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V Srbsku u Berouna dne 31. 3. 2004
Seminář napomohl při sbližování názorů na těžbu v řekách po povodních
Společná tisková zpráva Správy CHKO Český kras a občanského sdružení Mallorn

Dnešního dne proběhl v Srbsku u Berouna seminář „Povodně a ochrana přírody řeky Berounky
v Českém krasu“ spolupořádaný Správou CHKO Český kras a sdružením Mallorn. Seminář souvisí
s odstraňováním popovodňových nánosů v řece Berounce v zimním období. Sdružení Mallorn při
projednávání těchto záměrů nesouhlasilo s některými zásahy, mimo jiné pro nedostatečné doložení
jejich potřebnosti v realizovaném rozsahu.
Semináře se zúčastnili pracovníci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, zástupci
odborných organizací, Povodí Vltavy, zástupci pražského Magistrátu, obcí v povodí Berounky a
občanských sdružení. Úvodní referát přednesl RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce
vodního hospodářství ministerstva zemědělství. Seminář finančně podpořil Krajský úřad Středočeského
kraje a Ministerstvo životního prostředí, kromě uvedených organizátorů se na přípravě podíleli i Agentura
Koniklec a Sdružení pro rozvoj Českého krasu.
Přednesené příspěvky byly názorově pestré, ochrana přírody prezentovala zájmy životního
prostředí a hydrologové dokládali, že ve většině případů jsou říční náplavy žádoucí říční revitalizací a
nepředstavují žádné povodňové riziko. Vodohospodáři vysvětlovali své povinnosti v údržbě vodního toku
a poukazovali na nedostatky vodního zákona, který jim ukládá vykonávat údržbové práce i na místech,
kde nezbytné nejsou.
Ze semináře bude vydán sborník, sdružení Mallorn připravuje vydání metodické příručky
k aplikaci příslušných zákonů a postupů v řešení záměrů zásahů do vodního toku. Účastníci se přes
často odlišné názory shodli na následujících závěrech:
1. Účastníci semináře doporučují pokračovat v podobných diskusích a věnovat větší pozornost veřejné
osvětě o problematice protipovodňové ochrany.
2. Přistupovat k řešení problémů při odstraňování nánosů v řekách koncepčně, zejména předkládat před
realizací těchto opatření v předstihu potřebné dokumenty dokládající opodstatnění konkrétního
zásahu.
3. Řešit na úrovni výzkumu teoretické problémy dynamiky štěrkových nánosů v řekách. Seminář
doporučuje resortu ministerstva životního prostředí a zemědělství iniciovat příslušné granty.
4. Účastníci semináře uvítali přípravu společných pokynů ministerstva životního prostředí a ministerstva
zemědělství k řešení dané problematiky a počítají s tím, že se k nim budou moci vyjádřit na dalším
podobném semináři.
Informace o průběhu řízení v záměrech odstraňování náplavů jsou podrobně uvedeny na internetových
stránkách sdružení Mallorn: www.mallorn.cz. Na těchto stránkách a na stránkách Správy CHKO Český
kras www.ceskras.schkocr.cz bude zpřístupněn i sborník referátů tohoto semináře.
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