
Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy 

plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe 

 

Jakožto zástupci odborných společností a akademických pracovišť vyjadřujeme zásadní znepokojení nad 

usnesením o zahájení přípravy realizace koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL), které v pondělí 5. října na svém 

jednání přijala vláda České republiky. Považujeme za nepřijatelné, aby bez náležité společenské a odborné 

diskuse vláda projednávala a schvalovala kroky vedoucí k realizaci DOL či jeho části.  

S ohledem na závěry Studie proveditelnosti i našich vlastních šetření a odborných studií je zřejmé, že se 

jedná o projekt, který by měl významný negativní dopad na hydrologický režim krajiny a zásadně by 

poškodil životní prostředí. V tomto duchu se vyjadřuje i usnesení Senátu Parlamentu ČR z jednání ze dne 

14. června 2019, které žádá, aby rozhodnutí vlády předcházela oponentura provedená nestrannými 

zahraničními experty. Životní prostředí v ČR potřebuje systematické a nákladné zásahy cílené na ozdravění 

krajiny, zejména jejího vodního režimu. Vodní toky a jejich okolí patří k nejohroženějším a nejvíce 

poškozeným typům prostředí, přitom právě v oblasti plánovaného koridoru se nacházejí biologicky 

nesmírně cenná území, která patří mezi evropsky významné lokality (EVL). Koridor DOL by zabral tisíce 

hektarů půdy a tato území zničil. Tyto argumenty, včetně řady dalších, jsme již dříve shrnuli ve stanovisku 

části odborné veřejnosti. 

V současné situaci, charakterizované prudkými klimatickými a společenskými změnami, existuje obrovská 

nejistota ohledně budoucí vodní bilance naší krajiny, dostupnosti zásob vody a splavnosti našich řek, 

stejně jako nejistota ohledně rozvoje různých alternativních dopravních cest. V takové situaci je plánování 

takto dlouhodobých projektů za stovky miliard, zásadně měnících krajinu, naprostým hazardem. Jakékoli 

kroky ve prospěch projektu DOL tak považujeme za krajně nezodpovědné. Postup ve věcech tak velkého 

rozsahu, a s takto zásadním vlivem na celé regiony ČR i okolních států, může být založen pouze na široké 

odborné i společenské diskusi a na dostatečném zvážení všech odborných studií a dalších podkladů. 

 

V Praze 8. října 2020 

 

Prohlášení připravili zástupci České společnosti pro ekologii a České limnologické společnosti s přispěním 

řady níže uvedených signatářů. 
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doc. Martin Kubala, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

prof. Jan Kubečka, CSc., ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR 

prof. Jakub Langhammer, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
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PhDr. Karel Mach, MSc., předseda Českého rybářského svazu 

prof. František Marec, CSc., ředitel Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR 

prof. Michal V. Marek, DrSc., ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR 

prof. Jan Mareš, vedoucí Oddělení rybářství a hydrobiologie Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a 

včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 

prof. Bedřich Moldan, CSc., zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy 



doc. Daniel Münich, Ph.D., výkonný ředitel akademického think tanku IDEA při Centru pro ekonomický 

výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI) 

doc. Vladan Ondřej, Ph.D., vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci 

prof. Stanislav Pekár, Ph.D., místopředseda České arachnologické společnosti 

prof. Adam Petrusek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

doc. Martin Pivokoňský, Ph.D., ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR 
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prof. Tomáš Randák, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologické Fakulty rybářství a 

ochrany vod JU 
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nad Labem 
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fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
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zemědělské univerzity v Praze 
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doc. Milan Štech, Ph.D., vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
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doc. Petr Znachor, Ph.D., předseda České limnologické společnosti 
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Kontakty pro média: 

doc. Jan Hradecký, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, tel: 734796545, email: 

Jan.Hradecky@osu.cz  

doc. Martin Rulík, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tel: 724279588, email: 

martin.rulik@upol.cz  

prof. Jan Frouz, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, tel: 725653058, email: 

frouz@natur.cuni.cz  

 

Přílohy: 

Usnesení vlády ke studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe (https://apps.odok.cz/attachment/-

/down/IHOABU5J9F5M ) 

Stanovisko k plánované výstavbě vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe 

(https://www.limnospol.cz/useruploads/stanovisko_d-o-l.pdf) 

Usnesení Senátu České republiky k závěrům veřejného slyšení Senátu s názvem „Potřebuje Česká republika vodní 

koridor Dunaj - Odra - Labe?“ (https://www.senat.cz/doc2html/1319956687/) 

Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe 

(https://www.mdcr.cz/MDCR/media/Dokumenty/Vodn%c3%ad%20doprava/Studie%20proveditelnosti%20D-

O-L/DOL.zip) 
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