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Kontaktní adresa:                                                               V Hrubé Vodě dne 30. října 2008 
Mgr. Michal Krejčí 
Unie pro řeku Moravu, Olomouc 
Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky 
tel.: 585 204 495, mobil: 731 058 206 
skype: unie.pro.reku.moravu.olomouc 
nahrade@seznam.cz; www.uprm.cz   
                                                                                                      

Adresát: 
Vážený pan 
Libor Smékal, jednatel 
EKOZDROJE MORAVA s.r.o. 
náměstí Osvobození 254/24 
789 01 Zábřeh 

 
Věc: Jez a MVE Lesnice na řece Moravě ř. km 294,930 
 
Dne 30. října jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k investičnímu záměru stavby jezu a 
MVE Lesnice dle přiložené situace 1:2880. Součástí žádosti byl popis záměru v rozsahu 
strany A4.  
 
Na základě Výše uvedeného Vám sdělujeme následující: 
 
Předložená žádost s připojenou situací a zákresem průběhu trasy rybochodu (ve var. 1) příliš 
neodpovídá dohodnutému postupu z jednání ze dne 22. 10. 2008 na Krajském úřadě 
v Olomouci (viz protokol z jednání na KUOK). Tyto materiály nelze považovat za 
„vypracované variantní řešení“, na jehož základě by bylo možné věc v patřičném rozsahu a 
hloubce posoudit (např. funkčnost rybochodu).  
Nicméně již z těchto značně zjednodušených podkladů je zřejmé, že se nejedná o skutečně 
plnohodnotné kompenzační opatření pro vranku obecnou a další dotčené druhy. Na 
zmiňovaném jednání byla diskutována možnost revitalizace původního meandru Moravy, jež 
by vytvořila náhradní biotop vranky za úsek, který bude ovlivněn vzdutím nového jezu. Tento 
účel v materiálu popsané řešení - rybochod o šířce 2,5 a délce 300 m - jednoznačně nesplňuje.  
 
Unie pro řeku Moravu tímto dále písemně podává své základní stanovisko k záměru 
vybudování nového jezu a MVE Lesnice na řece Moravě, které bylo prezentováno i na 
zmiňovaném jednání na KUOK: 
- výstavba nového jezu na řece Moravě je škodlivým zásahem do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů – vranky obecné, mníka jednovousého a mihule potoční. Úsek řeky 
ovlivněný plánovaným jezovým vzdutím bude mít zcela odlišné prostředí (biotop) od 
stávajícího proudného úseku toku.  



- výstavba nového jezu vytvoří migrační bariéru pro ryby a další vodní živočichy. Nový jez a 
jím vytvořené vzdutí představují fragmentaci toku se všemi jejími negativními dopady na rybí 
populace. 
 
Z výše uvedených důvodů zastává Unie pro řeku Moravu stanovisko, že požadovaný záměr 
nelze povolit, protože pro vydání potřebných výjimek z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů nejsou naplněny zákonné předpoklady.  
 
S pozdravem  
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            …………………………. 
                                                                                                         Mgr. Michal Krejčí 
                                                                                                     předseda Rady mluvčích  
                                                                                                       Unie pro řeku Moravu 
 
 
Na vědomí (elektronickou poštou): 
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 

ochrany přírody, RNDr. Miroslava Kudýnová 
- Městský úřad Zábřeh, odbor správní, odd. ŽP, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, Ing. 

Tomáš Černý 
- Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 904/5, 784 01 Litovel, Mgr. Ondřej Dočkal 
- Český rybářský svaz, VÚSpSMaS, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 1, Mgr. Daniel Gebauer  

 


