
 

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I alena.novotna@nature.cz I T: 951 424 926 

AOPK ČR 
Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 
Brněnská 39 
591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 951 424 922 
e-mail: zdarvrch@nature.cz 
www.nature.cz 

Dle rozdělovníku 

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 04838/ZV/22 
p. č. ve spisu SR/0106/ZV/2022 - 4 

VYŘIZUJE: Alena Novotná  DATUM: 4. 1. 2022 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný 
podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti 
podané dne 24. 11. 2022 společností Lesy České republiky, lesní správa Choceň, s. p., se sídlem 
Okružní 1783, 565 01 Choceň, (dále jen „žadatel“), a provedeného správního řízení podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto 

R O Z H O D N U T Í  

I. 

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona se žadateli 

 

p o v o l u j e  v ý j i m k a  

z ustanovení § 26 odst. odst. 1, písm. d) zákona, podle něhož je na celém území chráněných 
krajinných oblastí zakázáno povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky 
nepůvodních druhů rostlin a živočichů, za účelem výsadby modřínu opadavého do lesních porostů 
na území druhé až čtvrté zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy v rámci 
lesního hospodářského plánu pro LHC Polička (51200), v katastrálních území Borová u Poličky, 
Borovnice u Jimramova, Březiny u Poličky, Čachnov, Česká Cikánka, České Křižánky, České 
Milovy, Daňkovice, Jimramov, Krásné nad Svratkou, Krouna, Moravská Cikánka, Oldříš u Hlinska, 
Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rychnov, Sádek u Poličky, Sněžné, Spělkov, Svratouch a Telecí 
za těchto podmínek:  

 ve III. zóně CHKO nepřesáhne příměs MD 10% z celkové plochy v rámci dílce, realizované 
umělé obnovy,  

 ve II. zóně CHKO nepřesáhne příměs MD 5% z celkové plochy v rámci dílce realizované 
umělé obnovy,  

 modřín nebude vysazován na podmáčených lokalitách (HS 29, 59 a 79).  

 

.  
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II. 

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona se žadateli 

p o v o l u j e  v ý j i m k a  

z ustanovení § 26 odst. 3, písm. a) zákona, podle kterého je na území I. a II. zóny CHKO, mj. 
zakázáno používat biocidy, pro použití biocidů proti klikorohu v LHC (51200) Polička 
v katastrálních územích Svratouch, Čachnov, Krouna, Rychnov, Pustá Rybná, Česká Cikánka, 
Morávská Cikánka, Březiny u Poličky, Telecí, Sádek u Poličky, Jimramov, České Milovy, České 
Křižánky, Krásné nad Svratkou, Borovnice u Jimramova  za těchto podmínek:  

 aplikace insekticidu s účinnou látkou cypermethrin nebo s jinou aktuálně schválenou proti 
klikorohu bude realizována až při zjištění zvýšeného nebo kalamitního stavu, tj. při poškození 
více jak 30% v JPRL dle předložené žádosti, 

 biocidy nebudou aplikovány v blízkosti vodních toků, ploch a zamokřených lokalit. 
 

III. 

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona se žadateli 

p o v o l u j e  v ý j i m k a  

z ustanovení § 26 odst. odst. 1, písm. b) zákona, podle něhož je na celém území chráněných 
krajinných oblastí zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu 
ochrany přírody, za účelem pálení klestu a jiných biologických zbytků na lesních pozemcích 
ležících ve II. – IV. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy, v katastrálních 
územích Borová u Poličky, Borovnice u Jimramova, Březiny u Poličky, Čachnov, Česká Cikánka, 
České Křižánky, České Milovy, Daňkovice, Jimramov, Krásné nad Svratkou, Krouna, Moravská 
Cikánka, Oldříš u Hlinska, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rychnov, Sádek u Poličky, Sněžné, 
Spělkov, Svratouch a Telecí za těchto podmínek: 

 pálení klestu bude prováděno jen v místech, kde není možný jiný způsob úklidu těžebních 
zbytků, popřípadě z důvodu ochrany a zachování kvality lesního prostředí,  

 ohniště nesmí být zakládána v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech, 

 k rozdělávání ohňů lze použít pouze dřevo, kůru, suchou trávu nebo papír. 

Pracovníci, kteří budou provádět pálení klestu, musí být seznámeni s podmínkami této výjimky. 

Tato výjimka je platná do 31. 12. 2032 a dle žádosti byla udělena mimo území I. zón, 
maloplošných zvláště chráněných území a ÚSES. 
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Odůvodnění 

Žadatel požádal dne 24. 11. 2022 Agenturu o povolení výjimky ze zákazu obsaženého 
v základních ochranných podmínkách chráněných krajinných oblastí v § 26 odst. odst. 3, písm. a) 
a § 26 odst. odst. 1, písm. b) zákona. Předmětem žádosti v LHC Polička je 

 výsadba modřínu opadavého (Larix decidua) v druhé a třetí zóně CHKO Žďárské vrchy v k. 
ú. Borová u Poličky, Borovnice u Jimramova, Březiny u Poličky, Čachnov, Česká Cikánka, 
České Křižánky, České Milovy, Daňkovice, Jimramov, Krásné nad Svratkou, Krouna, 
Moravská Cikánka, Oldříš u Hlinska, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rychnov, Sádek u 
Poličky, Sněžné, Spělkov, Svratouch a Telecí,  

 použití biocidu proti klikorohu borovému v druhé zóně CHKO Žďárské vrchy v k. ú 
Svratouch, Čachnov, Krouna, Rychnov, Pustá Rybná, Česká Cikánka, Morávská Cikánka, 
Březiny u Poličky, Telesí, Sádek u Poličky, Jimramov, České Milovy, České Křižánky, 
Krásné nad Svratkou, Borovnice u Jimramova,  

 pálení klestu a rozdělávání ohně v druhé až čtvrté zóně CHKO Žďárské vrchy v k. ú.  
Borová u Poličky, Borovnice u Jimramova, Březiny u Poličky, Čachnov, Česká Cikánka, 
České Křižánky, České Milovy, Daňkovice, Jimramov, Krásné nad Svratkou, Krouna, 
Moravská Cikánka, Oldříš u Hlinska, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rychnov, Sádek u 
Poličky, Sněžné, Spělkov, Svratouch a Telecí. 

 

Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle ustanovení 
§ 43 odst. 1 zákona. Agentura oznámila zahájení správního řízení všem účastníkům a byla jim 
poskytnuta možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Tito se v poskytnuté 
lhůtě písemně ani ústně nevyjádřili. 

Podle ust. § 43 odst. 1 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném území 
povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany 
přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu 
ochrany zvláště chráněného území.  

Dle výnosu je posláním CHKO Žďárské vrchy ochrana krajiny, jejího vzhledu a typických znaků; 
k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, 
rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, její vegetační kryt a volně žijící 
živočišstvo, sídlištní struktura oblasti, urbanistická skladba sídlišť, místní zástavba lidového rázu 
i monumentální nebo dominantní díla. 

Agentura vycházela při rozhodování z těchto podkladů: 

 výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 25. 5. 1970 č. j. 8908/70 - II/2 o zřízení 
chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, 

 zonace CHKO Žďárské vrchy schválená Ministerstvem životního prostředí ČR dne 
13. 9. 1996 pod č. j. OOP/5081/96,  

 Plán péče o CHKO Žďárské vrchy ve smyslu § 27, odst. 2 zákona, schválený 
protokolem MŽP č. j. ENV/2021/47258, ze dne 10. 5. 2021,  

 LHP pro LHC Polička na období 2013 – 2022,  

 vlastní znalosti lokality a situace na místě.  
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I. 
Modřín opadavý je součástí lesních fytocenóz CHKO Žďárské vrchy a běžně se zde přirozeně 
zmlazuje. Vzhledem k jeho ekologickým nárokům a charakteru lesního hospodaření však 
nedochází k vytváření monocenóz či ohrožování populací původních druhů jeho 
nekontrolovatelným šířením. Také nedochází ke křížení modřínu s původními druhy. 

Podle závazného stanoviska MŽP ČR k návrhu OPRL pro PLO 16 – Českomoravská vrchovina, se 
v I. zóně CHKO použití geograficky nepůvodních dřevin neuvažuje. Ve II. zóně CHKO lze povolit 
zastoupení modřínu max. do 5 % v cílové druhové skladbě, ve III. zóně CHKO max. do 10 % 
v cílové druhové skladbě. Použití jiných geograficky nepůvodních dřevin je neodůvodněné.  

Použití modřínu jako vtroušené dřeviny se zpevňující funkcí lze v CHKO Žďárské vrchy dle 
platného plánu péče akceptovat diferencovaně podle zón CHKO a podle cílových hospodářských 
souborů. Maximální podíl 10 % je stanoven s ohledem na minimalizaci nepříznivých efektů čistě 
modřínových porostů na stanovištní podmínky (zejména půdní vlastnosti) a ochranu přírodě 
blízkých společenstev a druhů na ně vázaných. Na lokalitách z hlediska ochrany přírody 
potenciálně hodnotnějších (II. zóna a HS 51 a 57) je maximální podíl modřínu snížen na 5 %. 
Modřín nebude vysazován vůbec na podmáčených lokalitách (HS 29, 59 a 79), které patří 
k druhově nejbohatším lesním stanovištím CHKO Žďárské vrchy, a kde není použití modřínu kvůli 
jeho ekologickým nárokům vhodné ani z hlediska produkčního a stabilizačního.  

 

II. 

Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí jsou nástrojem ochrany přírody 
k zachování a zlepšování stavu předmětů ochrany zvláště chráněných území, což zahrnuje i 
obecné zachování či zlepšení stavu biodiverzity. Proto bude, v zájmu minimalizace vlivu na životní 
prostředí, insekticid aplikován až po zjištění zvýšeného nebo kalamitního stavu klikoroha 
borového. Biocidy nebudou aplikovány v blízkosti vodních toků, ploch a zamokřených lokalit, 
aby nedošlo ke kontaminaci citlivých vodních ekosystémů. Postřik se dle žádosti bude provádět na 
individuálně na kmínky atraktivních dřevin – nejedná se tedy o plošnou aplikaci.  

 

III. 

Likvidace klestu je tradičně využívaným technologickým postupem v rámci lesního hospodaření 
a je prováděna z důvodu ochrany porostů před biotickými škůdci, kteří by se mohli vyvíjet 
v nezpracovaném, především smrkovém klestu, a z důvodu usnadnění zalesňovacích prací. Jedná 
se o činnost lokálního charakteru vázanou na obnovu lesa, tedy vyskytující se na obnovovaných 
plochách maximálně jednou za dobu obmýtí nebo po kalamitních událostech. 

Alternativně lze klest například vyvážet, štěpkovat či shrnovat do valů a hromad. Z hlediska ochrany 
přírody je nejvhodnější ponechávání klestu v porostech (nedochází k vypalování půdních horizontů, 
tlející dřevo je biotopem mnoha druhů organismů, organická hmota se postupně rozkládá, uvolňuje 
živiny a formuje vlastnosti lesních půd). Z technických, organizačních důvodů a z důvodu prevence 
výskytu kalamitních škůdců však tyto alternativy nelze vždy použít. 

Podmínky povolení výjimky byly stanoveny s ohledem na minimalizaci vlivu na přírodní prostředí, 
snížení požárního rizika a zamezení uvolňování škodlivých látek do lesních ekosystémů.  
 

 

 

Povolovanými činnostmi nejsou dotčena maloplošná zvláště chráněná území ani lokality první 
zóny odstupňované ochrany přírody. Agentura věc vyhodnotila tak, že při dodržení podmínek 
uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, povolované činnosti významně neovlivní 
zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území CHKO Žďárské vrchy.  
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Agentura tedy shledala, že jsou splněny základní předpoklady pro povolení výjimky ze zákonného 
zákazu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 
Nad rámec shora uvedeného Agentura upozorňuje, že výjimky povolené tímto rozhodnutím 
nenahrazují jiná povolení či jiné správní akty, které mohou být potřebné k provádění 
činností specifikovaných ve výroku tohoto rozhodnutí (např. druhová výjimka dle § 56 odst. 1 
a 2 zákona apod.). 

 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho 
doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury, 
regionálního pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání 
odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího 
uložení. Podané odvolání má odkladný účinek.  

 

  

 

Ing. Václav Hlaváč, v. r. 

ředitel Správy CHKO 
 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň, IDDS: 
e8jcfsn 

Obec Borová, Borová 100, 569 82 Borová u Poličky; IDDS: z89bmqe 

Obec Borovnice, Borovnice 54, 592 42 Jimramov; IDDS: pqpbsna 

Obec Březiny, Březiny 32, 572 01 Polička; IDDS: cpda4g5 

Obec Daňkovice, Daňkovice 9, 592 03 Sněžné; IDDS: h7cavnt 

Městys Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov; IDDS: pe9b4j8 

Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna; IDDS: y9tbk7v 

Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky; IDDS: uavbp4z 

Obec Pustá Rybná, Pustá Rybná 48, 572 01 Polička; IDSDS: 6xta49r 

Obec Sádek, Sádek 150, 572 01 Polička; IDDS: 7mwa5c4 

Městys Sněžné, Sněžné 55, 592 03 Sněžné; IDDS: uk7bbeu 

Obec Spělkov, Spělkov 19, 592 03 Sněžné; IDDS: 8yfayr6 

Obec Svratouch, Svratouch 290, 539 42 Svratouch; IDDS: bvkb372 

Obec Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí; IDDS: iexa3nk 

Obec Sádek, Sádek 150, 572 01 Polička; IDDS: 7mwa5c4 

Obec Oldřiš, Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky; IDDS: kn6a46r 

Obec Krásné nad Svratkou, Krásné 68, 592 03 Sněžné; IDDS: vwxaw96 
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