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Pelc: Stát by měl mít rezervu na přesídlení ze záplavových
oblastí
Stát by měl podle šéfa státní
Agentury ochrany přírody a krajiny
Františka Pelce zřídit fond, ze
kterého by pomohl lidem, jejichž
domy jsou pravidelně vyplavovány.
Rezerva by mohla být i v podobě
pozemků mimo rizikové oblasti, kde
by si oběti záplav mohly postavit
nové domy. Týkalo by se to
například Troubek na Přerovsku,
které se staly symbolem ničivých
záplav v roce 1997 a v minulých
dnech opět skončily pod vodou.

Potřebné jsou podle něj také investice do úprav krajiny, z evropských peněz spravovaných
Státním fondem životního prostředí do nich půjde zatím pět miliard korun.
V protipovodňové ochraně dává Pelc před "šílenými projekty betonářů" přednost systémové
obnově krajiny tak, aby byla schopna záplavy zmírňovat. "Pomáhá obnova rybníků, mokřadů,
zpomalování toků, rozmanitost skladby lesů," řekl ČTK.
Na opakujících se povodních má podle Pelce velký podíl zastavování ploch, každým rokem
pod betonem zmizí v Česku 50 kilometrů čtverečních, které by byly schopny vsakovat vodu.
Hydrologickou síť nyní tvoří přes 76 000 kilometrů vodních toků, přitom v průběhu 20.
stolení byly zkráceny o zhruba 22 000 kilometrů. Obnova zkanalizovaných řek může pomoct
udržování vody v korytech, peníze na ni jsou například v Operačním programu životní
prostředí.
Celkově je na vodohospodářské projekty v programu životní prostředí vyčleněno zhruba 51
miliard korun, většina z nich je určena na modernizace čistíren odpadních vod. Do
protipovodňové ochrany má směřovat pět procent, tedy asi 2,5 miliardy korun. Státní fond už
schválil 94 projektů za 815 milionů korun. Jde o projekty zpracování map povodňového
nebezpečí a povodňových rizik nebo studie proveditelnosti přírodě blízkých
protipovodňových opatření.

Dalších víc než šest miliard je v operačním programu určeno na optimalizaci vodního režimu
krajiny. "Tato podpora se zaměřuje na zvýšení retenční schopnosti krajiny a snižování vzniku
a dopadů povodňových situací a sucha opatřeními příznivými z hlediska ochrany přírody a
krajiny, obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a ochranu proti vodní erozi," řekla ČTK
mluvčí fondu Lenka Brandtová. Dosud v této kapitole fond schválil 679 projektů za 4,2
miliardy korun.
Z pohledu ochrany je národní park přísnější kategorií. Lesy v něm neslouží hospodářským
účelům, hlavním cílem je ochrana biologických procesů, ekosystémů a jednotlivých druhů. O
lesy by se starala správa národního parku, která nebude podle ministerstva zadávat práce
velkým firmám, ale spíše místním lidem, takže to pro ně bude znamenat větší možnosti
výdělku. Výhodou je dle ministerstva i to, že park by fungoval jako značka a nabídka
příležitostí pro šetrnou turistiku.
Pelc připomněl, že Národní park Křivoklátsko se začal teprve v březnu vyhlašovat. Do června
mohou vlastníci pozemků a dalších subjektů podávat námitky k záměru, dva měsíce se budou
vyhodnocovat. Podle připomínek lze upravit základní ochranné podmínky, změn mohou
doznat i plánované hranice parku, uvedl Pelc. Poté půjde příslušný návrh do vlády. Pokud ho
kabinet schválí, čeká ho ještě procedura v parlamentu, což může trvat další půlrok. "Když to
všechno půjde dobře, tak teprve za necelý rok budeme vědět, jestli ten národní park vůbec
bude, nebo nebude, protože to je běh na dlouhou trať," poznamenal Pelc.
Mezi odpůrce Národního parku Křivoklátsko se nedávno zařadil i prezident Václav Klaus,
podle kterého jde o další snahu malé skupiny lidí omezovat většinu veřejnosti včetně místních
obyvatel tím, že se Křivoklátsko zakonzervuje bezzásahovým národním parkem. Pelc řekl, že
ho tento prezidentův postoj nepřekvapuje.
"Je to ale zoufalá neinformovanost, protože ten projekt je velmi promyšlený a všichni
osvícení lesníci a osvícení myslivci by ho měli podporovat," řekl obecně na adresu odpůrců.

