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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ SR/0012/US/2021-5

VYŘIZUJE TOMÁŠKOVÁ

PRAHA 23. DUBNA 2021

V EŘEJNÁ V YHLÁŠKA
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Sekce ochrany přírody a krajiny, Odbor zvláštní ochrany
přírody (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e)
ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále
jen „zákon“) na základě žádosti AOPK ČR, Sekce ochrany přírody a krajiny, Odboru monitoringu,
zastoupeného Mgr. et Mgr. Karlem Chobotem, PhD. (dále jen „žadatel“) ze dne 29. ledna 2021 a
provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále
jen „správní řád“) vydává toto

ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a d) zákona se AOPK ČR, Sekce ochrany přírody
a krajiny, Odboru monitoringu, zastoupeného Mgr. et Mgr. Karlem Chobotem, PhD. (dále jen
„žadatel“)
povoluje

výjimka

ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida (Lynx lynx),
vlka obecného (Canis lupus), medvěda hnědého (Ursus arctos) a kočky divoké (Felis silvestris)
uvedených v § 50 odst. 2 zákona, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje,
zejména je chytat, rušit a držet (míněno přechodně/dočasně po dobu nasazení obojku a zjištění dat
či odebrání materiálu pro výzkum těchto čtyř druhů prostřednictvím telemetrie.
za těchto podmínek:
1. Výjimka se vztahuje na maximálně pět jedinců rysa ostrovida, pět jedinců vlka obecného, jednoho
jedince medvěda hnědého a jednu kočku divokou ročně.
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2. Výjimka pro odchyt vlka obecného se povoluje pro území CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Jeseníky,
Orlické hory, NPR Králický Sněžník, NPR Čantoria.
3. Výjimka pro odchyt rysa ostrovida se povoluje pro území CHKO Bílé Karpaty, NPR Králický
Sněžník, NPR Čantoria.
4. Výjimka pro odchyt medvěda hnědého se povoluje pro území CHKO Bílé Karpaty, NPR Čantoria.
5. Výjimka pro odchyt kočky divoké se povoluje pro území CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, NPR
Čantoria.
6. Odchyt je možné provádět pomocí živolovného sklopce nebo certifikované nášlapné pasti a to
v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.
7. Chycené zvíře bude uspávat veterinář a manipulovat s ním budou pouze pracovníci žadatele či
pracovníci jeho smluvního dodavatele prací s osvědčením k práci s pokusnými zvířaty dle zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění.
8. Odchyt a umístění odchytových zařízení bude předem konzultován s místně příslušnou správou
CHKO a s uživateli honiteb.
9. Výjimka se vztahuje na pracovníky žadatele a osoby zasmluvněné žadatelem.
10. Výjimka se povoluje do 31. 12. 2026.

O D Ů V O D N Ě N Í:

Žadatel požádal dne 29. 1. 2021 Agenturu o povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů: rysa ostrovida, vlka obecného,
medvěda hnědého a kočku divokou, zejména je chytat, rušit a držet (míněno přechodně/dočasně
po dobu nasazení obojku a zjištění dat či odebrání materiálu). Pro nasazení obojku bude nutné
každého jedince odchytit (živolovný sklopec, certifikovaná nášlapná past) a následně po nezbytnou
dobu imobilizovat, přičemž touto činností bude docházet ke střetu se zákonnými zákazy
stanovenými v ust. § 50 odst. 2 ZOPK, konkr. k zákazu chytat, rušit a držet (za účelem odběru
materiálu). Chycené zvíře bude uspávat veterinář a manipulovat s ním budou pouze pracovníci
žadatele či pracovníci jeho smluvního dodavatele prací s osvědčením k práci s pokusnými zvířaty
dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. Zvířatům budou
odebrány biologické vzorky (krev, trus, ektoparaziti), za účelem genetické, virologické,
parazitologické a potravní analýzy. Po odebrání materiálu budou jedinci vypuštění zpět v místě
odchytu.
Zahájení správního řízení bylo oznámeno účastníkům řízení – všem obcím na území uvedených
CHKO, viz příloha č. 1 rozhodnutí.
Ve lhůtě stanovené ust. § 70 odst. 3 zákona se do řízení přihlásilo Hnutí Duha Olomouc a
Myslivecký spolek Kátlina - Huslenky.
Agentura vycházela při vydání rozhodnutí z těchto podkladů:
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1. žádost z 29. 1 2021 (č. j. 1722/SOPK/2021)
2. Program péče o vlka obecného z roku 2020
3. pracovní verze dokumentu přeshraniční strategie na ochranu rysa ostrovida v Česko-BavorskoRakouské oblasti (výstup česko-bavorského Interreg projektu 3Lynx)
Výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 50 zákona lze podle
ust. § 56 odst. 1 zákona udělit pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem
ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů, které jsou zároveň
předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit pouze za
předpokladu, že je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona, neexistuje jiné
uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu
z hlediska ochrany.
Cílem výzkumu je zjištění prostorové aktivity uvedených druhů, jejich rozptyl a potravní ekologie.
Telemetrické sledování umožní získat detailní informace o jejich ekologii, vyhodnotit funkčnost
preventivních opatření na ochranu stád hospodářských zvířat a identifikovat faktory, které by mohly
negativně ovlivnit populační trend a rozptyl jedinců. Získaná data budou zanesena do NDOP,
o výsledku výzkumu bude zpracována závěrečná zpráva.
Získání objektivních informací o pohybu a chování těchto zvláště chráněných druhů živočichů v
kulturní krajině České republiky je v zájmu ochrany přírody (v zájmu samotné ochrany těchto druhů)
a znalost dat, která mají být v rámci shora popsané činnosti postupně seznávána, je nezbytnou
součástí činnosti Agentury. Tyto informace nelze zjistit jinak než pomocí telemetrického sledování
a souvisejících činností (odběrů materiálu), tj. jiným srovnatelně hodnotným způsobem.
Agentura se také zabývala neexistencí jiného uspokojivého řešení. Agentura je přesvědčena o tom,
že činnosti jako GPS monitoring a odběr vzorků z předmětných druhů je nedílnou součástí efektivní
ochrany přírody v České republice, a že v současné době neexistuje jiné řešení, než které
předkládá žadatel. Významným přínosem tohoto záměru je navíc získání cenných informací
spojených s telemetrií zvířat, které bude možné využít pro efektivnější ochranu předmětných druhů
a řešení případných konfliktních situací, které mohou vznikat zejména při působení opakovaných
škod na hospodářských zvířatech.
Odchytem požadovaného počtu jedinců nedojde k ovlivnění dosažení či udržení příznivého stavu
druhů z hlediska jejich ochrany, neboť nebude docházet k usmrcování jedinců, resp. odchycení
jedinci budou vypouštěni zpět do volné přírody. Samotná Agentura je správcem dat o výskytu druhů
a tato data průběžně vyhodnocuje s ohledem na nejvyšší zájem na ochraně těchto druhů.
Agentura stanovila podmínky, za kterých je možné záměr realizovat.
Ad. 1 - Výjimka je povolována na 5 jedinců rysa ostrovida, 5 jedinců vlka obecného, jednoho
medvěda a jednu kočku divokou ročně. Tento počet je maximální a platí souhrnně pro všechna
území CHKO. Je v souladu s požadavky žadatele.
Ad. 2 - 5 – Podmínky definují seznam území, ve kterých je možno odchyt čtyř druhů provádět.
Seznam vychází z požadavku žadatele.
Ad. 6 - Pokud budou splněny podmínky pro odchyt, ten je možný provést do živolovného sklopce
(kočka divoká, rys ostrovid, medvěd hnědý) anebo pomocí certifikované nášlapné pasti (vlk
obecný). Při odchytu je rovněž třeba postupovat v souladu s dalšími právními předpisy, které tato
výjimka nenahrazuje (např. na úseku ochrany zvířat proti týrání a veterinárními předpisy apod).
Tato podmínka je zároveň v souladu s připomínkami účastníka řízení MS Kátlina – Huslenky.
Ad. 7 - Podmínka upravuje náležitosti odchytu, nezbytná je přítomnost veterináře tak, aby bylo
zajištěno, že se při uspávání a nasazování telemetrických obojků odchyceným jedincům nic
nestane. Vlastní odchyt bude technicky zajištěn tak, aby po odchytu jedince příslušní pracovníci
přijeli na místo co nejrychleji, aby byla minimalizována doba, po kterou bude zvíře stresováno.
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Ad. 8 – Podmínka konzultovat umístění odchytových zařízení s místně příslušnou správou CHKO
jednak zajistí včasné informování o plánovaném záměru a zároveň umožní zvolit nejvhodnější
místo pro odchyt ať už z pohledu odchytávaných jedinců, tak například aby docházelo k co
nejmenšímu rušení pohybem veřejnosti, apod. Stejně tak není možné odchyt provádět bez
spolupráce s uživateli honiteb. Zároveň se jedná o připomínku účastníka řízení – MS Kátlina –
Huslenky.
Ad. 9 - Výjimka se vztahuje na zaměstnance AOPK ČR a smluvně vázané partnery. Vzhledem
k tomu, že samotná AOPK ČR nedisponuje odchytovým zařízením a potřebným projektem pokusů
a vyškolenými zaměstnanci, předpokládá se, že vlastní odchyty zajistí ve spolupráci s vědeckými
institucemi. Za tímto účelem má uzavřeny smlouvy o spolupráci s vybranými akademickými
institucemi – Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Přírodovědecká fakulta UK,
Česká zemědělská univerzita, Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR. Pro realizaci
konkrétních projektů telemetrického sledování budou s příslušnými akademickými pracovišti
uzavřeny specifické realizační smlouvy.
Ad. 10 - časové omezení platnosti výjimky, v souladu s žádostí.
S ohledem na to že se záměr týká i EVL Beskydy Agentura povolovaný záměr posuzovala také dle
kritérií ust. § 45g zákona. Vzhledem k tomu, že povolovaná výjimka se týká pouze jedinců druhu,
který je předmětem ochrany této EVL, a nikoliv biotopu tohoto druhu či přírodních stanovišť, které
by byly předmětem ochrany této EVL, lze konstatovat, že povolovaný záměr nebude mít za
následek závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž
ochraně je EVL Beskydy určena. Pokud jde o podmínku ust. § 45g zákona, že nedojde k
soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena,
pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona, Agentura uvádí,
že i tato je splněna, a to z důvodu nenaplnění požadavku na „soustavnost“ a „dlouhodobost“
vyrušování jedinců druhu rys ostrovid (Lynx lynx) a vlk obecný (Canis lupus), kteří jsou předmětem
ochrany této EVL. Výše uvedené lze vztáhnout i na ostatní EVL na území ČR, jejichž předmětem
ochrany je rys ostrovid. V ostatních EVL nebude přímo probíhat odchyt, lze tedy konstatovat, že
povolovaný záměr nebude mít za následek závažné nebo nevratné poškozování přírodních
stanovišť a biotopů druhů, které jsou tam předmětem ochrany a zároveň nebude docházet k
soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena.
Agentura po zhodnocení všech podkladových materiálů došla k závěru, že jsou splněny zákonné
podmínky, za nichž lze shora specifikovanou výjimku ze zákazů pro druhy chráněné v zájmu
Evropských společenství – konkrétně jedince druhu rys ostrovid (Lynx lynx), vlk obecný (Canis
lupus), medvěd hnědý (Ursus arctos) a kočka divoká (Felis silvestris) – povolit, a proto rozhodla
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Při respektování podmínek uvedených ve výrokové
části rozhodnutí nedojde při monitoringu a manipulaci s chráněnými druhy ke škodlivému zásahu
do jejich přirozeného vývoje. Činnost bude přínosem pro účinnější ochranu šelem, přičemž získané
informace budou sloužit pro vědecké účely a monitoring jejich populací.

Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem ke zrušení rozhodnutí podle § 84 odst. 1
písm. c) zákona.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho
doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR,
Sekce ochrany přírody a krajiny, Odbor zvláštní ochrany přírody, Kaplanova 1931/1, Praha 11 –
Chodov, 148 00). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta
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pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode
dne jejího uložení.

Mgr. David Lacina
ŘEDITEL ODBORU ZVLÁŠTNÍ OCHRANY PŘÍRODY

Vyvěšeno dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup) 26. 4. 2021
Sejmuto dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup) 11. 5. 2021

Agentura tímto žádá v souladu s ust. § 144 odst. 6 ve spojení s § 25 odst. 3 správního řádu obecní
úřady obcí, jejichž správních obvodů se toto řízení týká, o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15
dnů na svých úředních deskách.

Rozdělovník:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- AOPK ČR, Sekce ochrany přírody a krajiny, Odboru monitoringu
Spolky dle § 70 odst. 2 zákona (doručováno veřejnou vyhláškou):
- Hnutí Duha Olomouc
- Myslivecký spolek Kátlina - Huslenky
Účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu:
Obce na území dotčených CHKO (seznam viz příloha č. 1)
Přílohy:
- seznam obcí na území dotčených CHKO
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