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ZO Českého svazu ochránců přírody 

Rybák  SVITAVY 
 

zapsaná jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49350  
ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze 

 
- člen Krajského sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje 

- člen o.s. Koalice nevládek Pardubicka 
 

                                    předseda:   Mgr. Jiří Mach    603 349 088 
 
   ● Dimitrovova 29, 568 02 Svitavy 2     ● email: csop.svitavy@seznam.cz     ● www.csopsvitavy.cz 

 
ID DS: xhvk2vz       IČO: 66284279      

 
b. účet: 266057506/0300      ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna  

 
 
 
Krajský úřad Pardubického kraje 
(k rukám ing. Josefa Hejduka, vedoucího OŽPZ) 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

 
Vyřizuje / tel.               Svitavy  
Mgr. Filip Jetmar / 604 419 833             26. 10. 2015 
 
 
Věc :  Stížnost proti postupu Krajského úřadu Pardubického kraje – oddělení ochrany přírody. 
 
Tuto stížnost podáváme na základě § 175 správního řádu a chceme být písemně informováni o 

výsledcích a případných přijatých opatřeních, které z projednání stížnosti vyplynou. 

 

1) Stěžujeme si na způsob projednání těžebních zásahů v jižní části EVL Psí kuchyně a uvádění 

neúplných a nepravdivých údajů v Protokolu z terénního šetření dne 17. 9. 2015, v důsledku čehož 

zahájily Lesy ČR, s.p. těžbu dřevin v rozporu se zákonem. 

 

Projednávaná těžba je lokalizována v LHC Svitavy, revíru Mendryka, porostních skupinách 

954 C 9, 958 F 9, 958 C 12 a 958 D 12, z větší části již byla vyznačena v terénu. Dne 1. 7. 2015 byl 

krajský úřad upozorněn e-mailem, že vyznačená těžba je zcela nevhodně zaměřena na „poškozené“ 

buky, které mohou být stanovištěm vzácných živočichů – v těsné blízkosti byl letos nalezen zdobenec 

zelenavý, zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený. Záznam je uveden v Nálezové databázi 

ochrany přírody a byl převzat do interní databáze krajského úřadu, jak potvrdil ing. Sigl v e-mailu O. 

Hrubému. Dotčené lesní porosty považují za vhodný biotop zdobence a dalších 3 silně ohrožených 

druhů také autoři zoologického průzkumu, který si nechal krajský úřad zpracovat v roce 2014 

(zdobenec zde loni sice nalezen nebyl, jeho výskyt je však autory průzkumu předpokládán a zásah do 

porostů považují za možné ohrožení zvláště chráněných druhů). 
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Přestože máme na krajském úřadu podánu žádost o poskytování informací, o zamýšlené těžbě 

ani jejím projednávání v terénu jsme nebyli informováni, a to dokonce ani na přímý dotaz při osobní 

návštěvě oddělení ochrany přírody dne 23. 9. 2015. Teprve v průběhu října jsme získali Protokol 

z terénního šetření dne 17. 9. 2015 v EVL Psí kuchyně, který za krajský úřad podepsala Ing. Jana 

Svobodová. Ta také terénní šetření svolala. 

Z protokolu je zřejmé, že odpovědná úřednice orgánu ochrany přírody si nezjistila (nebo záměrně 

pominula) všechny informace o skutečném stavu lokality, o které rozhoduje. Výskyt zdobence 

zelenavého a vliv těžebního zásahu na jeho biotop totiž nebyl vůbec projednáván. V protokolu je 

účelově užito nepravdivého tvrzení, že v porostu 954 C 9 budou těženy stromy „nevhodné 

k reprodukci z hlediska účelu stávající genové základny buku“. V lesním oddělení 954 totiž není 

genová základna vymezena. Nelze souhlasit ani se závěrečným konstatováním, že realizací zásahů 

„nedojde k negativnímu vlivu na předmět ochrany přírodní rezervace Psí kuchyně připravované 

k vyhlášení“, a to už proto, že předmět ochrany PR dosud nebyl s konečnou platností vymezen. Navíc 

by zásahem zaměřeným na výběr poškozených a netvárných jedinců došlo k nedovolené změně 

biologické rozmanitosti, což by bylo v případě, že by rezervace již byla vyhlášena, porušením 

základních podmínek ochrany PR podle § 34, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

2) Stěžujeme si na to, že Ing. Jana Svobodová sděluje nepravdivá tvrzení a zkreslené informace na 

veřejném entomologickém fóru, a to nikoli jen jako soukromá osoba, ale jako zaměstnanec krajského 

úřadu. A dokonce se neostýchá tvrdit, že tím přivádí „na pravou míru informace tzv. místních 

odborníků.“ (http://www.entoforum.cz/viewtopic.php?f=187&t=8544&p=83484#p83484) Zde je několik 

příkladů: 

 

Re: Kácení ekologicky nejhodnotnějších stromů v rezervaci 
Příspěvek od Jana » 20 říj 2015, 08:47 

V EVL Psí kuchyně byl proveden v roce 2014 zoologický průzkum, při němž výskyt zdobence 

zelenavého nebyl prokázán. Zpracovatel nicméně uvádí, že dle informací pana Jetmara a Hrubého 

se zde tento druh vyskytuje. 

 
Oponujeme: 

Uvedená informace je zkreslená a neúplná, v zoologickém průzkumu je dále uvedeno ještě toto: 

„Jeho výskyt [zdobence zelenavého] lze předpokládat ve všech starých bukových porostech 

s dostatkem vhodných stromů. Dokladů o jeho výskytu v různých částech EVL je ale dostatek a je na 

lokalitě i recentně pozorován poměrně často.“ (strana 7) 

Součástí průzkumu je i přesný seznam posledních nálezů a pozorování: 

Scarabaeidae Gnorimus nobilis   

J. Beránek (2006) 
O. Hrubý lgt., coll. (1981, 2x1984) 
L. Kopečný lgt., coll. (1983, 1984) 
O. Hrubý observ.(1980-2012) VU, §2 
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... V EVL se nachází cca 245 ha více či méně bukových porostů všech věkových tříd.  

 
Oponujeme: 

Bučiny tvoří v EVL 58 %, tj. 142 ha (ing. Aleš Kopecký, návrh plánu péče vystavený na webu 

Pardubického kraje, str. 34, ke stažení zde: https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-

chranena-uzemi/79151/prirodni-rezervace-psi-kuchyne-prehlaseni)  

 

… Mimo výše uvedené byly v porostu k těžbě vyznačeny také dřeviny v blízkosti cesty z důvodu 

bezpečnosti provozu na komunikaci (fotografie poškozených dřevin pocházejí dle mého názoru 

především odtud) a dále stromy nevhodné k reprodukci z hlediska účelu stávající genové základny 

buku (cca 16% dřevní hmoty). 

 
Oponujeme:  

Jedna fotografie sice pochází z okraje porostu (u cesty) většina je jich ovšem z nitra porostu. 

„Poškozené“ buky jsou na lokalitě velmi časté (až stovky) a k těžbě jsou primárně vybírány právě 

takové (označeny tečkou, v západní části porostní skupiny jsou již odtěženy). 

Genová základna v tomto porostu není! Viz např. návrh plánu péče v kapitole 2.3, str. 29. 

 

 Stromy s dutinami a souše nacházející se uvnitř porostu měly být trvale ponechány.  

 
Oponujeme:  

Podle protokolu z terénního šetření dne 17. 9. 2015 v EVL Psí kuchyně se mělo v dotčené porostní 

skupině 954 C 9 odtěžit v roce 2015 celkem 743 m3 dřeva, z toho 411 m3 buku. Z těžby bylo na 

základě šetření vyjmuto celkem 11 stromů – 7 buků a 4 břízy. Ostatní listnáče s dutinami, suchými 

pahýly větví atp. zůstávají vyznačené k těžbě, která byla odsouhlasena. Z protokolu je navíc zřejmé, 

že na rok 2016 byla odsouhlasena těžba 116 m3 buků, bříz a klenů také v sousedním porostu 958 F 9 

(zde je podíl „poškozených“ buků ještě vyšší, než v aktuálně těženém porostu).  

 

… nelze prokázat z jakého porostu toto imago pochází.  
 

Oponujeme: 

I když toto prokázat nelze, OOP by měl před tím, než těžbu povolí, stav porostu odborně prověřit a 

posoudit, s jakou pravděpodobností je dotčený porost biotopem zvláště chráněného druhu (v tomto 

případě nejen zdobence, ale i lesáka rumělkového, lejska malého a holuba doupňáka, které se v EVL 

prokazatelně vyskytují). Že jde o biotop vhodný pro zdobence zelenavého je uvedeno i v zoologickém 

průzkumu, který byl pro krajský úřad zpracován v roce 2014. A protože v těsné blízkosti porostu byl 

druh nalezen, je vysoce pravděpodobné, že se také v tomto lesním porostu vyskytují jeho vývojová 

stadia. 
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Příspěvek od Jana » 20 říj 2015, 10:22 

… Stromy s dutinami, nacházející se uvnitř porostu, byly označeny tak, aby byly ponechány.  

 
Oponujeme: 

Stromů s dutinami jsou k vytěžení označeny desítky, spíše stovky, k ponechání bylo vyznačeno 

pouhých 11 stromů! Viz protokol z terénního šetření. 

 

V lokalitě se nachází porosty s výrazně vyšší pravděpodobností výskytu zdobence z hlediska stáří 

porostů a stavu jednotlivých stromů v nich.  

 
Oponujeme: 

Toto je čirá spekulace. Paní Svobodová navíc zatajila, že i v těchto porostech souhlasí s těžbou buků, 

a to dokonce takovou, že bude na 4 vymezených obnovních prvcích smýcena většina stromů a 

ponecháno 10 výstavků. I to se lze dočíst ve schváleném protokolu.  

 

Příspěvek od Jana » 20 říj 2015, 10:36 

… v návrhu plánu péče je tento druh uveden pouze na základě dlouhodobého tvrzení, že se 

vyskytuje v lokalitě. Zatím nemáme k dispozici žádná relevantní fakta, kromě zmiňovaného nálezu 

dvou imág z roku 2015, a právě proto jsme zde nechali provést v roce 2014 rozsáhlý zoologický 

průzkum. 

 
Oponujeme: 

Existuje dokladový sbírkový materiál, sbírka pana Kopečného je dokonce v muzeu v Pardubicích. 

Výskyt zdobence zelenavého byl publikován (Beránek 2006). Zpracovatelé zoologického průzkumu si 

dali tu práci, údaje dohledali a uvedli je v přehledu zjištěných druhů. Do tohoto přehledu však Ing. 

Jana Svobodová pravděpodobně ani nenahlédla, natož aby z něj čerpala. Text o výskytu zdobence 

zelenavého je dokonce uveden na informačním panelu přímo na území PR Psí kuchyně (zřizovatel je 

KrÚ). Údaje jsou rovněž v Nálezové databázi ochrany přírody – ověřené a označené jako věrohodné. 

Ze strany Ing. Svobodové se jedná o jednoznačné zatajování či hrubé zkreslování informací, které má 

KrÚ k dispozici. 

 
 

 

 

        Mgr. Jiří Mach 
       předseda ZO ČSOP Rybák Svitavy 


