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V Praze, 14.3.2016

Stanovisko České společnosti pro krajinnou ekologii (CZ-IALE) k rozhodnutí
vlády České republiky, týkajícího se Národního seznamu evropsky významných
lokalit NATURA 2000
Vláda České republiky na svém jednání 3.2.2016 a opakovaně 1.3.2016 neschválila
začlenění lokalit Labské údolí v Ústeckém kraji a Louky u Přelouče se Slavíkovými ostrovy
v Pardubickém kraji do Národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) soustavy
NATURA 2000. Schválením doplňujícího návrhu předloženého Ministerstvem životního
prostředí České republiky, který měl odstranit nebezpečí hrozící sankcemi ze strany
Evropské komise vůči České republice od roku 2011, měla být napravena situace, kdy jiné
než odborné resp. meritorní tlaky blokují naplnění Evropské směrnice o stanovištích a další
normy přesahující lokální zájmy. Bohužel se tak nestalo.
(1) Labské údolí ve vymezení od státní hranice po ústí Ohře u Litoměřic je navrhováno k
zařazení do soustavy NATURA 2000 od prvního národního seznamu (2005), tehdy v
redukovaném vymezení. Na potřebu rozšíření lokality od té doby poukazuje Evropská
komise a v roce 2011 uložila České republice doplnění Labského údolí v co nejkratším
možném termínu. Cenné a hodné ochrany jsou procesy určující zachování specifických
organismů, především dynamika vodní hladiny a s ní spojené střídající se stavy
prostředí na březích toku. Unikátní je rovněž geomorfologický fenomén kvádrových
pískovců a jeho krajinně-ekologický aspekt.
(2) Louky u Přelouče a Slavíkovy ostrovy v Pardubickém kraji tvoří významné biocentrum,
cenné hlavně po stránce entomofauny, ale také botanicky. Vyskytuje se zde řada
ohrožených druhů včetně druhů celoevropsky chráněných.
Obáváme se, že opakovaným nezařazením těchto lokalit do Národního seznamu EVL vláda
podléhá tlaku zájmových skupin usilujících o stavební úpravy na Labi a rezignovala na
dodržování příslušné evropské směrnice, čímž porušuje svůj závazek, k němuž se zavázala
současně se vstupem do Evropské Unie. Nejde o nic menšího než účinnou ochranu
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Neschválení návrhu
Ministerstva životního prostředí staví Českou republiku do velmi nepříznivého světla a
snižuje její věrohodnost jako smluvního partnera uvnitř Evropské Unie.
Hlavní výbor České společnosti pro krajinnou ekologii si tímto dovoluje apelovat, aby v
další fázi rozhodovacího procesu byly skutečně seriózně zváženy kvalifikované argumenty
zapadající do dlouhodobé strategie ve vytváření životně důležitých parametrů zdravého
života v obyvatelné krajině státního území. Podporujeme proto urychlené doplnění
Národního seznamu lokalit Natura 2000.
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