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R O Z H O D N U T Í  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a ve smyslu ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád), rozhodl v řízení o povolení výjimky ze základních podmínek 
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů takto: 

občanskému sdružení TYTO se sídlem Nenakonice 500, 783 76 Věrovany (IČ 26523141), 
zastoupenému předsedou Karlem Poprachem, 

s e   p o v o l u j e 

podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a d) zákona výjimka ze zákazů (§ 50 odst. 1 a 2 
zákona) u zvláště chráněného druhu živočicha motáka lužního (Circus pygargus), konkrétně se 
povoluje dohledávání a ochrana jeho hnízd ohrožených vysečením, sledování hnízdní biologie a 
hnízdní úspěšnosti, záchranné transfery nevzletných ohrožených mláďat, foto- a 
videodokumentace hnízd (včetně mláďat a jejich rodičů) a telemetrické sledování jedinců 
v územním obvodu obcí Jihomoravského kraje, vyjma velkoplošných a maloplošných zvláště 
chráněných území a vojenského újezdu, v období od data nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí do 
31. 12. 2025, za předpokladu splnění následujících podmínek: 

1. ochrana hnízd ohrožených vysečením bude spočívat v aplikaci pachových bariér či stavbě 
oplůtku ohrazujícího plochu min. 2 x 2 m kolem hnízda;  

2. transfer mláďat lze realizovat v případech, že nebude možno ohrožené hnízdění ochránit 
způsoby dle podmínky 1, mláďata přitom budou přemístěna na nejbližší vhodnou lokalitu, do 
jiného hnízda motáků lužních s mláďaty, výjimečně je lze přemístit do záchranné stanice, odkud 
budou po dosažení vzletnosti vypuštěna; 

3. sledování hnízdní biologie, foto- a videodokumentaci hnízd lze provádět u těch, kde byla 
realizována ochranná opatření dle podmínky 1, jinak maximálně u dvou hnízd neovlivněných 
jinými zásahy ročně; 

4. telemetrické sledování lze realizovat maximálně u 10 jedinců ročně; 

5. do 31. 12. každého roku platnosti výjimky bude orgánu ochrany přírody odevzdána písemná 
zpráva obsahující následující údaje: 
- přehled nalezených hnízd, jejich lokalizace (okres, obec, parcelní číslo, příp. souřadnice hnízda) 

a hnízdní úspěšnost, je-li známa; 
- přehled hnízd, u kterých byla realizována ochranná opatření, jejich popis a informace o 

hnízdní úspěšnosti; 
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- počet jedinců sledovaných telemetricky včetně základních údajů o použité metodě, 
označených jedincích a dostupnosti výsledků sledování.  

O d ů v o d n ě n í  

Dne 23. 2. 2015 podalo občanské sdružení TYTO se sídlem Nenakonice 500, 783 76 Věrovany (IČ 
26523141), zastoupené předsedou Karlem Poprachem, u odboru životního prostředí Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje žádost o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany motáka 
lužního (Circus pygargus) pro území Jihomoravského kraje vyjma velkoplošných a maloplošných 
zvláště chráněných území a vojenského újezdu. Výjimka je požadována pro účely ochrany hnízd a 
mláďat ohrožených vysečením a predací, výzkumu nidobiologie a úspěšnosti hnízdění, foto- a 
videodokumentace a případného telemetrického sledování jedinců.  

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále 
jen správní řád), zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona. Ve smyslu 
ustanovení § 71 odst. 3 zákona jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem všech řízení 
vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na 
základě tohoto ustanovení mají postavení účastníka předmětného řízení všechna města a všechny 
městyse a obce Jihomoravského kraje, pokud neleží celým správním obvodem na území 
velkoplošných chráněných území nebo vojenského újezdu, kde je kompetentním orgánem ochrany 
přírody příslušná správa. Ve smyslu ustanovení odst. 2 § 70 zákona požádala o podávání informací 
o zahajovaných řízeních daného typu občanská sdružení Česká společnost ornitologická – 
Jihomoravská pobočka, Brno; Voda z Tetčic, Tetčice a PRO Sokolnice, Sokolnice. Účast v řízení 
oznámilo podáním doručeným dne 12. 3. 2015 o. s. Voda z Tetčic.  

Moták lužní je živočich zařazený podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon), mezi druhy silně ohrožené, zároveň je druhem, který je předmětem ochrany podle 
práva Evropských společenství. Jedná se o dravce, který je v Evropě rozšířen široce, avšak 
ostrůvkovitě. Jeho populace je poměrně malá, 35 000–65 000 párů, z nichž více než polovina 
připadá na Rusko. Na území EU hnízdilo k roku 2000 cca 30 % evropské populace. V České 
republice moták lužní hnízdil dříve vzácně, v posledních letech však došlo k nárůstu početnosti, 
který je patrný zejména na Českomoravské vrchovině, Znojemsku, Opavsku a Olomoucku. 
Populace v průběhu 30 let narostla z několika málo párů na více než 100 párů1.  

Při rozhodování ve věci vzal zdejší orgán ochrany přírody v úvahu především informace o 
občanském sdružení, které žádost podává. Jeho činnost na poli ochrany motáka lužního je 
dlouhodobá a v jihomoravském regionu dobře známá, veřejnosti je prezentována prostřednictvím 
informačních letáků. Předseda o. s. Karel Poprach je od roku 1997 členem České společnosti 
ornitologické a je držitelem kroužkovací licence. Poznatky z biologie předmětného druhu a 
zkušenosti z jeho praktické ochrany publikuje v odborném tisku2. Je zde tedy záruka, že 
povolované aktivity budou realizovány jen v míře nezbytně nutné a pro daný druh prospěšné. 

Výjimkou se povoluje řada činnosti, které ve své podstatě nejsou pro daný druh škodlivé, 
naopak přispívají ke zvýšení jeho hnízdní úspěšnosti. Žadatel se v podstatě zabývá tím, že 

                                                           
1
 www.biomonitoring.cz 

2
 Poprach K., 2009: Poznámky k určování stáří a pohlaví motáka lužního. Crex 29: 111-121; Poprach K., Machar I. a 

Vrbková J., 2013: Population trend, distribution and habitat requirements of the Montagu´s Harrier (Circus pygargus) 

in central Moravia (Czech Republic). Sylvia 49: 111-134 
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registruje jednotlivé motáky lužní od příletu do hnízdních regionů, následně sleduje vytvořené páry 
na hnízdištích, v případě ohrožení dohledává hnízda a zajišťuje ve spolupráci s vlastníky či uživateli 
pozemků jejich ochranu. Její způsob se může lišit podle konkrétní situace, většinou postačuje 
postavení pletivové ohrádky kolem hnízda se současnou aplikací pachového odpuzovače. Tím je 
umožněno, aby ptáci pokračovali v hnízdění, zároveň je hnízdo chráněno před pozemními 
predátory (lišky, divoká prasata, psi apod.). Jako další opatření je povolován transfer mláďat tehdy, 
kdy jiné způsoby ochrany hnízda nejsou možné. V takových případech je optimální přemístit 
mláďata do nejbližšího vhodného porostu, kde si je rodiče na základě hlasových signálů dokážou 
najít. Přemístění mláďat do hnízda s mláďaty jiného páru je také možné, i když rodičovská péče se 
pak přenáší na „náhradní“ rodičovský pár, což pro něj může znamenat vysokou energetickou zátěž 
a snížit jeho kondici, příp. omezit jeho hnízdní úspěšnost jak v dané, tak v příští sezóně. Nejhorší 
možnou variantou je umístění mláďat do záchranné stanice, kde jsou odchována do vzletnosti a 
poté vypuštěna. Dorůstají tedy v nepřirozených podmínkách bez možnosti přejímat potřebné 
zkušenosti od rodičů, což jistě omezuje jejich konkurenceschopnost. Jak je však v žádosti uvedeno, 
jde o případy zcela výjimečné a na území Jihomoravského kraje nebylo dosud toto opatření 
realizováno.  

U ohrožených hnízd, která jsou dlouhodobě sledována a rušena zásahy směřujícími k jejich 
ochraně, je povolováno i sledování potřebných hnízdních a etologických parametrů, a to i za využití 
foto- a videotechniky. Pro ostatní, neovlivněná hnízda je tato aktivita povolována v omezeném 
rozsahu (max. dvě hnízda ročně) tak, aby alespoň část populace (cca 40 %) hnízdila bez vnějších 
zásahů a s minimálním vyrušováním. Úvaha vychází ze znalosti velikosti hnízdní populace motáka 
lužního na jižní Moravě (cca 20 párů s rostoucím trendem), přičemž přibližně u poloviny jsou 
realizována ochranná opatření.  

Telemetrie je povolována opět jen u omezeného počtu jedinců, aby většina populace nebyla 
tímto vlivem dotčena. Konkrétní technické či organizační parametry nejsou stanoveny, protože je 
zde reálný předpoklad účelnosti a ohleduplnosti jejich realizace, který vyplývá ze zaměření 
žadatele a logiky věci.  

Výjimka je vydávána na dobu deseti let. Žadatelem navrhované období dvaceti let se jeví jako 
příliš dlouhé z toho důvodu, že pohled státní ochrany přírody na záchranné aktivity ve prospěch 
ohrožených hnízd motáka lužního se může v průběhu let zásadně změnit – převládne např. názor, 
že páry hnízdící v zemědělských kulturách by měly být z populace přirozeným způsobem (tedy v 
důsledku neúspěšnosti hnízdění) eliminovány. Na druhé straně zohledňuje zdejší správní orgán to, 
že správní řízení s velkým počtem účastníků zatěžuje jak žadatele, tak státní správu, navíc 
občanské sdružení (příp. subjekty, které předmětnou činnost jakkoli podpoří) potřebuje alespoň 
střednědobou jistotu v tom, že jím realizované činnosti jsou v souladu s platnou legislativou.  

Za účelem kontroly využívání této výjimky je vyžadováno každoroční předkládání písemné 
zprávy shrnující aktivity a poznatky z daného roku. Zprávy mohou být také podkladem ke 
zhodnocení úspěšnosti používaných postupů, rozšíří znalosti správního orgánu o území obecně.  

Jediným účastníkem řízení, který se v jeho průběhu k věci vyjádřil, bylo o. s. Voda z Tetčic, které 
vyslovilo očekávání, že „správní orgán bude postupovat podle názoru Ministerstva životního 
prostředí uvedeného v rozhodnutí č.j. 1191/560/13, 46740/ENV/13, sp. zn. OP 28/2013 
datovaného 2014-05-07“. Jelikož se jedná o rozhodnutí v odvolacím řízení, které se týkalo 
obdobné žádosti téhož žadatele, zdejší orgán ochrany přírody názory vyslovené v jeho odůvodnění 
respektuje, třebaže má v některých bodech odlišný názor na aplikaci jednotlivých ustanovení 
zákona.  
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Co se týče naplnění legislativních podmínek daných zákonem, lze konstatovat, že výjimka je 
vydávána v zájmu ochrany přírody, ochrany volně žijících živočichů a pro účely výzkumu a 
vzdělávání, protože získané výsledky budou využitelné tímto směrem. Nabytí potřebných informací 
ve stejné kvalitě a kvantitě není možné jinými metodami, jiné uspokojivé řešení tedy neexistuje. 
Zásah do přirozeného vývoje předmětného druhu bude nevýznamný, povolené aktivity jsou 
neletální, ovlivní jen malou část lokální populace, lze tedy konstatovat, že udržení příznivého stavu 
druhu z hlediska ochrany bude zajištěno.  

Zdejší orgán ochrany přírody považuje podmínky dané zákonem za splněné a na základě výše 
uvedených skutečností a úvah rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí může podle § 81 a 82 správního řádu účastník řízení podat do 15 dnů 
ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a 
jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.    

 

                                                                             

                                             Ing. Jiří Hájek v. r. 
                    pověřený vedením odboru životního prostředí 

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová 

Doručuje se: 

a) účastníci řízení 

1) TYTO, Nenakonice 500, 783 76 Věrovany (DS)  
2) Města, městyse a obce Jihomoravského kraje kromě obcí Malá Vrbka (69673), Nová Lhota (69674), 

Radějov (69667) a Suchov (69671) v okrese Hodonín a Ostrov u Macochy (67913) a Rudice (67906) 
v okrese Blansko (DS) 

3) Voda z Tetčic, o. s., Hybešova 178, 664 17 Tetčice 
 
b) na vědomí  

4) ČIŽP, OI Brno, odd. ochrany přírody, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS) 

otisk 
úředního 

razítka 
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