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V Praze dne : 3, 4. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
lvlinisterstvo zemědělstvi jako ústřední orgán státní sprá\ry lesů, Věcně příslušný podle
ustanoveni § 49 odst. 2 pism, e) zákona ě.28911995 sb., o le§ích a o změně a doplnéní
někter,ých zákonů (lesni zákoir), Ve znění pozdějších předpisú (dále jen ,lesní zákon"),
v souladu s § '171 a násl. zákona č. 500/2004 sb., spráVni řád, Ve znění pozdějšich předpisú
(dále jen
řád"), Vydává podIe § 5,1a lesního zákona následujici
'spráVnl
opatření obecné povahy,

kteďm Mini§tersfuo zemědělsfuí rozhodlo
Ustanoveni § 31 odst. 6, § 32 odst.

,1

o

následujícich opatřeních odchylných od

a § 33 odst. 1 až 3 lesniho zákona|

na územíČeskéíepubliky, s výjimkou lesů na územínárodních parků a jejich
ochranných pá§em, se stanovi, žena kůrovcové souše še až do 3'1. plosince 2022
nevztahuje povinnost Vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost
1. V lesich

Vlastníka lesa aktivně Vyhledávai kůrovcové §tromy, provádětjejich Věasnou těžbu a účinnou
asanaci zůstáVá zachoVána;

V lesich na územi, které je tvořeno katastrálnimi územimi, jež jsou uvedena V příloze č. 1
tohoto opatření obecné povahy, která je jeho nedílnou součásti
2.

2. 1. se stanoví, že vlastnik ]esa neni povinen použíVatjako obranná opatřeni lapače a klást
lapáky; povinnost Vla§tníka lesa aktivně VyhledáVat kůrovcové stromy, provádět jejich
Včasnou těžbu a úěinnou asanacizůstáVá zachována;

/

ll,

nahodilé těžby musi být
2, 2. se stanovi, že holina vzniklá na lesnich pozemcich v dúsledku
jejiho VznlKU:
zalesněna do 5 let a lesni porosiy na ni zajištěny do 10 let od

23seoovoluie.abvoiizalesňováníkalamitnichho|ino§ouvisléVýměřeVětšineŽ2habyly
-;uĚ;,"§"J
přiměřené Velikosti.
ói"nv " srr"" až 5 metrů ve Vzdálenosti
;;;#j"y
plochy, minimálně 20.metrů., a tam, kde
i#nnl.'" ostatnim poměrům zalesňované
pruh o šiřce až 5 metrů
kalamitní holina tvoři okraj lesa, se pouoiuj" po,i""n"i nezalesněný
pro vytvoření porostniho pláště;

2.4.sestanoví'žepokudVlastníklesaponechánezalesnénýpruhnebopruhypodlebodu
i, á,,-ň""lZÚi i" tvto |.ny ." bezlesi a o jejich plochu je možno snižit plochu určenou
k

zalesněníV rámci plochy holiny.

Veřejné v]hlášky, kterou je
3. Toto opatřeni obecné povahy nabývá účinnostidnem Vyvěšeni

i"to

oň"ii*i án""ne

povahy oŽnámáno, na úředni desce MinisteÉtva zeměděIstvi,

úřadúobcí
4. Toto opatření obecné povahy se zveřejni téžna úřednich deskách obecních
s rozšiřenou působností,

odůvodněnii
oslabeni
Neoiíznivéklimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, piivodily
L;esKe
územi
celém
,liiii" , .a.rno"ti zvtáste ientienatýcn lesnich polostů prakticky na porostů (podkomiho
*J,ii]rir. ŤJ".i,.", ňjiLá"r pt"Á*z"ni hmýzich škůdcůlesnich
;;ř;;J;;,i ,"; ;;ěŘJ"-n řáii"[, aáianl" mimořádně závažného kalamitniho stavu. Lesní
a na počátku roku 2019
i]l]il,"i,J'",
iliii j.emi Óisra i"punriry byty navic v roce 2018
(silným
větrem, sněhem a
""jŮ
5ř]-k"i""l .ááz"ny nágátiuni. půsóuenim aiiotických činitelů
porostů,
i"ii"ňz ,iá"pář".lé aársi rozsáhlé kalamitní poškození lesních
"5,"iáláui
regionech České
Mimořádný rozsah kalamitního poškozeni lesnich porostů V několika
jejich
ke zvládn;tí kalamity a ke zmirněni a urychlenému odstraněni
i"p"Úixv ,1vZ"a"l",
"ov mimořaana opátřeni přisnějši než sjakými pracovála dosavadni
njii"Jró Óvr" irilata'
lesnická provozní praxe.

opatřeni
Jednim z organizačnich a administrativnich předpokladú pro lealizaci. mimoiádných
kam
česr.éiepuorixv podle i;tenzity zasaženi lesů kalamitou na území,
,.,Ž!Ň, ía! jiou lesy kálamitou nejvice poškozeny, a na území,
českérepubliky bylo
;;ř;;;"ň;;;i"tni*t""t,árni'u."mi. Toto rozděleninaúzemi
poěátku
roku 2019,
rozsahu a intenzity kalamity
pi"""iĚ""

;;;;t;i?"ri
t-;;;;;i;;iá"i
'ň

"l.JXráoJpósouzeni
Podleustanoveni§5laodst'llesnihozákonamŮžeMinisterstvozemědělstvivprípadech
"";lostátnich

mimořádných situaci majicich charakter kalamit, vyvolaných
kdy
zeiména biotickÝmi nebo abiotickými činiÉli,lderé nastály na územi dvou a vice krajů,
účelu
naplnéní
k
neved]o
by
nebo
lesů neni možné,
;"
"ĚitÁir,t
"iĚ"v
odchylných od ustanovení_ § 29 odst, 1, § 31
op"tr"ni"h
n".Óviný"ň
:;ř;;":;;;i;;;;";;
i áz s § ss oajt, 1 až 3 lesniňo žákona, Na základě tohoto ustanoveni
"dii.
"oli
se vydáVá "toto opatřeni obecné povahy,
lesniho zákona

;"si;;;l"i;h-Ó;

;i#;j'ffi;;"il

c'sá

K bodu 1:

lesů
,i.
uu"a"na opatřeni, která plati na celém územi čéskérepubliky s výjimkou
V iáJu
Pou
'naroani"r, parků a jejich ochianných pásem, které jsou V působnosti Ministerstva
n" oi"ri
životniho prostředi.
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Kůrovcovou soušíse podle přílohy č. 2 Vyhlášky č. ,101/,1996 Sb,, kterou se stanoví
podrobnosti o opatřenich k ochraně lesa a vzor služebníhoodznaku a Vzor průkazu lesní
stláže, Ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,Vyhláška') Iozumi suché stromy lýkožroutem
zcela opUštěné.
Podle bodu 2. 6 Českétechnické normy ČsN 48 1ooo ochrana lesa proti kůrovcůmna
smrku (dále jen ,,norma') je kůrovcovou souši strom odumřelý V dúsledku žírulýkožroutú,
kteď již kůrovcům neskýtá podminky pro VýVoj.

Jako suché stromy by měly být kůrovcové souše V normálních podmínkách lesniho
hospodářství přednostně a pruběžně z lesa odstraňovány jako nahodilá těžba tak, jak to
stanovi § 33 odst.

,1,

Věta prvá, lesního zákona.

Příloha č. 2 vyhlášky také stanoví, že při kalamitnim §tavu je primárním cílem zajistit aktivni
Vyh]edáVání kůrovcových stromů, jejich včasnou a účinnouasanaci V porostu nebo jejich
navazujíci odvoz ke zpracování, přičemž Včasná a účinnáasanace proběhne u zpracovatele,
případně na náhradních skládkách mimo les. stanoví rcvněž, že těžbu kúrovco\.ých souši
lze odložit, nestanovi Však, do kdy musí být tyto souše v rámci nahodilé těžby odstraněny.

Vzhledem kvšeobecnému nedostatku zpracovatelských kapacit a ktomu, že kůrovcové
souše neznamenaji riziko dalšíhomnožení lýkožroutů a šiřeni kalamity, je možno ponechat
je v lesních porostech, resp. na pozemcích určených k plněni funkci lesa, a to až do doby,
kdy budou k dispozici kapacity pro jejich zpracování, nejdéle Však do 3'l, prosince 2022, To
se Však týká pouze kúrovcových souši; ostatni stromy, které by měly být vytěženy v nahodilé
těžbě (např. Vývraty), mUsi být z lesních porostů průběžně odstraňovány a asanovány.
cílem opaiření je, aby byly maximálně efektivně využity kapacity těžebni, přibližovacía
asanačnípro zpracování aktivnich kůrovcových stromů nebo dřívi Vhodného pro VýVoj
lýkožroutůV době jejich aktivity (Vegetačni doba) a aby zminěné kapacity nezplacováValy
Vté době stromy |ýkožlouty již opuštěné. Těžební a přibližovací kapacity je naproti tomu
nezbytné efektivně VyUžítna zpracováni stromů lýkožrouty již opuštěných v době mimo
aktivitu lýkožroutů(mimo Vegetačni dobU).
Pokud budou na pozemku určenémk plnění íunkcí lesa ponechány stojicí kůrovcové souše,
je třeba, aby Vlastník lesa dbal na to, že kůrovcové souše jsou nestabilní a mohou býi
zdrojem ohrožení provozu na pozemnich komunikacích, popř. na stavbách a zařizenich
ležícíchV mistě případného dopadu kůíovcovésouše nebo její části.

Pod|e §'l9 odst. 1 lesniho zákona má V rámci práVa obecného UžívániIesů každý právo
vstupovat na vlastni nebezpeěl do lesa a sbirat tam pro Vlastní potřebu lesní plody a suchou
na zemi ležici klest, Přitom je povinen dbát pokynů Vlastníka, popř. nájemce lesa a jeho
zaměstnanců
Podle § 19 odst. 1 lesního zákona můžeorgán státní správy lesů z důVodu ochrany lesa
nebo V zájmU zdlaví a bezpečnosti oběanů rozhodnout o doěasném omezení nebo Vyloučení
(zákazu) vstupu do lesa.
Podle § 20 odst. 1 písm, h) le§niho zákona je V lesích zakázáno Vstupovat do míst
označených zákazem Vstupu, a podle písm, i) je V lesich Zakázáno Vstupovat do lesnich
porostů, kde se provádítěžba, manipulace nebo dopíava dříVi.
Pokud nebude orgánem státní správy lesů podle § 19 odst. 3lesního zákona rozhodnuto o
omezení nebo zákazu Vstupu do lesa, musí každý, kdo Vstupuje do lesa, při pohybu na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa včetně pohybu na účelovýchkomunikacich (lesních
cestách), stezkách a pěšinách, na tlasách Vyznáčených pro jízdu na kole, na koni, na lyžích
nebo na sanich, a na ostatních místech využivaných V rámci obecného UžíVáníle§ů dbát své
o§obní bezpečnosti a bezpeěnosti osob svěřených a přizpůsobit sVé jednání stavu přírodního
plostředí a lesa, V němž se na Vlastni nebezpečípohybuje,
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Tam, kde nebude vstup do lesa omezen nebo zakázán, se široká Veřejnost, tedy Všechny
fyzické osoby, kieré Vstupují do lesa v rámci práva obecného uživání lesů, Upozorňuje, že
tak ěini na vlastní nebezpeěi a musí si být Vědomy rizik vyplýVajícich z prosté existence lesa
jako přirodního prostředi, Tato rizika jsou zvýšená V lesich postižených kalamitou.

stromy napadené kůrovcem se v souěasné době vyskytují V lesích na celém územi České
lepubliky a k dalšimu zamezení šířeni kalamity je třeba všechny takové stromy skácet a po
skácení .ie bez zbyteěného odkladu, tedy v závislosti na použitémzpúsobu a§anace co
nejdřive asanovat, Včas, tedy podle zvoleného zpúsobu asanace tak, aby je nemohlo opustit
životaschopnéstadium VýVoje kůrovce, musi být asanovány také Všechny položenélapáky,
K bodu 2:

Vbodu 2, jsou uvedena opatřeni, která platí V lesich V katastrálnich územich uvedených
V příloze tohoto opatření.

K bodu 2. 1,:
Podle § 32 odst. ,1 pism, b) lesního zákona je Vlastník lesa povinen preventivně bránit \.ývoji,
šiieni a přemnoženi škodlivých organizmů.
Podle přilohy č. 2 Vyhlášky spočíVáochrana proti kůrovcúm rovněž V nasazeni odchytových

zařízení (feromonových lapačů,lapáků nebo otráVených lapáků). souěasně je stanoven
počet odchytových zařizeníV závislosti na populační hustotě škůdce.

íozsahu kalamitního postiženílesnich porostů V lesích V
katastrálních územich, kde jsou lesy kalamilou nejvíce poškozeny, nemaji odchytová
zařizeni (lapaée a tapáky) z hlediska efektivní ochrany lesů Ve Většině případůžádný
podstainý Význam, Proto je možno od použiváni lapačůa kladeni lapáků jako obranných

Vzhledem

k mimořádnému

opatřeni na zmíněných územíchupustit.

Případné upuštěníod použíVáni lapačůa kladení lapákú jako obranných opatření Však
Vla§tníka lesa nezbavuje povinnosti aktivně vyhledáVat kůrovcové stromy a provádět jejich
včasnou těžbu a účinnouasanaci,
K bodu 2. 2,:
V důsledku kalamitních těžeb Vznikly na pozemcích urěených k plnění funkci lesa lozsáhlé
kalamitní holiny, na nichž objektivně nebude možno obnovit Iesní porosty a dosáhnout jejich
zajištění Ve lhůtách stanovených V § 31 odst. 6 lesního zákona. Proto se zákonem stanovená
lhůta pro Zalesněni kalamitní holiny prodlužUje o tři roky a pro dosažení za.iištěni Iesních
porostů na kalamitni holině se stanovi lhůta l0 let.
Pokud ani v prodloužených lhůtách Vlastník lesa nestihne provést zalesnění holiny nebo
dosáhnout zajištění lesniho porostu, musi požádat věcně a místně příslušnýorgán státni
správy lesů o dalši prodloužení1hůty.
Za datum vzniku holiny §e považuje konec kalendářniho měsice, Ve kterém byla na dané
kalamitni holině ukončena těžba.
K bodu 2, 3,:
Při zalesňování rozsáhlých kalamitních holin se musi přihližet k tomU, aby obnovované lesní
porosty byly dostatečně stabilni a odolné proti působení abiotických ěinitelů, zejména Větru.
současně je třeba zabezpeóit také jejich zpřístupnění pro prováděni budoucich Výchovných
zásahů a pro dalšíčinnosti souvisejíci s péěío lesni porosty, včetně jejich ochíany před
požáry a protiškodám působeným zVěří.
Proto §e povoluje, aby při zalesňováni kalamitních holin o souvislé Výměře Větši než 2 ha
byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce a ve Vzdálenosti pňměřené velikosti, terénnim a
ostatním poměrům zalesňované plochy, Podle konkrétních podminek dané lokality (kalamitní
holiny) půjde o pruhy širokéaž 5 metrů a vzdálené od sebe minimálně 20 metrů.
ZáVisi na Vůli Vlastníka lesa, zda toto povolení Využije, nebo zda k Vytvoření rozěleňovacích
prUhů V porostu přistoupí až později, např, V dalšífázi výVoje a Výchovy poro§tu.
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Tam, kde kalamitni holina tvoří okraj lesa, je třeba při Zalesňováni počítats nutností vytvořit
porostní plášt', Proto se povoluje, aby byI na hranici lesního pozemku (holiny) a jiných
pozemků, které nejsou určeny k plnění íUnkci lesa, ponechán nezalesněný pruh lesního
pozemku o šířce až 5 metrŮ.
Také v tomto případě je na vůli Vlastnika lesa, zda toto povolení využije, nebo zda celou
plochu lesního pozemku zalesní, Přitom je třeba Vzít v úVahu také ustanovení § ,10,17 odst, 1
zákona ě.89l2o12 sb., občanský zákonik, Ve znění pozdějších předpisů, a vzájmu
předcházení sporům § vlastníky pozemků přiléhajícíchk lesu nevysazovat cílovédřeviny Ve
ýzdálenosti menšínež 3 metry od hranice pozemku Určenéhok plněnífunkcí lesa,
Pokud vlastník lesa uvedeného povolení Využije, musí si být Vědom toho, že jde o opatření,
které má jednak vymezit časový píostor pro založeni a Vytvoření poro§tního pláště, jednak
snížitpotřebu reprodukčního materiálu lesních dřevin, kierého je pro zalesnéní kalamitnich
holin přechodný nedo§tatek.
K bodu 2. 4,:

Plochy pruhů, které Vlastnik lesa múžeponechat nezalesněné podle bodu 2. 3., budou
považovány za bezlesí (§ 1 odst, 1 pism. b/ vyhlášky č. 84/]996 sb,), Protože se o plochu
pruhů fakticky zmenšízalesňovaná rozloha lesního pozemku, bude minimální počet jedinců
(sazenic) na jeden hektar zalesňované plochy, stanovený V příloze č. 6 Vyhlášky č. 139/2004
sb,, Vztahován pouze k zalesňované ploše lesního pozemku bez Uvedených prUhů bezlesí.
celý takový pozemek, Včetně pruhů bezlesi, bude považován za zalesněný.
K bodu 3:

Toto opatření obecné povahy nabýVá pod|e ustanovení § 5,1a odst,4lesního zákona
účinnostidnem jeho vyvěšenína úřední desce Ministerstva zemědělství.
ode dne Vyvěšeni na úředni desce Mini§tersfua zemědělsfuí bude pisemnost (zde; opatření
obecné povahy) zveřejněna téžzpůsobem Umožňujicim dálkový přístup.
K bodu 4:

Toto opatřeni obecné povahy bude podle § 51a od§t,4, Věta druhá, lesního zákona
zveřejněno téžna úředních deskách obecních úřadůobcí s rozšiřenou působností.

Porušení nebo nedodženi povinností stanovených timto opatřením obecné povahy je
přestupkem podle § 54 odst, 1 pism. e) lesního zákona.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podai opravný prostředek (§ 173 odst, 2 správního
řádu),

otisk úředního razítka

lng, František Pásek
ředitel odboru
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PřilohyI
seznam katastráIních územípodle bodu 1. opatřeni

Rozdělovník:

obecni úřady obci s rozšířenou působností - se žádosti o vyvěšenína úřední de§ce
úřadu

Všechny obce na úzémiČeskérepubliky - na vědomi a se žádosti o WVěšení na úřední
,173
desce obecniho Llřadu (§

odst. 1 správního řádu)

Krajské úřady - na Vědomi

vyvěšenodne

il Lt. k,
L-r'

/Cl

o,frtfu.*ť,§so
5§ii §3
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