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Stížnost proti postupu ČIŽP
V souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) podáváme stížnost proti
postupu České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové při šetření
zásahu do biotopu zvláště chráněné, kriticky ohrožené rostliny ploštičníku evropského v EVL
Hřebečovský hřbet. Kontrola byla zahájena dne 8. 10. 2015 na základě podnětu Pavla Lustyka
z 1. 10. 2015.
S odvoláním na zákon č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád) požadujeme došetření věci a opravu
nesprávností podle § 21 zákona. Vzhledem k závažnosti věcných nesprávností v průběhu šetření a
především sepisování protokolu o kontrole dále žádáme, aby výkon kontroly převzal nadřízený správní
orgán (§ 24 zákona).
O vyřízení stížnosti v zákonné lhůtě chceme být informováni (§ 175, odstavec 5 správního řádu).
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Dů v od y s t ížn os ti :
Dne 11. 2. 2016 byla Českou inspekcí životního prostření kontrola uzavřena a byl sepsán protokol o
kontrole. Závěr kontrolního zjištění přetiskujeme:

Za nejzávažnější chybu považujeme konstatování inspekce, že nedošlo k porušení zákona – viz žlutě
zvýrazněný text v závěru kontrolního zjištění – a to proto, že:
• Zákon o ochraně přírody a krajiny ani zákon o lesích (a ani žádný jiný zákon) neumožňuje
zasahovat do biotopu zvláště chráněného druhu v kategorii kriticky ohrožený bez udělení
výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., a to ani z důvodu „řešení kalamity“. Pokud (by)
nastaly změny v biotopu po pádu stromů v důsledku působení větru, sněhu apod., jednalo (by) se
o přirozenou a na kuestě běžnou disturbanci porostů (viz dále). Přírodní živly se neřídí výše
uvedenými zákony, ale pouze zákony přírodními. Naproti tomu státní podnik Lesy ČR je povinen
respektovat zákony České republiky a pro zpracování polomů a úmyslnou mýtní těžbu na lokalitě
s výskytem kriticky ohroženého druhu rostliny potřeboval příslušnou výjimku. Zpracováním polomů
byla negativně ovlivněna dynamika suťového lesa – vznik vývratů je přírodní proces, který je
součástí přirozeného vývoje ekosystému a během kterého se na nejprudším, suťovém svahu
kuetsy obnovuje tzv. cyklické bezlesí. Význam tohoto fenoménu pro populaci ploštičníku
evropského v EVL je zásadní, je však třeba padlou dřevní hmotu ponechávat na místě (jejím
odstraněním se zhorší stanovištní podmínky, zejména vlhkostní poměry a koloběh živin).
• Na předmětné lokalitě žádná kalamita nevznikla a změny v biotopu ploštičníku nenastaly
v důsledku řešení kalamity, nýbrž v důsledku úmyslné mýtní těžby. ČIŽP nekriticky
přebrala nepravdivá a manipulativní tvrzení lesního správce, čímž se pravděpodobně
dopustila porušení § 3 správního řádu (nebyl zjištěn skutečný stav věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti).
Není nám známo, že by jakákoli zákonná norma definovala, co je „kalamita“. Obecně se za „lesní
kalamitu“ označuje plošné poškození lesních porostů. Avšak v místě dnešní mýtiny v lesním dílci
225 B bylo v letech 2013 a 2014 vyvráceno nanejvýš 20 stromů na ploše několika arů. Tyto
skutečnosti lze ověřit přímo v terénu nebo z tabulky provedených těžeb, která byla přiložena
k protokolu o kontrole. V žádném případě se nejedná o kalamitní stav.
Protokol o kontrole ze dne 11. 2. 2016 obsahuje i níže přetištěné sdělení lesního správce a
tabulku provedených těžeb (doplnili jsme barevné zvýraznění):
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Z tabulky a mapy předložené lesním správcem je zřejmé, že téměř veškerá těžba proběhla
v červenci 2013, a to jako úmyslná mýtní těžba (dolní a střední část) a částečně jako nahodilá
těžba (bukové vývraty v horní části). Není vůbec jasné, proč bylo v roce 2013 kvůli bezpečnému
vyklizení 24 m3 vyvrácených buků nutné vytěžit další stovky m3 dřevní hmoty (112,3 m3 v porostní
skupině 225 B 13b a další v porostní skupině 225 B 9a) a vytvořit „paseku dnešního rozsahu“, tj.
paseku pravidelného, obdélníkového tvaru. Zdůvodnění Ing. Korába považujeme za nevěrohodné.
Další nejasnosti spatřujeme v tom, že podle tabulky těžeb předložené lesním správcem měly být
buky těženy pouze nahodilou těžbou (na okraji tabulky uvedená zkratka NT), pouze v roce 2014
byla po projednání s orgánem ochrany přírody dohodnuta také těžba 2 stojících buků. Avšak
v horní části paseky (nad lokalitou s ploštičníky, 225 B 13a) je několik bukových pařezů, které
nejeví známky toho, že by někdy byly vyvráceny z kořenů.
Zásah v roce 2013 pravděpodobně nebyl projednán s orgánem ochrany přírody (alespoň o tom
nemáme k dispozici žádný zápis), v roce 2014 bylo s orgánem ochrany přírody projednáno
odtěžení 10 vyvrácených stromů a 7 stojících stromů, dle Ing. Korába (viz výše) to mělo být
v porostní skupině 225 B 13a „v bezprostřední blízkosti lokality s výskytem ploštičníku
evropského“. Přesto v zápise z terénního šetření z 20. 6. 2014 není případný vliv na tento kriticky
ohrožený druh rostliny vůbec řešen.
Vývraty dřevin (z větší části zpracované nahodilou těžbou) jsou lokalizovány v horní části svahu
v porostních skupinách 225 B 13a a částečně i 225 B 13b, ovšem v jihozápadní části dnešní
mýtiny (viz níže zákres do leteckého snímku lokality a fotografie pořízená ze zpevněné cesty pod
pasekou). V severozápadní části mýtiny, tj. v těsné blízkosti populace ploštičníku evropského, se
žádné vývraty ani jejich zbytky nevyskytují (s výjimkou jednoho starého vývratu smrku) – jednalo
se proto o úmyslnou mýtní těžbu s přímým vlivem na biotop kriticky ohroženého ploštičníku
evropského. K takovéto těžbě nebyl důvod.
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Odborný posudek AOPK ČR, RP Východní Čechy ze dne 15. 12. 2015, vypracovaný na žádost
ČIŽP, konstatuje negativní vliv realizace zásahu na neúspěšné odplození dvou jedinců
ploštičníku v roce 2015 a dále, že realizací zásahu došlo k nežádoucím změnám v biotopu
ploštičníku evropského a k nežádoucímu ovlivnění stability podmínek pro ploštičník
evropský.
O negativním vlivu (škodlivém efektu) realizovaného těžebního zásahu se v posudku píše
opakovaně na několika místech (viz žlutě zvýrazněný text v kopii posudku, kterou ke stížnosti
přikládáme), přičemž je také popsáno, v čem negativní vliv spočívá. Z posudku je tedy zřejmé, že
došlo k nedovolenému zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu ve smyslu ustanovení § 49
zákona č. 114/1992 Sb. a § 15, odst. 1 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., podle kterého: „Základem
ochrany zvláště chráněných rostlin je komplexní ochrana jejich stanovišť a bezprostředního okolí.
Bezprostředním okolím rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří základní podmínky pro její
existenci a do něhož nelze zasahovat, aniž by rostlina na tento zásah nereagovala.“
ČIŽP do protokolu o kontrole účelově převzala pouze ty pasáže odborného posudku, které se
zmiňují o možném krátkodobém pozitivním efektu zásahu na populaci ploštičníku nebo které
škodlivý vliv na jedince ploštičníku relativizují, naopak části posudku o negativním vlivu ignorovala.
Přitom i v protokolu se píše o náhradních opatřeních k minimalizaci škodlivého efektu. Ačkoli tedy
ČIŽP v protokolu o kontrole deklaruje, že vyhodnocení možné škodlivosti zásahu do biotopu
ploštičníku evropského učiní na základě odborného posudku, v závěru kontrolního šetření tento
posudek plně nezohlednila.
K úvahám o vlivu skokové změny podmínek na populaci ploštičníku evropského doplňujeme, že
v posudku zmiňovaný pozitivní efekt není jednoznačný. V místech, kde již před těžbou existovala
malá světlina, se dnes vyskytuje největší skupina rostlin, které dobře fruktifikovaly už před
realizací zásahu. Bez tzv. „tvrdých dat“ o míře fruktifikace a jejich srovnání nelze tvrdit, že došlo
ke zvýšené tvorbě semen a „kompenzaci“ negativního efektu doplněním semenné banky.
K učinění takového závěru by bylo nutné znát a porovnávat také data např. o vitalitě a klíčivosti
semen, stejně jako o dalších aspektech semenné banky tohoto druhu. U populací ploštičníku v ČR
navíc nejsou reprodukční strategie a zejména generativní rozmnožování dostatečně
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prozkoumané. Je pravděpodobné, že ploštičník se množí převážně vegetativně pomocí oddenků
(nálezy semenáčků z lokality nám nejsou známy). To význam semenné banky z hlediska stability
populace zásadně snižuje.
Považujeme za profesní selhání, že ČIŽP při provádění kontrolního šetření nevyslechla všechny
dotčené osoby a neověřila si informace poskytnuté pracovníky Lesů ČR, s. p. Zatímco se zástupci
Lesů ČR, s. p. a krajského úřadu se inspekce sešla na lokalitě dvakrát, znalci lokality (např. z místních
spolků ochránců přírody) a především pak autor podnětu nebyli vůbec kontaktováni. Domníváme se,
že ČIŽP tím mohla porušit ustanovení § 7 správního řádu o rovném postavení dotčených osob a
nestranném postupu správního orgánu.
Přestože hodnocení vlivu zásahu na vývoj ploštičníku evropského a na jeho biotop je odbornou
záležitostí, na lokalitu nebyl v rámci kontroly přizván žádný botanik (mezi zástupci LČR, s. p., KrÚ Pk
ani ČIŽP, kteří se v šetření angažovali, nejsou žádní odborníci na botaniku). Snad proto se také ČIŽP
dopustila několika pochybení, když například na lokalitě nenašla obě lodyhy se zaschlými květenstvími
nebo když v Protokolu o provedení kontrolních úkonů uvádí, že „na tomto jedinci … byl patrný květní
stvol se semeny“, přitom na detailní fotografii květenství v tomto protokolu jsou patrná zaschlá
poupata, která určitě semena neobsahovala. Přestože k věci existují vyjádření tří profesionálních
botaniků, jejich odborné názory ČIŽP nevzala v potaz:
Mgr. Jan Horník, Ph.D. – AOPK ČR, RP Východní Čechy, PřF JČU, spoluautor odborného posudku
Předmětnou lokalitu osobně zná, pro EVL zpracovává Souhrny doporučených opatření. Předčasné
zaschnutí květenství dvou jedinců ploštičníku v roce 2015 bylo dle posudku způsobeno více faktory,
přičemž vliv těžebního zásahu je vysoce pravděpodobný. Zároveň došlo k nežádoucím změnám
v biotopu, které posudek považuje za zásadní negativní vliv (i když se výrazněji nemusí projevit
okamžitě, ale až v dlouhodobém pohledu).
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. – Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Na základě žádosti ZO ČSOP Rybák Svitavy zpracoval odborné posouzení vlivu těžebního zásahu
(viz příloha stížnosti), v němž zasychání dvou rostlin ploštičníku přičítá negativnímu vlivu rozsáhlé
paseky v kombinaci se suchým rokem 2015. ČIŽP toto posouzení v protokolu o kontrole vůbec
nezmiňuje, i když bylo inspekci poskytnuto.
Ing. Pavel Lustyk – AOPK ČR, metodický garant mapování biotopů soustavy Natura 2000
Zabývá se mj. sledováním všech populací ploštičníku evropského v ČR. Zásah do biotopu tohoto
druhu v EVL Hřebečovský hřbet vyhodnotil jako škodlivý, s negativním vlivem na vývoj dvou jedinců
ploštičníku, a jako porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Z á věr :
S ohledem na výše uvedené se domníváme, že realizací těžebního zásahu na lokalitě ploštičníku
evropského v EVL Hřebečovský hřbet (225 B) došlo k negativnímu ovlivnění vývoje zvláště
chráněného druhu a škodlivému zásahu do jeho biotopu. Požadujeme tedy opravit závěr kontrolního
šetření v tom smyslu, že zásahem došlo k porušení § 49 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ve Svitavách dne 15. 3. 2016

Mgr. Jiří Mach
předseda ZO ČSOP Rybák Svitavy
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Přílohy:
• Kopie posudku AOPK ČR, RP VČ (posudek_AOPK_Hřebeč_se_zvyraznenim.pdf)
• Posouzení Mgr. J. Rolečka, Ph.D. (Posudek_Cimicifuga_Roleček_listopad2015.pdf)
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