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Podání podnětu ve věci nedovoleného způsobu hospodaření v PR Maštale 

 

V souladu s § 37 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) podáváme podnět k prošetření zásahů do lesních 

porostů v přírodní rezervaci Maštale s ohledem na ustanovení § 34, § 49 a § 50 zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění.  

Předmětem podnětu jsou následující lesní porosty a pozemky v oblasti Tomšovy rokle v PR Maštale: 

I. 349Bd11 (částečně možná i 349Bd9), p.p.č. 197/1 v k.ú. Bor u Skutče (Veverková Jitka, Skuteč) 

II. 349Be14, p.p.č. 199 v k.ú. Bor u Skutče (Tesáková Marie, Pardubice) 

III. 349Bk8 (částečně asi i 349Bk15), p.p.č. 216/1 a p.p.č. 216/2 (Roško Jiří, Morašice) 
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Ad I. 

Na pozemku paní Veverkové proběhla první nelegální těžba dřeva na podzim 2020. ČIŽP šetření na základě 

našeho podnětu uzavřela konstatováním, že šlo o nahodilou těžbu kůrovcových smrků, kterou majitelka 

provedla v dobré víře a snaze zabránit dalšímu šíření kůrovců s tím, že o nutnosti výjimky dle § 43 nevěděla. 

K našemu zklamání inspekce nevzala v potaz, že káceny byly také další druhy dřevin (podle pařezů na námi 

přiložených fotografiích se jednalo nejméně o 1 listnatý strom a 1 borovici), tedy také o těžbu úmyslnou 

(obnovní). Navíc nebylo prokázáno ani prokazováno, zda těžené smrky byly tzv. „aktivními“ kůrovcovými 

stromy, ze kterých se mohl lýkožrout šířit do dalších porostů, nebo zda se jednalo o suché, sterilní stromy. 

Dne 14. 10. 2021 inspekce udělila majitelce blokovou pokutu ve výši 500,- Kč za porušení ust. § 34, odst. 1, 

písm. a) ZOPK. Jak se nyní ukazuje, výše pokuty nebyla dostatečně motivační. 

Dne 8. 9. 2021 zveřejnil Krajský úřad Pardubického kraje (KUPK) na webových stránkách Pardubického 

kraje oznámení zamýšleného zásahu č. „035/2021 PR Maštale - NT smrk“ ve znění: „Paní Marie Veverková 

oznamuje záměr na provedení nahodilé těžby 6 vývratů a 8 kůrovcem napadených smrků v porostní skupině 

349Bd11 na pozemku p. č. 197/1 v k. ú. Bor u Skutče v přírodní rezervaci Maštale.“ 

Téhož dne (8. 9.) zaslal člen spolku „Rybák“ Mgr. Filip Jetmar e-mail paní Ing. Hidalgové (KUPK), kde píše: 

„Z oznámení není jasné, zda se i v případě vývratů jedná o SM. V místě byla loni (?) provedena nepovolená 

úmyslná těžba – podávali jsme podnět na ČIŽP, výsledek šetření ovšem neznáme. Vývraty a napadení 

kůrovcem považuji za důsledek vzniku holiny. Obecně bych s NT v tomto místě asi souhlasil, ale je potřeba 

ověřit, že se jedná o aktivní a nikoli již suché kůrovcové stromy, a je třeba zajistit ponechání dostatečného 

podílu dřeva k zetlení.“ 

Dne 8. 10. 2021 vydal KUPK předběžnou informaci v souladu s § 139 správního řádu, jejímž předmětem 

byla „nahodilá těžba 8 smrkových a 6 bukových vývratů v porostní skupině 349Bd11“. V ní KUPK sděluje, že 

za předpokladu dodržení stanovených podmínek „nepovažuje OOP tuto těžbu za intenzívní technologii“. 

V podmínce č. 1 pak KUPK stanovil povinnost ponechání jednoho bukového vývratu k zetlení. Souhlasil tedy 

se zpracováním a vyklizením 8 ks SM a 5 ks BK. 

Tím se však KUPK dopustil jednání v rozporu se zákonem, neboť podle sdělení MŽP zaslaného dne 20. 5. 

2020 přímo Krajskému úřadu Pardubického kraje se v případě jakékoli těžby dřeva v přírodní rezervaci jedná 

o intenzívní technologii. Majitelka lesa tak mohla přistoupit k těžbě v dobré víře v legalitu zásahu jsouc 

uvedena krajským úřadem v omyl. Připravujeme stížnost na postup KUPK, nicméně jsme přesvědčeni, že 

také paní Veverková se dopustila dalšího, a to vědomého, přestoupení zákona (viz dále). 

Dne 16. 12. 2021 zaslal Mgr. Filip Jetmar další e-mail paní Ing. Hidalgové (KUPK): „Bukové vývraty jsou 

dosud nezpracované, ležící smrkové kmeny jsou nahnilé a začínají na nich růst houby. Trvám na tom, aby 

veškeré toto dřevo zůstalo na místě k zetlení, bez dalšího zásahu. Pokud KrÚ sdělil majitelce, že buky a 

smrky lze vyklidit, šlo o chybný postup v rozporu se ZOPK. Bez výjimky dle § 43 nelze takové dříví 

zpracovávat. V tomto případě je to poměrně zásadní a prosím, abyste majitelku informovala.“ Nemáme 

žádné informace o tom, že by KUPK jakkoli dále s majitelkou lesa jednal. Každopádně ještě 12. 2. 2022 byly 

vývraty a v sousedství stojící souše nezpracované (viz fotografie). 

Dne 4. 4. 2022 byla zjištěna realizace nahodilé těžby s vyklizením kmenů. Odřezáno a vyklizeno bylo celkem 

12 ks BK, 1 ks BR, blíže neurčený počet SM a pravděpodobně 1 slabší JD. Zásahem došlo podle našeho 

přesvědčení k nedovolenému použití intenzívní technologie, včetně porušení podmínek stanovených KUPK 

v předběžné informaci z 8. 10. 2021, kde KUPK souhlasil se zpracováním pouze 8 SM a 5 BK a upozornil na 

nezákonnost odstraňování mrtvého dřeva – starších padlých kmenů, sterilních zlomců a souší. Domníváme 

se, že část z 8 řešených SM se za několik měsíců, kdy na lokalitě ležely, stala „staršími padlými kmeny a 

soušemi“, které KUPK nepřipouští vyklízet. Jak je částečně vidět na fotografiích, tyto kmeny již byly nahnilé 

(porostlé houbami), přesto byly vytěženy. Kromě ležících SM souší byly těženy také dosud zelené 

stromy, z nichž některé byly pravděpodobně napadeny kůrovcem a jiné polovyvrácené, a dále stojící, avšak 

již sterilní kůrovcové souše. 
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Ad II. 

Vytěžen byl blíže nezjištěný počet SM, a to pravděpodobně jak zdravých (viz fotografie), tak napadených 

kůrovcem. Některé byly nakloněné (polovyvrácené), ve velkém množství případů se již jednalo o sterilní 

souše s opadanou kůrou, které nepředstavují nebezpečí z hlediska šíření kůrovců. Nemáme informaci o 

tom, že by těžba byla oznámena orgánu ochrany přírody, natož že by byla povolena. Jedná se přitom o 

minimálně vyšší desítky stromů a o poměrně rozsáhlou plochu zasahující až k hraně skalnaté rokle 

s potůčkem, čímž pravděpodobně již došlo k nedovolenému, negativnímu zásahu do biotopu silně 

ohroženého druhu kapradiny (kapradina Braunova), jejíž výskyt je spolu s dalšími ZCHD rostlin a 

živočichů uveden v Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR. V rámci šetření podnětu žádáme také 

odborné posouzení vlivu zásahu na biotop ZCHD.  

 

Ad III. 

V době kontroly dne 4. 4. 2022 probíhala těžba dřeva (SM souší?) také v lesním porostu pana Roška, a to 

na obou stranách silnice. Ani v tomto případě nám není známo, že by těžba byla oznámena, natož 

povolena. Největší riziko spatřujeme opět v negativním ovlivnění biotopu silně ohrožené kapradiny 

Braunovy (část pod silnicí), a to jednak osluněním lokality, jednak přímo pokácením kmenů a jejich 

manipulací, čímž může dojít k přímému poškození jednotlivých rostlin. Vzhledem k tomu, že v současné 

době se již jedná o nejméně 1 až 2 roky staré smrkové souše, tedy s oloupanou kůrou a z hlediska vývoje 

kůrovců zcela sterilní, naopak obsazené následnými vývojovými stadii členovců či hub, je vyklízení takového 

dřeva nepřijatelné. Připustit lze pouze pokácení nebezpečných stromů (s ponecháním dřevní hmoty na 

lokalitě k zetlení), u kterých hrozí nebezpečí pádu na silnici. Žádáme, aby ČIŽP bezprostředním zásahem 

zabránila vyklízení dřevní hmoty z této části rezervace a kácení dalších souší, kromě rizikových kusů. 

 

    

S pozdravem 

 

 

        Mgr. Jiří Mach 

       předseda ZO ČSOP Rybák Svitavy 

 

 

 

Přílohy: 

Veverkovi_NT_21_pre_info.pdf 

035 (Veverkova)_maštale – Seznam Email_1.pdf 

035 (Veverkova)_maštale – Seznam Email_2.pdf 

PR_Mastale_Veverkova_16.12.2021.zip1 

PR_Mastale_Veverkova_12.2.2022.zip1 

PR_Mastale_Tomsova_rokle_4.4.2022.zip1 

 

Na vědomí: 

Krajský úřad Pardubického kraje 

 
1 Viz odkaz: https://www.uschovna.cz/zasilka/WXYFXND5J6NE7WEC-D7L/ 

https://www.uschovna.cz/zasilka/WXYFXND5J6NE7WEC-D7L/

