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VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Ministerstvo zemědělstvĺ jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně přísluŠný podle
ustanovení $ 49 odst. 2 písm. e) zákona Ö,. 28911995 Sb.' o lesích a o změně a doplnění
někteých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lesní zákon"),
vsouladu s $ 171 a násl. zákona c.500/2004 Sb., správní řád, veznění pozdějších předpisů
(dále jen ,,správní řád"), vydává podle Ş 51a lesníhozákona následující

opatření obecné povahy,

kteým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení Ş 29 odst. 1' s 31
odst' 6, Ş 32 odst. '1 a Ş 33 odst. 1 aŽ 3 lesnĺho zâkona:

1. V lesích na území teské republiky, s výjimkou lesů na uzemi národních parků a jejich
ochranných pásem

1'1' se stanoví, že na kůrovcové souše se aŽ do 3'1 . prosince 2022 nevztahuje povinnost
vlastníka lesa přednostně zpracovat těŽbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně
vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich vcasnou těżbu a účinnou asanaci
zŮstává zachována;

1'2' se stanoví, Že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těŽby musí
být zalesněna do 5 let a lesní porosty na nízajištěny do 10 let od jejího vzniku;





K bodu 1.1

KŮrovcovou so_uŠí.-se. podle o'''oľ,j^._2 vyhláŠky c. 1.O111996 Sb., kterou se stanovíľ'",.:'ľţ:ţ!.?tl"",liin ł'ă"ň,.äi'e lę:ĺ " ulo..i,jz"nnĺno oJzňaň-; ;o'. průkazu lesnízcela opuŠtě'-nl 
pozdějŠích předpisů (dále;J 'üňiäśř""1 ,^o.uň?.;;;j.lĹ'y lýkoŽroutem

Podle bodu 2' 6 České technícké_normy ČsN 481oo0 ochrana lesa protĺ kŮrovcŮm na;[ľ]Jiîi:'13hx"Jlľ,îŁi:ĺľ,'ľÍľ''đ:;"J:;Ţoumr"lýl;ů:I"dřJ, 
Žíru lýkożroutŮ,

ĺ3:;Jä'ţŞ' ilŢlilă.ĺ! ľ3tľJJdţ",:"'""":o3ľ,li3"ä.;]:ľ;,l:.ł,ľ,ů.ffi,Îl*,]]l,î3stanoví $ 33 odst. 1, větá p'ă,Ëłn o zákona.

íiiiłxijí ľ#':.Ťgtaké 
s'tanov í, že'přikalamĺtním ,,":1ł: pĺimárním cílem zajistit aktĺvnínavazující"o,ó."ř!",'J,ll;ä?ľl,',r"fr!1ąąţeril"#"ţffiJîť;.ľiľ1 ;"b;;jk;h

Ľ:';,13i*:îJ?ľ:ĺľi:g-.:jxTff tľľtţf ň':ľe"J'/fu żi.'iiiidi--"ilĺľ*łť'
$'.^"**;ä:,,".",:,ÎöJ.",fl ľlî[ţ jľ'.Ĺ"-:",1",fłŢtffi łŢo:'#Ţ:'lľ:ľ;-je v lesních porostech, ;;.pl;;"iemcĺcn ű,"đř;h ŕ'i|Ţłl ł,?iŕľ kl. ľľ''" ponechat

iąliłľľĄä ľl'ľ.""'tä[il:iţ:ľďľľľT?ŕý;;;:'ůă."ľ.:,:ţ.d9 9ĺ p..,n." 2022' TotěŽbě (např ü1iui"ty,, 
'u.ílíü'';äřj'"'jîj:iđľil'.'ĺ'Ë!i!í,.#"",J.îţjJţ:Ťi:ii"}':l,ţ,:'#opatření je' aby ĺýli ^áii'äl"?'Ąiţ: 'uyi'i'i"*.T',těŽební, prĺulzoväcĺ a asanacní

pro zpracování aktiünícl'' ł':,o"Ĺ'uä stromů .,"nä-ăĺři'vhodného'prá ,ř"ö lýkoŽroutů v
době jejich aktĺvity. (vei",aŢňi;;#i 

,a.aby ''iňjnă,,łäp-acitv n"=ór^"oiaiály v té době
i..',iË'l-nľ1'"'xLl'tľ' 

opušŢłä "řä!áo1'."'pňoli!oíä-.ĺ"ŕ"p".itv 
i" napiăiiiă'u nezbytnéryłóziä'tĺ iilffi l3n"'ľJär","JÍ|ĺ,,]"o'u lyłäziouŢ';'l!' äpüstońyćň ;äbi''','o aktivitu

Pokud budou n" o919Tku určeném k plnění funkcí lesa po

i!'ľ"':łŕ 
ji.lr:'Íi':ĺr É"_ooäi";;i" z" łđiä".ořă'.äl,-s" isou neśtaoilni-. mohou býtleŽících -'llY_vtll provozu na pozemnĺcli łornunlřäăĺ"i]"popľ. n" .-t"řňäcll a zarĺzenĺcłlv místě případného dopadu kŮrovcové souše nebo její části'Podle Ş 19 odst. 

1,'^"ľi1" z3.k9na rá-, !1^9i právaobecného 
-u 

žívánílesŮ kaŽdý právo
vstupovat na vlastní nebezpečí oó Ĺ'ä'. 

şoj|at t.ň;; iĹţ11ĺ ootrebu lesní piooy a suchou::ń".î#"'i:í klest' nritoń;Ë ňi'ä ooat ńołyní'řl"ilr,ł", popř' na;embe lesa a jeho
Podle $ 19 odst' 1,l:'J!" zákona'r,'^Î:]9:|,státní 

správy lesů z dŮvodu ochrany lesaäŢ-:Jó?ľ;ń'iľtxľ;;ň"il;ilio'Jän* rożhodnout oŢol..nem omezení neĹo vyloueení
Podle $ 20 odst' í pís.m' h) lesního zákonaje v tesích 

'zakázánovstupovat do míst;á:iĘt''Láll!1''ŢJ:i1*i":"'."sl"" 
l".#łľ;{.[JĹiiţ.*a.ánŢ'u-.tuöä"o" porostů,

Pokud nebude oroánem ęÍáŕní o^-x.'.' ,_ 'o -'-' ''"'

fuliiî'''Ţffiľiťij;:Îą ş,,'* ţłh* r Ł:ĺţił,T$,.*: ;ţ 
^#ľffł:!'j'ff :ľ'':';:ł[ŢţĘíi:-'ĺfl 
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bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí a lesa, v
němŽ se na vlastní nebezpečí pohybuje.

Tam, kde nebude vstup do lesa dočasně omezen nebo vyloučen, se široká veřejnost, tedy
všechny fyzické osoby, které vstupují do lesa v rámci práva obecného uŽívání lesů,
upozorňuje,žetak ciní na vlastní nebezpečía musí si být vědomy rizikvyplývajících z prosté
existence lesa jako přírodního prostředí. Tato rizika jsou zvýŠená v lesích postiżených
kalamitou.

Stromy napadené kůrovcem se v souÖasné době vyskytují v lesích na celém území Ceské
republiky a k dalŠímu zamezení šíření kalamity je třeba všechny takové stromy skácet a po
skácení je bez zbytečného odkladu, tedy v závislosti na pouŽitém způsobu asanace co
nejdříve asanovat. Vcas, tedy podle zvoleného způsobu asanace tak, aby je nemohlo opustit
Životaschopné stadium vývoje kůrovce,,,musí být asanovány také všechny polożené lapáky.

K bodu 'ĺ'2.:

Vzhledem k pokračujícímu a rozšiřujícímu se kalamitnímu poŠkozenĺ lesních porostů, ke
kterému v různé mĺře dochází jiŽ v rámci celého území České republiky, a v důsledku
nezbytných nahodilých těŽeb, vznikĄí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa rozsáhlé
holiny (',kalamitní holiny"), na nichŽ objektivně nebude moŽno obnovit lesní porosty a
dosáhnout jejich zalesnění a zajištění ve lhůtách stanovených v ustanovení Ş 31 odst. 6
lesního zákona.

Proto se zákonem stanovená dvouletá lhůta pro zalesnění holiny vzniklé na lesních
pozemcích v důsledku nahodilé těŽby prodluŽuje o tři roky a pro dosaŽení zajištění lesních
porostů na holinách vzniklých vdůsledku nahodilé těŽby se stanoví lhůta 10 let pro celé
uzeml Öeské republiky s výjimkou lesů na uzemí národnĺch parků a jejich ochranných
pásem.

ProdlouŽení lhůty pro zalesnění holiny na lesních pozemcích a zajištění na ní vzniklých
lesních porostů se vztahuje výslovně na holinu vzniklou v důsledku nahodilé těžbv

Za datum vzniku holiny se povaŽuje konec kalendářního měsíce, ve kterém byla na dané
holině ukončena těŽba, od tohoto data se počítají prodlouŽené lhůty'

Dřívější opatření obecné povahy č. j' 18918|2019-MZE_16212 ze dne 3. 4' 2019, ve znění
opatření obecné povahy č,' j' 41508|2019-MZE-16212 ze dne 30. 8' 2019 a ve znění opatření
obecné povahy c. j. 63920/2019-MzE-16212 ze dne 6' 12. 2019, umoŽňovalo prodlouŽení
zákonné lhůty pro zalesnění kalamitních holin a zajištění lesních porostů pouze v lesích na
územi, které bylo tvořeno katastrálními územími, uvedenými v jeho příloze c. 1.

Současné opatřenĺ obecné povahy v bodě l'l3. ruší dřívější opatření ke dni nabytí své
účinnosti. DřívějŠí opatření se tedy neruší od pocátku. Z toho vyplývá' že na územĺ
vymezeném v příloze č. 1 dřívějšího opatření zůstávají prodlouŽené lhůty pro zalesnění a
zajištění v platnosti ode dne nabytí účinnosti dřívějšĺho opatření, případně jeho změn
(novelĺzací). Pro přehlednost jsou data úěinnosti (vyhláŠení) dřívějšího opatření (včetně
změn) uvedena pro jednotlivá katastrálnĺ ljzemí v příloze č' 1 současného opatření.

ProdlouŽení lhůt se nevztahuje na holiny vzniklé z nahodilé těŽby, u kteých marně uplynula
lesním zákonem stanovená lhůta pro zalesnění holiny, resp. zajištěnĺ lesních porostů přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nebo předchozího opatření obecné povahy. U těchto holin se
předpokládá, Že měly být v zákonem stanovené lhůtě zalesněné, resp. lesní porosty na nich
zajiŠtěné; případně měl vlastník lesa včas poŽádat přísluŠný orgán státní správy lesů o
prodlouŽení lhůt' Účelem opatření obecné povahy není legalizovat protiprávní stav v lesích,
ani případná neiinnost někteých vlastníků lesů.

Pro přehlednost uvádíme, Že nahrazení obvyklých dvou, resp. sedmiletých lhůt za
prodlouŽené pětileté, resp. desetileté lhůty se vztahuje na následujĺcí případy:
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' nová holina z nahodilé těŽby vzniklá po datu nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy;

' nezalesněná holina z nahodilé těŽby, u které k datu nabytí Úcinnosti tohoto nebopředchozího opatření obecné povahy marně neuplynula:o lesním zákonem stanovená lhůta pro zalesnění 2 roky;o popř' orgánem státní správy lesů prodlouŽená lhůta pro zalesnění,o nezajištěný lesní porost na holině vzniklé z nahodilé těżby, u kterého k datu nabytí
úcinnosti tohoto nebo předchozího opatření obecné povahymarně neuplynula'o lesním zákonem stanovená lhůta pro zajiŠtěnĺ 7 letio popř. orgánem státní správy lesů prodlouŽená lhůta pro zajištění lesního

porostu.

V případě,'Že orgánem státnĺ správy lesů prodlouŽené lhůty jsou delŠí neŽ pět, resp. deset
let, pouŽĺjí se tyto lhůty delší'

Pokud ani v prodlouŽených lhŮtách vlastník lesa nestĺhne provést zalesnění holiny nebo
dosáhnout zajiŠtění lesního porostu, musí pożádat věcně a místně příslušný orgán státní
správy lesů o dalŠí prodlouŽení lhůty'

K bodu 1.3.:

Ustanovení $ 51a odst. '| lesního zákona umożňuje Ministerstvu zemědělství rozhodnout
v případě celostátních mimořádných situací majícich charakter kalamĺt mimo jiné téŽ o
nezbytných opatřenĺch odchylných od ustanovení Ş 29 odst. 1 lesního zâkona. odchylné
opatření podle bodu'l.3. spocívá vtom, Že se na stanovenou dobu, tedy na dobu od nabytí
úcinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31. prosince 2022, umoznĹ;e vé vsecrl lesích
Ueske republiky s výjimkou lesů na Územích národních parků a jejich óchranných pásem
pouŽít k obnově lesa reprodukční materiál lesních dřevin'z kterékóli přírodní lesnĺ oblasti a
nadmořské výšky.

Toto odchylné opatření je odůvodněno potřebou, resp. nutností v maxĺmálně moŽném
rozsahu zabezpečit provedení obnovy lesů, kdy vrámci celého Území tR oocńazí vrilzné
míře
k nedostatku sadebního materiálu ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti
a z odpovídající nadmořské výšky, a bude tedy třeba pouzit sadební materiál, kteý nebude
splňovat podmínku stanovenou v $ 29 odst. 1, věta prvá, lesnÍho zákona.
Reprodukcní materiál smrku ztepilého je z ustanovení bodu 1. 3. vyloučen z toho důvodu, Žejeho mnoŽství v potřebné kvalitě je na trhu dostatek i v kalamitou póstiŽených regionech.
Cílem tohoto opatření je zajištěnĺ dostatečného mnoŽství sadebního materĺálu stanoviŠtně
vhodných, zejména melioračních a zpevňujících dřevin, potřebných pro vznik druhověpestţch lesních porostů, které budou lépe odolávat předpoklád"ným oopadům klimatické
změny. Výběr stanovištně nejvhodnějŠího sadebního maieriálu v ŕámci iakto upravených
podmínek je věcí rozhodnutí vlastníka lesa.

Iĺ'ţ9 odchylným opatřením nejsou dotčeny ostatní povinnosti a omezení, stanovená v $ 29
lesního zákona, zejména povinnost vlastníka lesa vést evidenci o původu reprodukčního
materiálu poużitého k obnově lesa.

Dotcena nejsou ani pravidla nakládání s reprodukcním materĺálem lesních dřevin, stanovená
zákonem č,' 14912003 sb', o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky v-ýznamných druhů a umělých kříŽenců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
3 o 1měně někteých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukcním materiálem
lesních dřevĺn), ve zněnĺ pozdějších předpĺsů'

K bodu 2

V bodu 2' jsou uvedena opatření, která platí v lesĺch v katastrálních územích uvedených
v příloze tohoto opatření.
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K bodu 2.1.:

Podle $ 32 odst. 1 písm. b) lesního zákonaje vlastník lesa povinen preventivně bránit vývoji,
šíření a přemnożení škodlivých organismů.

Podle přílohy č. 2 vyhlášky spocívá ochrana protĺ kůrovcům rovněŽ v nasazení odchytových
zařízení (feromonových lapačů' lapáků nebo otrávených lapáků). Současně je stanoven
pocet odchytových zaŕízení v závislosti na populační hustotě ŠkŮdce (kůrovce).

Vzhledem k mimořádnému rozsahu kalamĺtního postiŽení lesních porostů v lesích
v katastrálních územích, uvedených v příloze k tomuto opatření obecné povahy, nemají jiŽ
odchytová zařízeni (lapače a lapáky) z hlediska efektivní ochrany lesů ve větśině pľĺpaoĺ
Žâdný poQstatný význam. Proto je moŽno od pouŽívání lapačů a kladení lapáků jako
obranných opatření na zmíněných Úzeryích upustit.

Případné upuštění od poużívání lapačiů a kladení lapáků jako obranných opatření vŠak
vlastníka lesa nezbavuje povinnosti aktivně vyhledávat kůrovcové stromy a provádět jejich
včasnou těŽbu a účinnou asanaci.

K bodu 2.2.:

Při zalesňování rozsáhlých kalamitních holin se musĺ přihlíŽet k tomu' aby obnovované lesní
porosty byly dostatečně stabĺlnĺ a odolné proti působenĺ abiotických cinitelů, zejména větru.
Současně je třeba zabezpečit také jejich zpřístupnění pro provádění budoucích výchovných
zásahů a pro dalŠí činnosti související s pécí o lesní porosty, vcetně jejich ocńrany před
poŽâry a proti škodám působeným zvěří.

Proto se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvĺslé výměře větŠí neŽ 2 ha
byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce a ve vzdálenosti přiměřené velikosti, terénníma ostatním poměrům zalesňované plochy. Podle konkrétních podmínek dané lokality
(kalamitní holiny) půjde o pruhy Široké aż 5 metrů a vzdáĺené od sebe minimálně 20 metrů.
Je věcí rozhodnutí vlastníka lesa, zda tohoto povolení vyuŽije, nebo zda k vytvoření
rozčleňovacích pruhů v porostu přistoupí až pozdĄi, např. v dalŠí fázi vývoje a vycnovy
porostu.

Tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, je třeba při zalesňování počítat s nutností vytvořit
porostní plášt'. Proto se povoluje, aby byl na hranici lesního pozemku (holiny) a jiných
pozemků, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, ponechán nezalesněný pŕuh lesního
pozemku o Šířce aŽ 5 metrů. Také v tomto případě je věcí rozhodnutí vlastníka lesa, zda
tohoto povolení vyuŽije, nebo zda celou plochu lesního pozemku zalesní. Přitom je třeba vzít
v úvahu také ustanovení Ş'1017 odst. 1zákonaë'8912012 Sb., občanský zâkoník, veznění
pozdějších předpisů, av záimu předcházenĺ sporům s vlastníky pozemků přiléhajících k lesu
nevysazovat cílové dřeviny ve vzdálenostĺ menší neŽ 3 metry od hranice pozemku určeného
k plnění funkcí lesa' Pokud vlastník lesa uvedeného povolení vyuŽije, musí si být vědom
toho, Že jde o opatření, které má jednak vymezit casový prostor pro zaloŽení a vytvoření
porostního pláŠtě' jednak sníŽit potřebu reprodukiního materiálu lesních dřevin, kterého je
pro zalesněnĺ kalamitních holin přechodný nedostatek'

K bodu 2.3..

Plochy pruhů, které vlastník lesa můże ponechat nezalesněné podle bodu 2. 3., budou
považovány za bezlesí (Ş 1 odst. 1 písm' b/ vyhláŠky č. 84/1996 Sb., o lesním
hospodářském plánování). ProtoŽe se o plochu pruhů fakticky zmenŠí zalesňovanâ rozloha
lesního pozemku, bude minimální počet jedinců (sazenic) na jeden hektar zalesňované
plochy, stanovený v příloze č' 6 vyhláŠky č. 13912004 Sb', kterou se stanovĺ podrobnostĺ o
přenosu semen a sazenic lesnĺch dřevin' o evidenci o původu reprodukčního materiálu a
podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky
urcené k plnění funkcí lesa, vztahován pouze k zalesňované ploše lesního pozemku bez
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uvedených pruhů bezlesí. Celý takový pozemek, včetně pruhů bezlesí, bude povaŽovánza
zalesněný.

K bodu 3:

Vzhledem k zásadním změnám okolností při vývoji kalamitnĺho poškození lesních porostů,
kdy vdobě od vydání opatření obecné povahy c'j. 18918t2o1g-Mz1-16212 ze dne 3.4.
2019, ve znění opatření obecné povahy č.j. 415o8t2o19-MZE-1 6212 ze dne 30. 8. 2019 a ve
znění opatření obecné povahy č.j. 63920/2o19-MzE-16212 ze dne 6. 12. 2019 došlo
k dalšímu rozŠíření území zasaŽeného kůrovcovou kalamitou, přistoupilo Ministerstvo
zemědělství k vydání nového opatření obecné povahy, a současnému zrušení uvedených
opatření obecné povahy.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (s 173 odst.2 správního
řádu)

lng' Václav Lidický
ředitel odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů

otisk úředního razítka

Přĺlohy:
1' Seznam katastrálních územĺ, v nichŽ platí opatření 2'1' aż 2'3. uvedené vtomto

opatření.

Rozdělovník:

obecnĺ úřady obcí s rozšířenou působností - se Žádostí o vyvěšení na úřední desce
úřadu

Všechny obce na území ceské repubtiky - na vědomí a se Žádostí o vyvěšení na úřední
desceobecního úřadu (s 173 odst. 1 správního řádu)

Krajské úřady - na vědomí

Vyvěšeno dne 6, ĺĺ l"lłł
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