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Česká inspekce životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
p. Karel Kerouš, vedoucí OOP
Wolkerova 40/11
160 00 P R A H A 6 - Bubeneč
e-mail: op@ph.cizp.cz, doporučeně poštou
V Praze dne 24. srpna 2010
Váš dopis značky: ČIŽP/41/OOP/0627603.008/10/PPT, ze dne: 11. srpna 2010
Věc: Narušení biotopu v EVL Praha Letňany, resp. NPP Letiště Letňany a v jejím OP

Vážený pane Kerouši,
Našemu sdružení byl předán Váš dopis ČIŽP/41/OOP/0627603.008/10/PPT, ze dne: 11. srpna 2010, ve
kterém uvádíte že:
„ … inspekce při kontrole nezjistila, že by ze strany majitele pozemku společnosti SIT Prague a.s., případně
na její objednávku došlo k činnosti, která by zaklávadala důvody správního řízení ve věci porušení zákona č.
114/1992 Sb ….“ a dále, že: „Všechny činnosti, které by se mohly dotýkat zájmů chráněných zákonem č.
114/1992 Sb. a které byly prováděny na základě rozhodnutí a stanovisek orgánů ochrany přírody a Úřadu
pro civilní letectví.“, považujeme za nepravdivé.
Správa CHKO Český kras (dále jen Správa) vydala 22.2.2010 (spisová značka 00175/CK/2010)
kontroverzní rozhodnutí, kterým povolila kácení údajně náletových dřevin a křovin rostoucích mimo les na
pozemcích č. 540/106 a 540/14 v k.ú. Letňany v NPP a ochranném pásmu NPP Letiště Letňany.
V odůvodnění tohoto rozhodnutí se mj. píše: „Správa zkoumala, jaký bude mít kácení dopad na populaci
sysla obecného, jakožto prioritního druhu, pro který byla NPP vyhlášena. A došla k závěru, že kácení bude
mít pro populaci tohoto druhu pozitivní vliv a to především díky tomu, že dojde ke zvětšení travnaté plochy
pro další možné rozšíření tohoto druhu. Za další klad Správa považuje to, že dojde k odstranění vysokých
stromů, které slouží dravcům jako posedy, ze kterých podnikají své lovecké výpravy.“
Dne 26.4.2010 (spisová značka 00835/CK/2010) vydala Správa další rozhodnutí, kterým firmě SIT Prague
a.s., povolila „zřízení sportovního tréninkového areálu v prostoru ochranného pásma NPP Letiště Letňany.
Teprve z toho, že součástí povolení je i vybudování nadzemního odpaliště, je zřejmé, že sportovní
tréninkový areál má sloužit k provozování golfu. Ve světle tohoto povolení se první rozhodnutí Správy
z 22.2.2010 jeví jako účelové a zcela na objednávku společnosti SIT PRAGUE a.s. Je zřejmé, že vykácení
stromů a keřů mělo sloužit primárně pro vytvoření prostoru pro toto sportoviště. Odůvodnění Správy, že
vykácení vysokých stromů (slouží jako posedy pro dravce) má příznivý vliv pro populaci sysla je
neopodstatněné, protože stromy, které nepřekáží zamýšlenému sportovišti zůstaly (naštěstí!) zachovány.

Místo stromů byly na okraji sportoviště postaveny betonové sloupy, které se staly těmi nejlepšími posedy
pro dravce. Povolení sportoviště pro provozování golfu v NPP se jeví opět jako problematické, vzhledem
k tomu, že v OP NNP Letiště Letňany se již jedno golfové zařízení nachází (Bestgolf s.r.o) a vliv existence
tohoto
zařízení
na
EVL
byl
doposud
hodnocen
jako
negativní
s intenzitou
C
viz. http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000040684
Nicméně jakkoli jsou obě rozhodnutí Správy z hlediska ochrany přírody silně kontroverzní, zásadní
skutečností je, že firma SIT Prague a.s., prokazatelně a úmyslně nedodržela podmínky rozhodnutí.
V národní přírodní památce se dále nacházejí černé stavby, které jsou přímo v rozporu s platnými zákony a
vyhláškami. Jsme přesvědčeni, že národní přírodní památka byla poškozena zvlášť hrubým způsobem, byl
odtěžen důležitý biotop pod záminkou kontaminace zeminy – která byla převezena na protější stranu letiště,
nakladeny textilní folie, které zabraňují syslovi obecnému vytvářet nory a tím znemožňují jeho pohyb a
život. Navíc plocha byla oseta travou, která není v dané lokalitě obvyklá, protože se jedná o speciální travní
směs určenou pro golfové hřiště a tím byla také narušena národní přírodní památka.
Jak vyplývá z fotodokumentace na http://lkforum.rajce.idnes.cz/Sysli_vs._golf_na_letisti_Letnany/,
v prostoru před asfaltovou plochou došlo k vybagrování zeminy, položení drenáží, navezení hlušiny a
navezení mnoha stovek tun hrubého štěrku, který byl překryt geotextilií. Následovala vrstva písku,
který byl teprve oset travní směsí. Charakter těchto prací odpovídá stavbě regulérních golfových greenů. I
laikovi je zřejmé, že v takovém prostředí je život sysla nemožný a nebyl tedy splněn záměr, citujeme
z prvního rozhodnutí „zvětšení travnaté plochy pro další možné rozšíření tohoto druhu.“
Další problematickou stavbou v EVL Praha Letňany je vodní nádrž, která vznikla pod údajnou záminkou
likvidace černé skládky a jako obnova bývalé požární nádrže, jejíž existence nebyla nikdy prokázána.
Plochu vybudovaných greenů odhadujeme celkem na 4300 m2 (3400 + 900) plochu vodní nádrže na cca 400
m2. Dne 2.8. ÚMČ Prahy 18 veřejnosti sdělil, že tyto stavby jsou v kompetenci zdejšího
stavebního úřadu, avšak doposud nebyla podána žádná žádost o zahájení řízení. Se strany SIT
Prague tudíž nebyly naplněny ani podmínky stavebního zákona. Vybudování vodní nádrže nemohl
povolit ani UCL, jelikož tato se nachází v ornitologickém OP letiště, kde jsou vodní plochy zakázány.
Na základě výše uvedených skutečností se závěr Inspekce jeví jako pouze formální, založený na existenci
rozhodnutích Správy, ale který neodpovídá reálnému stavu v terénu a dosažení původně zamýšlených
cílů.
Občané, žijící zejména v Letňanech a Kbelích, jsou velmi znepokojeni z hlediska postupu správy
CHKO Český Kras a spatřujeme v něm podezření z korupčního jednání a nedostatečného či
zanedbaného postupu v této lokalitě.
Žádáme o okamžité nové důsledné přešetření těchto skutečností. Důrazně požadujeme uvedení dotčeného
prostoru do původního stavu, který by umožňoval návrat kriticky ohroženého živočicha sysla obecného do
dané lokality. Dále se domníváme, že zákony v České republice platí pro každého stejně. Kopii tohoto
dopisu zasíláme také ministru pro životní prostředí.
Žádáme Vás o sdělení výsledku šetření.
Předem děkujeme.
Ing. Josef J e č n ý
Předseda, Letňansko-Kbelský letecký region, o.s. , IČO: 27044271, mail.lkforum@gmail.com
Na vědomí:

MŽP, Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity – Dagmar.Zikova@mzp.cz
MŽP, Odbor zvláště chráněných částí přírody – Alena.Vopalkova@mzp.cz
Pavel Drobil, Ministr životního prostředí ČR - pavel.drobil@mzp.cz
UMČ Praha 18, odbor dopravy a životního prostředí, Ing. Jana Káparová , podatelna@letnany.cz
UMČ Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování Ing. Václav Ryčl, podatelna@letnany.cz

