
 

 
 

Mgr. Patrik Mlynář 
náměstek pro řízení sekce 

Sekce lesního hospodářství 
  

  

  

V Praze dne 17. června 2020 
Čj. 28745/2020-MZE-16210 

  
  
Vážený pane doktore, 

  

pan ministr zemědělství mne pověřil odpovědí na Váš dopis, kterým jste mu zaslal 

Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských lužních 

lesů.  

Nejprve si dovolím Vám poděkovat za Váš zájem o zachování a další rozvoj přírodních 

hodnot lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje. To je naše společné téma i cíl. 

 

Existence lužního lesa v lokalitě Soutok a jeho nesporné environmentální přínosy, i zde 

zachované a rozvíjející se přírodní hodnoty, jsou výsledkem citlivé mnohasetleté správy 

tohoto území, harmonického rozvoje šetrného užívání krajiny za současného respektování 

jejích přírodních hodnot. Tuto skutečnost již v minulosti ocenilo UNESCO vyhlášením 

biosférické rezervace Dolní Morava. V této souvislosti si dovoluji připomenout, že, na rozdíl 

od ochrany přírody v pojetí českého zákona o ochraně přírody a krajiny, je ochrana 

biodiverzity biosférické rezervace (BR) z pohledu  filozofie Programu Člověk a biosféra 

(MAB) založena na využívání každodenních rozumných a udržitelných aktivit člověka, kdy se 

obyvatelé BR stávají jejími „strážci“, kteří využívají a chrání její hodnoty. Zejména v  BR 

Dolní Morava se cíle MAB daří příkladně a plnohodnotně naplňovat. 

 

Takové pojetí ochrany přírody a krajiny je nám velmi blízké, podle našeho názoru je 

stále, a nyní v období významných výkyvů počasí ještě více, aktuální a perspektivní. Čekají 

nás totiž důležitá a nezbytná adaptační opatření na změnu klimatu, a ta se bez řízeného 

managementu krajiny neobejdou, zvláště pak oblast jižní Moravy je velmi ohrožená.  

 



 

28745/2020-MZE-16210 2 

Cílem a zájmem Ministerstva zemědělství je přírodní hodnoty environmentálně 

cenných území v rámci ČR pomocí jejich trvale udržitelného obhospodařování zachovat 

a rozvíjet. Podporujeme tak všechna racionální a objektivně potřebná opatření, která směřují 

k zachování a zvyšování biodiverzity, vytváření vhodného prostředí pro zachování, stabilitu  

a rozvoj ohrožených složek našeho životního prostředí. Ochrana, prosperita a trvalost 

lužního lesa v lokalitě Soutok je nezpochybnitelně naším cílem a zájmem.  

 

V té souvislosti Vás mohu ujistit, že Ministerstvo zemědělství je připraveno ze své 

pozice nadále zachovat a rozvíjet lužní lesy Soutoku trvale udržitelným lesnickým 

hospodařením, racionálně a na základě objektivních odborných argumentů zachovávat 

a rozvíjet biodiverzitu a přírodní hodnoty území. Zároveň vítáme nabídky korektní spolupráce 

na rozvoji trvale udržitelného managementu celé této cenné oblasti. 

 

Vážený pane doktore, přes Vaše neobjektivní hodnocení vlivu lesnického hospodaření 

na vývoj a stav lužních lesů Soutoku, přes až nepřátelskou emotivnost Vámi zaslaného 

Prohlášení a přes jeho účelové načasování k vyhlášení záměru na vyhlášení NPP Soutok, 

věřím, že Vám i dalším signatářům Prohlášení jde skutečně o ochranu a zachování lužního 

lesa na Soutoku. Žádná emotivně vypjatá kampaň dosud nikdy nikde nic dlouhodobě 

pozitivního nepřinesla. Jistě se tak shodneme, že jen korektní, věcná a argumentačně silná 

diskuze může přispět k nalezení shody a dohody nad optimálním managementem tohoto 

území. Zvláště vědecká komunita v celé své názorové šíři by mohla k takovému cíli přispět. 

K takové diskuzi jsme na MZe stále a rádi připraveni. Děkuji Vám za správné pochopení. 

  

S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
RNDr. David Král, Ph.D. 
Česká společnost entomologická 
Viničná 1594/7 
Nové Město 
128 00 Praha 2 


