Řada publikací uvádí, že pro všechny druhy a roční§ ryb je nebezpečná náhlá nněna teplo§ vody.
oC. Při teplotnírn
Zvláště u raných stádií p|ůdkůryb je třeba se vyvarovat náhlých změn teploty většíchnež 3
šoku ryby hynou za píínlakůoclrrnutí dýchacích, srdečníchsvalů, přičernždojde ke sníženínebo zastavení
metabolismu, což má za rrás|edek zvyšování koncentrace amoniaku v krevní plasmě, k autointoxikaci
amoniakem a k úlrynu těchto ryb.

Teplota vody ovlivňuje rychlost líhnutí(kulení) plůdku ryb z jiker a jelro vývoj v prvrríclr dnech
života, intenzitu přijímání potravy u ryb i ostattríclr hydrobiontů, zráni polrlavních produktů arozmnožovací
cykly.
Z praktického h|ediska, když je voda z přehrady vypouštěná o rrěkolikanásobném množství chladné
vody (6 - 8 "C) do toku o teplotě 15 - 18 "C (v létě i vyšší),dojde bezesporu k významnému ovlivnění teplo§,
ale i k zvýšenémuzákalu vody.

Podle našeho názoru, kteqý je podpořerr výše zmíněnýrni pracerni, doclrází k zanlezení tření ryb
vlivem teplotního šoku, případně pokud se ryby vytřou k úliynu jiker, případrrě plůdku (ostroretka, jelec,
panna, lipan) a také střevle potoční,vranka obecná, vranka pruhoploutvá, které jsou podle lyhlášky č.
395l1992 Sb., zařazeny mezi ohroženédruhy živočichůa dále mihule potoční.která patří mezi kriticky
ohrožené druhy živočichůdle vyh|ášky č. 395/1992 Sb.
Obzvlášt' jsou citlivá juvenilní stádia ryb na náhlé výkyvy teplot bez postupné adaptace. Můžerne
konstatovat, že se dlouliodobě rybí obsádka pod těmito úseky přehrad vyskytuje sporadickry s absenci
juvenilních jedinců. Zdůrazňujeme, že v řekách se vyskytuje rak říční,ktery je po vodáckýclr sjezdech
nalezen uhynulý v řece Moravici, který patří mezi kriticky ohrožené druhy živočichůdle vyhlášlry č.
395/l 992 Sb.

V počátku se neprojevil vliv globálrrílro oteplování jako ted' v posledních 5ti letech, Xa ČRS je
vyvíjerr tlak nejerr ze strany členůCRS, ale i obyvatel, kteří jsou z důvodu sucha nabádání k šetřerrí vody, at'
už pitné nebo užitkové.Tento tlak je vyvíjen také ze strany jiných odběratelŮ vody, kteří měli zákaz

jakéhokoliv odběru vody. Přitorn se beztrestně a bezplatrrě v,r-pouští suror,á r,oda z vodárerrské nádrže pro
kratochvíle vodáků, kteří navíc vybírajíza účastna sjezdu poplatek a tírn pádem mají z těchto akcí zisky a to i
v době, kdy je zakázán odběr vody v důsledku sucha. Tyto stížnosti jsou neustále směřovány ,ra ČRS. je nárn
vytýkárro, že s tírn soulrlasíme a tolerujerne vodácké akce. při kter!ch doclrází k vypouštěrrívody znádrží
v období sucha.

Na základě tolroto tlaku bylo rozhodnuto. aby ČnS oslol,il nezávislélro odborníka Doc. Lojkáska
..Vliv vodáckých akcí na rybí společenstya" jako dalšíargument pro naše
tvrzení. Z vypracované zprávy vyplývá. že studie bude relrni náročrrá rr,etodicky a firiančně. Mirno jiné Doc.
Lojkásek upozornil rtazávažrrcu skutečrrost a to, že není pro tuto akci platná výjirrrka k zásahu do ZCíIDŽ dle
§ 56 zákona č,11411992 Sb., o oclrraně přírody a krajin1,. ani stanovisko vlivu na EVL Moravice. Dopisem ze
dne 6. června 2019 upozornil ČRS l]a tuto skutečnost Povodí Odry, státní podrrik, aby v rámci předběžné
opatrnosti vodácké akce zastavili do doby, než bude vyíizena výjimka a stanovisko k zásahu na EVL. Rovněž
k vypracování odborné studie

jsme zdůraznili, že současná hydrologická situace není příznivá. Pořadatelé akcí nikdy nepředložili biologické
hodnocení ani studií, že jejich akce nemají negativní vliv rra život vřece. Rozlrodně není přípustné, aby CRS
platil tuto studii zpeněz členů.V tomto případě je dokazor"ací břemeno zcela na straně pořadatele vodáclqých
akcí.

Nad rámec výše uvedených skutečnostíupozorrlujerne. že vlpouštění jakostní vody z jedrrolro z
nejvýznamnějších zdrojů surové pitrré vody na Ostravsku. Opavsku a přilehlých obcí je v přírrrémrozporu s
celospolečensky preferovaném a finančně podporovaném trendu zadržování vody v krajině, na kterém se
dolrodla ministerstva zerrrědě|ství i životrrílro prostředí ČR||l
S ohledem rra výše uvedené, se odvolává|Ie na § 5 Obecnú ochruna rostlitt l živočichŮ zákona č.
11411992 Sb. o oclrraně přírody a krajiny, v němž je v odstavci 1 uvedeno, že .,Všechny drulry rostlin a
živočichůjsou chráriěrry před zničením,poškozováním, sběrenr či odchytern, kteý'vede nebo by nrohI véstk

ČnSle od

1.1. 2014 zapsánve spolkovém rejstříku vedeném Měst. soudem Piaha, odd,

L,vložka42089

