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Vážená paní hejtmanko, Vážený pane starosto,
Ministerstvo životního prostředí obdrželo podnět od občanů, týkající se zamýšleného převodu
pozemků města Lysá nad Labem do vlastnictví Středočeského kraje a záměru následné výstavby
zábavního a edukačního parku „Svět záchranářů“ v místě přírodně hodnotného mokřadu.
Abychom se mohli k záležitosti odpovědně vyjádřit, požádali jsme o odborné posouzení hodnoty
a významu dané lokality Agenturu ochrany přírody krajiny ČR (AOPK ČR), jako resortní odbornou
organizaci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Odborné vyjádření AOPK ČR potvrzuje dosavadní
průzkumy a hodnocení, na něž podněty občanů poukazují a zároveň také skutečnost, že se jedná
o plochu, na níž se vyvinul hodnotný mokřad. Tento mokřad je významný v kontextu daného
území nejen jako biotop mnoha obecně i zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, ale také
z hlediska vodního režimu a retence vody v krajině. To je v dnešní době klimatických extrémů
a nedostatku vody velice důležitý faktor, který by měl být zohledňován při hodnocení možného
využití

území,
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to
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a veřejnoprávních subjektů, tedy krajů a obcí.
Jak zadržení vody v krajině, tak ochrana a zachování přírodních hodnot krajiny patří mezi velice
aktuální témata a priority, které akcentují všechny klíčové strategické dokumenty v oblasti
životního prostředí (Státní politika životního prostředí ČR a na ni navazující Strategie biologické
rozmanitosti a Státní program ochrany přírody a krajiny nebo Strategie přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR, tedy tzv. Adaptační strategie a její akční plán). Na opatření k zadržení
vody v krajině, boji proti suchu a ochranu biodiverzity vynakládá Česká republika v posledních
letech miliardy korun jak z unijních, tak národních zdrojů a bylo by proto kontraproduktivní, aby
jinými veřejnými investicemi docházelo k maření tohoto úsilí a cílů přijatých na celostátní úrovni.
Dovolte tedy, abych Vás tímto požádal o zohlednění popsané přítomnosti mokřadu a na něj
vázaných přírodních hodnot, přehodnocení případných záměrů využití území a naopak zajištění
jeho vhodné ochrany a péče. V daném případě bude adekvátní formou ochrany registrace
daného území jako významného krajinného prvku ve smyslu § 6 zákona o ochraně přírody
a krajiny (v působnosti městského úřadu) a nebo vyhlášení přírodní památky ve smyslu § 36
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uvedeného zákona (v působnosti kraje). Přítomnost takové mokřadní lokality je dle mého názoru
současně příležitostí pro rozvoj edukačních aktivit zaměřených na význam vody v krajině a její
biodiverzitu, případně i vytvoření navazujícího prostoru pro odpočinek místních obyvatel.
Realizaci záměru „Svět záchranářů“ doporučuji směřovat nejlépe do ploch brownfields, kterým
by se tak dostalo vhodného využití a navazující parková úprava v okolí tohoto zařízení by naopak
mohla zlepšit stav některého ze zanedbaných a předchozí průmyslovou činností znehodnocených
území.
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