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Otevřený dopis řediteli odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů MZe 
 
 
Dobrý den pane řediteli, 
 
Nedá mi to a musím reagovat kvůli návrhu opatření obecné povahy, které Váš odbor na MZe 
vydal 14.9. tohoto roku. Musím přiznat, že zákon o lesích dává státní správě možnost takové 
opatření vydat. Má to ale jedno velké ale.  Ten samý zákon také nařizuje státní správě 
kontrolu a dohled nad hospodařením v lesích.  
 
Problém kalamity kůrovce nevznikl letos o prázdninách. První známky kalamity na Vysočině 
byly patrné na přelomu srpna a září 2015. Byly patrné i laické veřejnosti. Co dělala státní 
správa od té doby? Co dělala celý rok 2016, kdy byly další tři generace lýkožrouta, co dělala 
letos? V současné době vylétává třetí generace. Reálně hrozí odlesnění převážné většiny 
katastrálního území naší obce.  
 
Můžete obyvatelstvu sdělit kolik správních řízení a kolik sankcí ve vztahu ke kůrovci státní 
úředníci za uvedená období vydali v území ORP Třebíč a ORP Jihlava? A můžete to rozdělit 
dle úrovní státní správy na ORP, na kraj a na centrální orgány? 
 
V roce 1991 když mi LS LČR Jihlava vrátila lesy, tak v chráněné přírodní památce Habří byly 
dva přestárlé smrky napadené typografem. Šel jsem, tehdy ještě jako vlastník lesa, na státní 
správu lesů na tehdejší tuším ještě ONV v Třebíči a na chodbě potkal pana ing. Petra Bureše 
(domnívám se, že to není jenom shoda jmen s Vámi). Na můj dotaz, jestli je mohu pokácet 
pan inženýr začal otvírat dveře jednotlivých kanceláří na poschodí ŽP a hlasitě všem 
oznamoval, že v Habří řádí kůrovec. Opakuji, byly tam napadeny dva stromy. 
 
Dnes se běžte podívat cca půl kilometru na severozápad od Habří, nebo se jděte podívat do 
údolí dolního toku řeky Brtnice. Jakými slovy to budete komentovat? Absolutní diletantství!!! 
Co dělali úředníci zodpovědní za státní správu lesů? Kdyby jste konali, tak by dnes nebyla 
situace tak katastrofická a možná by vás opravňovala vydat výše uvedené opatření. Vy, státní 
úředníci placeni z našich daní jste nekonali. Svoji nečinnost dnes nahrazujete opatřením, které 
zavádí kolektivní vinu a kolektivní trest. Kolektivní vina a trest byly použity v poválečném 
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šílenství k vyhnání Němců. Celý demokratický svět to odsoudil a náš stát ústy ústavních 
činitelů se Němcům omluvil. Kdo se bude omlouvat za Vaše rozhodnutí? 
 
Zákon o lesích hovoří jasně: vlastník přednostně musí zpracovat nahodilou těžbu. A je úplně 
jedno, jestli je to vlastník s jedním hektarem lesa, nebo stát, který vlastní polovinu všech lesů 
v ČR.  Od Aše až po Nový Hrozenkov státní lesy vlastní jeden vlastník – stát. Lesní zákon 
nemluví o žádných lesních správách, nebo lesních závodech LČR. Zástupce státu jako 
vlastníka může a dle zákona musí operativně přesunout nasmlouvanou techniku na kůrovce i 
bez Vašeho opatření. To samé musí udělat drobní vlastníci. Vaše opatření pouze přenáší 
dopady diletantů v lesním hospodářství na pečlivé a svědomité vlastníky lesa. 
 
Abych nevolal jenom po represi, mám ještě jeden dotaz. Proč stát třeba nenechal vyrobit 
feromonové lapače? Nestálo by to majlant, kdyby výrobu zadal do některé české lisovny 
plastů a lapače včetně feromonu rozdal vlastníkům. Odměnou by mohl třeba požadovat 
týdenní hlášení o výskytu kůrovce v lapačích na jednoduchém portálu. Opět ani tady nic. 
 
Nehledejte za mojí kritikou nějaké mé osobní zájmy. Můj zájem je žít v právním státě a určitě 
nejsem sám, bez právního státu je vše marnost.  Chci žít ve státě, kde státní úřednictvo plně a 
bez výhrad dodržuje veškerá legislativní ustanovení a je příkladem všem daňovým 
poplatníkům v budování právního povědomí. Nechci a nebudu žít ve státě, kde stáDní šlechta 
líže smetanu a z poddaných si dělá rukojmí. Kvůli tomu jsme v listopadu 89 klíči nezvonili. 
Podruhé již zvonit nebudu, stejnou chybu dvakrát dělá jenom pitomec. A že to takhle již dál 
nejde je na bíle dni! 
 
 
 
Jaromír Křivánek 
starosta obce Horní Smrčné  
 
Odesláno do datové schránky MZe: yphaax8 
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