Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické,
konané 27. 10. 2020 ONLINE
členové výboru
přítomni: S. Benedikt, A. Bezděk, L. Čížek, A. Damaška, J. Hájek, P. Heřman, L. Hrůzová, T. Kadlec, P.
Kment, T. Kopecký (náhr.), D. Král, J. Rolčík, J. Růžička, J. Schneider, L. Sekerka, M. Škorpík (nahr.), D.
Sommer, J. Šumpich, P. Vonička (nahr.), V. Vrabec
omluveni:
revizní komise
přítomni: O. Sedláček, P. Šípek, B. Zbuzek
omluveni:
předsedové poboček a sekcí
přítomni: S. Benedikt, J. Farkač, Z. Laštůvka, Z. Kletečka, T. Kopecký, M. Mařík, J. Šťastný, D. Trávníček, M.
Trýzna, L. Tůma, J. Vávra, V. Vrabec
omluveni:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z minulé schůze (D. Král)
Redakční zpráva (J. Růžička)
Zpráva knihovníka (P. Kment)
Členské záležitosti (D. Sommer)
Různé
a. Veřejná podpora pastevní rezervací u Milovic (T. Kadlec, D. Král, T. Kopecký)
b. Stanovisko k záměru výstavby silnice v PP Na Plachtě (J. Hájek, T. Kopecký)
c. Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských lužních
lesů (L. Čížek, D. Král)
d. Založení Sekce pro výzkum vrubounovitých brouků (M. Mařík, D. Sommer)
e. Iniciativa Kácením české lesy nezachráníme (D. Sommer)
f. Dopis ministru životního prostředí o problematice zvláště chráněných druhů (D. Král, L. Čížek)
g. Dopis řediteli ČIŽP (D. Král, L. Čížek)
h. Stanovisko k prodeji a využívání čmeláků (Bombus spp.) za účelem tzv. „opylovací služby“ (J.
Hájek, O. Sedláček)
i. Vyjádření k reorganizaci odboru ochrany přírody, lesa a CITES v rámci České inspekce
životního prostředí (V. Vrabec)
j. Volba nového hospodáře ČSE (D. Král)
k. Kanál Dunaj-Odra-Labe (J. Hájek)
l. Legislativní úpravy zákona ve vztahu k držení zvláště chráněných druhů (S. Benedikt)

1) D. Král předložil výboru ČSE toto formální shrnutí korespondenčního a online setkáváni členů výboru ČSE
v období únor – listopad 2020, ovlivněného pandemii COVID. Výbor je usnášení schopný (17/17). D. Král
srdečně uvítal nového člena výboru, M. Maříka, který se stal předsedou Sekce pro výzkum vrubounovitých
brouků (viz bod 5d).
2) J. Růžička informoval výbor krátkou redakční zprávou. Vysázené a smontované jsou rukopisy pro první
letošní dvojčíslo, které má 210 stran a je odevzdané do tisku. Jádro tvoří devět faunistických článků a
dalších sedm kratších článků v rubrice faunistické rekordy z ČR. Významnou část čísla tvoří opět biografie a
zprávy o akcích ČSE, které tvoří 60 stran sazby. V redakci je dost rukopisů i pro druhé dvojčíslo. Velká část
rukopisů je vysázena či po jazykové revizi před sazbou, další část čeká na jazykovou revizi. Druhé dvojčíslo
bude hotové do konce roku. Rozsáhlý text supplementa (druhý díl komentovaného checklistu nosatcovitých
brouků) je stále na jazykových revizích. Rukopis vyjde až v roce 2021.
3) P. Kment informoval, že počet evidovaných svazků v knihovně mírně stoupá. V současné chvíli je v
knihovně uloženo 28.500 svazků.
4) D. Sommer předložil 16 nových žádosti o členství (Vaněk Ondřej, Kříženecká Hana, Lošťák Miloš,
Kahánek Otakar, Voldřichová Alžběta, Kašák Josef, Šebek Pavel, Kouklík Ondřej, Vendl Tomáš, Dudek

Petr, Krošlák Josef, Brož Vojtěch, Čičovský Daniel, Švancarová Eva, Mrozková Jitka, Štěpánek Drahomír),
přijati (11/0/6).
5) Různé
a. T. Kadlec korespondenčně navrhl výboru, aby ČSE veřejně podpořila projekt pastevních rezervací u
Milovic, kterému hrozí zánik z důvodu změny postoje Středočeského kraje, který umožnil jejich
zřízení. Okolo návrhu proběhla obšírná diskuse, která vyústila v hlasování, zda projekt podpořit.
Poskytnutím znalostí místních poměrů a výsledky dlouhodobých průzkumů lokality k diskusi velmi
přispěl pan Miroslav Zúber, kterému tímto výbor děkuje. Návrh dopisu adresovanému hejtmance
Středočeského kraje, paní Jaroslavě Pokorné Jermanové vyhotovili ve spolupráci T. Kadlec, D. Král a
T. Kopecký. Hlasování (9/3/5). ČSE oficiálně podpořila projekt pastevních rezervací u Milovic.
b. J. Hájek korespondenčně navrhl výboru, aby ČSE veřejně podpořila petici proti výstavbě silnice v PP
Na Plachtě (https://nechceme-silnici-na-plachte.webnode.cz/). T. Kopecký doplnil, že tuto iniciativu
podporuje i Východočeská pobočka ČSE a její členové poskytly výboru podklady k vyhotovení
odborného stanoviska. Za spolupráci děkujeme zejména Blance Mikátové, Michaelu Mikátovi,
Miroslavu Mikátovi, Bohumilu Mockovi, Janu Pelikánovi a Janu Pražákovi. A. F. Damaška byl
výborem pověřen, aby celou záležitost okolo petice nadále sledoval a výbor průběžně informoval o
posunu v této záležitosti. Návrh odborného stanoviska vyhotovili zástupci Východočeské pobočky
v součinnosti s J. Hájkem a výbor jej korespondenčně odsouhlasil. Hlasování (12/0/5).
c. D. Král seznámil výbor s konečným zněním Společného prohlášení odborných společností k
problematice ochrany jihomoravských lužních lesů. Toto prohlášení bylo zasláno zástupcům vlády,
MŽP, MZE, Lesům ČR, zemědělským výborům a organizacím, starostům dotčených obcí a dalších
organizací, které mají k této problematice vztah. Výbor toto prohlášení projednal a schválil již dříve.
Celá kauza se dosud řeší. Odborné společnosti obdrželi několika odpovědí a zúčastnili se řady
schůzek.
d. Dne 30.4.2020 byla výboru zaslána žádost o založení nové sekce ČSE – Sekce pro výzkum
vrubounovitých brouků. Jménem potencionálních členů ji výboru zaslali M. Mařík a D. Sommer.
Hlasování (16/0/1). Dne 1.5.2020 tedy oficiálně vznikla Sekce pro výzkum vrubounovitých brouků.
Během korespondenční volby byl předsedou zvolen Martin Mařík, místopředsedou Aleš Bezděk a
jednatelem David Sommer.
e. D. Sommer předložil výboru žádost Vojtěcha Čady ohledně podpory iniciativy Kácením české lesy
nezachráníme, týkající se dotací ohledně přidělování dotací na kácení stromů v rámci lesnického
sektoru. Obsáhlá diskuse se týkala zejména znění iniciativy, která dle některých členů výboru
výrazně vyznívala proti, zejména malým, vlastníkům lesů. Řada členů výboru se v problematice
lesnictví rozhodla nepřipojit svůj hlas. Iniciativa byla nakonec ČSE podpořena. Hlasování (6/5/6).
f. Lukáš Čížek, jménem výboru ČSE a prof. David Storch, jménem výboru České společnosti pro
ekologii, dne 15. září oslovili v osobním dopise ministra životního prostředí, Mgr. Richarda Brabce,
s žádostí o projednání problematiky zvláště chráněných druhů a postihů amatérských sběratelů.
Začátkem listopadu obdrželi odpověď, v níž ministr zmiňuje, že si je závažnosti situace vědom a
jakmile bude možné, uspořádá schůzku zainteresovaných stran.
g. Dne 20.9. zaslal předseda D. Král osobní dopis řediteli České inspekce životního prostředí, ve kterém
si stěžuje na postup jeho podřízených v záležitosti podnětu ČSE ohledně hospodaření Lesů ČR
v oblasti Milovického lesa. První podnět ČSE podala v únoru roku 2020, opakovaně se dotazovala na
jeho průběh. Úředníci nereagují v zákonné lhůtě a je zřejmé, že podnětu nebyla věnována prakticky
žádná pozornost ze strany pracovníků ČIŽP, přesto, že je to jejich zákonnou povinností. Do dnešního
dne ČSE neobdržela od pana ředitele žádnou odpověď.
h. Stanovisko k prodeji a využívání čmeláků (Bombus spp.) za účelem tzv. „opylovací služby“ bylo
odesláno zainteresovaným subjektům začátkem října. Hlasování (7/0/10). Stanovisko mělo velice
kladný ohlas – ČSE navázala spolupráci s neziskovou organizací Čmeláci PLUS a zároveň byli
zástupci ČSE přizváni k budoucímu projednávání problematiky opylovačů na Ministerstvu životního
prostředí. Ovocnářská unie České republiky a Zelinářské unie Čech a Moravy, z.s. vyzvala ČSE
k další diskusi ohledně problematiky prodeji a využívání čmeláků, jelikož stanovisko ČSE je
v částečném rozporu se zájmy těchto organizací.
i. Česká inspekce životního prostředí se rozhodla pro reorganizaci odboru ochrany přírody, lesa a
CITES. Tato reorganizace byla hojně diskutována i v odborných kruzích a kauza prošla také médii.
Velká část odborné veřejnosti se domnívala, že tato reorganizace povede k paralizaci boje proti
pytláctví a nelegálnímu obchodu s chráněnými živočichy v ČR. Po diskusích v rámci výboru byl V.
Vrabec požádán o přípravu podpůrného stanoviska tohoto fungujícího odboru ČIŽP, aby mohl výbor

posoudit konkrétní formu podpory. Návrh byl zamítnut jak na základě hlasování (hlasování 1/5/11),
tak na základě následující diskuse výboru. Výbor ČSE se tedy k reorganizaci v rámci ČIŽP rozhodl
nevyjádřit.
j. V říjnu z osobních důvodů odstoupil z funkce hospodáře Jakub Rolčík. Funkci hospodáře tedy
převzal druhý kandidát z jarních voleb, Lukáš Sekerka.
k. Společnosti pro ekologii dne 6. října oslovila ČSE v záležitosti signatace prohlášení proti stavbě
kanálu Dunaj-Odra-Labe, která dle názoru několika odborných společností může výraznou měrou
ovlivnit životní prostředí v okolí těchto řek včetně populací řady druhů hmyzu. Hlasování (17/0/0).
Výbor podpořil tuto iniciativu proti stavbě kanálu.
l. Stanislav Benedikt jménem pracovní skupiny pověřené zabývat se problematikou zvláště chráněných
druhů předložil výboru návrh legislativní úpravy zákona, který by upravoval podmínky držení zvláště
chráněných druhů živočichů. Hlasování (16/0/1). Návrh byl předložen Ing. Dolejskému, náměstkovi
ministra životního prostředí.
Čtvrtá schůze výboru v roce 2020 se uskuteční v prosinci.
Zapsal: D. Sommer
Schválili: členové výboru ČSE
Verifikoval: D. Král

