu v rámci Řídící skupiny  
G1 MKOOpZ (Ministerstvo zemědělství ČR)

17.30 – 17.50 Diskuse 

17.50 – 18.10
Shrnutí prvního dne semináře – H. Jekel, 
prezidentka MKOOpZ

19.30 Slavnostní večeře

Program semináře
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   POŘADATEL

Mezinárodní komise pro ochranu  
Odry před znečištěním 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 1
50-381 Wrocław
tel. +48 71/326 74 70
fax +48 71/328 37 11

   MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE

Hotel Mercure Wrocław Centrum
pl. Dominikański 1
50-159 Wrocław
tel. +48 71/323 27 00 
fax +48 71/344 36 81
e-mail: h3374-re@accor.com

   PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

Účast na semináři nahlaste prostřednictvím vyplněného  
formuláře online na následujícím odkazu: 
http://www.konferencja2015.mkoo.pl/index.php?lang=CZ

Přihlášky vyplňte prosím nejpozději do 30. července 2015. 
Počet míst je omezený.

   NÁKLADY SPOJENÉ S ÚČASTÍ

Účast na semináři je bezplatná. Je zajištěno simultánní  
tlumočení do češtiny, němčiny a polštiny.

   NOCLEHY

Pro účastníky semináře byly předběžně rezervovány noclehy  
v hotelu Mercure (místo konání semináře) v rámci kontingentu 
za výhodných podmínek. Náklady na ubytování si hradí účast-
níci semináře sami.

Cena noclehu činí 325 PLN. Poplatek za parkovací místo činí 
60 PLN za den.

Budete-li chtít využít této nabídky, žádáme Vás o nahlášení 
požadavků ohledně noclehů na formuláři online rovněž do  
30. července 2015. Po tomto termínu Vám bohužel 
nebudeme moci zajistit rezervaci v hotelu Mercure za výhod-
ných podmínek.

   KONTAKT

Sekretariát Mezinárodní komise pro ochranu  
Odry před znečištěním 

Kontaktní osoby: 
Magdalena Stanecka – tel. +48 71/326 74 72
Anna Jędrzejczak – tel. +48 71/326 74 75
e-mail: sekretariat@mkoo.pl

www.mkoo.pl
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