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VEREJNA VYHLA.SKA
OPATRENIOBECNE POVAHY
jako ústředníorgán státnísprávy lesů,věcně přís|ušný
pod|e
Ministerstvozemědě|stvÍ
ustanovení
Sb.' o |esÍch
a o změně a dop|něnÍ
$ 49 odst'2 písm'e) zákona č.28911995
předpisů(dá|ejen ,,|esní
někteýchzákonů(|esnízákon),ve znění pozdějších
zákon.'),
ředpisů
v s o u | a d us $ 1 7 1a n á s | z. á k o n a č ' 5 0 0 1 2 0S0b4. ,s p r á v nříá d ,v e z n ě n íp o z d ě j š ípc h
(dá|ejen,,správnířád.')'
vydávápodle$ 51a |esníhozákona
následující
opatřeníobecnépovahy,
kteým Ministerstvozemědělstvírozhodlo o následujících
opatřeníchodchylnýchod
'1
ustanovení
$ 31 odst'6' s 32 odst. a $ 33 odst.1 aŽ 3 lesníhozákona:
parkůa jejich
1. V lesíchna územíČeskérepub|iky,
s výjimkou|esůna územínárodních
pásem,
prosince
ochranných
se stanoví,Že na kŮrovcové
souše se aŽ do 31'
2022
nevztahujepovinnostv|astníkaIesa přednostnězpracovattěŽbu nahodiIou;povinnost
vlastníka
lesa aktivněvyhledávatkůrovcové
stromy,provádětjejichvčasnoutěŽbua účinnou
asanacizůstávázachována;
je tvořenokatastrá|ními
jeŽjsou uvedenav přílozeč.1
2. V |esíchna území'
které
územími,
tohotoopatřeníobecnépovahy,kteráje jeho nedí|nou
součástí
jakoobrannáopatření
2. 1. se stanoví,
Že v|astník
lesa nenípovinenpouŽívat
|apače
a k|ást
lapáky; povinnostvlastníkaIesa aktivně vyhIedávatkŮrovcovéstromy, provádětjejich
včasnou
těŽbua účinnou
asanacizůstávázachována;

2. 2. se stanoví,
Že holinavznik|ána lesníchpozemcích
v důsledku
nahodi|é
těŽbymusíbýt
zalesněnado 5 |eta lesníporosty
na nízajištěny
do 10letod jejÍho
vzniku;
2' 3. se povoluje,
aby přiza|esňování
ka|amitních
ho|ino souvis|é
výměřevětŠí
neŽ2 ha by|y
ponechány neza|esněnépruhy o šířceaŽ 5 metrůve vzdá|enostipřiměřenévelikosti,
p|ochy,minimálně20 metrů,a tam, kde
terénním
a ostatnímpoměrůmza|esňované
ponechatnezalesněný
pruho šířceaŽ 5 metrů
kalamitní
ho|inatvoříokraj|esa,se povo|uje
pro vytvořenÍ
porostního
pláště;
pruhnebo pruhypod|ebodu
2' 4' se stanoví,
Že pokudvlastník
|esaponecháneza|esněný
2. 3., povaŽují
se tyto pruhyza bez|esía o jejichp|ochuje moŽnosníŽitp|ochuurčenou
k za|esnění
v rámcip|ochyholiny.
3. Toto opatřeníobecnépovahynabýváÚčinnosti
dnemvyvěšení
veřejnévyh|ášky'
kterouje
totoopatření
obecnépovahyoznámeno,na úřední
desceMinisterstva
zemědě|ství.
4. Toto opatřenÍ
obecnépovahyse zveřejnÍ
téžna úředních
deskáchobecníchúřadů
obcí
působností.
s rozšířenou
odůvodnění:
podmínky,
Nepříznivé
klimatické
zejménadlouhodobýsráŽkovýdeficit,přivodilyos|abení
vita|itya odolnostizvláštějehličnaých|esníchporostůpraktickyna ce|émÚzemíČeské
repub|iky'
To má za nás|edekpřemnoŽení
hmyzíchškůdců
|esníchporostů(podkorního
hmyzu),kterév někteýchkrajíchdosáhlomimořádnězávažného
ka|amitního
stavu.Lesní
porostyna ve|kéčástiúzemÍ
by|ynavícV roce 2018a na počátkuroku2019
Českérepub|iky
působenÍm
(silnýmvětrem,sněhema
opakovanězasaženynegativním
abiotickýchčinite|ů
jejichŽnásIedkem
je da|ší
poškození
porostů.
námrazou)
rozsáh|é
ka|amitní
|esních
poškození
Mimořádnýrozsah kaIamitního
lesníchporostův někoIikaregionechČeské
republikyvyŽaduje,
aby ke zv|ádnutí
ka|amity
a ke zmírnění
a urych|enému
odstraněníjejích
nás|edkůbyla přijata mimořádnáopatření,přísnější
neŽ s jakými pracova|adosavadní
praxe.
lesnickáprovozní
předpok|adů
pro rea|izacimimořádných
Jednímz organizačních
a administrativních
opatření
je rozdě|ení
pod|eintenzityzasaŽení|esůkalamitouna území,
ÚzemíČeskérepub|iky
kam
jsou zařazena katastrá|ní
území,kde jsou lesy ka|amitounejvícepoškozeny,
a na území,
kam patřívšechnaostatníkatastrá|ní
Území'Toto rozdě|eníÚzemíČeskérepub|ikyby|o
provedeno
na zák|aděposouzení
rozsahua intenzity
ka|amity
na počátku
roku2019.
'1
Podle ustanovení
zemědě|ství
v případech
$ 51a odst. |esníhozákona můŽeMinisterstvo
regioná|ních
nebo ce|ostátních
mimořádnýchsituacímajících
charakterka|amit,vyvo|aných
zejménabiotickými
nebo abiotickými
činite|i,
kterénasta|yna územídvou a vícekrajů,kdy
plněnípovinností
ze stranyv|astníků
|esůnenímoŽné,
neboby neved|ok nap|nění
úče|u
zákona,rozhodnouto nezbytných
opatřeních
odchylnýchod ustanovení
29
odst.
1
' s 31
$
odst.6, $ 32 odst.1 aŽ 3 a $ 33 odst..1aŽ 3 |esníhozákona'Na zák|adětohotoustanovení
|esního
zákonase vydávátotoopatření
obecnépovahy.
K b o d u1 :
V bodu,1'jsou uvedenaopatření,
kteráp|atína celémÚzemíČeskérepub|iky
s výjimkou|esů
na územínárodníchparkůa jejichochrannýchpásem, kteréjsou v působnosti
Ministerstva
prostředÍ'
Životního
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Kůrovcovousouší se podle přílohyč. 2 vyh|áškyč, 101l1996 Sb.' kterou se stanoví
podrobnostio opatřeníchk ochraně |esa a vzor s|uŽebního
odznaku a vzor průkazulesnÍ
předpisŮ(dá|ejen ,,vyh|áška.,)
stráŽe,ve znění pozdějších
rozumísuchéstromy|ýkoŽroutem
zce|a opuštěné.
Podle bodu 2.6 Českétechnickénormy ČsN +a 1000 ochrana |esa proti kůrovcůmna
je kůrovcovousoušístrom odumřelýv dŮsledkuŽíru |ýkoŽroutů'
smrku (dále jen ,'norma,.)
jiŽ
kůrovcůmneskýtá podmínkypro vývoj.
kteý
Jako suché stromy by mě|y být kůrovcovésouše v normá|níchpodmínkách Iesního
hospodářstvÍpřednostně a prŮběŽněz lesa odstraňoványjako nahodilá těŽba tak, jak to
stanoví$ 33 odst. 1, věta prvá, |esníhozákona.
Pří|ohač.2 vyh|áškytakéstanoví,Že při kaIamitním
stavu je primárnímcí|emzajistitaktivní
jejrch
vyh|edáváníkůrovcovýchstromů,
včasnoua účinnou
asanaci v porostu nebo jejich
přičemŽ
navazující
odvoz ke zpracování,
včasnáa Účinnáasanace proběhneu zpracovatele,
případněna náhradníchskládkách mimo les. StanovírovněŽ,Že těŽbu kůrovcor47ch
souší
lze odloŽit,nestanovívšak,do kdy musíbýttytosoušev rámci nahodilétěŽbyodstraněny.
Vzh|edem k všeobecnémunedostatku zpracovate|skýchkapacit a k tomu, Že kůrovcové
a šířeníka|amity,je moŽno ponechat
souše neznamenajírizikoda|šíhomnoŽení|ýkoŽroutů
je v lesníchporostech,resp. na pozemcíchurčenýchk p|něnífunkcílesa, a to aŽ do doby,
kdy budou k dispozicikapacitypro jejichzpracování,nejdélevšak do 31. prosince2022. To
se však týká pouze kůrovcovýchsouší;ostatnístromy,kteréby mě|y být vytěŽenyv nahodilé
těŽbě (např.vývraty),musí být z |esníchporostůprůběŽněodstraňoványa asanovány'
Cílem opatřeníje, aby by|y maximá|něefektivněvyuŽitykapacity těŽební,přibIiŽovací
a
asanačnÍpro zpracování aktivních kůrovcovýchstromů nebo dříví vhodného pro vývoj
v době jejich aktivity(vegetačnídoba) a aby zmíněnékapacity nezpracováva|y
|ýkoŽroutů
v té době stromy |ýkoŽroutyjiŽ opuštěné.TěŽební a přibliŽovacíkapacity je naproti tomu
nezbytné efektivně vyuŽÍtna zpracovánÍ stromŮ lýkoŽroutyjiŽ opuštěnýchv době mimo
(mimovegetační
dobu).
aktivitu|ýkoŽroutŮ
k p|něnífunkcí|esa ponechánystojícíkůrovcové
Pokud budou na pozemku určeném
souše,
je třeba, aby v|astnÍk|esa dba| na to' Že kůrovcové
souše jsou nestabilnía mohou být
zdrojem ohroŽenÍprovozu na pozemníchkomunikacích,popř. na stavbách a zařízeních
|eŽících
v místěpřípadného
dopadukůrovcové
soušenebo jejíčásti.
Pod|e $ 19 odst' 1 lesního zákona má v rámci práva obecného uŽívánÍ|esůkaŽdý právo
vstupovatna v|astnÍnebezpečído lesa a sbírattam pro v|astnípotřebu |esníplody a suchou
na zemi leŽícík|est. Přitom je povinen dbát pokynův|astníka,popř. nájemce |esa a jeho
zaměstnanců.
Podle $ 19 odst. '1 |esníhozákona mŮŽe orgán státnÍsprávy |esŮ z důvoduochrany |esa
nebo v zájmu zdravía bezpečnostiobčanůrozhodnouto dočasnémomezenínebo vy|oučení
(zákazu) vstupu do |esa.
Podle $ 20 odst. 1 písm. h) |esního zákona je v |esích zakázáno vstupovat do mÍst
označenýchzákazem vstupu, a pod|e písm. i) je v lesích zakázáno vstupovat do |esních
porostů,kde se provádítěŽba,manipulacenebo dopravadříví.
Pokud nebude orgánem státnísprávy lesůpodle $,|9 odst.3 |esníhozákona rozhodnutoo
omezení nebo zákazu vstupu do |esa, musí kaŽdý, kdo vstupuje do |esa, při pohybu na
pozemcíchurčenýchk p|něnífunkcí
(|esních
|esavčetněpohybuna Úče|ových
komunikacÍch
pro jízduna ko|e,na koni, na |yŽích
cestách),stezkách a pěšinách'na trasáchvyznačených
v rámci obecnéhouŽlvání|esůdbát své
nebo na saních,a na ostatníchmístechvyuŽívaných
osobníbezpečnostia bezpečnostiosob svěřených a přizpůsobitsvéjednánístavu přírodního
prostředía |esa,v němŽ se na v|astnínebezpečípohybuje'
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Tam, kde nebude vstup do |esa omezen nebo zakázán, se širokáveřejnost'tedy všechny
fyzickéosoby, kterévstupujído |esa v rámci práva obecnéhouŽívání|esů,upozorňuje,Že
a musísi být vědomy rizikvyp|ývajících
z prostéexistenceIesa
tak činína vlastnínebezpečí
jako přírodního
prostředí.
Tato rizikajsou zvýšenáv |esíchpostiŽenýchkalamitou.
Stromy napadenékůrovcemse v současnédobě vyskytujÍ
v |esÍchna ce|émÚzemí České
zamezeníšÍření
ka|amityje třeba všechnytakovéstromy skácet a po
repub|ikya k da|šímu
skácení je bez zbytečnéhoodk|adu,tedy vzávislosti na pouŽitémzpůsobu asanace co
nejdříveasanovat.VČas.tedy pod|ezvolenéhozpůscbuasanace tak, aby je nemohloopustit
Životaschopné
stadiumvývojekůrovce,musíbýt asanoványtakévšechnypoloŽenélapáky'
K b o d u2 :
V bodu 2. jsou uvedena opatření,která p|atív |esíchv katastrá|ních
územÍchuvedených
v přílozetohotoopatření'
K b o d u2 . 1 . :
,1
Podle $ 32 odst' písm'b) lesníhozákonaje v|astník
Iesa povinenpreventivněbránitvývoji,
organizmů.
šíření
a přemnoŽeníškodlivých
Pod|e přílohyč' 2 vyh|áškyspočÍvá
ochrana protikůrovcům
rovněŽv nasazeníodchytových
|apákůnebo otrávených|apáků).Současněje stanoven
zařízení(feromonových|apačů,
početodchytovýchzařízenív závislostina popu|aČnÍ
hustotěškůdce.
Vzh|edem k mimořádnému rozsahu ka|amitníhopostiŽení|esních porostů v |esích V
katastrálníchúzemích,kde jsou |esy ka|amitounejvíce poškozeny,nemají odchytová
zařízení (|apačea lapáky) z h|ediska efektivníochrany |esů ve většině případůŽádný
podstatný význam. Proto je moŽno od pouŽívání|apačůa kladení |apákůjako obranných
opatřenína zmíněnýchÚzemÍchupustit.
Případnéupuštěníod pouŽÍvání|apačůa kladenílapákůjako obranných opatřenívšak
v|astníka|esa nezbavuje povinnostiaktivně vyh|edávatkůrovcovéstromy a provádět jejich
včasnoutěŽbua Účinnouasanaci.
Kbodu2.2.:
V důsledkuka|amitních
těŽeb vznikly na pozemcíchurčenýchk p|něnífunkcílesa rozsáh|é
ka|amitní
ho|iny,na nichŽobjektivněnebude moŽnoobnovit|esníporostya dosáhnoutjejich
ve
zajištění lhůtáchstanovenýchv $ 31 odst' 6 |esnÍhozákona. Proto se zákonem stanovená
|hůtapro za|esněníka|amitního|inyprod|uŽujeo tři roky a pro dosaŽenízajištění|esních
porostůna kaIamitní
holiněse stanoví|hůtaí0 let.
Pokud ani v prod|ouŽených
|hůtáchv|astník|esa nestihne provéstza|esněníholiny nebo
dosáhnoutzajištění|esníhoporostu,musí poŽádat věcně a místněpříslušnýorgán státní
správylesŮ o da|šíprod|ouŽení
|hůty'
Za dalum vzniku ho|iny se povaŽuje konec kalendářníhoměsíce, ve kterémby|a na dané
ka|amitnÍ
holiněukončenatěŽba.
K b o d u2 . 3 . :
holinse musípřih|íŽet
Při za|esňovánírozsáh|ýchkalamitních
k tomu,aby obnovované|esní
porosty by|y dostatečněstabilnía odo|néproti působeníabiotickýchčinite|ů,
zejménavětru.
pro prováděníbudoucíchuýchovných
Současněje třeba zabezpečittakéjejichzpřístupnění
zásahŮ a pro da|šíčinnostisouvisejícÍs péčío lesní porosty, včetnějejich ochrany před
poŽáry a protiškodám působenýmzvěří.
Proto se povo|uje'aby při zalesňování ka|amitníchho|ino souvis|évýměře většíneŽ 2 ha
byly ponechányneza|esněnépruhyo šířcea ve vzdá|enostipřiměřenévelikostt,terénním
a
podmínekdané|okality(ka|amitní
ostatnímpoměrůmzalesňovanép|ochy.Podle konkrétních
ho|iny)půjdeo pruhyširokéaŽ 5 metrůa vzdálenéod sebe minimálně20 metrů.
Závisína vů|ivlastníkaIesa' zda toto povo|enívyuŽije,nebo zda k vytvořenírozČleňovacích
pruhův porostupřistoupíaŽ později,např. v dalšífázi vývojea výchovy porostu.
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počítat
Tam, kde kaIamitní
holinatvoříokrajIesa,je třebapři zalesňování
s nutností
vytvořit
porostníp|ášt'.Proto se povo|uje,aby by| na hranici|esníhopozemku(holiny)a jiných
pozemků,kterénejsouurčenyk p|něnífunkcÍ|esa,ponechánneza|esněný
pruh |esního
pozemkuo šířceaŽ 5 metrŮ'
Takév tomtopřípaděje na vů|ivlastníka
|esa,zda totopovo|enÍ
vyuŽije'nebo zda ce|ou
p|ochu|esního
pozemkuza|esní.
Přitomjetřebavzítvúvahu
takéustanovení
$ 1017odst.1
zákona č' 8912012Sb'' občanskýzákoník,ve znění pozdějšíchpředpisů,a v zájmu
předcházení
pozemků
při|éhajících
sporůms v|astníky
k |esunevysazovat
cí|ové
dřevinyve
vzdálenosti
menší
neŽ3 metryod hranicepozemkuurčeného
k p|něnífunkcí
|esa'
povo|ení
Pokudv|astník
lesa uvedeného
vyuŽije,
musísi býtvědomtoho,Že jde o opatření,
pláště,jednak
kterémá jednakvymezitčasovýprostorpro za|oŽení
a vytvořeníporostnÍho
je pro za|esnění
materiálu|esních
sníŽitpotřebureprodukčního
dřevin,kterého
ka|amitních
holinpřechodný
nedostatek.
K b o d u2 . 4 . :
pod|ebodu 2. 3.' budou
P|ochypruhů,kterév|astník
|esa můŽeponechatneza|esněné
povaŽovány
za bez|esí($ 1 odst',l písm'b/ vyh|ášky
č,8411996
Sb.).ProtoŽese o p|ochu
pruhůfaktickyzmenší
jedinců
pozemku,budeminimální
počet
za|esňovaná
roz|oha|esního
jeden
plochy,
(sazenic)
přÍloze
na
hektarza|esňované
stanovený
v
č.6 vyhlášky
č.13912004
p|ošelesníhopozemkubez uvedených
pruhůbez|esí'
Sb., vztahovánpouzek za|esňované
pruhů
Celýtakovýpozemek,včetně
bez|esÍ,
budepovaŽován
za za|esněný.
K bodu3;
Toto opatřeníobecnépovahynabývá podle ustanovení
$ 51a odst.4 |esníhozákona
Účinnosti
dnemjehovyvěšení
na úřední
desceMinisterstva
zemědělství.
ode dne vyvěšení
na ÚřednídesceMinisterstva
zemědělstvÍ
(zde:opatření
budepísemnost
obecnépovahy)zveřejněnatéŽzpůsobemumoŽňujícím
dá|kovýpřístup.
K bodu4:
Toto opatřeníobecnépovahybude pod|e$ 51a odst.4' věta druhá, lesníhozákona
působností'
zveřejněno
téŽnaúředních
deskáchobecních
úřadů
obcísrozšířenou
Porušenínebo nedodrŽenípovinnostístanovenýchtímtoopatřenímobecnépovahy je
přestupkem
pod|e$ 54 odst.1 písm.e) |esního
zákona.
Poučení:
Protiopatřeníobecnépovahyne|zepodatopravnýprostředek($ 173 odst.2 správního
řádu).

Ing.FrantišekPásek
ředite|odboru
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otisk Úředníhorazítka

Přílohy:
pod|ebodu1' opatření
území
Seznamkatastrá|ních

Rozdě|ovník:
obecní úřady obcí s rozšířenoupůsobností- se Žádostío vyvěšenína úřednídesce
úřadu
na Úřední
Všechnyobce na územíCeskérepubliky- na vědomía se Žádostío vyvěšení
řádu)
úřadu($ 173odst.1 správního
desceobecního
Krajskéúřady- na vědomí

dne
Vyvěšeno

D.q
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