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1. června 2004 
Vážený pane premiére, 
 

vědomi si svého poslání vědecké společnosti sdružené v Radě vědeckých společností 
Akademie věd České republiky, obracíme se na Vás jako na nejvyšší vládní autoritu a bývalého 
pracovníka památkové péče a ochrany přírody. 

Znepokojuje nás nebezpečí nevratného poškození, resp. zničení unikátních biotopů Labe 
v souvislosti s jeho plánovaným splavněním (viz naše tisková zpráva z 18. května t.r.). K našemu 
názoru nás vede dlouhodobé studium bezobratlých živočichů, studium šíře jejich ekologické valence, 
tedy síly vazby ke konkrétnímu prostředí a souvislosti mezi nimi. Vodní dílo má být postaveno v 
chráněných krajinných oblastech České středohoří a Labské pískovce. Stavba jezů by nenávratně 
poškodila přírodu středního toku Labe, unikátní i v evropském kontextu. Ohrozila by více než čtyři 
desítky zákonem chráněných druhů živočichů a rostlin, které se vyskytují v doprovodných 
ekosystémech řeky Labe. Stavba by nenávratně poškodila unikátní říční nivu. Došlo by totiž ke změně 
vodního režimu i hladiny spodní vody, které zde umožňují život dlouhé řadě výjimečných druhů 
bezobratlých živočichů (např. z broučí čeledi Carabidae Bembidion velox, Harpalus progrediens, 
Nebria livida atd.), z nichž někteří zde mají jediné místo výskytu v naší republice. O tyto druhy by 
byla naše příroda ochuzena. Řeka a její nejbližší okolí by tak přišly o druhovou pestrost, pro niž je 
právě tento úsek Labe unikátní v celoevropském měřítku. Stavba je také v rozporu s mezinárodními 
závazky České republiky – Bernskou úmluvou o ochraně druhů a přírodních stanovišť, Ramsarskou 
úmluvou o ochraně mokřadů a směrnicemi EU o ochraně přírody. 

V době, kdy ochrana přírody a životního prostředí se stává důležitým aspektem života nás 
všech, je vědomé ochuzování našeho přírodního bohatství nepřijatelné a neobhajitelné. Žádáme Vás, 
abyste v rámci svého výjimečného postavení zamezil zničení unikátních labských biotopů a 
ochuzování druhové diversity české přírody a plánované kontroverzní stavbě ve smyslu nesouhlasného 
stanoviska MŽP zabránil. Jsme ochotni se podílet na kompletizaci seriózních dat, která by Vám 
rozhodnutí ulehčila.  
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