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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
     

Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Správa CHKOB“) jako věcně a místně 
příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle § 78 odst. 1 zákona č.114/92 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) v řízení o žádosti právnické osoby: 
Mendelova univerzita v Brně (IČ 62156489), Lesnická a dřevařská fakulta, se sídlem 
Zemědělská 3, 613 00 Brno, zastoupená děkanem prof. Dr. Ing. Liborem Jankovským o 
povolení výjimky ze zákazů uvedených v § 50 odst. 1 a 2 zákona podané na Správu CHKOB 
dne 8. 3. 2019   

 
   

 u v ě d o m u j e 
 

podle ust. § 144 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád“) 
účastníky řízení o zahájení správního řízení: 

 
I. 

 
o povolení výjimky podle ustanovení § 56 odst. 1 a 2 písm. a), d) zákona, ze zákazů 

uvedených v ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona, konkrétně ze zákazu chytat, držet, 
přemisťovat a rušit silně ohrožený druh: rysa ostrovida (Lynx lynx) a kriticky ohrožený druh: 
medvěda hnědého (Ursus arctos), včetně uhynulých jedinců. Odchyt a monitoring bude 
probíhat na celém území CHKO Beskydy včetně maloplošných chráněných území.  

 
Současně podle ust. § 144 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu účastníky řízení o 

zahájení správního řízení: 
 

II. 
 ze zákazu podle § 34 odst. 1 písm. e) zákona, odchytávat živočichy na území přírodních 
rezervací (PR) Bučací potok, Čerňavina, Draplavý, Galovské lúky, Huštýn, Klíny, Kutaný, 
Lysá hora, Malenovický kotel, Malý Smrk, Mazácký Grúnik, Makyta, Malý Javorník, Noříčí, 
Poledňana, Smrk, Studenčany, Ropice, Travný, Travný potok, Trojačka, V Podolánkách, 
Velký Polom, Zimný potok, 
 

III. 
 ze zákazu dle § 29 odst. i) zákona, odchytávat živočichy na území národní přírodní 
rezervace (NPR)  Pulčín - Hradisko, Razula, Salajka, Radhošť, Kněhyně-Čertův mlýn, 
Mazák, Mionší, 
 

IV. 
 ze zákazu dle § 29 odst. d) zákona, vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem 
orgánu ochrany přírody v (NPR) Pulčín-Hradisko, Razula, Salajka, Radhošť, Kněhyně-Čertův 
mlýn, Mazák, Mionší. 
 

V. 

účastníkům řízení dle 
 ROZDĚLOVNÍKU 
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Zároveň Správa CHKO Beskydy uvědomuje o zahájení řízení k udělení souhlasu podle 
ustanovení § 44 odst. 3 zákona ke vstupu mimo cesty na území a odchytávat živočichy: PR 
Bučací potok, Čerňavina, Draplavý, Galovské lúky, Huštýn, Klíny, Kutaný, Lysá hora, 
Malenovický kotel, Malý Smrk, Mazácký Grúnik, Makyta, Malý Javorník, Noříčí, Poledňana, 
Smrk, Studenčany, Ropice, Travný, Travný potok, Trojačka, V Podolánkách, Velký Polom, 
Zimný potok a v (PP) Skálí, Vachalka, Smradlavá, Brodská. 
 

Monitoring a odchyt rysa ostrovida a medvěda hnědého žadatel plánuje realizovat 
dlouhodobě, žádá proto o udělení výjimky do 31. 12. 2028. Odborným garantem výzkumu je 
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. a Mgr. Martin Duľa (životopisy v příloze). 

  
Zdůvodnění: 
  
Žadatel plánuje výzkum rysa ostrovida a medvěda hnědého prostřednictvím GPS/GSM 

telemetrie nebo satelitní telemetrie. Pro nasazení telemetrického obojku bude třeba zvíře 
odchytit a na nezbytně nutnou dobu také imobilizovat, přičemž bude docházet k jeho držení, 
případně rušení. Zvířata budou odchytávána do živolovných sklopců, případně 
certifikovaných nášlapných pastí. Zvířata bude uspávat veterinář (v případě dobrých 
vizuálních podmínek budou zvířata imobilizována na dálku) a manipulaci s nimi budou 
provádět zaměstnanci žadatele s osvědčením k práci s pokusnými zvířaty dle zákona č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (aktuálně toto osvědčení vlastní Miroslav Kutal, 
Martin Duľa). Zvířatům budou odebrány biologické vzorky (krev, trus, ektoparaziti) za účelem 
genetické, virologické, parazitologické a potravní analýzy.  Mohou se vyskytnout případy, kdy 
bude odchyceno například mládě, jehož matka uhynula, a bude nutné ho dopravit do 
záchranné stanice nebo jiného zařízení. Podmínky pro převoz osiřelých mláďat budou 
zajištěny žadatelem v osobním vozidle a v přepravních boxech splňující standardy welfare 
zvířat. Proto je žádána také výjimka ze zákazu i na dopravu, držení a rušení jedince. V 
případě medvěda hnědého může nastat situace, že zvíře bude třeba provádět tzv. averzivní 
podmiňování, tj. zvíře cíleně rušit různými podněty vč. například střelby s využitím gumových 
projektilů, které se ukázalo jako nejúčinnější pro změnu nežádoucího chování. Jedná se o 
management, doporučený experty Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) v technickém 
dokumentu zpracovaný na zakázku Evropské komise v roce 2014 (Skrbinšek & Krofel 2015). 
Plašení gumovými projektily bude provádět osoba z týmu žadatele se zbrojním průkazem 
nebo smluvní partner žadatele, po dohodě s uživatelem honitby. Vzhledem ke skutečnosti, 
že nestandardní chování jedince medvěda jsme opakovaně zaznamenali na podzim 2018 v 
oblasti Javorníků, Vsetínských Beskyd a Hostýnských vrchů, považujeme za potřebné tuto 
metodu vyzkoušet i v českých podmínkách, protože je ke kriticky ohroženému druhu 
šetrnější alternativou než odstranění z populace. Rozptylující se jedinci mohou být pro 
fragmentovanou populaci velmi cení z hlediska genetického potenciálu (Bartoń et al. 2019). 

 
Je možné, že místa odchytu nebo umístění fotopastí se budou nacházet ve výše 

zmíněných národních přírodních nebo přírodních rezervacích a nemožnost vstupu do těchto 
chráněných území by mohla ztížit odchyt zvířete.  

 
Vjíždění a setrvávání motorovými vozy mimo silnice a místní komunikace je potřebné kvůli 

minimalizaci času, během kterého se pracovníci žadatele budou dostávat k chycenému 
zvláště chráněnému živočichovi, případně k již označenému jedinci medvěda hnědého, kde 
bude třeba aplikovat metody averzivního podmiňování. Pracovníci se však budou pohybovat 
motorovými vozidly jen po lesních cestách (mimo volný terén).   

 
Cílem výzkumu je: 
 

 zjištění prostorové aktivity rysa ostrovida a medvěda hnědého, jejich rozptyl a 
potravní ekologie. Populace rysa v EVL Beskydy dlouhodobě stagnuje. 
Nezpochybnitelným důkazem je nedávná genetická studie (Krojerová et al. 2018) a 
také výsledky dlouhodobého výzkumu pomocí fotopastí (Kutal et al. 2013, 2014, 



 

 

 
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I beskydy@nature.cz I T: 571 654 293 
 

C:\pdf_convertor\temp\285c1c49-2961-4e26-888e-a6997ddb3541\temp3067 

2015). Subadultní jedinci, se s výjimkou recentně zdokumentovaného rysa Kryštofa 
(Duľa & Kutal 2017, Duľa et al. 2017) dlouhodobě nešíří na západ a neobsazují tak 
navazující vhodná území (Jeseníky, Drahanská vrchovina atd.). Pro zachování 
životaschopné populace a šíření jedinců do navazujících pohoří je proto nutné znát 
prostorové nároky populace (zejména subadultních jedinců) a identifikovat faktory, 
které limitují její negativní populační trend a rozptyl jedinců. Zjištění těchto informací 
je v zájmu ochrany přírody, zároveň povolovaná činnost významně neovlivní 
zachování stavu předmětu zvláště chráněných území. Medvěd hnědý se v CHKO 
Beskydy vyskytuje pravidelně, zatím bez doloženého rozmnožování. Jeho počty 
pozorování však fluktuují a nasvědčují tomu, že se sem dostávají spíše jedinci 
rozptylující se z jádrových oblastí výskytu karpatské populace (Kutal et al. 2017).  

 reakce medvěda na averzivní podmiňování realizované v případě nežádoucího 
chování (pohyb medvěda v intravilánech obcí nebo jejich těsné blízkosti, opakované 
útoky na hospodářská zvířata nebo včelstva, snížená míra plachosti během světlé 
části dne apod.)  

 
Činnost, pro kterou je výjimka žádaná, je součástí dlouhodobého výzkumu prováděném na 

Ústavu ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně ve spolupráci s dalšími partnery, především 
Hnutím DUHA Olomouc, Ústavem biologie obratlovců AV ČR a Přírodovědeckou fakultou 
Univerzity Karlovy. Aktivita je komplementární k dalším výzkumům, prováděným na česko-
slovenském pomezí v rámci projektů Interreg, TRANSGREEN a Connectgreen. Odborný garant 
výzkumu Dr. Kutal je členem LCIE, odborné skupiny IUCN / SSC a v kontaktu s dalšími 
evropskými experty na problematiku velkých šelem. Mgr. Duľa je členem evropské platformy 
EUROLYNX, sdružující experty zabývající se výzkumem a ochranou rysa v Evropě.  

 
Řízení bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem doručení žádosti na 

Správu CHKO Beskydy. Účastníky řízení jsou: 1) Podle § 27 odst. 1 správního řádu žadatel, 2) 
Podle § 27 odst. 3 správního řádu a podle ust. § 71 odst. 3 zákona: obce, městysy a města, jejichž 
správní území zasahuje do CHKO Beskydy. 

 

Vzhledem k tomu, že Správě CHKO Beskydy je předmět, kterého se řízení týká, dobře znám z 
jiné úřední činnosti a dosud známí účastníci řízení to pro uplatnění svých práv nepožadují, ústní 
jednání se nenařizuje (§ 49 odstavec 1 správního řádu). 
 

Pokud se nezmění okruh účastníků řízení, nebo pokud účastníci nevznesou žádné námitky ani 
nenavrhnou jiné důkazy, tak Správa CHKO Beskydy, sděluje, že:  
 

1. ve spisu shromážděné podklady považuje za dostatečné pro vydání rozhodnutí 
2. míní rozhodnout na základě samotné žádosti a znalostí z úřední činnosti jí známých 

bezodkladně, nejdříve však 15 dní po doručení tohoto oznámení účastníkům řízení. 
 

Ve stejné lhůtě se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí (dle 
ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu).  
 
V době zahájení řízení obsahuje spis tyto dokumenty: 

1. žádost, životopisy, doplňující informace k projektu 
2. toto oznámení 

 
Občanská sdružení (spolky), která Správu CHKO Beskydy požádala o informace o 

zahajovaných správních řízeních dle § 70 odstavec 2 ZOPK, se s tímto oznámením mohou 
seznámit na elektronické úřední desce (webových stránkách Agentury http://beskydy.nature.cz) a 
do řízení se přihlásit do 8 dnů od data jeho zveřejnění na úřední desce. 
 

Poučení o procesních právech účastníků řízení: 
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Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až 
do vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1 správního řádu), mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a 
pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak (§ 36 
odst. 2 správního řádu).  

  
Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu), 

činit si z něj výpisy a mají právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 
odst. 4 správního řádu); pořizování kopií podléhá správnímu poplatku dle platného sazebníku 
(příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), pokud 
účastník řízení není od tohoto poplatku ze zákona osvobozen.  

V případném řízení o odvolání se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových 
důkazů uvedeným v odvolání přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 
účastník řízení nemohl uplatnit dříve (§ 82 odst. 4 správního řádu).   

 
Osobně mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci činit příslušné úkony na Správě CHKO 

Beskydy, na adrese uvedené v záhlaví, v úřední dny pondělí a středu od 8.00 - 11.00 hod. a  12.00 
- 17.00 hod. Mimo tyto dny po předchozí telefonické domluvě. Nechá-li se účastník řízení při úkonu 
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v originále nebo úředně ověřené kopii, 
není-li již taková listina založena ve správním spisu.    
 

Poučení o procesních právech účastníků řízení: 
 

Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 
vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1 správního řádu), mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a 
pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak (§ 36 
odst. 2 správního řádu).  

Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu), činit 
si z něj výpisy a mají právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 
4 správního řádu); pořizování kopií podléhá správnímu poplatku dle platného sazebníku (příloha 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), pokud účastník 
řízení není od tohoto poplatku ze zákona osvobozen.  

V případném řízení o odvolání se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových 
důkazů uvedeným v odvolání přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 
účastník řízení nemohl uplatnit dříve (§ 82 odst. 4 správního řádu).   

Osobně mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci činit příslušné úkony na Správě CHKO 
Beskydy, na adrese uvedené v záhlaví, v úřední dny pondělí a středu od 8.00 - 11.00 hod. a  12.00 
- 17.00 hod. Mimo tyto dny po předchozí telefonické domluvě. Nechá-li se účastník řízení při úkonu 
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v originále nebo úředně ověřené kopii, 
není-li již taková listina založena ve správním spisu.    
 

 

Mgr. František Jaskula 

ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ 

 
 

 
 
 
 

 
Vyvěšeno na úřední desce Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a způsobem 
umožňující dálkový přístup (elektronická deska) dne:          
                    
Sejmuto z úřední desky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a z elektronické desky 
dne: 



 

 

 
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I beskydy@nature.cz I T: 571 654 293 
 

C:\pdf_convertor\temp\285c1c49-2961-4e26-888e-a6997ddb3541\temp3067 

 
 
 

Rozdělovník: 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu - doručení písemně na doručenku:  
 

 Mendelova univerzita v Brně (IČ 62156489), Lesnická a dřevařská fakulta, se sídlem Zemědělská 3, 613 00 
Brno 
 
Ostatní účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou:  

 
 

 
Město Rožnov pod 
Radhoštěm 
Město Zubří 
Obec Dolní Bečva 
Obec Horní Bečva 
Obec Hutisko-Solanec 
Obec Prostřední Bečva 
Obec Valašská Bystřice 
Obec Vidče 
Obec Vigantice 
 
Město Valašské Meziříčí  
Obec Střítež nad Bečvou 
Obec Velká Lhota 
Obec Zašová 
 
Město Vsetín 
Město Karolinka 
Městys Nový Hrozenkov 
Obec Francova Lhota 
Obec Halenkov 
Obec Horní Lideč 
Obec Hovězí 
Obec Huslenky 
Obec Janová 

Obec Leskovec 
Obec Lidečko 
Obec Lužná 
Obec Malá Bystřice 
Obec Střelná 
Obec Ústí 
Obec Valašská Polanka 
Obec Valašská Senice 
Obec Velké Karlovice 
Obec Zděchov 
Obec Hodslavice  
Obec Hostašovice  
Obec Mořkov 
Město Frenštát pod 
Radhoštěm     
Obec Bordovice 
Obec Lichnov 
Obec Trojanovice 
Obec Veřovice 
 
Město Frýdlant nad Ostravicí  
Obec Bílá 
Obec Janovice 
Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem 

Obec Ostravice 
Obec Staré Hamry 
Obec Čeladná 
 
Obec Dobratice 
Obec Krásná 
Obec Morávka 
Obec Pražmo 
Obec Raškovice 
Obec Vyšní Lhoty 
 
Město Třinec 
Obec Komorní Lhotka 
Obec Košařiska 
Obec Smilovice 
Obec Vendryně 
Obec Řeka 
Obec Bocanovice 
Obec Dolní Lomná 
Obec Horní Lomná 
Obec Milíkov 
Obec Mosty u Jablunkova 
Obec Návsí 

 

 
Na vědomí: doručení do vlastních rukou 

 Egeria, z.s., Obchodní 1324, 756 02 Otrokovice  
 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 


		2019-04-16T15:07:33+0200
	Mgr. František Jaskula




