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Krajský úřad Jihomoravského kraje 
odbor životního prostředí 

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
 
 
 

č. j.: Sp. zn.: Vyřizuje/linka Brno  
JMK 165016/2016   S – JMK 142520/2016 OŽP/Kuč Kučera/541654120 08.11.2016 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, 
jako orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. h), j) a odst. 5 písm. h) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a 
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád), rozhodl v řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště 
chráněných  druhů  živočichů stanovených § 50 zákona, výjimky ze základních ochranných podmínek 
v přírodních rezervacích podle § 34 zákona a souhlasu k činnostem stanoveným podle § 44 odst. 3 
zákona, o něž požádala Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/16654, 613 00 Brno, IČ 
62156489 (dále jen žadatel) pro účely výzkumu biologie a ekologie bobra evropského, 

 
t a k t o : 

I. 

Podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona a příslušných ustanovení správního řádu se 
žadateli 

p o v o l u j í 

škodlivé zásahy do přirozeného vývoje spočívající v rušení blíže neurčeného počtu jedinců bobra 
evropského (Castor fiber), který je kriticky ohroženým druhem a předmětem ochrany podle práva 
Evropských společenství. Povolovaná činnost zahrnuje monitoring bobra evropského na jeho 
přirozených stanovištích, sběr a zpracování bobřích výkalů, sběr a zpracování nalezených těl 
uhynulých bobrů nebo bobrů získaných zákonným způsobem z volné přírody a zkoušení opatření na 
ochranu dřevin proti poškozování bobry. 

Účelem výjimky je výzkum biologie a ekologie bobra evropského zaměřený na zpřesnění metod pro 
odhad početnosti, rozšíření znalostí o teritoriálním chování bobrů v závislosti na typu prostředí, 
potravní chování bobra a jeho důsledky pro lesní hospodářství, možnosti omezení škod způsobených 
bobrem a hodnocení zdravotního stavu bobrů na předmětných lokalitách.  

Ke zjišťování početnosti, populační struktury a aktivity budou používána především automatická 
záznamová zařízení, např. fotopasti. V omezené míře budou použity termokamery se záznamovým 
zařízením, které jsou obsluhovány ručně.  

Pro ochranu ohrožených porostů budou zkoušena mechanická, chemická a biologická opatření. 
Mechanická opatření spočívají v použití pružných obalů s inertním materiálem na přírodní bázi 
umístěných kolem bází kmenů, chemická opatření zahrnují testování repelentních přípravků a 
biologická opatření jsou založena na nabídce alternativních dřevin k ohryzu.  
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Výzkum bude probíhat v komplexu lužního lesa vymezeného dálnicí D2, státní hranicí a městem 
Hodonín, kadávery bobrů budou odebírány na území celého Jihomoravského kraje. Ochranná 
opatření proti poškozování dřevin budou každoročně testována na ploše o celkové výměře do 0,5 ha. 

Osobou odpovědnou za vedení výzkumu je Doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D., Jezerská 509, 664 07 Pozořice.  

Na výzkumu se dále budou podílet tyto osoby: 

- Mgr. Ondřej Mikulka, Luká 89, 78324 
- Ing. Jakub Drimaj, Zahradní 37, 787 01 Šumperk 
- Ing. Radim Plhal, Ph.D., Lhota 78, 682 01 Vyškov 
- Petr Dvořák, Vilová 620, 691 42 Valtice 

 

 II. 

Na základě ustanovení § 43 odst. 3 zákona a příslušných ustanovení správního řádu se 

p o v o l u j e   v ý j i m k a 

ze základních ochranných podmínek v přírodních rezervacích podle § 34 odst. 1 písm. e) zákona a  

 v y d á v á   s o u h l a s  

k činnostem stanoveným na základě § 44 odst. 3 zákona bližšími ochrannými podmínkami zvláště 
chráněných území, a to 

- podle čl. 3 písm. b) vyhlášky Okresního úřadu v Břeclavi ze dne 3. listopadu 1994, o zřízení 
přírodní rezervace Stibůrkovská jezera a jejího ochranného pásma, 

- podle odst. 4 výnosu Ministerstva školství a kultury, státní památkové správy, č. 18280/55-
A/6, ze dne 4. července 1956, o zřízení přírodní rezervace Skařiny, 

pro účely výzkumu specifikovaného ve výroku I. tohoto rozhodnutí na území přírodních rezervací 
Stibůrkovská jezera v k. ú. Tvrdonice a Skařiny v k. ú. Mikulčice. 

Výjimka a souhlas podle částí I. a II. tohoto rozhodnutí platí za těchto podmínek: 

1. Výzkum se povoluje na území lužního lesa vymezeném dálnicí D2, státní hranicí a městem 
Hodonín a nacházejícím se na katastrálních územích měst Hodonín a Lanžhot a obcí 
Tvrdonice, Týnec, Moravská Nová Ves a Mikulčice v okresech Hodonín a Břeclav. Výzkum se 
povoluje rovněž na území přírodních rezervací Skařiny a Stibůrkovská jezera. Pro sběr 
kadáverů platí výjimka pro totéž území a dále pro zbývající území Jihomoravského kraje mimo 
maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, chráněné krajinné oblasti a 
národní parky. 

2. Povolovanou činnost mohou provádět pouze osoby uvedené výše. Výjimka je nepřenosná na 
další osoby.  

3. V případě záznamových zařízení s ručním ovládáním používaných v období od 1. května do 
15. července a od 1. listopadu do 1. března nepřesáhne souvislá doba pozorování v jednom 
bobřím teritoriu 3 dny. 

4. Do přírodní rezervace Skařiny je zakázán vstup v době od 15. března do 15. srpna běžného 
roku. 

5. Celková plocha, na níž budou testována opatření proti ohryzu, nepřesáhne 0,5 ha za jednu 
sezónu. Pokud to použitá metodika umožní, nebude pokusná plocha v jednom bobřím 
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teritoriu v následujících sezónách zvětšována nad 0,5 ha, tzn. opatření budou každý rok 
testována v jiném bobřím teritoriu. 

6. Opatření k ochraně porostů proti ohryzu nebudou testována ve zvláště chráněných územích. 

7. V souladu s ustanovením § 56 odst. 6 zákona žadatel nahlásí každoročně po dobu platnosti 
výjimky odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje zásahy provedené 
na základě této výjimky, a to vždy do 31. prosince daného roku. 

8. Výjimka platí od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31. prosince 2021. 

Povolením výjimky nejsou dotčeny ochranné podmínky zvláště chráněných území s výjimkou výše 
uvedených, základní ochranné podmínky ostatních zvláště chráněných druhů ani ostatní ustanovení 
zákona. 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:  

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/16654, 613 00 Brno, IČ 62156489. 
  

 
Odůvodnění: 

Dne 19. září 2016 obdržel odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost o 
povolení výjimky ze základních podmínek ochrany stanovených § 50 zákona, kterou podala 
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/16654, 613 00 Brno. Výjimka je požadována pro účely 
výzkumu biologie a ekologie bobra evropského v prostoru lužního lesa vymezeného dálnicí D2, státní 
hranicí a městem Hodonín a pro odběr uhynulých bobrů na území Jihomoravského kraje. Výzkum má 
být zaměřen na zpřesnění metod pro odhad početnosti, rozšíření znalostí o teritoriálním chování 
bobrů v závislosti na typu prostředí, potravní chování bobra a jeho důsledky pro lesní hospodářství, 
možnosti omezení škod způsobených bobrem a hodnocení zdravotního stavu bobrů na předmětných 
lokalitách.  

Žadatel zdůvodňuje potřebnost výzkumu vzrůstající početností bobra evropského a ní souvisejícími 
ekonomickými dopady na lesní hospodářství. Zamýšlený výzkum má navazovat na výzkumnou činnost 
ČZU Praha s tím, že sleduje některé cíle, jimiž se ČZU nezabývá. Výzkum se rozsahem zadání zčásti 
překrývá s výzkumem ČZU, avšak má probíhat na jiných lokalitách a v některých případech mají být 
použity odlišné postupy a metody. Touto stručnou a blíže neuvedenou charakteristikou žadatel 
zdůvodňuje potřebu výzkumu, jakož i důvody, proč jej nelze nahradit výsledky předchozích či 
souběžně probíhajících výzkumů. 

Použitá metodika je v základních rysech popsána ve výroku rozhodnutí. K tomu žadatel uvádí, že 
monitoring bobrů pomocí záznamové techniky na jejich přirozených stanovištích má přispět k vývoji 
dosud netestovaných metod odhadu početnosti a také k vývoji nových metod ochrany porostů. 
Podpůrným zdrojem informací pro vypracování metody ochrany porostů mají být rovněž výsledky 
rozboru bobřího trusu. Sběr a výzkum kadáverů bobrů má poskytnout informace o složení potravy, 
kondici bobrů, jejich zdravotním stavu a genofondu. Mendelova univerzita plánuje podrobné 
zhodnocení zdravotního stavu bobrů a analýzu zdravotních rizik jejich populace, které zatím nebylo v 
ČR zpracováno. Testování ochranných prostředků k prevenci ohryzu dřevin bobry má směřovat k 
vývoji nových metod ochrany porostů. 

* * * 

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení o povolení 
výjimky podle § 56 zákona pro výše uvedený účel, o čemž byli uvědoměni všichni známí účastníci 
řízení. O zahájení řízení byla rovněž informována Českomoravská myslivecká jednota, z. s., 
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, která ve smyslu ustanovení odst. 2 § 70 zákona požádala o 
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podávání informací o zahajovaných řízeních podle tohoto zákona a u níž věcná specifikace žádosti 
odpovídá předmětu tohoto řízení. Tento spolek však o účast v řízení neprojevil zájem. 

Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem všech 
řízení vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na 
základě tohoto ustanovení mají postavení účastníka předmětného řízení města, městysy a obce 
Jihomoravského kraje s výjimkou obcí Rudice (BK), Ostrov u Macochy (BK), Klentnice (BV), Malá 
Vrbka (HO), Nová Lhota (HO), Radějov (HO) a Suchov (HO).  

V oznámení o zahájení řízení správní orgán informoval účastníky řízení o možnosti činit ve správním 
řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38  správního řádu, zejména pak o právu nahlížet do spisu, vyjádřit 
své stanovisko, seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy. K tomu správní orgán stanovil lhůtu do 20. října 2016 a uvedl, že pokud do konce této 
lhůty nezíská žádné další podklady, přistoupí k vydání rozhodnutí; v opačném případě měla být 
účastníkům řízení dána možnost se s nově pořízenými podklady seznámit a vyjádřit se k nim. Svého 
práva žádný z účastníků v průběhu řízení nevyužil, proto správní orgán přikročil bez dalšího k vydání 
rozhodnutí. 

* * * 

Pro povolení výjimky z druhové ochrany vydávané pro kterýkoli zvláště chráněný druh musí být 
splněna podmínka převahy daného veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody. V případě druhů 
chráněných evropskou legislativou pak musí být splněny také další podmínky stanovené § 56 odst. 1 
zákona, tzn. musí být dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona, musí být prokázána 
neexistence jiného uspokojivého řešení a povolovaná činnost nesmí ovlivnit dosažení či udržení 
příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Protože bobr evropský spadá pod legislativní ochranu EU, 
byla možnost povolení výjimky posuzována ve smyslu těchto podmínek. 

Ze žádosti je dostatečně zřejmé, že záměr žadatele naplňuje znaky aktivity specifikované v 
ustanovení § 56 odst. 2 písm. d) zákona, neboť jeho hlavním smyslem je výzkum biologie a ekologie 
bobra evropského spojený s jeho monitorováním a s odběry biologických vzorků. Významnou 
součástí výzkumu je rovněž prevence škod způsobených bobry na lesních porostech. Správní orgán 
rovněž zohledňuje obecně platný princip, podle nějž hlubší znalost biologie jednotlivých druhů 
poskytuje lepší výchozí podmínky pro jejich efektivní ochranu. Výstupy získané výzkumem lze tedy 
potenciálně využít i pro praktickou ochranu daného druhu, případně pro řešení střetů takové ochrany 
s dalšími veřejnými zájmy. 

Pro posouzení záměru je významná skutečnost, že výše popsané metody jsou při výzkumu volně 
žijících zvířat standardně používány (žadatel uvádí, že s monitoringem savců má dostatečné 
zkušenosti) a výzkum budou provádět osoby, které mají pro tuto činnost odborné předpoklady. 
Všechny zamýšlené metody výzkumu jsou nedestruktivní a nepočítají s odchytem, zraňováním či 
usmrcování bobrů. Jediným škodlivým prvkem výzkumu ve vztahu k bobrům je tedy rušení v jejich 
přirozeném prostředí a přirozených projevech, které je způsobeno pohybem jednotlivých osob v 
bobřím teritoriu. Správní orgán proto předpokládá, že negativní dopady výzkumu dosahují úrovně, 
která nepředstavuje pro lokální populace bobrů významné ohrožení. K omezení rušivého vlivu na 
bobry mají dále přispět i zmírňující podmínky obsažené v podmínkách č. 3 a 5, které byly formulovány 
na základě předchozí konzultace s AOPK ČR. Touto úvahou dospěl správní orgán k závěru, že zákonná 
podmínka převahy daného veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody, specifikovaná v ustanovení § 
56, odst. 1 zákona, je splněna. 

K podmínce zachování populace bobra evropského v příznivém stavu z hlediska ochrany lze odkázat 
na výše uvedené skutečnosti. Ve prospěch splnění této zákonné podmínky dále hovoří fakt, že na 
území, kde je výzkum plánován, je populace bobra evropského velmi početná a na řadě míst jsou již 
bobři nuceni osídlovat i niky, které nejsou z hlediska naplnění jejich biologických potřeb zcela 
optimální. Zejména na okresech Hodonín a Břeclav lze hovořit o plošném rozšíření bobra, což je 
zřejmé nejen z jeho pobytových známek nacházených od velkých toků a rybničních soustav až po 
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horní toky potoků a umělé kanály, ale i z rozsahu škod, které jsou zejména v lužních lesích kolem 
Moravy a Dyje zaznamenávány na velkých plochách a každoročně dosahují výše v řádu milionů Kč. 
Z dosavadní správní praxe řízení o náhradách škod i řízení o výjimkách z druhové ochrany bobra lze 
dovodit, že populace bobra evropského na předmětném území je početná a stabilní. Správní orgán 
proto nemá žádnou pochybnost o splnění podmínky zachování populace bobra evropského 
v příznivém stavu z hlediska ochrany. 

K otázce neexistence jiného uspokojivého řešení je třeba uvést, že sledování bobrů, jejich chování a 
prostorové aktivity je možné buď přímým pozorováním, které je fyzicky i časově nepoměrně 
náročnější a je spojeno s rušivými vlivy způsobenými přítomností člověka, nebo pomocí záznamové 
techniky, která shromažďuje či průběžně vysílá příslušná data. V případě automatických záznamových 
zařízení je rušení omezeno na návštěvy obsluhy při instalaci zařízení či sběru dat. Použití těchto 
zařízení lze tedy považovat za výzkumnou metodu, u níž rušivý moment nepřesahuje běžnou úroveň 
rušivých vlivů prostředí a k níž neexistuje šetrnější alternativa. Tuto metody výzkumu nelze 
plnohodnotně nahradit jiným způsobem sledování ani co do rozsahu získaných dat, i když přímý 
záznam pomocí ručně obsluhovaných termokamer je v omezené míře do výzkumu rovněž zahrnut. 
Z hlediska objemu získaných dat může být umístění kamery na vhodném místě efektivnější a 
z pohledu rušivého vlivu mnohem šetrnější metodou než přímé pozorování, které je zpravidla 
spojeno s pohybem osob v prostředí obývaném sledovanými zvířaty.  

Obdobně nelze adekvátním způsobem nahradit výzkum biologických vzorků (trusu nebo kadáverů). 
Údaje získané jejich rozborem mají potřebnou vypovídací hodnotu pouze v případě, že tyto vzorky 
byly získány v autentickém prostředí obývaném sledovanou populací bobrů. Neexistence jiné vhodné 
alternativy je v tomto případě nezpochybnitelná.  

Součástí výzkumu je rovněž testování ochranných opatření k prevenci škod způsobených bobry. Je 
zřejmé, že účinnost a efektivnost různých metod ochrany porostů může být spolehlivě prověřena 
pouze v prostředí, kde tato škoda reálně vzniká, tedy v areálu obývaném bobry. Správní orgán je 
nicméně toho názoru, že samotná opatření k zabránění vzniku škody nespadají do okruhu činností 
vázaných výjimkou, pokud u daného zvláště chráněného druhu nezpůsobují zranění, úhyn, rušení či 
další následky, na něž se vztahují zákazy podle § 50 zákona. V daném případě jde o ověření účinnosti 
opatření, která představují pasívní ochranu porostů (mechanickou nebo chemickou) anebo, v případě 
biologické ochrany, počítají s nabídkou alternativních dřevin jako potravního zdroje. Ochrana kultur 
formou oplocení, individuální mechanické ochrany stromů, repelentů apod., je běžnou praxí v 
zemědělství, lesnictví i při pěstování okrasných dřevin. Jejím smyslem je oddělit kulturu, která má 
hospodářský či společenský význam, od prostředí obývaného volně žijícími živočichy. Obdobně se již 
tradičně využívají uzavřené objekty k ochraně hospodářských zvířat před predátory, kteří dnes patří 
ke zvláště chráněným druhům. S aplikací takových opatření počítá i legislativa. V případě řízení o 
náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy vedených podle zákona č. 
115/2000 Sb. je předepsanou součástí žádosti i popis opatření, která poškozený učinil k zabránění 
vzniku škody. S použitím opatření k prevenci škod způsobených zvláště chráněnými živočichy počítají 
v neposlední řadě i některé dotační tituly, z nichž lze k tomuto účelu čerpat finanční podporu. V 
případě testování ochranných opatření tedy spatřuje správní orgán škodlivost pouze v pohybu osob v 
bobřím teritoriu a s tím spojeným rušením, nikoli však v použití ochrany samotné. Testování je 
nicméně nutno provést v podmínkách prostředí, kde ke škodám reálně dochází, proto k této části 
výzkumu nelze použít jinou vhodnou alternativu. 

Souběžně probíhající výzkum prováděný Českou zemědělskou univerzitou v Praze na základě výjimky 
zdejšího orgánu ochrany přírody z r. 2014 nepovažuje správní orgán za alternativu, která by beze 
zbytku nahradila výzkum plánovaný Mendelovou univerzitou v Brně. Oba výzkumy se věcným i 
územním rozsahem překrývají jen zčásti a navíc používají odlišnou metodiku. Situace, kdy by se obě 
výzkumné aktivity zabývaly shodným úkolem, by mohla nastat pouze v případě monitorování bobrů 
nebo vyšetření odebraného biologického materiálu; zde však žadatel na rozdíl od ČZU počítá 
výhradně s použitím nedestruktivních metod výzkumu. Za těchto okolností klade správní orgán 
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význam získaných informací nad rušivý vliv spojený se zamýšleným výzkumem. Bobr evropský vytvořil 
v posledních desetiletích na jižní Moravě stabilní početnou populaci, jejíž část je územně chráněna 
formou EVL Soutok – Podluží, její ochrana je zde však současně v dlouhodobém konfliktu s lesnickým 
a zemědělským hospodařením. Ochranářský i hospodářský význam bobra evropského opravňuje k 
názoru, že informace získané z obou výzkumných projektů přispějí k poznání biologie a ekologie 
populace bobrů v lužních lesích kolem Moravy a Dyje a pomohou k řešení otázek jeho praktické 
ochrany i prevence škod. Nepovolení výzkumu nebo jeho částí kvůli formálnímu překryvu dílčích 
aktivit proto správní orgán nepovažuje za účelné. 
 

Uvedenými úvahami dospěl správní orgán k závěru, že záměr žadatele naplňuje podmínky stanovené 
§ 56 zákona pro povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů. 

* * * 

Orgán ochrany přírody se dále zabýval naplněním zákonných podmínek pro vydání výjimky ze zákazů 
ve zvláště chráněných územích (dále též ZCHÚ), a to pro přírodní rezervace Stibůrkovská jezera a 
Skařiny. V případě územní ochrany může být podle § 43 odst. 3 zákona výjimka povolena, pokud jiný 
veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, 
pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany ZCHÚ. 

Územní ochrana přírodních rezervací je konkretizována v ustanovení § 34 zákona, který definuje 
základní podmínky ochrany pro tuto kategorii ZCHÚ. V odst. 1 písm. e) se uvádí, že na celém území 
přírodních rezervací je zakázáno sbírat a odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva 
myslivosti a rybářství či sběru lesních plodů. Následně pod písm. f) je uveden zákaz měnit dochované 
přírodní prostřední v rozporu s bližšími podmínkami rezervace. Bližší ochranné podmínky stanoví 
orgán ochrany přírody při vyhlášení přírodní rezervace a ve smyslu § 44 odst. 3 zákona v nich může 
vymezit činnosti vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.  

V případě PR Stibůrkovská jezera je zamýšlený výzkum potenciálně v rozporu s podmínkou 
stanovenou čl. 3 písm. b) vyhlášky Okresního úřadu v Břeclavi ze dne 3. listopadu 1994, o zřízení 
přírodní rezervace Stibůrkovská jezera a jejího ochranného pásma. Dle tohoto ustanovení jsou 
souhlasem orgánu ochrany přírody podmíněny změny ve využití území, včetně změn současné 
skladby a ploch kultur pozemků. V PR Skařiny se předmětný záměr dotýká zákazu rušení ptactva při 
hnízdění (bez bližšího vymezení tohoto období) a vstupu do rezervace, který je možný pouze pro 
účely vědeckého výzkumu a je podmíněn souhlasem orgánu ochrany přírody. Tyto zákazy jsou 
uvedeny ve výnosu Ministerstva školství a kultury, státní památkové správy, č. 18280/55-A/6, ze dne 
4. července 1956, o zřízení přírodní rezervace Skařiny. 

Uvedené zákazy jsou zohledněny v podmínkách č. 4 a 6 tohoto rozhodnutí. Pro přírodní rezervaci 
Skařiny, která je hnízdní kolonií volavek popelavých a čápů bílých, je v podmínce č. 4 specifikováno 
období zákazu vstupu. To se kryje s obecně přijímaným začátkem a koncem doby hnízdění s tím, že v 
daném případě byl začátek hnízdní sezóny posunut z obvyklého 1. dubna na 15. března s ohledem na 
možnost hnízdění luňáka červeného v tomto ZCHÚ. Ve zvláště chráněných územích bylo dále 
vyloučeno testování ochranných opatření, a to jak kvůli předpokládanému zvýšenému pohybu osob, 
tak pro vnášení cizorodých prvků do území a v případě biologické ochrany také kvůli možné změně 
druhové skladby vegetace. Pokud by ve zvláště chráněných územích nastala potřeba ochrany dřevin 
před poškozením bobry, měly by být použity prostředky, které jsou již vyzkoušeny a mají co možná 
nejmenší vedlejší vlivy na přírodní prostředí v ZCHÚ. 

V případě územní ochrany jsou srovnávané veřejné zájmy zastoupeny ochranou ZCHÚ na jedné 
straně a účelem výzkumu na straně druhé. K poškození ZCHÚ může dojít v daném případě jednak 
přímým poškozením bioty spojené se vstupem osob do území, jednak rušením. Vstup osob 
provádějících výše popsané činnosti nicméně nelze považovat za aktivity, které by významně 
převyšovaly ostatní rušivé vlivy v předmětných ZCHÚ nebo jejich blízkém okolí. To je dáno 
skutečností, že obsluha záznamových zařízení, ať automatických či ručně ovládaných, ani sběr 
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biologického materiálu nejsou spojeny s významným rušivým vlivem či poškozováním předmětu 
ochrany a s výjimkou ručně ovládaných zařízení nevyžadují dlouhodobou přítomnost osob v ZCHÚ. 
Činnosti nebo sezónní období, které by pro předmět ochrany v ZCHÚ mohly představovat zvýšené 
riziko poškození, byly podmínkami tohoto rozhodnutí omezeny či vyloučeny.  

 * * *  

Pro realizaci záměru stanovil správní orgán limity formou závazných podmínek. Jejich smyslem 
je územní vymezení zamýšleného výzkumu nebo jeho částí (podmínka č. 1) a uvedení konkrétních 
osob oprávněných k činnostem vázaných tímto rozhodnutím (podmínka č. 2). Podmínky č. 3 – 6 jsou 
zdůvodněny v předchozím textu. 

Povinnost žadatele oznámit odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje aktivity provedené na základě této výjimky (podmínka č. 7) vychází z informační povinnosti 
orgánu ochrany přírody stanovené § 56 odst. 6, podle níž správní orgán oznamuje Ministerstvu 
životního prostředí ČR zásahy provedené na základě povolených výjimek. Údaje žadatele budou 
sloužit jako podklad pro toto oznámení a zároveň poskytnou orgánu ochrany přírody informace o 
využití výjimky.  

Doba platnosti výjimky (podmínka č. 8) vychází přímo ze žádosti. Správní orgán ji považuje za 
přiměřenou charakteru zamýšlené výzkumné činnosti a neshledal důvody k její změně.  

* * * 

Na základě výše uvedených skutečností a uvedenými úvahami dospěl orgán ochrany přírody k závěru, 
že v daném případě záměr splňuje zákonné podmínky pro povolení výjimky jak z druhové, tak územní 
ochrany a k udělení souhlasu k činnostem v předmětných přírodních rezervacích. Z tohoto důvodu 
bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 
 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu  
Jihomoravského  kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno 
vyhotovení zůstalo správnímu orgánu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. František Havíř v. r. 
vedoucí odboru 

 
Za správnost vyhotovení: Anna Foltová 
 
 
 
 

otisk 
úředního 

razítka 
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Doručuje se: 
     
a) účastníci řízení 

- Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/16654, 613 00 Brno, DS 
- Města, městysy a obce Jihomoravského kraje s výjimkou obcí  

- Rudice (BK) 
- Ostrov u Macochy (BK) 
- Klentnice (BV) 
- Malá Vrbka (HO) 
- Nová Lhota (HO) 
- Radějov (HO) 
- Suchov (HO) 

 
b) na vědomí 

- Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, oddělení ochrany přírody, Lieberzeitova 14, 614 00 
BRNO, DS 
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