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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
    
Agentura ochrany přírody a krajiny, RP Správa CHKO Beskydy (dále jen „Správa CHKO Beskydy“) 

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: Lesy 
České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, IČ: 42196451, zastoupené Ing. Danielem 
Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem., kterou na základě plné moci zastupuje Vlastimil Novák, 
narozený 24. 11. 1956, pracovník odchovny tetřevů LS Frýdek-Místek (dále jen „žadatel“)

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:

o povolení výjimky podle ustanovení § 56 odst. 1 a 2 písm. a), d), e) zákona, ze zákazů uvedených v 
ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona, konkrétně ze zákazu: chytat, chovat v zajetí, přemisťovat a rušit 
kriticky ohrožený druh: tetřev hlušec (Tetrao urogallus).

Výjimka je požadována pro účely výzkumu a vzdělávání a v zájmu ochrany volně žijících živočichů, 
v návaznosti na projekt: „Zlepšování biotopu a výstavba odchovny pro tetřeva hlušce“, který byl 
spolufinancován EU v rámci Operačním programu životní prostředí, konkrétně pro tyto činnosti a úkony: 
1. Odchyt a držení jedinců tetřeva hlušce v případech, kdy to vyžaduje jejich zdravotní stav; 2. sběr 
biologických vzorků – peří, výpraše, trus apod.; 3. sběr a držení uhynulých jedinců tetřeva hlušce pro 
stanovení příčiny úhynu, pro další analýzy a eventuální preparaci; 4. pořizování foto a video 
dokumentace; 5. telemetrické sledování vypuštěných jedinců. Žadatel svou žádost odůvodňuje jako 
přínos pro lepší ochranu tetřeva hlušce, přičemž získané informace budou sloužit i pro vědecké účely a 
monitoring jejich populací.

Předmětem žádosti je („citace“): „podpora populace kriticky ohroženého tetřeva hlušce na území 
CHKO Beskydy. Dále se jedná o získání ucelených vědeckých poznatků o bionomii tohoto druhu.  Sběr 
a následné zkoumání peří, výpraše či uhynulých jedinců může přispět k získání dalších poznatků. 
Telemetrické sledování jedinců také může různé otázky zodpovědět a v neposlední řadě, může přispět 
k záchraně života vypuštěného jedince. Veškerá získaná data o bionomii tohoto druhu mohou výrazně 
přispět k budoucím opatřením v ochraně celosvětově ohroženého druhu. Odchyt handicapovaných
jedinců může přispět k jejich záchraně a následnému vypuštění, popřípadě, pokud by toho nebyli pro 
utrpěný handicap schopni, mohli by být následně využiti (zapojení do reprodukčního hejna v odchovně 
Řepčonka). Sběr biologických vzorků je důležitý především pro ověření původu jedinců analýzou DNA, 
přičemž se počítá s jeho delším skladováním pro hromadné zpracování vzorků. Sběrem uhynulých 
jedinců lze získat jedinečná data pro určení příčiny úmrtí (nemoc, parazité, úraz, predátoři), což je 
důležité pro potenciální úpravu metodiky odchovu, přípravy na vypouštění a úpravu biotopu. Pro 
získání přesných a zároveň hodnověrně doložitelných údajů je nezbytné pořizování foto a video 
dokumentace. Pro minimalizaci negativních dopadů budou využita záznamová zařízení (např. 
fotopasti), nebo přístroje s větší ohniskovou vzdáleností, případně vhodných úkrytů (maskovaný 
fotografický kryt). Pro dosažení cílů projektu je telemetrické sledování tetřevů nezbytné. Při jeho 
absenci zpravidla nelze účinně zasáhnout u mladých jedinců v období po vypuštění, neboť ani na 
poměrně omezeném území lokality, v níž budou vypuštěni, nelze nalézt zraněné či nemocné jedince, 
případně již jedince mrtvé, aby mohla být alespoň stanovena příčina jejich úhynu a přijata možná 
opatření. Totéž obdobně platí o dospělých jedincích, u kterých tak lze předejít i jejich zranění či 

účastníkům řízení dle
ROZDĚLOVNÍKU
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usmrcení. V souladu s cíli projektu je též získání cenných poznatků o pohybu a dalším začlenění 
jedinců do přírody “. 

Řízení bylo podle ustanovení § 44 odstavec 1 správního řádu zahájeno dnem doručení žádosti na 
Správu CHKO Beskydy dne 19. 9. 2017. Účastníky řízení jsou: 1) žadatel (dle § 27 odstavec 1 
správního řádu) a 2) Podle § 27 odst. 3 správního řádu: obce, městysy a města, jejichž správní území 
zasahuje do CHKO Beskydy - z titulu účastenství podle ust. § 71 odst. 3 zákona podle obsahu podané 
žádosti.

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, průkaz kroužkovatele
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. Ve lhůtě 15 dnů se mohou účastníci řízení vyjádřit k 
podkladům pro vydání rozhodnutí (dle ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu). 

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
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V souladu s ust. § 144 odst. 3 správního řádu Správa CHKOB zveřejňuje koncept výrokové části a 
odůvodnění rozhodnutí takto (návrh rozhodnutí psán kurzívou):

     Agentura ochrany přírody a krajiny, RP Správa CHKO Beskydy (dále jen „Správa CHKO 
Beskydy“) 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: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, IČ: 42196451, zastoupené 
Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem., kterou na základě plné moci zastupuje Vlastimil 
Novák, narozený 24. 11. 1956, pracovník odchovny tetřevů LS Frýdek-Místek (dále jen „žadatel“),  
podané  dne  19. 9. 2017 na Správě CHKO Beskydy, a na základě provedeného správního řízení  
vydává toto

R O Z H O D N U T Í

Podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písmene a), d) ve smyslu § 50 odst. 1 a 2 zákona se žadateli    

p o v o l u j e  v ý j i m k a

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů: tetřev hlušec (Tetrao urogallus), který je 
předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do 
přirozeného vývoje, dále chytat, rušit, dopravovat, přemisťovat a držet v malém množství jedince tohoto 
chráněného druhu v rámci výzkumu a monitoringu, za dodržení těchto závazných podmínek:

1. Sběr biologických vzorků, uhynulých jedinců, pořizování video a fotodokumentace a dále odchyt 
a manipulaci s handicapovanými jedinci nebo jedinci určenými k telemetrii mohou provádět na 
území CHKO Beskydy pouze odborně způsobilé osoby z řad pracovníků LČR, s. p.

2. Za handicapovaného jedince lze považovat zvíře, které by bez lidské pomoci zahynulo 
(zlomenina, nemoc, střelné zranění apod.). O nálezu, odchytu, přijetí a umístění 
handicapovaného zvířete do odchovného zařízení nebo o nálezu kadáveru a preparaci bude do 
3 dnů informována Správa CHKO Beskydy prostřednictvím datové schránky: vvedyiy nebo 
emailu: beskydy@nature.cz. Handicapovanému zvířeti bude poskytnuta adekvátní zdravotnická 
péče. Maximální doba péče o handicapované zvíře v odchovném zařízení je stanovena na půl 
roku od dne nálezu. Pokud péče o handicapovaného jedince bude delší, než stanovuje tato 
výjimka nebo nebude možné handicapované zvíře vypustit zpět do volné přírody (nevyléčitelné 
zranění), zažádá žadatel v této věci Správu CHKO Beskydy o udělení nové výjimky pro 
dlouhodobé nebo trvalé držení konkrétního jedince.

3. V případě provedení preparace budou preparáty využívány pro výchovné a osvětové účely. 

4. Odebrané biologické vzorky tetřeva hlušce (peří, výpraše, trus, skořápky vajec, kosterní 
pozůstatky apod.) z volné přírody budou využity pro účely analýzy. Vzorky, které nebudou 
využity pro účely analýzy nebo nebudou po analýze dále využívány, budou nabídnuty Správě 
CHKO Beskydy.   

5. Pořizování foto a videodokumentace tetřeva hlušce bude prováděno tak, aby byla zvířata co 
nejméně rušena ve svém přirozeném prostředí. Pořízené záznamy tetřevů budou předávány 
každoročně v digitální podobě (alespoň v náhledové kvalitě) Správě CHKO Beskydy, nejpozději 
do 15. 12. kalendářního roku.

6. O termínu a místě vypuštění ošetřených tetřevů pocházejících z území CHKO Beskydy, kteří 
mohou být opatřeni telemetrickými vysílačkami, bude min. 5 pracovních dnů informována 
Správa CHKO Beskydy prostřednictvím datové schránky: vvedyiy nebo emailu: 
beskydy@nature.cz. 

7. Žadatel je povinen každoročně po dobu platnosti výjimky, nejpozději však do 15. 12. 
kalendářního roku, Správě CHKO Beskydy písemně nahlásit zásah provedený na základě této 
výjimky. Tato zpráva bude podána i v případě, že výjimka nebude v daném roce využita!

8. Tato výjimka platí do 31. 12. 2026
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Odůvodnění:

     Žadatel požádal Správu CHKO Beskydy o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů živočichů (§ 50 zákona) ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 a 2 zákona pro 
kriticky ohrožený druh: tetřev hlušec za účelem výzkumu a vzdělávání, v zájmu ochrany volně žijících 
živočichů a pro odchyt a držení ptáků v malém množství v rámci víceletého projektu: „Zlepšování 
biotopu a výstavba odchovny pro tetřeva hlušce“. 
     Žádost byla podána na Správě CHKO Beskydy dne 19. 9. 2017. Tento den je dnem zahájení řízení. 
Výjimka je požadována na celé území CHKO Beskydy a na dobu 9 let.
    
     Podle § 56 odst. 1 zákona může orgán ochrany přírody výjimky ze zákazů u zvláště chráněných 
druhů živočichů povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody 
nebo je ve veřejném zájmu. Žadatel uvádí, že předmětem žádosti je podpora populace kriticky 
ohroženého tetřeva hlušce na území CHKO Beskydy. Tato podpora spočívá v získání ucelených 
vědeckých poznatků o bionomii tohoto druhu: 1. sběr a následné zkoumání peří, výpraše či uhynulých 
jedinců (analýza DNA), 2. telemetrie a sledování vypuštěných jedinců (může přispět k záchraně života 
vypuštěných jedinců), 3. odchyt handicapovaných jedinců (záchrana a následné vypuštění do volné 
přírody), 4. pořizování foto a videodokumentace. 5. v případě nálezu uhynulého jedince bude 
stanovena příčina úmrtí a v případě, že to bude možné, bude nalezený jedinec vypreparován. Preparát 
bude sloužit k environmentálnímu vzdělávání.

     Podle výše uvedeného má Správa CHKO Beskydy za to, že povolovaná činnost bude prováděna 
v zájmu ochrany přírody.

    Žadatel ve své žádosti uvádí bližší specifikaci plánované činnosti („citace“): „Odchyt 
handicapovaných jedinců může přispět k jejich záchraně a následnému vypuštění, popřípadě, pokud by 
toho nebyli pro utrpěný handicap schopni, mohli by být následně využiti (zapojení do reprodukčního 
hejna v odchovně Řepčonka). Sběr biologických vzorků je důležitý především pro ověření původu 
jedinců analýzou DNA, přičemž se počítá s jeho delším skladováním pro hromadné zpracování vzorků. 
Sběrem uhynulých jedinců lze získat jedinečná data pro určení příčiny úmrtí (nemoc, parazité, úraz, 
predátoři), což je důležité pro potenciální úpravu metodiky odchovu, přípravy na vypouštění a úpravu 
biotopu. Pro získání přesných a zároveň hodnověrně doložitelných údajů je nezbytné pořizování foto a 
videodokumentace. Pro minimalizaci negativních dopadů budou využita záznamová zařízení (např. 
fotopasti), nebo přístroje s větší ohniskovou vzdáleností, případně vhodných úkrytů (maskovaný 
fotografický kryt). Pro dosažení cílů projektu je telemetrické sledování tetřevů nezbytné. Při jeho 
absenci zpravidla nelze účinně zasáhnout u mladých jedinců v období po vypuštění, neboť ani na 
poměrně omezeném území lokality, v níž budou vypuštěni, nelze nalézt zraněné či nemocné jedince, 
případně již jedince mrtvé, aby mohla být alespoň stanovena příčina jejich úhynu a přijata možná 
opatření. Totéž obdobně platí o dospělých jedincích, u kterých tak lze předejít i jejich zranění či 
usmrcení. V souladu s cíli projektu je též získání cenných poznatků o pohybu a dalším začlenění 
jedinců do přírody “. 

     Pro tetřeva hlušce, který je předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku 
povolit za splnění tří podmínek:

1. Je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona: Z žádosti vyplývá, že se žadatel 
odkazuje na písmeno a), d) odstavce 2 § 56 zákona, tj. v zájmu ochrany volně žijících živočichů, pro 
účely výzkumu a vzdělávání a pro odchyt a držení.
2. Neexistuje jiné uspokojivé řešení:  Správa CHKO Beskydy je přesvědčena o tom, že
monitoring, sledování druhů za pomocí fotopastí včetně nepřímého monitoringu spolu s analýzou dat z 
nepřímého monitoringu (DNA analýza, analýza potravy, trusu, sběr peří, výpraše nebo uhynulých 
jedinců) předmětného druhu je nedílnou součástí efektivní ochrany přírody v Beskydech, a že v 
současné době neexistuje jiné dostupnější, efektivnější, sofistikovanější a uspokojivější řešení, než 
které předkládá žadatel. Významným přínosem tohoto záměru je navíc získání cenných informací, 
které napomohou efektivnější ochraně předmětného druhu. 
3. Povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. 
Požadavek na zachování příznivého stavu z hlediska ochrany u populace tetřeva hlušce by měl být 
zajištěna již z podstaty samotného projektu. Podpora populace, monitoring a získání ucelených 
vědeckých poznatků o bionomii tohoto druhu by měly přispět zlepšení současného stavu.
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Tímto byly splněny všechny tři podmínky § 56 odst. 1,2 zákona pro tetřeva hlušce, který je předmětem 
ochrany podle práva Evropských společenství.

        Při respektování podmínek uvedených ve výrokové části rozhodnutí nedojde při monitoringu a 
manipulaci s chráněným druhem ke škodlivému zásahu do jeho přirozeného vývoje. Tento projekt bude 
přínos pro lepší ochranu tetřeva hlušce, přičemž získané informace budou složit i pro vědecké účely a 
monitoring jejich populací.
     
Zdůvodnění konkrétních podmínek výrokové části rozhodnutí:

     Podmínka č. 1 stanovuje organizaci, která je oprávněna provádět výzkum a která je odpovědna za 
dodržování podmínek tohoto rozhodnutí. Žadatel nezpochybnitelně splňuje požadavky na 
kvalifikovanost při provádění výzkumu zvláště chráněných částí přírody. Podmínky č. 2, 4-6 byly 
stanoveny z důvodu informovanosti Správy CHKO Beskydy o plánovaných odchytech, odběrech 
biologických vzorků, označení, vypouštění a foto a videodokumentaci jedinců předmětného druhu. 
Podmínka č. 3 stanovuje, pro jaké účely mohou být využívány preparáty. Podmínka č. 5 byla dále 
stanovena z důvodu snížení stresu předmětného druhu během pořizování video a fotodokumentace.  
Podmínka č. 7. byla stanovena dle § 56 odst. 6 zákona proto, aby mohla být splněna informační 
povinnost. Podmínka č. 8 byla stanovena v souladu s přiloženou žádostí.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

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

           
Správa CHKOB stanovuje podle ust. § 144 odst. 3 správního řádu lhůtu k uplatnění námitek proti výše 
uvedenému konceptu rozhodnutí a k podávání návrhů na případné doplnění řízení a to do 15 dnů od 
doručení písemnosti veřejnou vyhláškou podáním písemně nebo ústně do protokolu na Správě CHKO 
Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Po zveřejnění konceptu nelze uplatňovat 
námitky, které účastník mohl uplatnit již dříve v řízení.

Mgr. František Jaskula

ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ

  

Vyvěšeno na úřední desce Správy a způsobem umožňující dálkový přístup (elektronická deska) dne: 

Sejmuto z úřední desky Správy a z elektronické desky dne:

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

• Lesy České republiky

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
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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 datové schránky
- Česká společnost ornitologická
- Slezská ornitologická společnost
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