
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V Olomouci dne 11. 1. 2021 
 

Vyřizuje: Veronika Trávníčková, veronika.travnickova@hnutiduha.cz, mob: +420 774 300 895 

 
 

Věc: Vyjádření k výjimce ze základních ochranných podmínek  
 
 
Jako účastník správního řízení vedeného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – 
Regionálním pracovištěm Liberecko, oddělením Správy CHKO Lužické hory (dále jen „Správa“), 
č. j. SR/2530/LI/2020-1, ve věci změny výjimky povolené podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. 
(dále jen „ZOPK“) ze základních ochranných podmínek CHKO v ustanovení §26, odst 3, písm. 
a) zákona, konkrétně zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem 
vyžadujícím intenzivní technologie za účelem asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého 
dříví v I. a II. zóně CHKO Lužické hory vydané pod č.j. SR 0736/LH/2019-6, Vám zasíláme 

 
vyjádření. 

 
V současnosti dochází na území CHKO Lužické hory k masivní těžbě s častým vznikem holin. 
Na mnoha místech jsme ve skládkách klád podél cest nalezli velké procento souší, a naopak 
na holinách nejsou souše prakticky vůbec ponechávány. Pro budoucí porosty je pak vždy mnohem 
lepší, když vznikají pod ochranou souší než na holinách, kde dochází erozi a degradaci půdy, 
narušení vodního režimu. Osamocené buky a modříny navíc velmi rychle podléhají povětrnostním 
podmínkám. Zároveň se na skládkách nacházejí také stromy nejevící známky napadení kůrovcem. 
Od určitého stupně napadení je mylný předpoklad, že lze postup kalamity zastavit nebo alespoň 
co nejvíce zpomalit, aby došlo k maximální možné věkové, prostorové a druhové diferenciaci 
následných porostů a udržení kontinuity lesního prostředí. V situaci, kdy v okolních lesích 
je efektivita asanačních zásahů menší než 80% (t. j. když kůrovec vylétne z více než 20% 
napadených stromů), to ve velkoplošných ZCHÚ nelze. Snahou ochrany přírody v ZCHÚ by mělo 
být v takové situaci ponechat maximální množství stromů stát a asanační zásahy zcela 
minimalizovat nebo zcela vyloučit.  
 
1. Na území II. zón CHKO mimo maloplošně chráněné území (dále jen „MZCHÚ“) provádět pouze 
nedestruktivní zásahy (loupání na stojato, drážkování polomů). Asanace pokácením s odvozem je 
přípustné pouze na plochách menších než 0,2ha nebo větších, ale s ponecháním 30 % stojících 
stromů asanovaných nedestruktivním způsobem (loupání na stojato) z důvodu zachování lesního 
prostředí, částečného zastínění půdy a podílu tlejícího dřeva.  
 
2. MZCHÚ a I. zóny CHKO (porosty mimo přirozené smrčiny) ponechat bez asanace. Možno 
provádět podsadby souší vhodnými dřevinami do 2 let po odumření smrkových porostů. 
 
3. V zákoně č. 289/1995 Sb., Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) § 33 
odst. 1) se píše: „Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby 
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nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Pokud by v důsledku těžby 
nahodilé vznikla souvislá holina o výměře větší než 0,2 ha, je vlastník lesa povinen oznámit 
provádění takové těžby nahodilé alespoň 14 dnů předem orgánu státní správy lesů. Tato lhůta 
neplatí při provádění opatření podle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2.“. Nesouhlasíme proto 
s jakoukoliv těžbou zdravých geograficky původních druhů (jedle, buk, dub a další). 
 
4. Připomínáme, že opatření obecné povahy MZe č.j. 33784/2020-MZE-16212 stanovilo, 
že „na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa 
přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové 
stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována“. Požadujeme proto 
ponechání sterilních souší na většině lokalit z důvodu zachování lesního prostředí, částečného 
zastínění půdy a podílu tlejícího dřeva. S kácením souší lze souhlasit pouze z důvodu bezpečnosti 
v bezprostředním okolí turistických cest. Kácení těchto rizikových stromů (tj. odumřelých stromů 
bez jehlic a staticky prokazatelně narušených živých stromů) lze provést do vzdálenosti 
odpovídající jejich výšce od dané turistické cesty.  
 
5. Nesouhlasíme s použitím chemické asanace. 
 
          Miroslav Kutal 
                                                                    Koordinátor Hnutí DUHA Olomouc 
 
 
 
Přílohy: 
1. Příklady použití intenzivních technologií v CHKO Lužické hory v říjnu až prosinci 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


