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Stanovisko k obsahu petice vyzývající Krajský úřad Ústeckého kraje k neprodlenému 
zastavení devastace bučin v Krušných horách 

 
Vážení, 

dne 26. 7. 2021 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje vaši petici obsahující výzvu k zastavení 
devastace bučin začleněných do sítě Natura 2000, požadavek na vyhlášení zvláště 
chráněného území s bezzásahovým ochranným režimem v oblasti vymezené silnicí Horní 
Jiřetín – Nová Ves v Horách a hranicí národní přírodní rezervace Jezerka, a vyjádření 
nesouhlasu s případnou smluvní ochranou tohoto území. 

Petice byla postoupena hejtmanem Ústeckého kraje krajskému úřadu, který je orgánem kraje 
příslušným k zajišťování a zveřejňování záměrů na vyhlášení zvláště chráněných území a ke 
sjednávání smluvní ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska této 
působnosti jsme petici posoudili s těmito závěry: 

1.  

Po uzavření prvního plánovacího období v lesních zařizovacích obvodech evropsky významné 
lokality Východní Krušnohoří je zřejmé, že dosavadní způsob lesnického hospodaření 
v evropsky významné lokalitě může poškozovat předměty její ochrany a ohrožovat její 
integritu, a že dosavadní regulace hospodaření v lese prostřednictvím závazných stanovisek 
orgánu ochrany přírody vydávaných k lesním hospodářským plánům byla v tomto ohledu 
neúčinná. To se v plném rozsahu potvrdilo i pro území zmiňované peticí, které má přitom pro 
předměty ochrany evropsky významné lokality zvýšený význam. Krajský úřad Ústeckého 
kraje proto zajistí jeho územní ochranu podle části třetí zákona o ochraně přírody a 
krajiny, a to v nejkratší možné době. 

2.  

Lesní porosty v předmětném území jsou podle všech dosavadních poznatků Krajského úřadu 
Ústeckého kraje obhospodařovány v souladu s lesním zákonem, a proto formulace, podle níž 
jsou zdejší bučiny kácením a nepůvodní výsadbou přeměňovány na hospodářský les či ničeny, 
není správným popisem skutečnosti. V právním, a na většině předmětného území i ve 
faktickém smyslu totiž tyto bukové porosty ve skutečnosti jsou hospodářským lesem, stejně 
jako jím byly před vyhlášením evropsky významné lokality. Mýtní těžbou ani následným 
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zalesňováním takto vzniklých holin se jejich dosavadní charakter v tomto ohledu nemění. 
Může se však měnit jejich kvalita, a to způsobem nepříznivým pro předměty ochrany evropsky 
významné lokality.  

3. 

Bezpodmínečné podřízení celého území (zřejmě míněn lesní hospodářský celek v držení 
společnosti I.H.FARM, s.r.o.) bezzásahovému režimu může být sice výhodné pro vlastníka 
lesa z hlediska nároku na náhradu újmy vzniklé omezením lesnického hospodaření, 
nezaručuje však přínos pro předměty ochrany evropsky významné lokality. Toto území totiž 
aktuálně zahrnuje významný podíl lesních porostů nízkého stupně přirozenosti, jako jsou např. 
holiny a stejnověké mlaziny, porostní skupiny s významným podílem smrku a modřínu, porosty 
poškozené zvěří nebo porosty náhradních dřevin, které vesměs pro předměty ochrany 
evropsky významné lokality bezprostřední význam nemají a které lze přitom cílenými 
hospodářskými zásahy převádět na porosty s vyšším stupněm přirozenosti a s vyšší 
biotopovou hodnotou za podstatně kratší dobu a s podstatně nižšími veřejnými náklady, než 
by to bylo možné jejich ponecháním samovolnému vývoji. Paušální ponechání takových 
porostů samovolnému vývoji dokonce může v konkrétních případech vést k jejich 
jednostrannému vývoji, pro předměty ochrany nepříznivému nebo nevýhodnému. Takový 
postup proto nepředpokládáme.  

4.  

Z pohledu Krajského úřadu Ústeckého kraje prozatím zůstává veřejnoprávní smlouva o 
smluvní ochraně předmětné části evropsky významné lokality, uzavřená mezi orgánem 
ochrany přírody a vlastníkem lesa, stále otevřenou možností. Podle platné právní úpravy je 
ochrana evropsky významných lokalit zajišťována přednostně v součinnosti s vlastníky 
pozemků. Vlastník pozemku v daném případě opakovaně projevil vůli sjednat smlouvu o 
smluvní ochraně a obě strany věnovaly za poslední dva roky sjednávání jejích detailních 
podmínek mnoho času a úsilí. Budou-li proto obtížně dosažené výsledky těchto jednání 
přiměřeně naplňovat potřeby druhů a přírodních společenstev, k jejichž ochraně byla evropsky 
významná lokalita vyhlášena, nepovažujeme za užitečné se jich vzdávat z jiných než čistě 
věcných důvodů.    

 
S pozdravem 
 
 
                                                                                  RNDr. Tomáš Burian 
                                                                    vedoucí oddělení životního prostředí 
 
 
 
Doručí se:  

Adresát  
 
Na vědomí: 

Ministerstvo životního prostředí (DS) 
Město Horní Jiřetín (DS)  
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