DATOVOU SCHRÁNKOU

Předseda vlády ČR, vážený pan
Petr Fiala
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
V Praze dne 6. ledna 2022

Žádost o zastavení ratifikace Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o
údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty podepsané v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021.

Vážený pane předsedo,
Asociace ekologických organizací Zelený kruh spolu se sdružením Arnika, které se tématu odborně věnuje, se
na Vás obrací v naléhavé věci ochrany přírody České republiky.
V úterý 11. ledna má být Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ratifikována Dohoda mezi
vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské
Labské vodní cesty. Požadavky, které se Česká republika v tomto dokumentu zavazuje splnit, jsou v přímém
rozporu s naplňováním tzv. Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES), ve které se evropské státy zavázaly
zabránit dalšímu zhoršování stavu vodního prostředí a na ně navázaných vodních ekosystémů a zavázaly se
zlepšovat jejich stav.
Česká republika se v uvedeném dokumentu zavazuje zajistit splavnost Labské vodní cesty v rozsahu, který
v současné situaci nelze bez poškození přírody garantovat. Lze přitom předpokládat, že klimatická změna
podmínky pro plavbu na Labi ještě více omezí. Podpis této smlouvy s největší pravděpodobností opět zvýší tlak
na prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče. Jejich výstavba by byla v rozporu s českou i evropskou
legislativou. Z tohoto důvodu a s ohledem na veřejný zájem ochrany přírody byla opakovaně odmítnuta věcně
příslušnými orgány České republiky (v resortu MŽP). Na neúspěšné pokusy o jejich prosazení byla za čtvrt
století promarněna téměř miliarda korun (jak konstatuje NKÚ ve zprávě z roku 2019). Ratifikací Dohody by
mohlo být zdůvodňováno pokračování plýtvání veřejnými prostředky na přípravu těchto projektů.
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Už na konci dubna ministři spolkových zemí, jimiž Labe protéká, požadovali po spolkové vládě opětovné
projednání textu dohody s českou stranou a zásadní změny v jejím textu. Důvodem byl fakt, že současný návrh
dohody o Labi upřednostňuje lodní dopravu a je tak v rozporu s Celkovou koncepcí pro Labe1. Není v něm také
dostatečně zohledněn požadavek na udržení biologické rozmanitosti ani dodržování rámcové směrnice o
vodách.
V důsledku poválečného rozdělení Německa uniklo Labe osudu většiny evropských velkých řek a nebylo
regulováno a přehrazováno. Labe dnes na 550 km dlouhém úseku přirozeně protéká jedinečnou říční krajinou,
na mnoha místech mezinárodně chráněnou. Mezi velkoplošná chráněná území patří národní park Česko-Saské
Švýcarsko, biosférická rezervace UNESCO Labská říční krajina, součástí světového dědictví UNESCO je i DessauWörlitzer Gartenreich (Deslavsko-wörlitzská zahradní říše). Téměř na celý tok Labe se vztahuje právo Evropské
unie v rámci soustavy Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodách se řadí mezi přirozené toky, které musí
být udržovány v dobrém ekologickém stavu. O unikátnosti Labského fenoménu svědčí i fakt, že Labe je naší
jedinou lososovou řekou. Předkládaná dohoda je bezprostředním ohrožením všech těchto přírodních hodnot.
Jsme přesvědčeni, že ochrana přírody je významnou hodnotou pro naši společnost a chtěli bychom Vás proto
naléhavě požádat, abyste zastavili ratifikaci této smlouvy a znovu otevřeli rozhovory s německou stranou o
budoucnosti Labe.

S pozdravem

Daniel Vondrouš
ředitel
Zelený kruh, asociace ekologických organizací

Kontakt: Ing. Miroslava Floriánová, Arnika z.s., tel.: 732 586 238 ⚫ miroslava.florianova@arnika.org
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Celková koncepce pro Labe (Gesamtkonzept Elbe) je strategický dokument na úrovni vlády SRN, platný pro
německou část řeky Labe
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