
ohroŽení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů,
zániku populace druhů nebo zniěení ekosystému, jehož jsou součástí.

Rovněž v § 50 Základní podmínky ochrany zvlóště chrdněných živočichů, odstavec 2 je uvedeno že:
,,Je zaMzáno Škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat,
chovat v zajetÍ, ruŠit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich
vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je téžzakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, r,yměňovat,
nabízet za účelem prodeje nebo qýměny.

Již výše je uvedeno, že při vodáckých akcích dochází knárazovému a náhlé vypouštění velk}ch
objemŮ spodní chladné vody zvodních nádrží vobdobí květen ažzáíi. Tato voda máýrazně nižší teplotu,
než voda, která v dariém období běžně řekou protéká. Tímto lypouštěním velkých objemů spodní chladné
vody z vodních nádrží, je zcela zjevně porušováno ustanovení § 50 zák. č. It4l1992 Sb. Dochází zde k
naruŠení rozmnoŽovací schopnosti a škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných a
kriticky ohroŽených živočichů (sťevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá, mihule potoční, rak
říční) podle lyhlášky č.395l1992 Sb.

Dle našeho názoru nelze použít v dané věci qýjimku za zákazu podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a kajiny, Výjimky ze zúkazů u památných stromů a zvláště chráněnýctt druhů rostlin a
ŽivoČicltŮ,jelikož ani jednu z těchto podmínek výše napadané vodácké rekreační akce nesplňují.

Opětovně zdŮrazňujeme, že dokazovací břemeno o tom, že pořádané vodácké akce nemají
negatir-ní r-liv na Život v řece, je v tomto případě zcela na straně pořadatele r,odáckí,ch akcí.

Na základě těchto skutečností ČRS nebude souhlasit s konánínl vodáckj,ch akcí v období květerr až
září a to do doby než předložíte vypracovanou studií k této problematice včetně udělených výj irnek ZCHDŽ a
zásahu do EVL Moravice.

S pozdravem ,,Petrův zdar"
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Bc. Libor Kocinec
předseda odboru ČV aŽP

Na vědomí:

- Mo ČRS Vítkov
- Mo ČRS Opava
- MO CRS Frýdlarrt nad Ostravicí
- MO CRS Frýdek - Místek
- MO CRS Ostrava
- Doc. Lojkásek
- Povodí Odry, státrií podnik
- KU Moravskoslezského kraje, Odbor ŽP a Ze
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