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 R O Z H O D N U T Í 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, 
jako orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona 
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 77a odst. 2 a odst. 4 
písm. h) a písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon“) ve spojení s § 36 odst. 2, § 44 odst. 3 zákona a ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní 
řád“) rozhodl v řízení vedeném ve věci žádosti žádosti obce Drahonín, IČ 00375331, se sídlem 
Drahonín 10, 592 61 Doubravník, zastoupené starostou Jiřím Kotasem, o udělení výjimky ze zákazu 
změny nebo poškozování přírodní památky Trenckova rokle (dále také „PP“) těžbou dříví 
v bezprostřední blízkosti tzv. bezzásahové zóny této přírodní památky a dále o vydání souhlasu  
k činnosti v tomto zvláště chráněném území (dále také „ZCHÚ“), omezené bližšími ochrannými 
podmínkami (čl. 3, písm. e) nařízení Jihomoravského kraje o zřízení přírodní památky Trenckova 
rokle a jejího ochranného pásma č. 13 ze dne 28.06.2012), tj. k provádění těžby dříví v samotné 
bezzásahové zóně, která je graficky znázorněna v příloze č. 4 výše uvedeného nařízení, a to včetně 
zpracování kůrovcového nebo pro kůrovce atraktivního dříví 
 

t a k t o: 
 
I. Podle § 44 odst. 3 zákona a v souladu s čl. 3 písm. e) Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení 

přírodní památky Trenckova rokle a jejího ochranného pásma č. 13 ze dne 28.06.2012, 
nevydává výše uvedenému žadateli souhlas k činnosti, jejíž výkon je vázán na předchozí 
souhlas příslušného orgánu ochrany přírody, tedy ke smýcení a kompletnímu zpracování  
(těžbě dříví) kůrovcem napadeného porostu 434Gm13c (0,21 ha) a částí porostů 434Gm8 
(spodní část o rozloze 0,20 ha) a 434 Gm13a (spodní část severního segmentu o rozloze 0,05 
ha), které se nacházejí na pozemku žadatele p. č. 1384/9 v k. ú. Drahonín a jsou součástí tzv. 
bezzásahové zóny, graficky znázorněné v příloze č. 4 výše uvedeného nařízení.  

II. Podle § 43 odst. 1 zákona nepovoluje výše uvedenému žadateli výjimku ze zákazu změny 
nebo poškozování přírodní památky nebo jejího hospodářského využívání vedoucího 
k jejímu poškození, daného ustanovením § 36 odst. 2 zákona, tedy ke smýcení a 
kompletnímu zpracování částí kůrovcem napadených porostů 434Gm8 (horní část o rozloze 
0,09 ha), 434Gm13a (horní část severního segmentu o rozloze 0,11 ha) a 13 jehličnatých  
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i listnatých výstavků o celkovém objemu 31,77 m3 (bez kůry) ve spodní části porostu 
434Gm1b, které se nacházejí na pozemku žadatele p. č. 1384/9 v k. ú. Drahonín a navazují 
na bezzásahovou zónu, graficky znázorněnou v příloze č. 4 výše uvedeného nařízení. 

 
O d ů v o d n ě n í : 

  
Dne 08.11.2021 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně 
a místně příslušný orgán ochrany přírody, žádost obce Drahonín, IČ 00375331, se sídlem Drahonín 
10, 592 61 Doubravník, zastoupené starostou Jiřím Kotasem, o udělení výjimky ze zákazu změny 
nebo poškozování přírodní památky Trenckova rokle (dále také „PP“) těžbou dříví v bezprostřední 
blízkosti tzv. bezzásahové zóny této přírodní památky a dále o vydání souhlasu k činnosti v tomto 
zvláště chráněném území, omezené bližšími ochrannými podmínkami (čl. 3, písm. e) nařízení 
Jihomoravského kraje o zřízení přírodní památky Trenckova rokle a jejího ochranného pásma č. 13 
ze dne 28.06.2012), tj. k provádění těžby dříví v samotné bezzásahové zóně, která je graficky 
znázorněna v příloze č. 4 výše uvedeného nařízení, a to včetně zpracování kůrovcového nebo pro 
kůrovce atraktivního dříví. Jak bylo v žádosti dále uvedeno, jedná se o domýcení zbytků kůrovcem 
poškozených porostů 434Gm8, 434Gm13a (severní segment) a 434Gm13c (jednotné prostorové 
rozdělení lesa dle nově schváleného plánu péče), z velké části podrostlých různověkým listnatým 
zmlazením, a dále o zpracování zbylých výstavků ve spodní části porostu 434Gm1b, to vše na 
pozemku žadatele p. č. 1384/9 v k. ú. Drahonín. 

Uvedeným dnem bylo, v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu, zahájeno správní 
řízení v předmětné věci podle ustanovení § 36 odst. 2 a § 44 odst. 3 zákona.  

Dopisem ze dne 09.11.2021 oznámil zdejší orgán ochrany přírody zahájení řízení všem jeho 
známým účastníkům, tj. obci Drahonín, která je účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a 
současně dle § 71 odst. 3 zákona a současně o něm vyrozuměl spolek Čisté Šlapanice, z.s., který je 
oprávněn, v souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona a ve smyslu jím podané žádosti, být 
informován o všech zahajovaných správních řízeních na území Jihomoravského kraje, v nichž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. V tomto dopise je poučil o jejich procesních 
právech a informoval je rovněž o možnosti průběžného seznamování se a vyjadřování ke všem 
shromážděným podkladům, a to až do vydání příslušného rozhodnutí. Výše uvedený spolek se do 
tohoto řízení nepřihlásil.  

Vzhledem k tomu, že správní orgán již v průběhu řízení žádné další podněty, návrhy ani vyjádření 
neobdržel, mohl přistoupit v předmětné věci k vydání rozhodnutí. Při svém rozhodování vycházel 
zejména z podané žádosti, schváleného plánu péče o přírodní památku Trenckova rokle, 
aktuálního vývoje lesní vegetace v této PP a vlastní znalosti přírodních poměrů v tomto ZCHÚ 
z výkonu své úřední činnosti.  

Schválený plán péče o PP Trenckova rokle požaduje ponechat veškeré porosty v bezzásahové zóně 
PP (30 m pás po obou stranách potoka), a to včetně kůrovcových souší trvale samovolnému vývoji 
(celý porost 434Gm13c – 0,21 ha, spodní část porostu 434Gm8 – 0,20 ha a severního segmentu 
porostu 434Gm13a – 0,05 ha). Tento požadavek se týká i zbytku horní etáže (jednotlivých 
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výstavků) ve spodní části porostu 434Gm1b (dle terénních měření a výpočtů správního orgánu se 
jedná o 5 majestátních starých smrků, 2 jedle bělokoré, 2 javory kleny, 2 habry, 1 olši lepkavou a  
1 jilm horský, to vše o celkové kubatuře 31,77 m3 bez kůry). Důvodem tohoto postupu je potřeba 
vytvoření dostatečné zásoby souší, vývratů i ostatní odumřelé dřevní hmoty ve spodní části rokle, 
jež do budoucna nahradí tlející dříví poskytující živný substrát evropsky významnému mechorostu 
šikouškovi zelenému (Buxbaumia viridis), jež je v tomto území jedním z hlavních předmětů 
ochrany. Rovněž v horní proředěné části severního segmentu porostu 434Gm13a (0,11 ha) se 
navrhuje (minimálně v tomto decenniu) zachovat současný bezzásahový režim. Naopak horní část 
suché smrčiny 434Gm8 (0,09 ha) doporučuje plán péče domýtit násekem s následným zalesněním 
vzniklé holiny sazenicemi buku a jedle, tento postup je však v současné době z hlediska zájmů 
ochrany přírody zcela neakceptovatelný, neboť by vedl k hrubému poškození zdejších předmětů 
ochrany (zbytky původní a tvořící se nová generace lesa s přírodě blízkou druhovou skladbou). 
Všechny výše uvedené porosty jsou podrostlé pomístně zapojeným různověkým zmlazením 
listnáčů s vtroušenými semenáčky jedle bělokoré, a to bez ohledu na to, jestli se nacházejí přímo 
v bezzásahové zóně nebo na ni jen bezprostředně navazují (v plánu péče není tato nadějně se 
tvořící spodní etáž dostatečným způsobem podchycena). S výjimkou horní části severního 
segmentu porostu 434Gm13a jsou tyto porostní skupiny včetně výstavků v 434Gm1b těžebně 
dostupné pouze ze spodní přibližovací linky procházející dolními partiemi rokle a případná 
vytěžená dřevní hmota by tak musela gravitovat ze svahu dolů k této úzké traktorové cestě. Na 
základě dřívějších dlouholetých zkušeností z lesního provozu a po konzultaci s odborným lesním 
hospodářem obce Drahonín (pan Špaček) dospěl správní orgán k závěru, že vyklizování dříví nelze 
v tomto extrémně svažitém místy až kamenitém terénu provést, aniž by přitom došlo v podstatě 
ke kompletnímu zničení zdejší velice cenné, ostrůvkovitě se tvořící a pomístně již značně odrostlé 
listnaté podúrovně i sporadicky se objevujícího zmlazení jedle. Vzniklé holiny by bylo jen velmi 
obtížné zalesnit a ochránit proti škodám zvěří, což by se projevilo i v nežádoucích dlouhodobějších 
změnách doposud příznivého mikroklimatu v samotné rokli (snížení vlhkosti a teplotní výkyvy 
v důsledku přímého oslunění, mrazu a inverzních jevů) tolik důležitého pro zachování a zajištění 
budoucí prosperity nepříliš četné a poměrně křehké populace šikouška zeleného. Co se týče horní 
části severního segmentu porostu 434Gm13a, těžebně přístupného z vrchní cesty, tak ani zde není 
z dlouhodobého hlediska přijatelný jakýkoli těžební zásah. Horní etáž tohoto porostu je třeba 
ponechat na dožití a poté k zetlení dřevní hmoty (převedení z dočasného bezzásahového režimu  
k trvalému ponechání samovolnému vývoji). Tento postup je nutný nejen z důvodů hrozícího 
výrazného poškození objevujícího se listnatého a jedlového náletu vyklizováním dříví, ale i za 
účelem zachování doposud plodících starých stromů v horní části svahu (v současné době zejména 
buk, borovice, jedle a habr), které přispívají svou bohatou fruktifikací k postupnému zaplňování 
mezernatých nárostů a tím i k dokončení přirozené obnovy lesa ve všech předmětných porostech. 
Jejich význam pak bude spočívat i v mírném přistínění stávajícího zmlazení a tím i k vytvoření 
vhodných podmínek k jeho zdárnému odrůstání (alespoň částečné potlačení buřeně, zmírnění 
klimatických výkyvů apod.). 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl zdejší orgán ochrany přírody k závěru, že 
požadovaná těžba dříví ve všech výše uvedených porostech, a to včetně výstavků ve spodní části 
porostní skupiny 434Gm1b by znamenala výrazné narušení doposud zachovalého biotopu šikouška 
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zeleného (úbytek dřevní hmoty nutné k jeho přežití, nežádoucí změny mikroklimatu) i zničení velké 
části nově se tvořící generace přírodě blízkého lesa. V celkovém kontextu by tak došlo 
k významnému poškození zdejších předmětů ochrany a tím i celé přírodní památky. To považuje 
správní orgán za nepřípustné a ani jeden z požadovaných těžebních zásahů se proto rozhodl 
nepovolit. Na předmětné porosty i zmíněné výstavky je třeba do budoucna pohlížet jako na území 
trvale ponechané samovolnému vývoji, jehož dřevní hmotu je nutno ponechat na místě až do 
úplného fyzického rozpadu. 

S ohledem na výše popsané skutečnosti, po vyhodnocení možných souvislostí a zvážení všech 
okolností bylo správním orgánem rozhodnuto tak, jak je uvedeno v obou výrocích. 

 
P o u č e n í   o   o d v o l á n í : 

  
Proti tomuto rozhodnutí je možné podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání 
do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným  
u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.  

Dle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.  

 
 
 
 

Ing. Mojmír Pehal v. r. 
vedoucí odboru 
 

 

 

za správnost vyhotovení: Ing. Jaroslav Možný 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

1. Obec Drahonín, Drahonín 10, 592 61 Doubravník (DS) (DS) 

Na vědomí (po nabytí právní moci): 

2. ČIŽP, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS) 
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