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Rozhodnutí
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (dále jen „MŽP“), jako
příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 79 odst. 3 písm. t) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.),
rozhodlo v řízení o žádosti právnické osoby Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem
v Praze 6, Pod Juliskou 5, identifikační číslo 00000205, jako účastníka řízení podle ust. § 27
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), ze dne 2. 1. 2016, o povolení výjimky podle ust. § 43 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. ze
zákazu daného ust. § 26 odst. 1 písm. d) téhož zákona, konkrétně záměrně rozšiřovat
geograficky nepůvodní druhy rostlin na území Chráněné krajinné oblasti Brdy (dále jen
„CHKO Brdy“), po provedeném správním řízení ve smyslu příslušných ustanovení správního
řádu t a k t o:
Právnické osobě Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem v Praze 6, Pod Juliskou 5,
identifikační číslo 00000205 (dále též „žadatel“) se podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona
č. 114/1992 Sb.
povoluje výjimka
ze zákazu uvedeného v § 26, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., a to pro záměrné
rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin na území CHKO Brdy, konkrétně druhů:
- modřín opadavý (Larix decidua) do maximálního podílu 5% v druhové skladbě dřevin
zastoupených hospodářských souborů příslušného lesního hospodářského celku („LHC“) na
území II. a III. zóny odstupňované ochrany přírody
- douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) do maximálního podílu 3% v druhové skladbě
dřevin zastoupených hospodářských souborů příslušného LHC na území III. zóny
odstupňované ochrany přírody
- dub červený (Quercus rubra) a jedle obrovská (Abies grandis) do maximálního podílu 1%
každé z těchto dřevin v druhové skladbě dřevin zastoupených hospodářských souborů
příslušného LHC a III. zóny odstupňované ochrany přírody
za těchto podmínek:
1. uvedené dřeviny budou využity ke zpevnění lesních porostů a ke zpevnění porostních
okrajů,
2. uvedené dřeviny nebudou vysazovány v přírodních stanovištích, které jsou předmětem
ochrany evropsky významných lokalit („EVL“) a ve vymezených a schválených územních
systémech ekologické stability (ÚSES),
3. modřín opadavý nebude vysazován v čistých (monokulturních) skupinách, nýbrž pouze
v rámci jednotlivého či řadového smíšení s jinými dřevinami,
4. výjimka se vydává na dobu platnosti aktuálních lesních hospodářských plánů pro LHC
Jince - do 31. 12. 2020, LHC Obecnice - do 31. 12. 2023, LHC Nepomuk - do
31. 12. 2018, LHC Mirošov - do 31. 12. 2021 a LHC Strašice - do 31. 12. 2021.
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801, posta@mzp.cz

signed by
Ing. Miloslav
Kuklík
Date:
2016.05.13
12:23:59
CEST
Reason:
nedefinovany
Location:
nedefinovany

č. j. 156/500/16, 4106/ENV/16

Odůvodnění
MŽP, jako příslušný orgán ochrany přírody, obdrželo prostřednictvím Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení
Správa Chráněné krajinné oblasti Brdy, žádost výše uvedeného žadatele o povolení výjimky
ze základních ochranných podmínek uvedených v ust. § 26 odst. 1 písm. d) zákona
č. 114/1992 Sb., konkrétně pro záměrné rozšiřování (vysazování) vybraných geograficky
nepůvodních druhů dřevin v hospodářských souborech uvedených 5 LHC na území
II. a III. zóny odstupňované ochrany přírody v CHKO Brdy. Podle žádosti budou uvedené
druhy využity ke zpevnění lesních porostů a porostních okrajů, nebudou vysazovány
v přírodních stanovištích, které jsou předmětem ochrany EVL a ve vymezených
a schválených ÚSES.
Dopisem č. j. 362/500/16; 9956/ENV/16 ze dne 9. 2. 2016 vyrozumělo MŽP o zahájení
řízení jeho účastníky, umožnilo jim nahlížet do spisu a podle ust. § 36 odst. 1 správního řádu
stanovilo lhůtu pro navrhování důkazů a podání jiných návrhů. Kromě žadatele jsou, na
základě ust. § 27 odst. 3 správního řádu ve spojení s ustanovením § 71 odst. 3 zákona
č. 114/1992 Sb., dalšími účastníky řízení:
- obec Borovno, č. p. 62, 335 61 Borovno, identifikační číslo („IČO“) 00574139
- obec Bratkovice, Dominikální Paseky 62, 262 23 Bratkovice, IČO 00241971
- obec Dobřív, č. p. 305, 338 44 Dobřív, IČO 00258679
- obec Drahlín, č. p. 92, 261 01 Drahlín, IČO 00242128
- obec Felbabka, č. p. 79, 268 01 Felbabka, IČO 00233226
- město Spálené Poříčí, náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO 00257249
- obec Hvozdec, č. p. 12, 267 62 Hvozdec, IČO 00233293
- obec Chaloupky, č. p. 117, 267 62 Chaloupky, IČO 00233315
- městys Jince, Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince, IČO 00242381
- obec Křešín, č. p. 21, 262 23 Křešín, IČO 00242560
- obec Láz, č. p. 219, 262 41 Láz, IČO 00242608
- obec Malá Víska, č. p. 44, 267 62 Malá Víska, IČO 00509744
- město Mirošov, náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov, IČO 00258890
- obec Míšov, č. p. 73, 335 63 Míšov, IČO 00256943
- obec Nepomuk, č. p. 50, 262 42 Nepomuk, IČO 00662909
- obec Obecnice, č. p. 159, 262 21 Obecnice, IČO 00242918
- obec Ohrazenice, č. p. 84, 262 23 Ohrazenice, IČO 00242942
- obec Podluhy, č. p. 51, 268 01 Podluhy, IČO 00233731
- obec Sádek, č. p. 39, 261 01 Sádek, IČO 00243264
- obec Strašice, č. p. 276, 338 45 Strašice, IČO 00259098
- obec Skořice, č. p. 4, 338 43 Skořice, IČO 00480011
- obec Štítov, č. p. 23, 338 43 Štítov, IČO 18243657
- obec Trokavec, č. p. 40, 338 43 Trokavec, IČO 18244122
- obec Těně, č. p. 91, 338 45 Těně, IČO 00259128
- obec Věšín, č. p. 3, 262 43 Věšín, IČO 00243493
- obec Vranovice, č. p. 101, 262 42 Vranovice, IČO 00243558
- obec Zaječov, č. p. 265, 267 63 Zaječov, IČO 00234044.
Usnesením č. j.: 634/500/16, 16732/ENV/16 ze dne 7. 3. 2016 určilo MŽP lhůtu, v níž
mohou účastníci řízení vykonat své právo navrhovat důkazy v projednávané věci, uplatnit své
námitky a připomínky a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům
rozhodnutí. Žádný z účastníků řízení těchto možností nevyužil.

Stránka 2 z 6

č. j. 156/500/16, 4106/ENV/16

CHKO Brdy byla vyhlášena nařízením vlády č. 292/2015 Sb., o Chráněné krajinné
oblasti Brdy, s účinností od 1. 1. 2016, kdy toto zvláště chráněné území nahradilo původní
vojenský újezd Brdy, zrušený podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení
vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů
a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), a to uplynutím dne
31. 12. 2015.
Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky tvoří součást objektů důležitých pro obranu
státu mimo vojenské újezdy podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je příslušným orgánem
ochrany přírody dle ustanovení § 79 odst. 3 písm. t) zákona o ochraně přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí.
Podle ust. § 2 odst. 2 citovaného nařízení vlády je předmětem ochrany CHKO Brdy
harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými
funkcemi, s typickým krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním osídlením
společně s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v rozsahu a kvalitě přirozených
a polopřirozených společenstev charakteristických pro brdskou krajinu, zejména
bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť, rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev
skal a přirozených lesních společenstev a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou také paleontologická naleziště
a geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy mrazového zvětrávání, skalní
výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly
vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti.
Podle ust. § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. je na celém území chráněných
krajinných oblastí zakázáno povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky
nepůvodních druhů rostlin. Geograficky nepůvodní druh rostliny je podle ust. § 5 odst. 4
zákona č. 114/1992 Sb. takový druh, který není součástí přirozených společenstev daného
regionu. Účelem uvedeného zákazu je tedy účinná ochrana zvláště chráněného území před
možným nežádoucím ovlivněním původních, či přírodě blízkých ekosystémů.
V ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se uvádí, že: „Výjimky ze zákazů ve
zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2 lze povolit v případě, kdy 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.” Z těchto hledisek posoudilo MŽP žadatelem předloženou žádost
a došlo k závěru, že na základě jednoho z možných předpokladů pro povolení výjimky podle
ustanovení § 43 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, konkrétně: „… pokud povolená
činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území“,
lze v daném případě výjimku ze zákazu daného ustanovením § 26 odst. 1 písm. d) zákona
č. 114/1992 Sb. povolit, protože činností povolovanou touto výjimkou nedojde při splnění
uložených podmínek k významnému ovlivnění předmětu ochrany. MŽP považuje za
podstatné, že se jedná o zavádění nepůvodních dřevin do hospodářských souborů na území
II. a III. zóny odstupňované ochrany přírody a v relativně malém množství, které by nemělo
způsobit ohrožení existence původních dřevin, ani negativní změnu lesních ekosystémů.
Z Plánu péče o CHKO Brdy na období 2016 – 2025 (dále jen „Plán péče“), schváleného
Ministerstvem životního prostředí protokolem č. j.: 88330/ENV/15, 2886/620/15 ze dne
18. 12. 2015 (veřejně dostupného např. na webových stránkách Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky http://brdy.ochranaprirody.cz/plan-pece-o-chko-brdy/) a jeho
podkladů mimo jiné vyplývá, že dřevinná skladba stávajících lesních porostů v CHKO Brdy
je oproti původním lesům výrazně pozměněna; do nejcennější I. zóny CHKO byly zařazeny
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pouze nehodnotnější porosty s přirozenou či přírodě blízkou druhovou skladbou, zachované
pouze ve fragmentech zejména v jižní části Brd, kde jsou vybrané lokality součástí zvláště
chráněných území. (Této zóny se však záměr žadatele netýká.) Do II. zóny byly z lesních
porostů zařazeny části lesů s vyšším podílem stanovištně původních dřevin a s pestřejší
druhovou, prostorovou a věkovou výstavbou. Z hlediska dlouhodobých cílů ochrany přírody
bude v porostech II. zóny preferována přirozená obnova s využitím hospodářského způsobu
podrostního případně ve vhodných podmínkách skupinově výběrného a nebude snižováno
(resp. bude zvyšováno) zastoupení stanovištně původních dřevin a bude cíleně zvyšován podíl
jedle. Ve III. zóně jsou zařazeny běžné kulturní hospodářské porosty s převahou smrku,
případně modřínu a borovice lesní. Porosty jsou většinou nesmíšené, bez výraznější
diferenciace druhové, věkové či prostorové, často mají charakter plošně rozsáhlých
stejnověkých monokultur. Při pěstování lesů nebude zvyšováno zastoupení geograficky
nepůvodních dřevin nad stávající rozsah (vybrané neinvazní druhy jako příměs). Porostní
skladba i struktura bude obvykle zjednodušená. V závislosti na ekologických nárocích dřevin
a stanovištních podmínkách se bude uplatňovat přirozená i umělá obnova. V rámci CHKO
Brdy je nejzastoupenější dřevinou smrk ztepilý (76,5%), který se vyskytuje na celém území
a prakticky na všech stanovištích. Většinou tvoří monokulturní porosty, v menší míře směsi
většinou s dalšími jehličnany, zejména modřínem a borovicí nebo s bukem, méně pak
s dalšími listnáči. Z jehličnanů má větší zastoupení ještě modřín (7,1%) a borovice lesní
(5,0%), které tvoří většinou příměs ve smrkových porostech.
Citovaný Plán péče, jako odborný a koncepční dokument ochrany přírody, slouží na
základě ust. § 38 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. jako podklad pro jiné druhy plánovacích
dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Skutečnosti uvedené v Plánu péče,
pokud se jedná o charakteristiku lesů v jednotlivých zónách CHKO a žádoucí opatření
z hlediska ochrany přírody, připouštějí využití nepůvodních dřevin. Povolovaný rozsah
výsadby nepůvodních dřevin také koresponduje i s obsahem závazného stanoviska
Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany přírody č.j.: OOP/1171/01 ze dne
14. 2. 2001, vydaného z hlediska zavádění geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin
k návrhu Oblastního plánu rozvoje lesa pro přírodní oblast č. 7 – Brdská vrchovina
a v podstatě i s návrhem žadatele, vyjádřeným v žádosti.
Na základě výše uvedeného a principu předběžné opatrnosti, stanovilo MŽP pro
vyloučení potenciálně hrozící změny dochovaného stavu přírody a krajiny, žadateli vedlejším
ustanovením výroku podmínky, za kterých může v druhové skladbě dřevin v určitých
prostorech a v omezeném časovém období využít možnost vysazovat předmětné nepůvodní
dřeviny v CHKO Brdy.
Podmínky č. 1 a 2 o možném využití uvedených druhů dřevin jen ke zpevnění lesních
porostů a porostních okrajů, navíc mimo přírodních stanoviště, které jsou předmětem ochrany
EVL a mimo ÚSES, tak zaručují, že nedojde k významnému ovlivnění předmětu ochrany, tj.
harmonicky utvářené lesní krajiny se zachovalými ekologickými funkcemi. Všechny tyto
druhy dřevin se vyznačují hlubokým kořenovým systémem, díky čemuž přispívají ke zvýšení
stability lesních porostů vůči bořivým větrům a v důsledku tedy i ke zvýšení kvality plnění
některých celospolečenských funkcí lesa, např. funkce půdoochranné. Vyloučení vysazování
předmětných dřevin na plochy EVL a ÚSES směřuje k tomu, že porosty na těchto plochách
budou tvořeny především domácími druhy dřevin, protože právě domácí stanovištně vhodné
dřeviny jsou nejdůležitější složkou přírodě blízkých lesních ekosystémů. Žádná z dřevin, pro
které byla výjimka uvedena, se nekříží s domácími druhy dřevin, a tedy neohrožuje jejich
genofond. Žádná z dřevin, pro které byla výjimka uvedena, se v CHKO Brdy nechová
invazně, a neohrožuje tedy samovolným rozšiřováním přirozená lesní společenstva. Pouze
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modřín opadavý v CHKO Brdy přirozeně zmlazuje ve významnější míře. Protože se však
jedná o výrazně světlomilnou dřevinu, dochází k jejímu zmlazování výhradně na osluněných
plochách vzniklých plošnou těžbou lesních porostů. (V nejcennějších lesních porostech
I. zóny, které tvoří především listnaté dřeviny, a které se obnovují pod clonou mateřského
porostu, k přirozenému zmlazování modřínu nedochází, a proto ovlivnění předmětu ochrany
není významné.)
Podmínka č. 3 vylučující vytváření monokulturních skupin modřínu opadavého
zajišťuje, že nedojde k výraznému ovlivnění ekologických funkcí lesa, protože hlavní složkou
lesních porostů zůstanou domácí druhy dřevin, které zde budou plnit ekologické funkce lesa.
Budou tak zejména eliminovány negativní vlastnosti modřínového opadu, který se při smíšení
s opadem jiných dřevin rozkládá rychleji, a netvoří se tak nežádoucí silná vrstva kyselého
surového humusu.
Podmínka č. 4 omezuje časový rozsah vydané výjimky tak, aby odpovídal platnosti
jednotlivých uvedených lesních hospodářských plánů LHC a podle nich prováděných opatření
a byla tak vyloučena možnost nedůvodné aplikace nepůvodních dřevin nad rámec jejich
platnosti.
Na základě výše uvedeného rozhodlo MŽP tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu
podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k ministrovi životního prostředí, podáním
učiněným u MŽP, OVSS I, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice.

(otisk kulatého razítka č. 27 Ministerstva životního prostředí)

Ing. Miloslav K u k l í k
ředitel odboru výkonu státní správy I

Obdrží účastníci řízení do vlastních rukou (datovou schránkou, příp. na doručenku s modrým
pruhem):
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
- obce Borovno, č.p. 62, 335 61 Borovno
- obec Bratkovice, Dominikální Paseky 62, 262 23 Bratkovice
- obec Dobřív, č.p. 305, 338 44 Dobřív
- obec Drahlín, č.p. 92, 261 01 Drahlín
- obec Felbabka, č.p. 79, 268 01 Felbabka
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- město Spálené Poříčí, náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
- obec Hvozdec, č.p. 12, 267 62 Hvozdec
- obec Chaloupky, č.p. 117, 267 62 Chaloupky
- městys Jince, Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince
- obec Křešín, č.p. 21, 262 23 Křešín
- obec Láz, č.p. 219, 262 41 Láz
- obec Malá Víska, č.p. 44, 267 62 Malá Víska
- město Mirošov, náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov
- obec Míšov, č.p. 73, 335 63 Míšov
- obec Nepomuk, č.p. 50, 262 42 Nepomuk
- obec Obecnice, č. p. 159, 262 21 Obecnice
- obec Ohrazenice, č.p. 84, 262 23 Ohrazenice
- obec Podluhy, č.p. 51, 268 01 Podluhy
- obec Sádek, č.p. 39, 261 01 Sádek
- obec Strašice, č.p. 276, 338 45 Strašice
- obec Skořice, č.p. 4, 338 43 Skořice
- obec Štítov, č.p. 23, 338 43 Štítov
- obec Trokavec, č.p. 40, 338 43 Trokavec
- obec Těně, č.p. 91, 338 45 Těně
- obec Věšín, č.p. 3, 262 43 Věšín
- obec Vranovice, č.p. 101, 262 42 Vranovice
- obec Zaječov, č.p. 265, 267 63 Zaječov
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