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Poskytnutí předběžné informace 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Jižní Morava jako orgán státní správy ochrany 
přírody a krajiny obdržela dne 20. 12. 2018 od Krajského úřadu, Jihomoravského kraje, 
odboru životního prostředí žádost o poskytnutí předběžné informace podle ust. § 90 odst. 17 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) o 
podmínkách vydání souhlasného závazného stanoviska ke schválení LHP pro LHC 
Židlochovice a LHC Soutok. 
 
RP AOPK ČR Jižní Morava v souladu s ust. § 4 odst. 3 zákona a podle ust. § 139 správního 
řádu poskytuje žadateli tuto předběžnou informaci: 
 
1. Ke schválení LHP pro LHC Židlochovice a LHC Soutok orgánem státní správy lesů je 

třeba, aby orgán ochrany přírody vydal souhlasné závazné stanovisko podle ust. § 4 odst. 
3 zákona. LHC Židlochovice a LHC Soutok leží zčásti na území s kompetencí AOPK ČR. 
Jedná se o území CHKO a další zvláště chráněná území v kategoriích NPP a NPR, která 
jsou vyjmenována v tabulce č.1. Na zbývajícím území LHC je v současnosti orgánem 
ochrany přírody, příslušným k vydání závazného stanoviska k LHP, Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. AOPK ČR ovšem v současné době pro některé oblasti zpracovává 
návrhy na vyhlášení ZCHÚ národního významu (NPP, NPR), neboť je nutné zajistit 
zachování stavu (v době vyhlášení) předmětů ochrany evropsky významné lokality Niva 
Dyje a evropsky významné lokality Soutok – Podluží.   

 
2. Souhlasné závazné stanovisko ke schválení LHP pro LHC Židlochovice a LHC Soutok 

AOPK ČR vydá tehdy, pokud návrh LHP bude zpracován v souladu se zákonem. 
Uvádíme výčet základních otázek a hledisek, ze kterých bude AOPK ČR jako orgán 
ochrany přírody návrh LHP posuzovat: 

 
a) Bude provedeno hodnocení důsledků návrhu LHP na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti podle § 4 odst. 4 zákona, a to především zda návrh má či nemá významný 
negativní vliv na celistvost EVL či PO (ve smyslu biologické soudržnosti), či zda nepovede 
k nevratnému poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů, k jejichž ochraně je 
EVL či PO určena, případně soustavnému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou území 
určena. Seznam PO a EVL, které se na předmětném území nacházejí a ke kterým je 
AOPK věcně a místně příslušná je uveden v tabulkové příloze 1.  

 
Pokud by navržený způsob hospodaření znamenal nevratné poškození některého z výše 
uvedených přírodních stanovišť nebo stanovišť druhů, nebude podle ust. § 45g zákona 
možné souhlasné závazné stanovisko udělit. 
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b) Seznam vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území včetně jejich ochranných 
pásem, kde je orgánem ochrany přírody AOPK ČR, i seznam navrhovaných 
maloplošných ZCHÚ, které se na nacházejí v LHC Židlochovice a LHC Soutok a je 
plánováno je vyhlásit v kategorii národní přírodní rezervace nebo národní přírodní 
památka (tj. AOPK ČR je pověřena Ministerstvem životního prostřední přípravou podkladů 
pro jejich vyhlášení) je uveden v tabulkové příloze č. 1 spolu s velkoplošnou chráněnou 
krajinnou oblastí Pálava.  

Návrh LHP musí být v souladu s jejich základními a bližšími ochrannými podmínkami, včetně 
ochranných pásem a vzhledem k tomu, že plány péče o vyjmenovaná maloplošná zvláště 
chráněná území i předmětnou CHKO musí být podkladem pro zpracování návrhu LHP, musí 
je takový návrh respektovat a být s nimi v souladu, zejména pokud jde o umisťování a výši 
těžeb v těchto územích a zapracování rámcových směrnic hospodaření. 
 
Orgán ochrany přírody bude dále posuzovat soulad se zákonem v otázkách:  
 
1) ochrany územních systémů ekologické stability podle § 4 odst. 1 zákona, a to především 

tak, aby ve skladebných částech ÚSES, zejména v biocentrech, byl navržen takový 
způsob hospodaření, aby nedošlo ke snížení ekostabilizační funkce těchto částí ÚSES. 

 
2) ochrany významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2, které se vyskytují na území 

předmětného LHC, 
 
3) ochrany proti rozšiřování geograficky nepůvodních druhů do krajiny podle § 5 odst. 4 a 5 

zákona, kdy je na celém území CHKO podle ust. § 26 odst. 1 písm. d) zákona toto 
zakázáno. Návrh LHP tedy nebude možné schválit, pokud bude obsahovat návrhy na 
obnovu, která je rozšiřováním geograficky nepůvodních druhů dřevin (vyjma případů, kdy 
ze zákazu rozšiřování geograficky nepůvodních dřevin do krajiny byla povolena výjimka 
podle § 43 zákona),  

 
4) ochrany všech místních populací planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů podle § 

5 odst. 1 až 3 zákona, či ochrany volně žijících ptáků podle § 5a zákona, a zároveň 
ochrany zvláště chráněných druhů rostlin podle § 49 zákona, či ochrany zvláště 
chráněných živočichů podle § 50. Podle ust. § 49 a 50 zákona jsou chráněné kromě 
jedinců zvláště chráněných rostlin a živočichů i jejich biotopy, takže souhlasné závazné 
stanovisko k návrhu LHP nebude možné udělit v těch případech, kdy by navržený způsob 
hospodaření znamenal zničení či poškození biotopu. V souvislosti s tím, v rámci 
předběžné informace, zasílá AOPK ČR také seznam hnízd vybraných významných a 
zvláště chráněných druhů ptáků na území všech šesti stávajících polesí LHC Židlochovice 
(Soutok, Tvrdonice, Valtice, Mikulov, Velký Dvůr a Židlochovice) – příloha č. 24. Až na 
odůvodněné výjimky se jedná o hnízda obsazená během poslední třech let. Jedná se o 
velmi citlivá data z pohledu ochrany předmětných druhů, proto vás v této souvislosti 
žádáme o adekvátní nakládání s těmito daty, která by měla být použita výhradně pro 
účely zpracování nového LHP. 

 
5) ochrany památných stromů podle 46 odst. 2 zákona. V rámci předmětného LHC, u něhož 

je orgánem ochrany přírody AOPK ČR, se jedná o památný strom Věstonická oskeruše 
rostoucí na p. p. č. 2442 v k. ú. Dolní Věstonice, JPRL 444G4. Památný strom je 
zakázáno mj. poškozovat a ničit a v jeho ochranném pásmu je zakázána veškerá pro 
strom škodlivá činnost.  

 
Od podzimu 2007 jsou při mýtních úmyslných těžbách v EVL Soutok-Podluží (PO Soutok-
Tvrdonicko) a v EVL Niva Dyje (tzn. na polesích Soutok, Tvrdonice a v lužních částech 
polesí Mikulov a Valtice) ponechávány výstavky v průměrném počtu 100 stromů / 10 ha 
obnovované plochy, později se začaly výstavky ponechávat i v oblasti Milovického lesa v 
CHKO Pálava (polesí Mikulov, obory Klentnice a Bulhary a jejich okolí) v průměrném počtu 
50 stromů / 10 ha obnovované plochy. Za ponechání těchto stromů do fyzického rozpadu je 
dvakrát ročně státnímu podniku Lesy ČR (LZ Židlochovice) proplácena náhrada újmy za 
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ztížení lesního hospodaření ve smyslu § 58 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. Výše náhrady je kalkulována podle vyhlášky 335/2006 Sb., kterou se stanoví 
podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního 
hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, a to obvykle podle odstavce 7 přílohy 3 této 
vyhlášky jako „výše náhrady újmy vzniklé v důsledku ponechání jednotlivých stromů do jejich 
fyzického rozpadu“. Upozorňujeme tedy na tuto skutečnost s ohledem na to, že tyto stromy 
nemohou být předmětem jakýchkoli plánovaných těžebních zásahů, a to ani např. v případě, 
kdy budou tyto výstavky během taxačních prací vylišeny jako horní porostní etáž. 
 
Konkrétní podklady, doklady a z nich vyplývající další požadavky na zpracování LHP jsou 
zahrnuty v příloze tohoto dopisu. Novější plány péče o MZCHÚ (či navrhovaná MZCHÚ) 
mohou v konkrétních porostech překrýt starší dokumenty týkající se evropsky významných 
lokalit (např. souhrny doporučených opatření). 

 
AOPK ČR je připravena aktivně spolupracovat na přípravě LHP pro LHC Židlochovice a LHC 
Soutok tak, aby tyto dokumenty byly v souladu s ochranou přírody. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Koukal 

ŘEDITEL RP 

 

 

 

Na vědomí: 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odb. životního prostředí – oddělení ochrany přírody a 

krajiny, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odb. životního prostředí – oddělení vodního a lesního 

hospodářství, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  

 

Přílohy: 

Tabulka č. 1: Tabulková příloha se seznamem chráněných území, kde je AOPK ČR 

příslušným orgánem ochrany přírody (na celém území nebo na části) 

 

Další přílohy, na něž odkazuje Tabulka č. 1 (sloupec Příloha č.) zasíláme souběžně 

poštou CD. 

 

 



 

Tabulka č. 1: Seznam chráněných území 

 

Kategorie Název 
Překryv s 

ptačí oblastí 
překryv s EVL* LHC 

překryv 

s CHKO 

zóna 

CHKO 
podklady v rámci připomínek a požadavků 

Příloha 

č. 

NPR Cahnov - Soutok Soutok - 
Tvrdonicko 

Soutok - Podluží Soutok --- --- viz návrh PlP na období 2019-2028 01 

NPR Děvín– změna hranic Pálava Děvín Židlochovice Pálava I viz návrh PlP na období 2019-2028 (v podobě pro 
nové vyhlášení, viz dále) 

02 

NPP Dunajovické kopce --- --- Židlochovice --- --- viz schválený PlP na období 2013-2019 a  návrh PlP 
pro období 2020-2029 

03 

NPR Krumlovsko-rokytenské 
slepence 

--- Krumlovsko-rokytenské 
slepence 

Židlochovice --- --- viz návrh PlP (lesnická část)  na období 2019-2028 04 

NPR Křivé jezero Pálava Niva Dyje Židlochovice Pálava I a II viz schválený PlP na období 2019-2028 05 

NPP Kukle --- Přední Kout Židlochovice --- --- viz schválený PlP na období 2019-2028 06 

NPR Lednické rybníky Lednické 
rybníky 

Lednické rybníky Židlochovice Pálava II viz schválený PlP na období 2012-2021  07 

PR Milovická stráň Pálava Milovický les Židlochovice Pálava I a II viz schválený PlP na období 2010-2019 a návrh PlP 
pro období 2019-2028 

08 

NPP Pastvisko u Lednice --- Niva Dyje Židlochovice --- --- viz schválený PlP na období 2015-2024 09 

NPP Pouzdřanská step - Kolby --- Pouzdřanská step - Kolby Židlochovice --- --- viz návrh PlP na období 2019-2028 10 

NPR Ranšpurk Soutok - 
Tvrdonicko 

Soutok - Podluží Soutok --- --- viz schválený PlP na období 2010-2019 11 

NPP Rendez-vous --- Rendezvous Židlochovice --- --- viz návrh PlP na období 2019-2028  12 

PR Svatý kopeček Pálava Svatý kopeček u 
Mikulova 

Židlochovice Pálava I viz schválený PlP na období 2010-2019 13 

PR Šibeničník Pálava   Židlochovice Pálava I a II viz schválený PlP na období 2010-2019 14 

NPR Tabulová Pálava Stolová hora Židlochovice Pálava I a II viz schválený PlP na období 2019-2028 15 

PR Turold Pálava Turold Židlochovice Pálava I viz schválený PlP na období 2010-2019 16 

návrh NPR Lanžhotské pralesy Soutok - 
Tvrdonicko 

Soutok - Podluží --- --- --- viz návrh PlP  17 

návrh NPP Soutok Soutok - 
Tvrdonicko 

Soutok - Podluží --- --- --- viz návrh PlP (lesnická část) 18 

návrh NPP Janohrad a Dolní les --- Niva Dyje Židlochovice --- --- viz návrh PlP (lesnická část) 19 

návrh NPP Kančí obora --- Niva Dyje Židlochovice --- --- viz návrh PlP (lesnická část) 20 

návrh NPP Pastvisko u Lednice - 
rozšíření 

--- Niva Dyje Židlochovice --- --- Viz návrh PlP (lesnická část) 21 

CHKO Pálava Pálava Milovický les, Děvín, 
Svatý kopeček u 
Mikulova, Stolová hora, 
Turold 

Židlochovice --- I, II, III, IV Viz schválený PlP o CHKO Pálava na období 2016-
2025 + příloha č. 23: Připomínky a požadavky k LHP v 
EVL Milovický les 

22, 23 

EVL Soutok - Podluží Soutok - 
Tvrdonicko 

část – v NPR Soutok --- --- SDO pro EVL mimo území navrhovaná jako NPR a 
NPP (viz výše nNPR Lanžhotské pralesy a nNPP 
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Soutok) 

EVL Děvín Pálava celá Židlochovice Pálava I, II, III SDO pro EVL   

EVL Krumlovsko-rokytenské 
slepence 

  část  - v NPR Židlochovice --- --- SDO pro EVL  

EVL Niva Dyje Pálava část  - v NPP a NPR Židlochovice Pálava I a II SDO pro EVL mimo území navrhovaná jako NPP (viz 
výše nNPP Janohrad a Dolní les, nNPP Kančí obora a 
navržené rozšíření nNPP Pastvisko u Lednice) 

 

EVL Přední Kout   část  - v NPP Židlochovice --- --- SDO pro EVL  

EVL Lednické rybníky Lednické 
rybníky 

celá Židlochovice --- --- SDO pro EVL  

EVL Milovický les Pálava celá Židlochovice Pálava I, II, III SDO pro EVL, + příloha č. 23: Připomínky a 
požadavky k LHP v EVL Milovický les 

23 

EVL Pouzdřanská step - Kolby   v NPP převážná část Židlochovice --- --- SDO pro EVL  

EVL Rendezvous   převážná část  v NPP Židlochovice --- --- SDO pro EVL  

EVL Svatý kopeček u Mikulova Pálava celá Židlochovice Pálava I, II, III SDO pro EVL  

EVL Stolová hora Pálava celá Židlochovice Pálava I, II a IV SDO pro EVL  

EVL Turold Pálava celá Židlochovice Pálava III, IV SDO pro EVL  

PO Soutok - Tvrdonicko   část  - v NPR Soutok --- --- SDO pro PO  

PO Pálava   celá Židlochovice Pálava I, II, III, IV Viz schválený PlP o CHKO Pálava na období 2016-
2025  - Doporučená opatření k zachování populací 
druhů ptáků, které jsou předměty ochrany Ptačí oblasti 
Pálava, v příznivém stavu v dlouhodobém časovém 
horizontu , + příloha č. 23: Připomínky a požadavky k 
LHP v EVL Milovický les 

22, 23 

PO Lednické rybníky   celá Židlochovice Pálava II a IV viz schválený PlP na období 2012-2021 07 

* je uveden název EVL, se kterou je dané chráněné území (nebo jeho návrh) v překryvu; u EVL je pak uvedeno buď „celá“ (tj. AOPK ČR je příslušným orgánem 

ochrany přírody na celém území EVL nebo „část – v NPR/NPP“ (tj. AOPK ČR je příslušným orgánem ochrany přírody na území, které se současně překrývá s NPR 

nebo NPP a jejich ochrannými pásmy) 

 

Použité zkratky: 

EVL = evropsky významná lokalita 

NPP = národní přírodní památka 

NPR = národní přírodní rezervace 

PlP = plán péče 

PO = ptačí oblast 

PR = přírodní rezervace 

SDO = souhrn doporučených opatření 

Platné plány péče o zvláště chráněná území i souhrny doporučených opatření jsou ke stažení na https://drusop.nature.cz/portal/ 
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