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Liberec 10. února 2021 

 

Vážený pane maršálku, 

 

na základě dohody na našem posledním osobním setkání v Jakuszycích 13. ledna 2021 jsme 

připravili návrh podmínek, které pokládáme za východiska pro jednání s Dolnoslezským 

vojvodstvím v souvislosti s dalším pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów. Z našeho 

pohledu pokládáme za potřebné a užitečné soustředit se aktuálně zejména na tyto hlavní 

problémy: 

 

1) Jako projev dobré vůle ze strany polského investora žádáme o okamžitou přípravu  

a realizaci zemního valu a zelené stěny chránící obyvatele Uhelné před zvýšenou 

prašností. Rozsah byl podrobně diskutován na setkání v Uhelné v listopadu 2019 

s ředitelem dolu Turów panem Slavomirem Wochnou. Jedná se  

o zemní val s ochranou zelení podél silnice Opolno-Zdrój – Sienawka, odhadovaná 

délka cca 1 km, předpokládaný termín realizace 2021 – 2022. 

2) Žádáme o přihlášení se k odpovědnosti polského investora za financování opatření  

k ochraně vodního zdroje Uhelná a navýšení jeho kapacity. Vzhledem k tomu, že podle 

stanoviska České geologické služby je přímý vliv těžby v dole Turów dlouhodobě 

prokazatelný a přispívá k významnému poklesu vodního sloupce na tomto vodním 

zdroji, požadujeme finanční spoluúčast polské strany  

na nutných opatřeních, posílení tohoto vodovodního zdroje a jeho propojení 

s vodovodním řadem na české straně tak, aby v budoucnosti mohl zásobovat obyvatele 

Uhelné, Václavic a Hrádku nad Nisou pitnou vodou. Aktuální odhad nákladů na tato 

vyvolaná opatření je ve výši 176 mil. Kč. 

3) Česká strana požaduje další jednání o příspěvku na vybudování náhradního vodovodu 

v oblasti Hrádecka, Chrastavska a Frýdlantska v tzv. prvním zátěžovém stupni. Podle 

stanoviska České geologické služby nelze v budoucnosti vyloučit dopad pokračující 

těžby v dole Turów na stav vody ve studních v těchto oblastech. Bude tedy nutné 

nahradit lokální zdroje pitné vody zřízením vodovodního řadu. Odhad nákladů  

na tuto infrastrukturu činí 414 mil. Kč u  Severočeské vodárenské společnosti  

a 425 mil. Kč u Frýdlantské vodárenské společnosti. I v této otázce navrhujeme zahájení 

jednání s polským investorem o jeho podílu na financování těchto nutných investičních 

akcí. 

4) Navrhujeme vznik „Fondu malých projektů“ pro oblast životního prostředí,  

prostřednictvím kterých by samospráva na české i polské straně hranice mohla 

spolufinancovat například výsadbu ochranné zeleně, přípravu a tvorbu malých projektů 
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v oblasti zadržování vody v krajině, dlouhodobě monitorovat vliv těžby hnědého uhlí 

na stav hladiny podzemních vod ve čtvrtohorních a třetihorních sedimentech. Liberecký 

kraj je připraven do tohoto fondu vložit stejnou částku jako polský vlastník dolu Turów 

v objemu do 2,5 mil. Kč ročně. 

5) Liberecký kraj navrhuje vytvoření mezivládní česko-polské komise za účasti zástupců 

Libereckého kraje, měst a obcí regionu Hrádecka, Chrastavska, Frýdlantska, 

Dolnoslezského vojvodství a města Bogatynia. Cílem pravidelného minimálně 

jednoročního setkání této pracovní skupiny je průběžné vyhodnocování monitoringu 

sítě měřících vrtů, které kontrolují stav podzemních vod na české a polské straně 

hranice, dále vyhodnocování výsledků měření prachu a prachových částic na českém 

území v lokalitě Uhelná i měření hlukové zátěže. Zároveň by tato pracovní skupina měla 

být schopná vyhodnocovat měření poklesů terénu a případný vliv tohoto poklesu na stav 

nemovitostí na obou stranách hranice. Na základě výstupů této pracovní skupiny bude 

tak podle našeho názoru v budoucnu možné posoudit případné rozšíření vlivů 

pokračující těžby v dole Turów na životní prostředí na území České republiky. 

Garantem této pracovní skupiny na obou stranách hranice by měli být za polskou stranu 

ministr životního prostředí a maršálek Dolnoslezského vojvodství, za českou stranu 

ministr životního prostředí ČR a hejtman Libereckého kraje.  

 

Vážený pane maršálku, oceňuji Váš osobní zájem na přátelské spolupráci, rozvoji našich 

partnerských vztahů i pomoc při hledání řešení problémů, jimž je podle našeho názoru potřebné 

věnovat mimořádnou pozornost. 

 

Děkuji. 

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Cezary Przybylski 

maršálek 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego we Wrocławiu 

Wybrzeże J. Słowackiego 12 - 14 

50 – 411 Wrocław 

Rzeczpospolita Polska 

 

 

 


