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Vážená paní ředitelko,

dovolte mi reagovat na Váš podnět, ve kterém upozorňujete na nedodržování lhůt 

při zajišťování ochrany evropsky významné lokality (dále též jen „EVL") Východní Krušnohoří 

prostřednictvím vyhlášení zvláště chráněných území, popř. uzavřením smlouvy dle § 39 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZOPK"), v návaznosti na požadavky § 45c odst. 5 ZOPK a souvisejí riziko ohrožení přírodních 

hodnot této EVL, zejm. pak bukových porostů a na ně vázaných druhů.

EVL Východní Krušnohoří byla zařazena na národní seznam evropsky významných lokalit 

nařízením vlády č. 371/2009 Sb. a v návaznosti na schválení ze strany Evropské komise pak 

došlo k vyhlášení zařazení této EVL na evropský seznam nařízením vlády č. 208/2012 Sb.

V souladu s požadavky ustanovení § 45c odst. 5 ZOPK proběhlo poté podle informací, které 
mám k dispozici, ze strany příslušného orgánu ochrany přírody - Krajského úřadu Ústeckého 

kraje - k nabídnutí smluvní ochrany pro tuto EVL vlastníkům dotčených pozemků (veřejná 

vyhláška č. j. 1831/ZPZ/2012 ze dne 28. 6. 2012), přičemž jedním z vlastníků, který 

o smluvní ochranu projevil zájem, byla i společnost I.H.Farm s.r.o. (vlastník pozemků v okolí 

Horního Jiřetína). Tuto společnost následně Krajský úřad Ústeckého kraje informoval (dopis 

č. j. 563/ZPZ/2013/RŮZ-1005 ze dne 27. 2. 2013) o skutečnosti, že bude ohledně smluvní 

ochrany kontaktována, jakmile budou vytipována území vhodná k ochraně prostřednictvím 

maloplošných zvláště chráněných území (dále jen „MZCHÚ") a tato se budou týkat pozemků 

dotčené společnosti. V této souvislosti je však nutné upozornit na skutečnost, že využití 

smluvní ochrany bylo pro území této EVL v dané době velmi omezené, a to s ohledem 

na formu ochrany této EVL stanovenou ve výše již citovaném nařízení vlády č. 371/2009 Sb. 

prostřednictvím kombinace chráněné krajinné oblasti (pro kterou není § 39 ZOPK, který 
zakotvuje smluvní ochranu jako alternativní ochranu k vyhlášení MZCHÚ, využitelný) 

a MZCHÚ v kategoriích přírodní památka, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace 

(pro které není § 39 ZOPK využitelný v případě přehlašování stávajících MZCHÚ).

V návaznosti na zavedení tzv. základní ochrany novelou ZOPK č. 223/2009 Sb. bylo následně 

nařízení vlády č. 371/2009 nahrazeno nařízením vlády č. 318/2013 Sb., které je v současné



době platným legislativním východiskem pro zajišťování ochrany EVL Východní Krušnohoří. 
Toto nařízení vlády stanoví navrhovanou formu ochrany této EVL jako „přírodní rezervace - 
část, přírodní památka - část", tedy kombinací vyhlášení MZCHÚ v uvedených kategoriích 

a ochrany zákiadní (§ 45c odst. 2 ZOPK). V souladu s požadavky nařízení vlády doposud 
Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlásil sedm zvláště chráněných území, přičemž bukové 

porosty jsou předmětem ochrany v přírodních památkách Červený Hrádek, Drmaiy, 
Domasiavické údolí a v přírodní rezervaci Vičí důl. Dále jsou v procesu vyhlašování další 

přírodní památky, kde by měly být bukové porosty též předmětem ochrany (Pekelské údolí. 
Buky na Bourňáku, Najštejnské bučiny. Hovězí skály). Při zajišťování ochrany EVL 

a vyhlašování těchto území vycházel Krajský úřad Ústeckého kraje z vrstvy formy ochrany 

zpracované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v návaznosti na nařízení viády 

č. 318/2013 Sb., jež je důiežitým vodítkem z hlediska rozsahu navrhované územní ochrany 

EVL, a dále z výstupů projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 
3. etapa 2014 - 2015" financovaného z Operačního programu Životní prostředí, který Krajský 

úřad realizoval v souvislosti se zajišťováním ochrany soustavy Natura 2000. Přírodní 
stanoviště bučin asociace Luzulo-Fagetum a bučin asociace Asperulo-Fagetum jsou přitom 

v obecné rovině (ve vztahu k formě ochrany EVL) považovány za fenomény vhodné pro 

zákiadní ochranu, avšak s možností návrhu vhodné ochrany prostřednictvím zviáště 

chráněného území za účelem udržení příznivého stavu vysoce Zachovalých porostů či na ně 

vázaných druhů vyžadujících speciáiní management. Tento přístup byi upiatňován při návrhu 

vhodné formy ochrany bučin v rámci zpracování výše zmíněných podkiadů, přičemž bukové 

porosty v okolí Horního Jiřetína nebyly v těchto podkladech identifikovány jako území (část 
EVL) navržené k ochraně prostřednictvím zviáště chráněného území. Dodávám, že tato 

skutečnost nicméně nijak neomezuje povinnost na dotčeném území uplatňovat základní 
ochranu dle ustanovení § 45c odst. 2 ZOPK (viz níže), která je pinohodnotným nástrojem 

k dosahování cílů ochrany EVL Východní Krušnohoří.

Vhodnost zajištění zvýšené ochrany bukových porostů v oblasti Horního Jiřetína a jednání
0 smiuvní ochraně mezi Krajským úřadem Ústeckého kraje a společností I.H.Farm s.r.o. 
začala probíhat až na základě aktuálních přírodovědných průzkumů širšího okolí Horního 

Jiřetína, přičemž die mých informací by k podpisu smlouvy dle § 39 ZOPK mezi smiuvními 
stranami mělo dojít v nejbližší době. Ve smlouvě navrhovaná péče o bukové porosty zahrnuje
1 ponechání značné části bukových porostů samovolnému vývoji, čímž by vedle národní 
přírodní rezervace Jezerka vznikl další komplex bukových porostů ponechaných působení 
přírodních procesů.

Mimo zvláště chráněná území, jejichž legislativní ochrana je uplatňována prostřednictvím 

základních a bližších ochranných podmínek zviáště chráněných území, se uplatňuje, jak jsem 

již výše uvedl, tzv. základní ochrana dle § 45c odst. 2 ZOPK, která mj. stanoví nezbytnost 
využívání EVL pouze způsobem, aby nedošlo k závažnému či nevratnému poškození nebo
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zničení evropsky významných stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů. 

Za účelem vyloučení negativních dopadů lesního hospodaření na bukové porosty dle mých 

informací probíhají vzájemné konzultace vhodnosti navržených mýtních těžeb v porostech 
mezi Krajským úřadem Ústeckého kraje a vlastníky pozemků na LHC Horní Jiřetín, 

LHC Červený Hrádek, LHC Litvínov a Arcibiskupstvím pražským (požadavek na nezhoršení 

druhové skladby porostů, na zachování přítomnosti starých porostů apod.) a v případě 

potřeby jsou využívány legislativní nástroje k zabránění poškození porostů (např. bylo 

ze strany Krajského úřadu vydáno rozhodnutí dle § 66 ZOPK).

Vámi zmiňované nevhodné zásahy v bukových porostech jsou aktuálně prošetřovány Českou 

inspekcí životního prostředí, která je zákonem pověřena ke kontrole dodržování ustanovení 

právních předpisů a rozhodnutí týkajících se ochrany přírody a krajiny, a která na základě 

svých zjištění přijme případně nezbytná opatření - může udělit sankce v případě porušení 

právních předpisů na úseku ochrany přírody či lesa a rovněž může omezit činnost, pokud zjistí 

riziko dalšího ohrožení zákonem chráněných přírodních hodnot.

Závěrem mi dovolte Vás ujistit, že jsem si obdobně jako Vy vědom významu Krušných hor 

z hlediska výskytu bukových porostů a zároveň i významnosti starých porostů z hlediska 

ochrany biodiverzity (tedy i vazby četných druhů na ně, včetně kovaříka fialového, který je 

předmětem ochrany dotčené EVL). V této souvislosti Sekce ochrany přírody a krajiny 
Ministerstva životního prostředí mj. oslovila Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR s žádostí 

o komplexní analýzu aktuálního stavu bukových porostů na území Krušných hor 

a dostatečnosti jejich stávající ochrany, a to nejen ve vztahu k plnění cílů ochrany lokalit 

soustavy Natura 2000, ale i z hlediska ochrany biodiverzity jako takové, včetně zhodnocení 

potenciálu pro ponechání vybraných porostů bez hospodářských zásahů. Výsledky dané 

analýzy budou následně využity k přijímání systematických kroků k zajištění ochrany 

bukových porostů v této oblasti.

S pozdravem

Vážená paní
Zahide Senterzi
ředitelka
Greenpeace Česká republika, z.s. 
Prvního pluku 143/12 
186 00 Praha 8
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Na vědomí:
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 139789845-257981-210702134035, že tento 
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby 
elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 02.07.2021
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