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Předseda	vlády	ČR,	vážený	pan		
Andrej	Babiš	
Úřad	vlády	České	republiky	
Nábřeží	Edvarda	Beneše	4	
118	01	Praha	1	
	

	V	Praze	dne	17.	ledna	2020	
		
Podpora	 schválení	návrhu	nařízení	 vlády	na	 zařazení	 EVL	 Louky	u	Přelouče	do	národního	
seznamu	 EVL	 a	 doplnění	 typu	 přírodního	 stanoviště	 bahnité	 břehy	 řek	 (3270)	 mezi	
předměty	ochrany	EVL	Porta	Bohemica	

		

Vážený	pane	předsedo,	

obracíme	se	na	Vás	v	naléhavé	věci	ochrany	přírody	České	republiky.	

V	pondělí	20.	ledna	má	být	vládou	České	republiky	projednáván	návrh	na	doplnění	seznamu	
evropsky	významných	lokalit	(EVL)	soustavy	Natura	2000.	

Jsou	 navrhovány	 dvě	 změny,	 tedy	 dvě	 doplnění	 do	 stávající	 sítě.	 Vyhlášení	 nové	 evropsky	
významné	lokality	Louky	u	Přelouče	a	zařazení	bahnitých	břehů	řek	mezi	předměty	ochrany	
ve	stávající	EVL	Porta	Bohemica.	

Evropská	 soustava	 Natura	 2000	 má	 zabezpečit	 ochranu	 nejvzácnějších	 a	 nejohroženějších	
evropských	 druhů	 živočichů,	 rostlin	 a	 typů	 přírodních	 stanovišť.	 Vyhlásit	 lokality	 výskytu	
těchto	 nejcennějších	 druhů	 a	 přírodních	 stanovišť	 za	 evropsky	 významné	 lokality	
a	poskytnout	 jim	 odpovídající	 ochranu	 a	 management	 podle	 směrnice	 Rady	 92/43/EHS	
o	ochraně	přírodních	stanovišť,	volně	žijících	živočichů	a	planě	rostoucích	rostlin	je	povinností	
všech	států	Evropské	unie.	

Lokalita	 Louky	 u	 Přelouče	 je	 důležitá	 především	 pro	 výskyt	 dvou	 vzácných	 druhů	 motýlů.	
Jedná	se	o	modráska	bahenního	(Phengaris	nausithous)	a	modráska	očkovaného	(Phengaris	
teleius).	 Louky	 u	 Přelouče	 se	 vyznačují	 rozsáhlostí	 území	 a	 množstvím	 luk,	 na	 kterých	 se	
modrásci	 dlouhodobě	vyskytují	 ve	 vysokých	počtech	 (stovky	 jedinců,	 v	některých	 letech	až	
10	000	jedinců).	
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Štěrkopískové	 náplavy	 (neboli	 bahnité	 břehy	 řek	 s	 vegetací	 svazů	 Chenopodion	 rubri	 p.p.	
a	Bidention	 p.p.	 (3270))	 na	 českém	 dolním	 toku	 Labe	 jsou	 v	 rámci	 České	 republiky	 zcela	
výjimečným	 výskytem	 tohoto	 typu	 stanoviště.	 Náplavy	 jsou	 rozsáhlé,	 relativně	 stálé	
a	vyskytuje	 se	 na	 nich	mnoho	 vzácných	druhů	 (například	 drobnokvět	 pobřežní	 –	Corrigiola	
littoralis).	

Tento	návrh	na	doplnění	soustavy	Natura	2000	není	nový,	objevuje	se	již	poněkolikáté.	Zatím	
byl	ale	vždy	českou	vládou,	zejména	rezortem	dopravy,	odmítán	s	tvrzením,	že	se	neslučuje	
se	 zájmy	 České	 republiky	 na	 výstavbu	 plánovaných	 dopravních	 vodních	 staveb	 na	 Labi.	
Z	důvodu	nedoplnění	je	dokonce	s	Českou	republikou	veden	Evropskou	komisí	infringement.	

Věříme,	 že	ochrana	přírody	 je	 významnou	hodnotou	pro	naši	 společnost,	 a	proto	 vítáme	
návrh	 Ministerstva	 životního	 prostředí	 na	 toto	 doplnění	 soustavy	 Natura	 2000.	 Chtěli	
bychom	Vás	proto	naléhavě	požádat,	abyste	tento	návrh	podpořil.	

		
		
																																																														 		 	 Za	správnost	ručí:	Mgr.	Nikol	Krejčová	
	
	
S	pozdravem	
	
Mgr.	Daniel	Vondrouš,	ředitel	Zeleného	kruhu,	sdružení	ekologických	nevládních	organizací	
Martin	Skalský,	předseda	Arniky	
RNDr.	Miroslav	Patrik,	předseda	Dětí	Země	
Ing.	Jana	Moravcová,	ředitelka	Beleca	
Ing.	Vlastimil	Karlík,	předseda	Koalice	pro	řeky	
Ing.	Edvard	Sequens,	předseda	Cally	–	Sdružení	pro	záchranu	prostředí	
Mgr.	Ing.	Petr	Ledvina,	předseda	Sítě	ekologických	poraden	STEP	
Ing.	Jiří	Dlouhý,	předseda	Společnosti	pro	udržitelný	život		 	
Václav	Kraus,	předseda	Šumu	Přelouče		
Lukáš	Blažej,	předseda	Ústeckých	šroubů,	z.	s.	
Ing.	Vladimír	Růžička,	předseda	Zdravého	Ústí	 	
Ing.	Jan	Linhart,	předseda	Zelené	pro	Pardubicko	z.	s.		
Prof.	Helena	Třeštíková	
Ing.	Josef	Fanta,	CSc.	
RNDr.	David	Král,	předseda	České	společnosti	entomologické	 	
Mgr.	Zdeněk	Vermouzek,	předseda	České	společnosti	ornitologické		
Ing.	Pavel	Vrána,	Ph.D.,	radní	Českého	rybářského	svazu	
Záboj	Hrázský,	předseda	DAPHNE	–	Institut	aplikované	ekologie,	z.	s.	
Miroslav	Mach,	předseda	Egerie,	z.	s.	
Bc.	Martina	Skohoutilová,	předsedkyně	Ekologické	servisní	organizace		
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RNDr.	Simona	Poláková,	předsedkyně	Fóra	ochrany	přírody,	z.	s.	
Mgr.	Helena	Svatošová,	předsedkyně	Iuridicum	Remedium,	z.	s.	
	Mudr.	Miroslav	Seiner,	předseda	Chráníme	stromy		
Mgr.	Petr	Petřík,	Ph.D.,	předseda	Platformy	pro	krajinu	AV	ČR	 	
Mgr.	Květa	Morávková,	předsedkyně	ZO	ČSOP	Armillaria		
Mgr.	Roman	Kalous,	předseda	ZO	ČSOP	Arion		
Pavel	Sinkovicz,	ZO	ČSOP	Hradec	Králové	
David	Číp,	předseda	ZO	ČSOP	JARO		
Ing.	Adam	Steidl,	předseda	ZO	ČSOP	Morava		
Mgr.	Ivan	Hoza,	předseda	ZO	ČSOP	Pardubice		
Mgr.	Jiří	Mach,	předseda	ZO	ČSOP	Rybák	


