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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Český
ráj (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení
s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“),
na základě žádosti Českého rybářského svazu, místní organizace Malá Skála, 468 22 Železný Brod
(dále jen „žadatel“), ze dne 23.5.2019 a na základě provedeného správního řízení podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává toto

ROZHODNUTÍ
Odchylný postup podle ustanovení § 5b odst. 1 zákona 114/1992 Sb. při ochraně volně žijících ptáků
v souvislosti se záměrem plašení a odstřelu jedinců volavky popelavé (Ardea cinerea) a kormorána
velkého (Phalacrocorax carbo) na vymezeném rybářském revíru v rámci územní působnosti Agentury,
o který požádal Český rybářský svaz, místní organizace Malá Skála, 468 22 Železný Brod se
I.
nepovoluje
pro jedince volavky popelavé
II.
povoluje
pro jedince kormorána velkého za těchto podmínek:
1. Odlov je možné provádět v období 1.10. - 31. 3. běžného roku
2. Odlov kormoránů může být vykonáván pouze při dobré viditelnosti. Odstřel nelze provádět
na odpočívající ptáky. Odstřel lze provádět pouze v místech, kde je pro ptáky potrava
aktuálně dostupná (např. nelze střílet jedince kormorána velkého na plně zamrzlých rybnících
či tocích).
3. Plašení a odlov nebude v žádném případě prováděn, pokud bude v lokalitě zjištěna
přítomnost některého zvláště chráněného druhu ptáků. Střelbou nesmí být ohroženi,
případně zraňováni, jedinci jiných druhů ptáků
4. Při lovu bude z hlediska způsobu a denní doby lovu postupováno v souladu s § 45
odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
5. Odlov jedinců může být proveden pouze při výskytu hejna minimálně 10 kusů kormoránů.
Jednorázově může být uloveno maximálně 20% přítomných jedinců z celkového počtu
jedinců kormorána velkého v dohledové vzdálenosti osoby provádějící lov, s tím že nebude
prováděn společný lov.
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6. Držitel rozhodnutí detailně seznámí osoby, které budou provádět odstřel (pokud není
prováděn nositelem rozhodnutí) s podmínkami rozhodnutí a to ještě před provedením prvního
odlovu. Při provádění odstřelu budou tyto osoby u sebe mít písemné pověření žadatele
a kopii tohoto rozhodnutí.
7. Bude vedena řádná evidence zastřelených jedinců (místo zástřelu, datum a čas odstřelu,
uživatel honitby). Každý usmrcený kormorán bude osobou provádějící odstřel prohlédnut, zda
není kroužkován. Nalezené kroužky bude žadatel shromažďovat s polečně s údaji o místě
a datu nálezu. Do 31. 12. každého roku předá žadatel OOP souhrně evidenci o provedených
odtřelech vč. přehledu ornotologických kroužků.
8. Odchylný postup podle tohoto rozhodnutí lze realizovat do 31. 3. 2025

O D Ů V O D N Ě N Í:
Řízení bylo zahájeno 23. 05. 2019, kdy Agentura obdržela žádost podanou Českým rybářským
svazem, místní organizace Malá Skála, 468 22 Železný Brod (dále jen „žadatel“) o povolení odchylného
postupu dle § 5b odst. 1 zákona 114/1992 Sb. při ochraně volně žijících ptáků. Povolení je požadováno
v souvislosti se záměrem plašení střelbou a odlovu jedinců volavky popelavé a kormorána velkého a to
na vymezeném rybářském revíru v rámci územní působnosti Agentury. Jako důvod je uváděna ochrana
původních populací ryb. Navrhovaný postup omezení predačního tlaku jmenovaných druhů spočívá
v plašení střelbou a odlovem. Výkonem plašení a odlovem budou pověřeny místně příslušné myslivecké
organizace.
Na základě obdržené žádosti Agentura vyrozuměla o zahájeném řízení všechny známé účastníky.
Účastníkem řízení je žadatel a dále jsou účastníky dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu ve smyslu
ust. § 71 odst. 3 zákona (účast obcí) obec Malá Skála, Vranové I, 122, 468 22 Malá Skála, obec
Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Koberovy, obec Rakousy, Rakousy 34, 511 01 Rakousy a město
Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01Turnov. Současně podle ust. § 70 odst. 2 zákona Agentura
poskytla informaci o zahájeném správním řízení těm spolkům, které o poskytování informací
o zahajovaných správních řízení v daném území požádaly.
K účasti v řízení se přihlásil spolek Česká společnost ornitologická, prostřednictvím svého ředitele pana
Zdeňka Vermouzka, která zaslala písemné stanovisko dne 28.6.2019. Ve svém stanovisku uvádí, že ve
věci není upřesněno, jakých území se žádost týká ani v jakém rozsahu by měl být odchylný postup
realizován. V takovém případě není údajně možné odchylný postup umožnit a riskovat tak nepřiměřeně
negativní zásah do populací obou druhů. Zejména v případě volavky popelavé není údajně zřejmý
důvod, proč by měl být odchylný postup uplatňován.
Učastníci řízení se mohli seznámit s podklady pro rozhodnutí na Správě CHKO Český ráj. AOPK
následně po shromáždění podkladů a jejich zhodnocení přikročila k vydání rozhodnutí.
ad I.
Odchylný postup nebyl povolen pro volavku popelavou. Správní orgán posoudil predační tlak tohoto
druhu v předmětné lokalitě na populace původních druhů ryb a považuje ho za zcela minimální s tím, že
přirozená predace nevede ke zhoršení stavu populací původních druhů ryb. Ve srovnání s nadměrným
využíváním lokality pro vodácké sporty a rekreaci v letních měsících, kdy dochází k narušování dna, jako
hlavního biotopu původních druhů ryb, je predační tlak volavek popelavých marginální hrozbou. Ačkoliv
byl v minulosti Agenturou odstřel volavavek povolen, po vyhodnocení minulých let můžeme konstatovat,
že situaci nijak neřeší a odlovení jedinci jsou průběžně nahrazováni dalšími z bezprostředního okolí.
Vzhledem k tomu, že v současnosti správní orgán neshledal důvody pro odchylný postup, rozhodl tak,
jak je uvedeno ve výroku.
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ad II.
Odchylný postup byl povolen pro kormorána velkého. Stanovit postup odchylný od zákazu
uvedeného v § 5a odst. 1 písm. a) a d) zákona je možné za účelem ochrany volně žijících živočichů,
v tomto případě původních druhů ryb a zároveň při prevenci závažných škod, v tomto případě na
rybářství, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení. Při posuzování žádosti pro druh kormorán velký bylo dále
postupováno podle metodického pokynu vydaného MŽP v dubnu 2013 a metodického pokynu AOPK
ČR z dubna 2015. V rámci řízení byly posouzeny důvody a okolnosti vedoucí k odchylnému postupu.
Vzhledem ke stále rostoucí tendenci výskytu kormoránů, která souvisí mj. s recentními teplými zimami,
kdy nedochází k zamrznutí hladin vodních toků, vzrůstá riziko závažných škod na rybářství způsobených
predací kormoránů. Ze stejného důvodu lze usuzovat, že při více početných hejnech kormoránů může
docházet k ohrožení rybích společenstev v daném revíru. Na základě § 5b odst. 1 zákona může orgán
ochrany přírody, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu
uvedenému v § 5a, odst. 1 a 2 zákona, mimo jiné také pro účely úmyslného usmrcování a vyrušování.
Vzhledem k rozloze a charakteru předmětné lokality nejsou žadateli ani správnímu orgánu známy jiné
šetrnější a zároveň efektivní metody zmírnění dopadů predačního tlaku kormoránů. V souladu
s metodickými pokyny MŽP a AOPK jsou stanoveny maximální limity zastřelených kormoránů tak, aby
byla zajištěna efektivní prevence závažných škod a zároveň nedocházelo k nadměrnému odlovu
kormoránů a rušení dalších druhů ptáků. Kormorán v Českém ráji ani v jeho okolí nehnízdí, povolení
odchylného postupu tedy nebude mít negativní vliv na zachování příznivého stavu jeho populace
v České republice. Předmětné území je dáno rybářským revírem, na kterém žadatel hospodaří (revír
443 019 Jizera 9) a územní působností Agentury.
Součástí rozhodnutí jsou podmínky, za kterých je možné toto rozhodnutí realizovat. V podmínce č. 1
je stanoven termín, kdy je možné kormorány velké usmrcovat. Uvedený termín pokrývá hlavní období
výskytu kormoránů a zároveň zamezuje rušení ostatních druhů ptáků v době rozmnožování a začátku
tahu. V podmínce č. 2 je stanoven způsob lovu v souladu s biologií kormorána velkého, který je výhradně
denní lovec. Odstřel odpočívajících ptáků po lovu je nežádoucí s ohledem na skutečnost, že při stresu
dochází u odpočívajících jedinců k vyvržení ulovené potravy, kterou ptáci musí nahradit následnou
zvýšenou loveckou aktivitou. Zároveň lov mimo místa predačního tlaku či mimo období, kdy může ke
škodě docházet, neodpovídá podmínkám stanoveným zákonem, resp. směrnici o ptácích., kdy odchylný
postup může být povolen za účelem předcházení závažných škod (predačního tlaku). Podmínka č. 3
zamezuje vlivu povolované činnosti na jiné druhy ptáků, zejména druhy zvláště chráněné. V podmínce
č. 4 je zajištěno, že odstřel bude prováděn podle zákonných zásad a nebude docházet k týrání
kormoránů. Podmínkou č. 5 je limitováno množství kormoránů, které je možné usmrtit. Odstřel jedinců
má mít především preventivní účinek (faktická regulace populace je možná pouze zásahy
na hromadných hnízdištích nacházejících se mimo území ČR), zároveň je však nutné respektovat cíle
směrnice o ptácích a proto není možné povolit absolutní likvidaci všech přítomných jedinců. Jako
udržitelná hranice bylo tedy stanoveno maximálně 20% aktuálně zjištěneho početního stavu kormoránů
v dohledové vzdálenosti osoby oprávněné k lovu kormoránů. Toto relativní množství by mělo potřebu
prevence škod i snížení dopadů na volně žijící živočichy umožnit, a to i s ohledem na dosavadní praktické
zkušenosti. Hranice 20% umožňuje provést odstřel (a zaplašení) i zcela malých hejn čítajících 10 jedinců.
Škody způsobené jednotlivě lovícími ptáky nejsou zpravidla tak závažné a zároveň lze v těchto
případech použít i jiné neletální prostředky. Podmínkou č. 6 je zajištěna ochrana jiných druhů ptáků, kteří
se na dotčených lokalitách mohou vyskytovat společně s kormorány a zároveň je umožněna
jednoznačná kontrola osob vykonávajících toto rozhodnutí. V podmínce č. 7 je zajištěna informovanost
příslušného orgánu ochrany přírody o realizaci uděleného odchylného postupu a zajištění případných
údajů o kroužkovaných ptácích, což umožní získat další informace o biologii dotčeného druhu. Podmínka
č. 8 časově omezuje udělení odchylného postupu do 31. 3. 2025, tak aby bylo možné reagovat včas na
případné změny v početnosti kormoránů nebo další vývoj lokality.
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Správní orgán zvážil, zda je naplněno ustanovení § 5b odst. 1 zákona, kdy je možné povolit odchylný
postup při ochrtaně volně žijících ptáků dle § 5a odst. 1 zákona. AOPK posoudila shromážděná fakta
a dospěla k závěru, že k ohrožení rybích společenstev kormoránem velkým může dojít a z výše
uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Nedodržení stanovených podmínek může být podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona důvodem ke zrušení
tohoto rozhodnutí a k vedení sankčního řízení ve smyslu zákona.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho
doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR,
regionální pracoviště Liberecko, oddělení SCHKO Český ráj). V případě, že písemnost bude uložena
u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí,
nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Jiří Klápště
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO ČESKÝ RÁJ

Rozdělovník:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Malá Skála, Vranové 1. díl 122, 468 22 Železný Brod
(pošta)
Účastník řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu
Obecní úřad Malá Skála, Malá Skála 122, 468 22 Železný Brod (DS)
Obecní úřad Koberovy, Koberovy č.140, 468 22 Železný Brod (DS)
Obecní úřad Rakousy, Rakousy 34, 511 01 Turnov (DS)
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01 (DS)
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 - Smíchov (DS)
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