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VEŘEJNÁwnlÁŠxn

povnnv
oPATŘEtrtí
ogecruÉ
Ministerstvozemědě|ství
jako ústředníorgán státnísprávy |esů,věcně přís|ušný
pod|e
ustanovení
písm'
49
odst.
2
e) zákona č' 289t1995sb., o |esícha o změně a doplnění
$
někteqýchzákonů(|esnízákon), ve zněnÍpozdějších
předpisů(dá|ejen ,,|esní
zákon..1,
vsou|adus $ 171a násl. zákonač'500/2oo4sb', správnířád' ve zněnífozdějších
předpisÚ
(dá|ejen ',správní
řád..),vydáVápod|e$ 51a |esního
zákonanás|edující
opatření
obecnépovahy,
kteým Ministerstvozemědě|stvírozhodlo o následujících
opatřeníchodchylnýchod
ustanovení$
31 odst.6,s 32 odst.1 a $ 33 odst.1 aŽ 3lesníhozákona..
1. V |esíchna ÚzemíČeskérepub|iky,
s výjimkou|esůna Územínárodníchparkůa jejich
-zózz
ochrannýchpásem, se stanoví,Že na kůrovcové
souše se aŽ do 31. prosince
nevztahujepovinnostvlastníka|esa přednostnězpracovattěŽbu nahodiiou;povinnost
v|astníka
lesa aktivněvyh|edávat
kŮrovcové
stromy'provádětjejichvčasnou
těŽbua Účinnou
asanacizůstávázachována;
2' V |esíchna území,
kteréje tvořenokatastrá|ními
jeŽjsou uvedenav přílozeč' ,1
územími,
tohotoopatření
obecnépovahy,kteráje jeho nedí|nou
součástí
2. 1' sestanoví,
Že vlastník|esanenípovinenpouŽívat
jako obrannáopatření|apače
a k|ást
|apáky;povinnostvlastníka|esa aktivně vyh|edávatkůrovcové
stromy,provádětjejich
včasnou
těŽbua účinnou
asanacizůstávázachována:

2' 2. se stanoví,Že holina vznik|á na |esníchpozemcíchv důsledkunahodilétěŽby musí být
za|esněnado 5 |eta lesníporostyna nízajištěnydo 10 |etod jejíhovzniku;
2' 3. se povoluje,aby při za|esňováníka|amitních
ho|ino souvislévýměře většíneŽ 2 ha byly
ponechány neza|esněnépruhy o šířce aŽ 5 metrů ve vzdáleností přiměřené ve|ikoští,
terénníma ostatním poměrŮm za|esňovanéplochy, minimá|ně 20 metrů,a tam, kde
ka|amitního|inatvoříokraj |esa, se povo|ujeponechatnezalesněnýpruh o šířceaŽ 5 metrŮ
pro vytvořeníporostníhop|áště;
2, 4' se stanoví,Že pokud v|astníklesa ponechá neza|esněnýpruh nebo pruhy pod|ebodu
2. 3., povaŽujíse tyto pruhy za bez|esía o jejich p|ochuje moŽno sníŽitp|ochu určenou
k za|esněnívrámci p|ochyho|iny.
3' Toto opatřeníobecnépovahy nabývá Účinnostidnem vyvěšeníveřejné
vyh|ášky,kterouje
toto opatřeníobecnépovahy oznámeno, na Úřednídesce Ministerstvazemědělstvi'
4. Toto opatřeníobecnépovahy se zveřejnítéŽna úředníchdeskách obecníchúřadůobcí
s rozšířenoupůsobností.
odůvodnění:
Nepříznivék|imaticképodmínky,zejména d|ouhodobýsráŽkový deficit, přivodi|yoslabení
vita|itya odo|nostizvláště jeh|ičnatýchlesních porostůprakticky na ce|ém územíČeské
repub|iky.To má za následek přemnoženíhmyzích škůdců|esníchporostů(podkorního
hmyzu), kterév někteých krajíchdosáh|o mimořádně závažnéhoka|amitního
stavu. Lesní
porostyna velkéčástiúzemíČeskérepub|ikyby|ynavícV roce Zaft a na počátkuroku 2019
opakovaně zasaŽeny negativnímpůsobenímabiotickýchčinite|ů
(silnýmvětrem, sněhem a
námrazou)jqichŽ nás|edkemje da|šírozsáhléka|amitní
poškození|esníchporostů'
Mimořádný rozsah ka|amitníhopoškození|esních porostů v něko|ika regionech České
repub|ikyvyŽaduje,aby ke zvládnutíka|amitya ke zmírněnía urych|enému
odstraněníjejích
nás|edkůbyla přijata mimořádná opatření, přísnějšíneŽ s jakými pracova|a oosaváoní
|esnickáprovoznípraxe'
Jednímz organizačních
a administrativních
předpokladůpro rea|izacimimořádnýchopatření
je rozdě|eníÚzemíČeskérepublikypodle intenzityzasažení|esŮ ka|amitouna Území, kam
jsou zařazena katastrá|níÚzemí, kde jsou |esy ka|amitounejvíce poškozeny,a na území,
kam patří všechna ostatníkatastrá|níÚzemí.Toto rozdě|eníúzemíČeské-repub|iky
bylo
provedenonazák|adě posouzenírozsahu a intenzityka|amityna počátkuroku 20'19.
Pod|e ustanovení$ 51a odst' 1 |esníhozákona můŽeMinisterstvozemědě|stvív případech
regioná|níchnebo ce|ostátníchmimořádnýchsituacímajícíchcharakterka|amit,vyvolaných
-t<ra;r:l,
zejménabiotickýminebo abiotickýmičinite|i,
kterénasta|yna Území dvou a více
Řoy
p|něnípovinnostíze strany v|astníků
lesů není moŽné,nebo by nevedlo k nap|něníúčelů
zákona, rozhodnouto nezbytnýchopatřeníchodchylnýchod ustanovení$ 29 odst. 1, 3.1
s
odst.6, $ 32 odst. 1 až3 a $ 33 odst. ,1aŽ 3lesníhozákona. Na základě1ohotoustanovení
|esníhozákona se vydává toto opatřeníobecnépovahy.
K b o d u1 :
V bodu 1. jsou uvedenaopatření,která p|atína ce|émúzemíČeskérepub|ikys výjimkou|esů
na Území národníchparkůa jejich ochrannýchpásem, kteréjsou v působáostiúinisterstva
Životníhoprostředí.
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K ůr o v c o v osuo uš ís e po d|e. pří|ohy
č.2 vyhláškyě.,101/1996Sb., kter ouse stan oví
podrobnosti
odznakua vzo| průkazu.|esní
o opatřeníchk ochranělesa a vzor s|uŽebního
jen
předpisů(dále ,,vyh|áška..)
rozumísuchéstromylýkoŽroutem
stráŽe,ve zněnípozdějších
zcela opuštěné.
na
Podle bodu 2.6 České"technické
normyČsN ag 1000 ochrana lesa protikůrovcům
je kůrovcovou
Žíru|ýkoŽroutů,
smrku (dálejen ,,norma..)
soušístromodumřelýv důs|edku
ktenýjiŽ kůrovcům
neskýtápodmínkyprouývoj'
Jako suché stromy by mě|y být kůrovcové
souše v normálníchpodmínkáchlesního
jako nahodi|átěŽbatak, jak to
přednostněa průběŽně
hospodářství
z |esa odstraňovány
zákona.
stanoví$ 33 odst'1,věta prvá,|esního
cílemzajistitaktivní
stavuje primárním
Přílohač.2 vyhláškytakéstanoví,Že při ka|amitním
jejich
v
asanaci porostunebo jejich
vyhledáváníkůrovcových
včasnoua účinnou
stromů,
přičemŽ
včasnáa účinná
asanaceproběhneu zpracovate|e,
navazující
odvozke zpracování,
případněna náhradních
souší
skládkáchmimo les. StanovírovněŽ,Že těžbukůrovcových
těŽbyodstraněny.
|zeodloŽit,
nestanovívšak,
do kdy musíbýttytosoušev rámcinahodi|é
Vzhledemk všeobecnému
kapacita k tomu, Že kŮrovcové
nedostatkuzpracovate|ských
je moŽnoponechat
kalamity,
soušeneznamenají
mnoŽení
|ýkoŽroutů
a šíření
rizikoda|šího
je v lesníchporostech,resp' na pozemcíchurčených
k plněnífunkcílesa, a to aŽ do doby,
kdy budouk dispozicikapacityprojejichzpracování,
nejdéle
všakdo 31. prosince2022.To
se všaktýká pouze kůrovcových
souší;ostatnístromy,kteréby mě|ybýtvytěŽenyv nahodi|é
téŽbě(např.vývraty),musíbýtz |esníchporostůprůběŽně
odstraňoványa asanovány.
a
Cí|emopatřeníje, aby by|y maximálněefektivněvyuŽitykapacitytěŽební,přibliŽovací
pro
pro
vhodného
vývoj
nebo
dříví
asanační
zpracováníaktivníchkůrovcovýchstromů
|ýkoŽroutů
v době jejichaktivity(vegetační
doba) a aby zmíněnékapacitynezpracováva|y
jiŽ opuštěné'
kapacityje naprotitomu
v té době stromy|ýkoŽrouty
TěŽebnía přibliŽovací
nezbytnéefektivněvyuŽítna zpracovánístromůlýkoŽroutyjiŽ opuštěnýchv době mimo
(mimovegetační
aktivitu|ýkoŽroutŮ
dobu).
kůrovcové
Pokudbudouna pozemkuurčeném
k p|nění
funkcílesa ponechánystojící
Souše'
je třeba, aby vlastníklesa dbal na to, Že kůrovcové
jsou
nestabi|ní
a
mohou
být
souše
zdrojem ohroŽeníprovozu na pozemníchkomunikacích,popř. na stavbách a zařízeních
|eŽících
v mÍstěpřípadného
dopadukůrovcové
soušenebojejíčásti'
|esůkaŽdýprávo
Pod|e $ 19 odst. 1 lesníhozákona má v rámci práva obecnéhoužívání
vstupovatna v|astní
nebezpečí
do lesa a sbírattam provlastnípotřebu|esníp|odya suchou
na zemi leŽícíklest.Přitomje povinendbát pokynůvlastníka,popř. nájemcelesa a jeho
zaméstnanců.
Podle $ 19 odst. 1 |esníhozákona můŽeorgán státnísprávy |esŮzdůvoduochrany|esa
omezenínebovy|oučení
nebov zájmuzdravía bezpečnosti
občanů
rozhodnout
o dočasném
(zákazu)vstupudo |esa.
Podle $ 20 odst. 1 písm. h) |esníhozákona je v |esíchzakázáno vstupovatdo míst
označenýchzákazem vstupu,a podle písm.i) je v |esíchzakázáno vstupovatdo |esních
porostů,
kde se provádíÍéŽba,
manipulacenebodopravadříví.
Pokudnebudeorgánemstátnísprávy|esůpod|e$ 19 odst.3 |esníhozákonarozhodnuto
o
omezenínebo zákazu vstupudo |esa,musíkaŽdý,kdo vstupujedo lesa, při pohybuna
pozemcích
(lesních
|esavčetněpohybuna Úče|ových
komunikacích
určených
k p|něnífunkcí
projízduna ko|e,na koni,na lyŽích
cestách),stezkácha pěšinách,na trasáchvyznačených
nebona saních,a na ostatních
v rámciobecného
uŽívání
|esůdbátsvé
místechvyuŽívaných
osobníbezpečnosti
osobsvěřenýcha přizpůsobit
svéjednánístavupřírodního
a bezpečnosti
prostředí
pohybuje.
nebezpečí
a |esa,v němŽse na v|astní
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Tam, kde nebude vstup do lesa omezen nebo zakázán' se široká veřejnost,tedy všechny
fyzickéosoby, kterévstupujído |esa v rámci práva obecného užívání
|ésů,upozórňuje,Žá
tak činína vlastnínebezpečía musísi být vědomy rizik vyp|ývajících
z prostéexistencé|esa
jako přírodního
prostředí.Tato rizikajsou zvýšenáv |esícňpóstiženýchkalamitou
Stromy napadenékůrovcemse v současnédobě vyskytujív |esíchna ce|émúzemíČeské
republikya k da|šímuzamezeníšířeníka|amityje třeba všechnytakovéstromy skácet a po
skácení je bez zbytečnéhoodkladu, tedy v závis|osti na pouŽitémzpůsobu asanace co
nejdříveasanovat.Včas,tedy pod|ezvo|enéhozpůsobuasanace tak, aby je nemoh|oopustit
Životaschopné
stadiumvývojekůrovce,musíbýt asanoványtakévšechnýpo|oŽené
lapáky.
K bodu 2:
V !9du 2. jsou uvedena opatření,která platív |esíchv katastrá|níchúzemíchuvedených
v přílozetohotoopatření.
K b o d u2 . ' í . :
|.9ot9$ 3-2odst' 1 písm.b) lesníhozákonaje v|astníklesa povinenpreventivněbránitvývoji,
šířenía přemnožení
škodlivýchorganizmů.
Pod|e pří|ohyč.2 vyh|áškyspočíváochrana protikůrovcům
rovněžv nasazeníodchytových
zařízení (feromonových|apačů,|apákŮ nebo otrávených |apáků).Současně je stánoven
početodchytovýchzařízenív závislostina popu|ační
hustotěškůdce.
Vzh|edem k mimořádnému rozsahu kalamitního postiŽení |esních porostů v |esích V
katastrá|níchúzemích,kde jsou |esy ka|amitou nejvíce poškozeny, nemají odchytová
zařízeni (lapačea |apáky) z h|ediska efektivníochrany lesů ve většině případůžaany
podstatnývýznam. Proto je moŽno od pouŽívání|apačůa k|adenílapákůjako obrannýcň
opatřenína zmíněnýchúzemíchupustit'
Případnéupuštěníod pouŽívání|apačůa kladení |apákůjako obranných opatřenívšak
v|astníkalesa nezbavuje povinnostiaktivně vyh|edávatkŮrovcovéstromý a provádětjejich
včasnoutěŽbua účinnou
asanaci.
K bodu 2. 2.:
V důsledkukalamitníchtěŽeb vznik|yna pozemcíchurčenýchk p|něnífunkcílesa rozsáh|é
kalamjtního|iny,na nichŽ objektivněnebude moŽnoobnovit|esníporostya dosáhnoutjejich
zajištěníve|hůtáchstanovenýchv $ 31 odst' 6 |esníhozákona. Proto se 2ákonem stanovená
|hůtapro za|esněníka|amitníholiny prod|uŽujeo tři roky a pro dosaŽenízajištěnílesních
porostůna ka|amitní
holině se stanoví|hŮta10 |et.
Pokud ani v prodlouŽených|hůtáchv|astníklesa nestihne provéstza|esněního|lnynebo
dosáhnout zajištění|esníhoporostu, musí poŽádat věcně a místně přís|ušnýorgán státní

sprátry|esůo dalšíprodlouŽení
|hůty.
Za datumvznikuho|inyse povaŽujekonec ka|endářníhoměsíce,ve kterémby|a na dané
kalamitní
ho|iněukončena
těŽba'

K b o d u2 . 3 . :
Při za|esňovánírozsáh|ýchka|amitních
ho|inse musípřih|ížet
k tomu, aby obnovovanélesní
porostyby|ydostatečněstabilnía odo|néproti působeníabiotickýchčinite|ů,
zejménavětru.
Současněje třeba zabezpečittakéjejich zpřístupněnípro prováděníbudoucích-výchovných
zásahŮ a pro da|šíčinnostisouvisejícís péčío |esníporosty,včetnějejich ocňrany před
poŽárya protiškodámpůsobenýmzvéří.
Proto se povoluje,aby při za|esňováníkalamitníchho|ino souvislévýměře většíneŽ 2 ha
by|yponechány neza|esněnépruhy o šířcea ve vzdálenosti přiměřenévelikosti,terénníma
ostatnímpoměrůmza|esňovanép|ochy.Pod|e konkrétních
podmínekdané|okaIity(kalamitní
ho|iny)půjdeo pruhyširokéaŽ 5 metrůa vzdálenéod sebe minimá|ně20 metrŮ.
Závisí na vŮli v|astníka|esa,zda toto povolenívyuŽije,nebo zda k vytvořenírozč|eňovacích
pruhův porostu přistoupíaž pozdď1Í,
např. v da|šífázi vývoje a výchoúyporostu.
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Tam, kde ka|amitního|inatvoříokraj lesa, je třeba při za|esňovánípočítat
s nutnostívytvořit
porostníp|ášt''Proto se povo|uje,aby by| na hranici |esníhopozemku (holiny)a jinycrr
pozemků,kterénejsou určenyk plnění funkcí lesa, ponechán neza|esněnýpruh lesnirro
pozemkuo šířceaŽ 5 metrů.
Také v tomto případěje na vů|iv|astníka|esa, zda toto povolenívyuŽije,nebo zda ce|ou
pl.ochu|esníhopozemkuza|esní.Přitomje třeba vzítv úvahutakéustanovení 1017 odst. 1
s
zákona č. 8912012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, a v zájmu
předcházenísporůms v|astníkypozemkůpřiléhajících
k |esu nevysazovatcí|ovédřeviný ve
vzdá|enostimenšíneŽ 3 metryod hranicepozemkuurčeného
k plněnífunkcílesa.
Pokud v|astník|esa uvedenéhopovo|enívyuŽije,musísi být vědom toho, Že jde o opatření,
kterémá jednak vymezit časový prostor pro za|oženía vytvoření porostníhop|áště,jednak
sníŽitpotřebu reprodukčního
materiá|ulesníchdřevin, kteréhoje pro za|esněníkalamitních
holin přechodnýnedostatek.
K b o d u2 . 4 , :
P|ochy pruhŮ, kterév|astníklesa můŽe ponechat neza|esněnépod|e bodu 2' 3., budou
povaŽoványza bez|esí($ 1 odst' 1 písm' b/ vyhláškyč. 84t1996Sb.). ProtoŽese o p|ochu
pruhůfaktickyzmenšízalesňovaná roz|oha|esníhopozemku, bude minímá|ní
početjedinců
(sazenic)na jeden hektarza|esňovanép|ochy,stanovenýv pří|ozeč.6 vyh|áškyč.1 3g|2oo4
Sb., vztahován pouze k za|esňovanép|ošelesníhopozemku bez uvedehyctr[rutrůbez|esí.
Celý takovýpozemek,včetněpruhůbez|esí,bude povaŽován za za|esněný.
K bodu 3:
Toto opaÍřeníobecné povahy nabývá podle ustanovení$ 51a odst.4 |esního zákona
účinnosti
dnem jeho vyvěšenína úřednídesceMinisterstvazámědělství.
ode dne vyvěšenína Úřednídesce Ministerstvazemědělstvíbude písemnost(zde: opatření
obecnépovahy)zveřejněnatéŽzpŮsobem umoŽňujícím
dá|kovýpřístup'
K bodu4:
Toto opatřeníobecné povahy bude pod|e $ 51a odst.4, věta druhá, |esníhozákona
zveřejněnotéŽnaúředníchdeskách obecníchúřadůobcís rozšířenoupŮsobností.
Porušenínebo nedodrŽenípovinnostístanovených tímto opatřením obecné povahy je
přestupkempod|e$ 54 odst. 1 písm.e) lesníhozákona.
Pouěení:
Proti,opatřeníobecné povahy ne|ze podat opravný prostředek.(s 173 odst. 2 správního
řádu)'

Ing.FrantišekPásek
řediteIodboru
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otisk úředníhorazítka

Přílohy:
Seznam katastrá|ních
územípodle bodu 1. opatření

Rozdělovník:
obecní Úřady obcí s rozšířenou působností - se Žádostí o vyvěšenína Úřední desce
úřadu
Všechny obce na územíčeské republiky - na vědomía se Žádostío vyvěšenÍna úřední
desce obecníhoúřadu(s 173 odst. 1 správníhořádu)
Krajské úřady_ na vědomí

Vyvěšeno dne

- +i.01,20lg

Evidenční
pÍsemnosti:
číslo
Vyvěšenodne:
Sňatodne:
Za správnost:

{:i.iíu.:;.'i".e'::
3 E!1rr'i,{Tí.iE
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