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Ministerstvo životního prostředí                                        
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Prošetření stížnosti ZO ČSOP Rybák Svitavy proti postupu Krajského úřadu 
Pardubického kraje 

 
 
 

Dne 20. 11. 2015 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen 
„ministerstvo“) stížnost Českého svazu ochránců přírody, základní organizace 

„Rybák“, Dimitrovova 29, 568 02 Svitavy 2 (dále jen „spolek“) na postup 
Krajského úřadu Pardubického kraje odboru životního prostředí a zemědělství 
(dále jen „krajský úřad“).  

 
Ministerstvo v souladu s ust. § 175 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

v platném znění (dále jen „správní řád“) přešetřilo a posoudilo předloženou 
stížnost, a to v rozsahu bodu 1). K bodu 2), který se týká komunikace pracovnice 
krajského úřadu s veřejností (prostřednictvím internetových sdělení) není 

ministerstvo kompetentní, neboť se nejedná o pracovnici ministerstva, ale 
krajského úřadu.  

 
Spolek nesouhlasí se způsobem projednání těžebních zásahů v jižní části 
evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Psí kuchyně a uváděním údajně 

neúplných a nepravdivých údajů v protokolu z terénního šetření, které prováděl 
krajský úřad dne 17. 9. 2015. Z protokolu je údajně zřejmé, že si odpovědná 

úřednice krajského úřadu nezjistila (nebo záměrně pominula) všechny informace 
o skutečném stavu lokality, o které rozhoduje a poukazuje na to, že výskyt 
zdobence zelenavého (silně ohrožený druh brouka) a vliv těžebního zásahu na 

jeho biotop nebyl při terénním šetření dne 17. 9. 2015 vůbec projednán. Dále 
poukázal na účelově použité tvrzení, že v porostu 954 C 9 budou těženy stromy 

„nevhodné k reprodukci z hlediska účelu stávající genové základny buku“. 
V porostu 954 však údajně není genová základna vymezena. Zásahem by údajně 
došlo k nedovolené změně biologické rozmanitosti. Zároveň spolek nesouhlasí se 

závěrem protokolu, kde se uvádí, že nedojde k negativnímu vlivu na předmět 
ochrany přírodní rezervace Psí kuchyně připravované k vyhlášení, neboť předmět 

ochrany PR nebyl s konečnou platností vymezen. 
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V důsledku tohoto jednání krajského úřadu údajně zahájily Lesy ČR s. p. těžbu 

stromů v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „zákon“). Projednávaná těžba je lokalizována v LHC 
Svitavy, v revíru Mendryka, v porostních skupinách 954 C 9, 958 F 9, 958 C 12 a 

958 D 12 a z větší části již byla v terénu vyznačena.  Spolek uvedl, že dne 1. 7. 
2015 jím byl krajský úřad upozorněn, že vyznačená těžba je zcela nevhodně 

zaměřena na „poškozené“ buky, které mohou být stanovištěm zvláště 
chráněných živočichů a odvolává se na blízký nález zdobence zelenavého. Uvedl, 
že dotčené lesní porosty jsou vhodným biotopem pro tento druh a další tři druhy 

zvláště chráněné, jak uvedli autoři zoologického průzkumu (Hauck, Pokorný) 
z roku 2014 (průzkum byl údajně zadán krajským úřadem). Autoři tohoto 

průzkumu údajně považují zásah do porostů za možné ohrožení zvláště 
chráněných druhů. 
 

Spolek uvedl, že ač má podanou žádost o poskytování informací o zamýšlené 
těžbě, nebyl o jejím projednání v terénu informován a to dokonce ani na přímý 

dotaz při osobní návštěvě krajského úřadu dne 23.9.2015. Protokol z terénního 
šetření tak spolek získal až dodatečně v průběhu října roku 2015. 

 
Ministerstvu je známo, že dne 23.7.2015 obdržel krajský úřad prostřednictvím 
elektronické pošty žádost Lesů ČR s.p. o vyjádření k plánu těžeb v evropsky 

významné lokalitě, která se nachází v revíru Mendryka. Plán těžeb byl krajským 
úřadem a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm 

Východní Čechy (dále jen „AOPK“) posouzen v rámci terénního šetření dne 
17.9.2015, při kterém bylo konstatováno, že tyto těžby nebudou mít negativní 
vliv na „předmět“ ochrany evropsky významné lokality a plánované přírodní 

rezervace.    
 

Dále je ministerstvu známo, že se k výše uvedeným těžbám Lesů ČR opakovaně 
odborně vyjadřovala AOPK. Ve svém vyjádření pro krajský úřad č.j. 
01501/ZH/15 ze dne 27.11.2015 (o toto vyjádření byla požádána již 30.7.2015) 

uvádí, že ačkoli byl její zástupce (Mgr. Jetenský) přítomen na krajským úřadem 
zorganizovaném terénním šetření (17.9.2015), nebyl při tomto šetření zohledněn 

výskyt zvláště chráněných druhů. Údajně teprve po tomto šetření AOPK zjistila 
prostřednictvím její nálezové databáze výskyt zdobence zelenavého, lejska 
šedého a okrotice bílé v „porostní skupině“ a dalších zvláště chráněných druhů 

s potenciálem výskytu v této skupině jako je: lesák rumělkový, lejsek malý a 
holub doupňák. Bylo konstatováno, že zjištění výskytu larev zdobence 

zelenavého na lokalitě je velice obtížné. Ve svém dalším vyjádření pro Českou 
inspekci životního prostředí ( č.j. 02086/ZH/2015-2 ze dne 4.12.2015)  AOPK 
sděluje, že již proběhlou těžbou v porostní skupině 954 C 9 došlo ke škodlivému 

zásahu do biotopu zdobence zelenavého.     
 

 
Dle § 70 odst. 2 zákona je spolek oprávněn požadovat u krajského úřadu, aby 
byl předem informován o všech zamýšlených zásazích, při nichž mohou být 

dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.   
 

Předmětné těžby jsou umístěny do území evropsky významné lokality Psí 
kuchyně (CZ0530027) (dále jen „EVL“), která byla stanovena nařízením vlády č. 
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318/2013 Sb. o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 

(součástí této EVL je i stávající přírodní rezervace Psí kuchyně). Jako prioritní typ 
stanoviště byly určeny Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální 

Evropy (Alno-Padion, Alnion incanea, Salicion albae).Dále jsou předmětem 
ochrany vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až 
alpínského stupně a Bučiny asociace Asperulo-Fagetum.  

 
Jak ministerstvo zjistilo, na předmětné evropsky významné lokalitě (zejména na 

území stávající přírodní rezervace a Semanínské střelnice) se vyskytuje mnoho 
druhů zvláště chráněných rostlin a živočichů. I když tyto druhy nejsou 
předmětem ochrany lokality a nemají být předmětem ochrany ani navrhované 

přírodní rezervace, má být zachování vhodných podmínek a podpora výskytu 
vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů šetrnými zásahy a cíleným 

managementem (např. ponecháním jednotlivých souší a zlomů vhodných druhů 
dřevin, zachováním lesních světlin, průseků a okrajů cest jedním z cílů ochrany 
této přírodní rezervace) viz návrh Plánu péče o přírodní rezervaci Psí kuchyně na 

období 2015 – 2025, který pro krajský úřad zpracoval v roce 2014 spolek 
Centrum ochrany přírody, Náměstí 50, 538 25 Nasavrky, IČ 26580268. Návrh 

plánu péče předpokládá za určitých podmínek, že management lesních porostů 
může znamenat škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů. 

Ochrana těchto druhů má však vyšší prioritu a management lesů je nutné 
ochraně druhů přizpůsobit. 
 

Spolkem zmíněný zoologický průzkum s vyhodnocením předpokládaných zásahů 
na zjištěné zvláště chráněné druhy z roku 2014, resp. jeho autoři Ing. Jiří 

Pokorný a David Hauck považují za nutné, v zájmu ochrany zdobence zelenavého 
(v uvedeném roce nebyl na lokalitě zaznamenán), zachovat starší bukové 
porosty a porosty s přirozenou dřevinou skladbou. Dále je dle jejich názoru nutné 

ponechávat veškeré stromy s dutinami a odumřelé dřevo do rozpadu. Dále je 
nutné zachovávat a rozšiřovat otevřené plochy s kvetoucími rostlinami v lesních 

porostech.   
 

 

Ministerstvo považuje způsob projednání těžebních zásahů v dané lokalitě ze 
strany krajského úřadu za nezákonný, neboť při něm bylo porušeno několik 

povinností, které mu jsou zákonem uloženy. I když byly plánované těžby na 
území evropsky významné lokality správně posouzeny jako záměr, který může 
ovlivnit stav předmětů ochrany této lokality (§ 45h zákona), zvolený způsob 

vyřízení příslušné žádosti tj. její vypořádání bez řádného odůvodnění nelze 
tolerovat. Dle § 45i zákona měl krajský úřad vydat odůvodněné stanovisko.  

 
Porušení zákona se krajský úřad dopustil rovněž nenaplněním práva spolku být 
předem informován o zamýšlených těžbách. Těžby v lesích, které jsou navíc 

součástí evropsky významné lokality, lze zajisté hodnotit jako „zásahy, při nichž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody“ ve smyslu § 70 odst. 2 zákona. 

Krajským úřadem zvolený postup tj. povolení těžeb v rámci terénního šetření, o 
kterém spolek nebyl informován, a tudíž se k němu nemohl vyjádřit, je tak nutno 
hodnotit jako nezákonný, v jehož důsledku navíc došlo k neúplnému posouzení 

vlastních těžeb (nebyl vyhodnocen vliv záměru na zvláště chráněné druhy).  
 

Ministerstvo souhlasí s názorem spolku, že krajským úřadem uváděné údaje 
v „protokolu z terénního šetření“ jsou neúplné a částečně dokonce nepravdivé. 
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Především s ohledem na neprofesionální postup AOPK, která nejen že 

v adekvátním čase nereagovala na žádost krajského úřadu o vyjádření 
k předmětným těžbám, ale nepovažovala ani za nutné si ověřit před konáním 

vlastního šetření jí shromážděné údaje o výskytu zvláště chráněných druhů na 
lokalitě, a přesto příslušné těžby odsouhlasila. 
 

Nepravdivost údajů v příslušném protokolu souvisí s tvrzením krajského úřadu, 
že v porostu 954 C 9 budou těženy stromy nevhodné k reprodukci z hlediska 

účelu stávající genové základny buku. Jak ministerstvo zjistilo, v tomto porostu 
není genová základna vymezena. 
 

Ministerstvo si ověřilo, že pro území EVL Psí kuchyně je dostatek odborných 
podkladů dokládajících výskyt zvláště chráněných druhů, včetně stabilní populace 

druhu zdobenec zelenavý na území stávající přírodní rezervace. Na základě 
těchto údajů je zjevné, že tento a ostatní druhy se mohou vyskytnout téměř 
v kterékoli části nově navrhované přírodní rezervace, pokud jim to přírodní 

podmínky biotopu dovolí. S ohledem na zpracovaný návrh Plánu péče o přírodní 
rezervaci Psí kuchyně (ochrana zvláště chráněných druhů má mít vyšší prioritu 

než management lesů) považuje ministerstvo za vhodné doplnit zvláště chráněné 
druhy mezi předměty ochrany navrhované přírodní rezervace. 

 
Při hodnocení provedené těžby v porostní skupině 954 C 9 z hlediska možného 
škodlivého zásahu do biotopu zdobence zelenavého dospělo ministerstvo 

k závěru, že se nejednalo o nijak významný zásah, neboť se jednalo o plochu 
v oblasti, kde se stabilní populace tohoto druhu pravděpodobně doposud 

nevyskytuje (viz. návrh plánu péče).  
 
 

Ing. Libor Hejduk 
ředitel odboru výkonu státní správy VI  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Na vědomí:  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, Jiráskova 1665, 530 02 

Pardubice 
ČIŽP, OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 
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