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Zdarma Číslo 33 6. dubna 2018

Citát:

„Teprve, když 
vyschne studna, 
vážíme si vody.“ 

pokračování na str. 2.

Vážení čtenáři,

ÚVODNÍK

Ilustrační foto. Autor Marek Kohout

 v letošním „osmičkovém“ roce slaví 
naše republika sté výročí svého založe-
ní. Za tu dobu došlo k zásadním změnám 
společenským, které měly dopad do sféry 
vlastnické i lesnické. Pokud jde o sféru 
vlastnickou, velkým majetkům ukousla 
z jejich výměry notný kus pozemková refor-
ma v letech 1919–37 a k dalším majetko-
vým změnám došlo v rámci jejích pokra-
čujících etap. V letech 1947–49 byl až na 
drobné lesy prakticky zlikvidován soukro-
mý sektor v lesním hospodářství a zestát-
ňovací proces lesních majetků završila 
vláda nařízením v roce 1958. Možnost 
k nápravě vlastnických vztahů k půdě a le-
sům přinesl až rok 1989. A jsem velice 
rád, že zákona o navrácení svých majetků 
se dočkaly také církve a řády, byť jednání 
politikům trvala více než 20 let.
 Pokud jde o sféru lesnickou, v době 
vzniku republiky pokračovala v českých 
lesích největší kalamita způsobená bekyní 
mniškou, která trvala deset let a za oběť 
jí padlo 17 mil. m3 dříví, což zhruba před-
stavuje celkovou roční těžbu v ČR v roce 
2016. V současné době však podle odbor-
níků z Lesní ochranné služby stojíme na 
pokraji kalamity podkorního hmyzu tako-
vého rozsahu, jaký nebyl na území Česka 
zaznamenán sto, možná sto padesát let 
nazpět. Vliv změny klimatu spojený se 
zvyšováním teploty, snížením srážek a ex-
trémními výkyvy počasí se začal projevo-
vat v nepůvodních smrkových porostech již 
ke konci minulého století, ale zásadní ránu 
uštědřil oslabeným porostům výjimečně 
suchý rok 2015 s výjimečně horkým létem. 
Meziroční nárůst kůrovcového smrkového 
dříví v roce 2016 byl dvojnásobný a dosáhl 
4 mil. m3, nárůst pokračoval v roce 2017, 
kdy bylo zpracováno více než 5,5 mil. m3. 
A další zhoršení kůrovcové situace nasta-
ne, pokud nebudou včas zpracovány polo-
my po vichřicích z druhé poloviny loňského 
roku (cca 4 mil. m3 převážně smrkového 
dříví), ledna a března letošního roku.

 Základem boje s kůrovcem je aktivní 
vyhledávání kůrovcem napadených stromů 
a jejich včasná asanace vlastníkem lesa. 
Řešení takto rozsáhlé kalamity ale již není 
jen věcí vlastníka a resortu zemědělství, 
ale vyžaduje si pomoc od vlády a ostatních 
resortů. Za tím účelem se SVOL a církevní 
lesy začátkem března letošního roku obrá-
tily společně s Agrární komorou na premi-
éra Andreje Babiše. Nejde jen o zásahy 
proti kůrovci v hospodářských lesích, ale 
i v lesích „bezzásahových“, kdy z hlediska 
biologického sice může vzniknout krásný 
a zajímavý typ krajiny, ale z hlediska dlou-
hodobé ztráty porostního klimatu v krajině 
je to velký problém. 

Ing. František Kučera
předseda

Stát by měl 
majitelům lesa 
více pomáhat 
při zvládání 
kalamitních situací

14. valná hromada SVOL-komory soukro-
mých lesů v ČR se konala 27. února v jihlav-
ském hotelu Gustav Mahler. Programu domi-
novala zásadní lesnická témata současnosti 
- kůrovcová kalamita, nedostatek pracovní-
ků v těžební a pěstební činnosti, škody zvěří 
a volby do vedení Komory. Přítomní hosté, 
poslanec Zemědělského výboru a bývalý 
ministr zemědělství Marian Jurečka, člen 
téhož výboru poslanec Josef Kott a náměs-
tek ministra pro lesní hospodářství Patrik 
Mlynář byli konfrontováni s požadavky maji-
telů lesů na větší pomoc ze strany při zvlá-
dání kalamitních situací a úpravu lesnické 
a myslivecké legislativy. 

 Senátor Tomáš Czernin ve zprávě 
o činnosti Komory za uplynulý rok kvitoval, 
že Ministerstvo zemědělství uznalo námit-
ky majitelů lesů a ustoupilo od původního 
záměru revidovat koncepci myslivecké 
politiky za účasti pouze pěti společných 
segmentových zástupců za myslivost, 
lesní hospodářství, zemědělství, ochra-
nu přírody, vědu a výzkum. Zároveň však 
s politováním konstatoval, že tím veške-
ré snahy o změnu této koncepce ustaly. 
Kriticky se vyjádřil k návrhu novely zákona 
o myslivosti, který zákonodárci již z důvodu 
parlamentních voleb nestihli v roce 2017 
projednat. Návrh nereflektoval požadavky 
vlastníků lesů i sedláků na změnu mini-
mální výměry vlastní honitby, setrvával na 
dosavadním způsobu plánování lovu, a tak 
i přes některé drobné změny k lepšímu 
nemůže podle Tomáše Czernina naplnit 
deklarovaný záměr na snižování škod zvěří 
v lesních porostech. V současné době, kdy 
jsou majitelé lesů v souvislosti se změna-
mi klimatu nuceni k razantnější změně 
stávající dřevinné skladby, nabývá tato 
otázka zásadního významu. Marian Jureč-
ka však obhajoval zvolený postup šancemi 
na schválení návrhu, který poprvé v histo-
rii přinášel i nové povinnosti zemědělcům. 
Téma bylo předmětem velké diskuse a val-
ná hromada uložila představenstvu Komo-
ry, aby společně se SVOL v případě otevře-

ní mysliveckého zákona usilovalo o změnu 
minimální výměry vlastní honitby. 
 Předseda SVOL František Kučera zahá-
jil své vystoupení informací z plenárního 
zasedání České biskupské konference 
24. ledna, kam jej a Constantina Kinského 
pozval kardinál Dominika Duka.  Jednalo 
se o historicky první prezentaci na půdě 
pražského arcibiskupství, kdy předmě-
tem bylo aktuální hospodaření v lesích, 
představení činnosti SVOL a možnos-
tí budoucí spolupráce s církevními lesy. 
Ve svém příspěvku samozřejmě nemohl 
vynechat opatření obecné povahy, které 
ve své původní verzi navrhovalo plošný 
zákaz úmyslných těžeb smrku a borovice. 
Na základě námitek vlastníků lesů a SVOL 
ministerstvo nakonec od paušálního záka-
zu cílových těžeb ustoupilo a vlastníkům 
lesů mimo národní parky a v jejich ochran-
ných pásmech nařídilo zpracovat nahodilé 
těžby vzniklé ke dni 22. listopadu 2017 do 
konce března letošního roku. Z důvodu 
nedostatku kapacit na zpracování kala-
mity lze ale předpokládat, že se uvedený 
termín nepodaří ve všech případech dodr-
žet. O prodloužení lhůty však ministerstvo 
neuvažuje. 
 Předseda SVOL uvedl, že pomoc státu 
majitelům lesů při zvládání kalamitních 

Ministerstvo 
zemědělství 
zastavilo veškeré 
úmyslné těžby 
smrku a borovice 
u LČR

 Podle předběžných odhadů Minister-
stva zemědělství může rozsah polomů 
způsobených vichřicí 17. a 18. března 
2018 přesáhnout 1 mil. m3. MZe proto 
22. března zastavilo  do odvolání úmysl-
né těžby u Lesů ČR a to včetně těžeb 
výchovných. Současně požádalo vedení 
příslušných resortů o uplatnění obdobné-
ho postupu v ostatních lesích ve vlastnic-
tví státu. S výzvou k zastavení úmyslných 
těžeb se zároveň obrací na nestátní vlast-
níky lesů v ČR.

pokračování na str. 3.
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ROZHOVOR

situací je nedostatečná a požadavky 
vlastníků zopakoval. Jedná se o stanove-
ní zásad krizového řízení v mimořádných 

situacích, poskytování daňových pobídek 
a úlev pro postižené lesní majetky podob-
ně jako je tomu např. v Bavorsku nebo 
v Rakousku, zrušení postihů zemědělcům 
(krácení dotace na plochu) za umožnění 
přístupu do lesních porostů a dočasné 
skládkování dříví na zemědělských pozem-
cích, zajištění dostatečného počtu vagó-
nů a navýšení nákladních automobilů pro 
zvýšení přepravní kapacity, ale také refor-
mu stávajícího neefektivního systému 
státní správy lesů. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o záležitosti sahající i nad rámec 
resortu zemědělství, připravil SVOL ve 
spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komo-
rou Agrární komory  a dalšími subjekty 
výzvu k přijetí účinných opatření pro zvlád-
nutí kalamitních situací v českých lesích 
premiérovi vlády (pozn.: výzva byla odeslá-
na 6. 3. 2018).

 Bývalý ministr Jurečka uvedl, že Česká 
republika nemá z Bruselu notifikovaný 
rámec mimořádné podpory v zemědělství 
a že o něj bude teprve nyní žádat. Připo-
mněl, že za dobu jeho mandátu se poda-
řilo přesunout příspěvky na hospodaření 
v lesích z krajů na stát, což majitelé lesů 
velmi přivítali, ale také zajistit zákonný 
nárok na vrácení daně z minerálních olejů 
pro lesnictví a zpřístupnit investiční úvěry 
PGRLF i pro lesnické podniky. Pravdou ale 
je, že zelenou naftu využívá jen minimum 
lesnických podniků a ani úvěry nejsou 
cestou, kterou by majitelé lesů houfně 
vyhledávali. Důvodů je několik -  dlouhá 
produkční doba, změny klimatu a zvýšený 
výskyt kalamit v celém středoevropském 
regionu v posledních letech, nestabilita 
trhu se dřívím a snaha lesnických podniků 
udržet si stálé zaměstnance, což je stále 
obtížnější. Prestiž lesnického povolání 
klesá, chybí pracovníci do těžební i pěs-
tební činnosti, což s sebou nese nejen 
potíže při likvidaci kalamit, ale i při násled-
ném zalesňování. Účastníci valné hroma-
dy proto žádali přítomné poslance i pana 
náměstka, aby umožnili a zjednodušili 

zaměstnávání zahraničních pracovníků na 
sezónní práce a věnovali náležitou pozor-
nost potřebné legislativě. I když se minu-
lá vláda veřejně prezentovala podporou 
venkova, její kroky, především pak zvýšení 

minimální mzdy a státní podpora směřova-
ná do jiných průmyslových odvětví, bohu-
žel významně přispěly k odlivu pracovních 
sil právě z venkovského prostoru.   
 Náměstek ministra pro lesní hospodář-
ství Patrik Mlynář přítomné  ubezpečil, že 
zhruba do měsíce bude do meziresortního 
připomínkového řízení podána jak novela 
vyhlášky o ochraně lesů, tak i nová vyhláš-
ka o zpracování oblastních plánů rozvoje 
lesů a o vymezení hospodářských soubo-
rů, po nichž vlastníci lesů volají a na jejichž 
přípravě se SVOL podílel.
 Na mrtvém bodě však uvízla novela 
„škodní“ vyhlášky 55/1999 Sb., kdy její 
projednávání v meziresortu zablokovalo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu a velcí 
emitenti. Ačkoliv nárok na uplatnění škody 
určují soudy a samotná vyhláška upravuje 
pouze mechanismus výpočtu škody, pova-

Pane Podstatzký, členové Komory soukro-
mých lesů Vás na nedávné valné hromadě 
zvolili svým novým předsedou. Mohl byste 
čtenáře našeho Zpravodaje seznámit v krát-
kosti s historií rodu Podstatzkých Thonsern, 
představit svoji osobu a Vaši rodinnou firmu 
v Litenčicích?
 Naše rodina žila po staletí na Mora-
vě, mám zde kořeny a neměnil bych. Linie 
rodu Podstatzkých Thonsern je od roku 
1778 v Litenčicích. Nejstarším předkem 
byl Sezema z Prusinovic, který žil na konci 
13. stol. Později byli předkové v Potštátě, 
proto jméno Podstatzký. 
 Jsem vystudovaný inženýr ekonomie. 
Pracuji již víc než 20 let v naší rodinné 

firmě zabývající se, jak jinak, než lesní 
a zemědělskou výrobou. 
 Naše lesní hospodářství bylo znovu 
obnoveno na majetku, který jsme zrestitu-
ovali po mém dědečku Theodoru Podstatz-
kém z Thonsernu a Prusinovic. Dědeček 
byl totalitním režimem v březnu roku 1948 
uvězněn v Uherském hradišti a propuštěn 
po 3 a půl letech. I tak naše rodina po 
dobu komunismu zůstala v Českosloven-
sku a žili jsme v Olomouci, kde jsem se 
i narodil. Můj dědeček se bohužel sameto-
vé revoluce nedožil. O navrácení majetku 
zažádala má maminka Marie Podstatzká 
Thonsern a ihned se pustila do hospoda-
ření.

Můžete stručně charakterizovat Váš lesní 
majetek (velikost LHC, kde se nachází, 
druhová skladba, věková struktura, celkový 
etát, problémy s kalamitami, nahodilé těžby, 
hospodářské způsoby, které v převážné míře 
využíváte, zařazení do ZCHÚ nebo Natury 
2000, provozování myslivosti)?
 Náš lesní hospodářský celek Litenči-
ce se nachází ve Zlínském kraji v několi-
ka katastrech v okolí městyse Litenčice 
nedaleko od Kroměříže. LHC Litenčice 
má rozlohu 1027,18 ha, je součástí Stře-
domoravských Karpat v částech Litenčic-
ká pahorkatina a Chřiby. Nejrozšířenější 
dřevinou je dub 23 %, habr 22 % a lípa 
9 %. Jehličnaté dřeviny tvoří 30 %, z toho 
20 % smrk. Decenální etát je 53 100 m3.  
 Poslední dva roky na našem území boju-
jeme s kůrovcovou kalamitou ve smrkových 
porostech všech věkových kategorií. Větši-
nu nahodilých těžeb tvoří kůrovcová hmota, 
dále odumírání jasanu a větrné polomy. 
Obnovu lesa provádíme výsadbou MZD. 
Přirozeného zmlazení využíváme minimál-
ně. Část porostů je součástí oblasti Natura 
2000 a část porostů spadá do NPR Strabi-
šov – Oulehla.
 Kromě lesní a zemědělské výroby 
provozujeme také vlastní honitbu, kde 
jsem ve funkci mysliveckého hospodáře.

Kdy a v jakém stavu Vám byl majetek navrá-
cen? Jaké byly počátky hospodaření, s jaký-
mi problémy jste se museli potýkat?
 Majetek byl naší rodině navrácen 
postupně po roce 1992. Možná jsme 
měli částečně štěstí, že naše rodina 
se nevracela z emigrace a chápali jsme 
lépe prostředí změn po roce 1989. Navíc 
oproti jiným rodinám u nás nebyla žádná 
jazyková bariéra. Znalosti v oboru lesní-
ho a zemědělského hospodaření jsme 
však museli pochytit za pochodu z praxe 
a spolehnout se na naše blízké spolupra-
covníky, na které jsme měli také štěstí. 
Počátky zemědělství byly náročné na poří-
zení nové techniky. Finance na rozjetí firmy 
nebyly žádné. Později jsme dostali menší 
náhrady za zdevastované budovy zámku, 
ze kterých se koupil první traktor John-
Deere do zemědělství a starý LKT80 do 
lesa. Lesní majetek byl téměř v pořádku. 
Problémem byly některé nevhodné porost-
ní skupiny borovice a smrku ze 70. a 80. 
let, které postupně ničily kalamity větru, 
sněhu, kůrovce a václavky. Zvláště v lese 
jsem tehdy cítil odkaz našich předků, když 
jsme mohli kácet duby staré 150 let po 
našem prapradědečkovi.

Co považujete za hlavní neduhy současného 
lesnictví a zemědělství? 
 Problémů v lesnictví i zemědělství 
vidím z praxe mnoho a řada je jich společ-
ná. V obou oborech začíná být nedostatek 
pracovní síly. Tyto fyzicky náročné práce 
nejsou pro pracovní trh zajímavé. V kon-
kurenci výrobních linek automobilového 
průmyslu je naše pracovní nabídka méně 
zajímavá. Nedostatek dřevorubců, pracov-
níků na UKT či vyvážecích soupravách řeší 
mnoho firem z oboru. Zvyšování adminis-
trativy a počet kontrol ze strany státní 
správy je také demotivující. Do toho větrné 
kalamity a kalamity způsobené podkorním 
hmyzem a jejich rychlé zpracování, aby se 
předešlo dalším problémům. Náš obor 
lesního hospodaření není slyšet. Přesto 
úloha lesů v krajině je důležitá a právě 
nyní při klimatických změnách spojených 
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žují tyto subjekty návrh vyhlášky za nepři-
jatelný. 
 Náměstek Mlynář dále uvedl, že v loň-
ském roce bylo na příspěvcích na hospo-
daření v lesích a mandatorních výdajích 
vyplaceno celkem 650 mil Kč (z toho 
355 mil. Kč na příspěvky). Pro letošní rok 
je schválena částka 680 mil. Kč a v sou-
vislosti s úpravou nařízení vlády 30/2014 
Sb. bude rozpočet navýšen o dalších 
250 mil. Chystaná novela uvedeného naří-
zení by měla přinést mj. příspěvek na přiro-
zenou obnovu u základní dřeviny na všech 
souborech lesních typů, zvýšení sazeb 
a zjednodušení administrativy. V dalších 
letech hodlá vláda omezovat finanční 
prostředky pro nevládní organizace, a pro-
to náměstek Mlynář doporučil majitelům 
lesa přehodnocení jejich dosavadního 
zamítavého postoje k vytvoření Lesnicko-
-dřevařského fondu, do kterého by podle 
nejnovějšího návrhu měli přispívat vlastní-
ci lesů nad 1000 ha.
 Přestože některé problémy, například 
neúnosná situace s vyplácením podpory 
na hospodaření v lesích v každém kraji 
jinak, byly vyřešeny, dostatečně účinná 

systémová podpora lesního hospodářství 
stále chybí. Prioritou pro Komoru i SVOL 
proto bude prosazování platby na plochu, 
která by měla nahradit stávající systém 
národních dotací administrativně nároč-
ný nejen na vlastníky lesů, ale i úředníky, 
a poskytnout majitelům lesa spravedlivou 
odměnu za poskytování mimoprodukčních 
funkcí. Vše je zatím v počátku, nicméně 
náměstek ministra je diskusi o platbách 
na plochu otevřený, ministerstvo schválilo 
v prosinci loňského roku metodiku k oce-
nění mimoprodukčních služeb a letos by 
mělo probíhat její ověřování v praxi. 
 Zneklidnění mezi vlastníky lesů 
naopak vyvolalo sdělení poslance Kotta 
o pokračující diskusi k zakládání nových 
zvláště chráněných území a národních 
parků a nesouhlas Zemědělského výboru 
se snížením honitby pod 500 ha (za opti-
mum výbor považuje výměru 2000 ha). Co 
se týče dalších oblastí, výbor prý podpo-
ří Ministerstvo zemědělství při arondaci 
odloučených lesních majetků a je přístu-
pen diskusi o novelizaci zákona o lesích za 
účelem zlepšení efektivnosti státní sprá-
vy. Nebrání se ani vzniku lesodohlédacích 
úřadů, vymezení odpovědností odborných 
lesních hospodářů zejména státem place-
ných a podpoře sdružování malolesů. 
Zároveň by však přivítal zavedení náhradní 
správy a zvýšení ochrany lesa. Na přímou 
diskusi s účastníky valné hromady však již 
bohužel nedošlo z důvodu odjezdu pana 
poslance na zasedání sněmovny. 
 Komora soukromých lesů má 159 
členů, jimž patří 147 000 hektarů lesů. 
Jejím novým předsedou byl zvolen Richard 
Podstatzký Thonsern z Litenčic. Dosavad-
ní předseda, senátor Tomáš Czernin, který 
vedl spolek sedm let, se o tuto funkci již 
neucházel. Komora je kolektivním členem 
SVOL, který má 624 členů, hospodaří-
cích na více než 15 procentech výměry 
lesů v ČR. Nové vedení Komory bude dále 
prohlubovat spolupráci s církevními majet-
ky a zahraničními organizacemi vlastníků 
lesů a společně se SVOL bude hájit opráv-
něné zájmy a vlastnická práva majitelů 
lesů při projednávání chystaných právních 
předpisů, zejména novely zákona o lesích 
a jeho vyhlášek s ohledem na systémové 
řešení kalamitní situace v r. 2018 a novely 
zákona o myslivosti.

Ing. Marie Růžková
tajemnice SVOL
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se suchem by se měla funkce lesů a osob 
pečující o ně více ohodnotit a řešit, napří-
klad vhodnými dotacemi či daňovými 
úlevami.

Jak hodnotíte dotační politiku ČR? Jsou 
podle Vás dotace do lesů žádoucí? Pokud 
ano, jaký model byste považoval za nejvhod-
nější a proč?  
 Významným pozitivním obratem 
dotační politiky v ČR bylo znovunavrácení 
finančních příspěvků na hospodaření v le-
sích z krajů na Ministerstvo zemědělství. 
Bylo nežádoucí pro lesní hospodářství, 
aby krajské úřady si z peněz delegovaných 
do lesnického sektoru, které ale nebyly 
účelově vázány, ukrajovaly značný díl na 
jiné aktivity a v důsledku toho docházelo 
v každém kraji k jiné výši poskytnutých 
dotací.
 Dotace do lesa jsou velmi žádoucí. 
Modelů a druhů dotací může být mnoho. 
V poslední době se začalo diskutovat 
o možné platbě na plochu. Inspiraci vidí-
me u zemědělců, kteří kromě jiných dotací 
dostávají významnou dotaci SAPS, která 
je ještě navýšena o tzv. greening. Nevi-
dím dotaci na plochu jako náhradu za jiné 
dotace, např. PRV či některé příspěvky na 
hospodaření v lesích dle nařízení vlády by 
měly fungovat dál samostatně a nezávis-
le na možné dotaci na plochu. Dotaci na 
plochu v podobě jednotné platby vychá-
zející z FLPIS chápu jako určitou náhradu 
a příspěvek za ztížené a omezené hospo-
daření například na ploše kategorie lesů 
ochranných nebo zvláštního určení. Lesy 
mají významnou úlohu ekologické stability 
krajiny na rozdíl od pěstování energetic-
kých plodin v zemědělství, které dotace na 
plochu obdrží! Takže do dotace na plochu 
by měly být zařazeny i lesy hospodářské, 
např. se sníženou sazbou.

Jak se díváte na možnosti a využívání evrop-
ských dotačních programů? Jsou vhodně 
a dostatečně nastavené? Co by bylo dobré 
změnit v programovacím období po r. 2020? 
 S využíváním evropských dotačních 
fondů mám zkušenosti jak z lesní výroby, 
tak ze zemědělství. V lesním hospodář-
ství jsme úspěšně čerpali z PRV na tech-
niku vyvážecí přívěs s manipulační rukou 
a UKT. Nyní po několika letech znovu 
zkoušíme uspět v PRV opatření 8.6.1. na 
traktor s lesní nástavbou. Tyto dotace na 
techniku a technologii pro lesní hospodář-
ství považuji za vhodné a dobře nastave-
né. Je ale k diskuzi, jestli hodnotící krité-
ria k těmto dotacím nepreferují více větší 
vlastníky.
 Za velmi špatně nastavené dotace 
z PRV však například považuji opatření 
8.5.1 Oplocenky. U této dotace je vlast-
ník lesa nucen sjednat stavbu oplocenky 
externím dodavatelem. Není zde možnost 
stavbu provést samostatně. Přitom větši-
na vlastníků lesa umí a dělá si oplocenky 
ve vlastní režii. Zde bych doporučil varian-
tu samostatné dotace na dodávku pletiva 
od externího dodavatele nebo také doto-
vat stavbu oplocenky samovýrobou se 
sazbou na 1bm. 
 Problém také spatřuji v časově zdlou-
havém procesu vyplacení peněz za dota-
ce Lesnicko-enviromentální platby, Natura 
2000 v lesích a zachování porostního typu 
hospodářského souboru. U těchto dotací 
jsou navíc kritéria na vhodnost zařazení 
porostní skupiny tak specifická, že většina 
porostů, i když jsou součástí oblasti Natu-
ra 2000, nemá na dotaci nárok.
 Jinak evropské dotace považuji za 
velmi důležité pro lesní sektor a máme 
pořád co dohánět oproti zemědělskému 
lobby při rozdělování dotací.

Jak vnímáte pozici soukromých majitelů lesů 
u nás? Došlo ze strany státu, ale i veřejnosti, 
k pozitivnímu posunu během posledních 25 
let? Kde vidíte největší rezervy a možnosti 
zlepšení?
 Velkým problémem ze strany veřejnos-
ti, ale i státu, pořád spatřuji nerespekto-
vání soukromého vlastnictví. Soukromé, 
obecní a i církevní lesy mají významný 

podíl v celkové rozloze lesů v České repub-
lice. Lesy se stávají rok od roku větším 
místem pro volnočasové aktivity veřejnos-
ti. S tím jsou spojené problémy neukázně-
ných návštěvníků v lese. Turistické stezky, 
cyklostezky, hipostezky, houbaři, motorká-
ři, čtyřkolkáři, lyžaři a mnoho jiných. Poros-
ty jsou rozježděné, v lese je hluk, zvěř je 
stresovaná a všude se válí odpadky. 
Soukromý vlastník musí všechno snášet 
bez jakékoliv kompenzace. Lidé by měli 
navštívit les s pokorou a úctou k přírodě 
a jejím obyvatelům. A ze strany státu bych 
viděl větší respekt k vlastníkům, kteří 
s láskou pečují o les, ke kterému mají 
po generace vztah, a snaží se ho zacho-
vat pro ty budoucí a nevnímají ho jen jako 
zdroj příjmu.

Co bylo hlavním motivem pro Váš vstup do 
Komory soukromých lesů? 
 Mít možnost se zapojit do řešení 
mnoha problémů v oblasti lesa a tvorby 
krajiny. Setkávat se s ostatními majiteli 
a získávat informace. Sdělovat si zkuše-
nosti a účastnit se oborových seminářů.

V čem vidíte hlavní smysl sdružování vlast-
níků lesů? 
 K prosazování zájmů a řešení proble-
matiky v lesním hospodářství je potřeba 
mít podporu většiny soukromých vlastní-
ků lesů. Abychom byli partnerem státních 
institucí a exekutivy při řešení zákonů, 
novel a předpisů, je třeba se spojit a vstu-
povat do těchto jednání společně. Komora 
soukromých lesů je fórem vlastníků, kde 
se hledají společná řešení, a její zástupci 
tak mohou hájit jejich zájmy. 

O co budete z titulu funkce předsedy Komo-
ry soukromých lesů usilovat? Co byste rád 
změnil?
 Máme mnoho témat, kterými se musí-
me v Komoře soukromých lesů a i SVO-
Lu věnovat. Na poslední valné hromadě 
v diskusi zaznělo mnoho námětů. Nove-
lizace zákona o myslivosti, řešení dota-
cí v budoucnu, usilování o dotace na 
plochu v lese, řešení kůrovcové kalami-
ty, větší otevření pracovního trhu ČR pro 
lesní sektor, změny klimatu spojené se 
suchem, zlepšení Public Relations, spolu-
práce s církevními lesy a potřeba jejich 
členství v Komoře soukromých lesů.
 Především ale chci navázat na práci, 
kterou přede mnou několik let dělal ve 
funkci předsedy pan Tomáš Czernin. Chci 
poděkovat za jeho dlouholeté úsilí o zlep-
šení pozice soukromých vlastníků lesů. 
 Doufám, že členy v dvouletém funkč-
ním období nezklamu a budu pro naši 
Komoru přínosem.
 Les a myslivost jsou můj život i chleba 
a budoucnost mé rodiny.

Děkuji za rozhovor.
Marie Růžková

Majitelé lesů 
podporují akci 
„Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“

 Hlavní termín celorepublikové dobro-
volnické akce „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“ je za dveřmi. Patronkou akce se 
stala pro letošek sportovkyně roku 2017 
Gabriela Koukalová. Jedním z mediálních 
partnerů akce je SVOL.
 V sobotu 7. dubna, se odehraje hlav-
ní vlna dobrovolnických úklidů pořádaných 
v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
Podaří se letos opět překonat rekord v po-
čtu zapojených dobrovolníků? Na odpověď 
na tuto otázku si musíme ještě počkat. 
Mohla by tomu ale napomoci i účast řady 
známých osobností, mezi kterými letos 
vyniká Gabriela Koukalová, naše histo-
ricky nejúspěšnější biatlonistka, oceně-
ná vloni titulem sportovkyně roku. Co 
ji přimělo se aktivně zapojit do uklízení 

PRÁVNÍ 
PORADNA

Jsou nějaké aktuální informace ohledně 
výsledků právních sporů ve věci odstra-
ňování stromů v ochranném pásmu želez-
nic? V srpnu loňského roku si Drážní 
úřad vynutil na s. p. Lesy ČR vykácení 
stromů podél železniční trati z Nové Role 
do Nejdku. Státní podnik stromy vykácel 
a zároveň podal žalobu proti Ministerstvu 
dopravy na zrušení rozhodnutí. Je v této 
věci něco nového?
 Ohledně sporů s Drážním úřadem mám 
aktuální informace pouze ze sporů, v nichž 
vlastníky sám zastupuji, což se netýká LČR 
s. p. Věcně jde ve všech těchto případech 
o situace, kdy Drážní úřad uložil vlastní-
kům pozemků určeným k plnění funkcí 
lesa (tedy nikoliv nájemcům či pachtýřům, 
ale výlučně katastrálním vlastníkům) s od-
kazem na ustanovení § 10 odst. 1 zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, povinnost 
odstranit stromy v okolí dráhy, které mají 
představovat její ohrožení. Že nebezpečí 
pádu stromů vzniklo z jednání vlastníků 
lesů, jak to vyžaduje předmětné ustano-
vení zákona o dráhách („Vlastníci nemo-
vité věci v sousedství dráhy jsou povinni 
strpět, aby na jejich pozemcích byla prove-
dena nezbytná opatření k zabránění sesu-
vů půdy, padání kamenů, lavin a stromů 
nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpe-
čí výstavbou nebo provozem dráhy nebo 
přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí 
z jednání těchto vlastníků, jsou povinni 
učinit nezbytná opatření na svůj náklad. 
O rozsahu a způsobu provedení nezbyt-
ných opatření a o tom, kdo je provede, 
rozhodne drážní správní úřad.“ ) pak Drážní 
úřad dovozoval z toho, že vlastníci nesplni-
li svou prevenční povinnost vyplývající z § 
2900 NOZ, když tato jejich nečinnost je 
jednou z forem a podob jednání. Součas-
ně Drážní úřad vychází z názoru, že se na 
celou věc vůbec nedá aplikovat ani lesní 
zákon, ani zákon o ochraně přírody a kra-
jiny. Rozhodnutí Drážního úřadu byla v od-
volacím řízení ve věch případech následně 
potvrzena Ministerstvem dopravy. Proti 
rozhodnutím Ministerstva dopravy byly 
následně podány správní žaloby, o nichž 
bude rozhodovat Městský soud v Praze. 
O žádné z podaných žalob zatím nebylo 
rozhodnuto (doba projednání se pohybuje 
okolo 3 až 4 let), po vydání rozhodnutí lze 
navíc očekávat podání kasační stížnosti 
k Nejvyššímu správním soudu. Žaloby jsou 
postaveny na právním závěru, že k vydání 
rozhodnutí o povinnosti vlastníků odstra-
nit stromy z okolí trati neposkytuje § 10 
odst. 1 zákona o dráhách žádný prostor, 
neboť věc je v § 22 lesního zákona upra-
vena tak, že odstraňovací povinnost má 
vlastník ohrožené nemovitosti, tedy dráhy.   
Stojí za zmínku, že argumentace, formula-
ce a slovní obraty používané v rozhodnu-
tí Drážního úřadu i Ministerstva dopravy 
vykazují značný stupeň podobnosti, ba 
shody s argumentací, formulacemi a slov-
ními obraty používanými právním zástup-
cem SŽDC, která zahájení všech řízení 
iniciovala. Stejně tak je z rozhodnutí patr-
né, že Drážní úřad i Ministerstvo dopravy 
v řízení jednoznačně podporovali stano-
visko SŽDC  a jejím požadavkům vychá-
zely maximálně vstříc zcela bez ohledu na 
zájmy a názory vlastníka lesa. Lze tak jen 
vyslovit politování nad tím, že stejně inten-
zivní  úroveň podpory se v těchto věcech 
nedostává vlastníkům lesů ze strany jejich 
mateřského resortu, tj. Ministerstva země-
dělství.
Kdo má odstranit větve, které přesahují 
z lesa nad obecní komunikaci? Vlastník 
lesa nebo obec?
 Pokud jde o přesah větví nad obecní 
komunikaci, je pro posouzení věci podstat-
né, zda odstranění přesahujících větví 
požaduje obec z titulu svého postavení 
vlastníka komunikace, který ji chce chránit 

pokračování na str. 4

ROZHOVOR - pokračování ze str. 2.

 Větrná kalamita udeřila v době, kdy 
kvůli nepřístupnosti lesů v horských a pod-
horských oblastech nebylo možné zpraco-
vat následky kalamit z loňského roku a za 
situace, kdy trvá dlouhodobé zahlcení trhu 
se dřevem přebytkem kalamitní hmoty. 
Stav, ve kterém se lesní hospodářství 
nachází na konci prvního čtvrtletí letošní-
ho roku, ještě před vstupem do vegetační 
sezóny a jarním rojením kůrovce, je podle 
MZe mimořádně nepříznivý pro další vývoj 
zdravotního stavu lesů v letošním roce.
 22. 3. 2018 proto Ministerstvo země-
dělství z pozice zakladatele státního 
podniku Lesy České republiky, s. p., požá-
dalo jeho vedení o okamžité zastavení 
jiných než nahodilých těžeb smrku a bo-
rovice, a to ve všech lesích, v nichž státní 
podnik vykonává právo hospodařit. Záro-
veň požádalo o optimalizaci dodavatelsko-
-odběratelských vztahů tak, aby dostupné 
vlastní i smluvní zpracovatelské kapacity, 
jimiž státní podnik disponuje, byly v maxi-
mální míře nasazeny na včasné zpracování 
nahodilých těžeb. Platnost tohoto opatře-
ní byla stanovena s okamžitou účinností, 
a to až do odvolání ze strany zakladatele.
 Ministerstvo zemědělství požádalo 
o obdobný postup v ostatních státních 
lesích, které nejsou v jeho působnos-
ti, a to Ministerstvo obrany v případě 
vojenských lesů a Ministerstvo životního 
prostředí, v jehož gesci jsou lesy na území 
národních parků a národních přírodních 
rezervací.
 S odkazem na povinnost přednostní-
ho zpracování kalamitního dříví ve lhůtách 
zamezujících dalšímu šíření škůdců podle 
§ 33 odst. 1 zákona o lesích se MZe obra-
cí také na všechny nestátní vlastníky lesů 
s naléhavou žádostí, aby za současné 
kalamitní situace a přebytku dříví na trhu 
v maximální možné míře omezili provádě-
ní úmyslných těžeb na svých majetcích, 
a umožnili tím využití omezených zpraco-
vatelských kapacit na likvidaci následků 
kalamit.

Podle tiskové zprávy MZe, red.

přírody a propagace celé akce? ,,Při tisí-
covkách naběhaných tréninkových kilome-
trů se pohybuji převážně v přírodě. Sníh 
sice většinu nepořádku milosrdně zakrý-
vá, ale přesto je odpadků v lese víc než 
je zdrávo a občas nám i komplikují přípra-
vu. Není výjimkou, když při jízdě ve stopě 
vytáhnu na hůlce třeba pet lahev nebo jiný 
předmět, který nemá v lese co dělat. Proto 
jsem sama už dříve odpadky ze stopy sbíra-
la a podpořit akci „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“, především v osvětové rovině, mi 
přišlo jako prima nápad. Snad to trochu 
pomůže, aby toho nepořádku vznikalo co 
nejméně,“ usmívá se sportovkyně.
 ,,V loňském roce se do úklidové akce 
aktivně zapojilo přes 96 tisíc dobrovolní-
ků, kteří uklízeli na 2 500 místech. Velmi 
si vážíme toho, že se Gábina Koukalová 
stává naší patronkou a věřím, že se nám 
díky tomu podaří letos do uklízení zapojit 
ještě širší veřejnost“, uvedl Miroslav Kubá-
sek, jeden ze zakladatelů akce.
 „Les je pro většinu lidí synonymem pro 
uvolnění, odpočinek, načerpání a obnovu 
sil. Na rozdíl od Rakouska nebo Velké Britá-
nie jsou i soukromé lesy u nás přístupné 
všem. Někteří lidé ale stále zapomínají na 
to, že když jsou v lese, jsou de facto u ně-
koho na návštěvě a že by se měli podle 
toho také chovat. Namísto toho ale po 
sobě zanechávají v lesích odpadky a ple-
tou si lesy se skládkami. Akci „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“ proto jednoznačně 
podporujeme a vítáme každého dobrovol-
níka, který nám pomůže lesy po našich 
nepořádných spoluobčanech uklidit“, 
připomíná František Kučera, předseda 
Sdružení vlastníků obecních a soukromých 
lesů v ČR a starosta města Pelhřimova.
 Zapojit do akce se může každý. Stačí 
udělat první krok, zaregistrovat se jako 
organizátor, nebo se přidat k úklidu jako 
dobrovolník. Kde všude se bude uklízet, 
ukazuje interaktivní mapa na www.Uklid-
meCesko.cz. 

Podle TZ SVOL, 26. 3. 2018

Ministerstvo ... - pokračování ze str. 1.
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jako předmět svého vlastnictví (např. před 
vznikem škody), nebo zda jde o požadavek 
vyplývající z rozhodnutí silničního správ-
ního úřadu vydaného podle § 35 odst. 
2 zákona č. 13/1997 Sb.
 Jde-li o případ první, platí i zde, že 
vlastník lesa i obec jsou zatížení prevenč-
ní povinností, která je v případě obce jako 
vlastníka ohrožené komunikace konkreti-
zována v § 22 lesního zákona. Provedení 
ochranných opatření v podobě ořezu větví 
zde obci usnadňuje ustanovení § 1016 
odst. 2 občanského zákoníku, ze kterého 
vyplývá, že ořez může být proveden i bez 
souhlasu vlastníka lesa a bez rozhodnutí 
orgánu státní správy lesů podle § 22 odst. 
1 lesního zákona, přičemž obci provádějící 
ořez dokonce patří dřevní hmota z ořeza-
ných větví („Neučiní-li to vlastník v přimě-
řené době poté, co ho o to soused požá-
dal, smí soused šetrným způsobem a ve 
vhodné roční době odstranit kořeny nebo 
větve stromu přesahující na jeho pozemek, 
působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže 
převyšující zájem na nedotčeném zachová-
ní stromu. Jemu také náleží, co z odstraně-
ných kořenů a větví získá.“ )
 Ve druhém případě, tzn., jde-li o ořez, 
jehož provedení bylo vlastníkovi lesa ulože-
no rozhodnutím silničního správního úřadu 
vydaného podle § 35 odst. 2 zákona č. 
13/1997 Sb., spočívá povinnost ořezu 
na vlastníkovi lesa. V tomto případě totiž 
nejde o ochranu komunikace jako předmě-
tu vlastnictví, tzn. nejde o ochranu vlast-
nického práva obce jako vlastníka komu-
nikace, nýbrž o ochranu práva každého 
subjektu na bezpečný a ničím nerušený 
provoz na pozemní komunikaci před přesa-
hem větví (nikoliv jejich pádem) jako tzv. 
jiným zdrojem ohrožení, což je situace, 
na kterou ustanovení § 22 lesního záko-
na mající soukromoprávní povahu nedo-
padá  (srov. rozsudek Nejvyššího správ-
ního soudu ze dne 31. 7. 2008 č.j. 2 As 
7/ 2008-50).
V Brně 13. 3. 2018

JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.
Advokátní kancelář

Pásek, Honěk a partneři
Mendelova univerzita v Brně
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LOS aktuálně
Chřadnutí jasanů
 Pojmy týkající se chřadnutí jasanů 
bývají někdy zaměňovány, avšak je třeba je 
rozlišovat. Chřadnutí jasanů (anglicky „ash 
decline“) je obecný termín zahrnují zhoršo-
vání zdravotního stavu jasanů způsobené 
širokou škálou faktorů. Z houbových pato-
genů se na chřadnutí jasanů mohou podí-
let zástupci rodů Armillaria, Verticillium, 
Phoma, Phomopsis, Cytospora, Diplodia 
a především Hymenoscyphus fraxineus. 
Chřadnutí jasanů způsobené houbou H. 
fraxineus bývá v angličtině označováno 
jako „ash dieback“. V češtině je vhodné 
používat pro tuto chorobu ustálený název 
nekróza jasanu. Často užívaný pojem 
odumírání jasanů není příliš vhodný, neboť 
v některých případech je jím myšleno 
chřadnutí jasanů v širokém slova smyslu 
a jindy pouze chřadnutí jasanů způsobené 
houbou H. fraxineus. Při použití termínu 
odumírání jasanů i dalších pojmů je tedy 
nutné jednoznačně uvést jejich význam.
 S chřadnutím jasanů se lze v součas-
nosti setkat prakticky na celém území 
Česka. Plošně největší chřadnutí jasanů 
bylo na území našeho státu hlášeno v ro-
ce 2014 (cca 3,3 tis ha). V následujících 
letech bylo evidované plošné poškození 
chřadnutím jasanů o něco nižší (cca 2,5 
tis. ha v roce 2015 a cca 2,8 tis. ha v roce 
2016, viz graf). Stále se však jedná o vý-
znamný problém. Dle evidovaného výskytu 
byly v roce 2016 chřadnutím jasanů nejví-
ce postiženy kraje Jihomoravský (cca 16,6 

tis. ha), Olomoucký (cca 0,67 tis ha) a Mo-
ravskoslezský (cca 0,3 tis. ha). Z hlediska 
okresů největší plochy postižené chřad-
nutím jasanů v roce 2016 připadaly na 
Břeclav (cca 1,07 tis. ha), Olomouc (cca 
0,54 tis. ha) a Znojmo (cca 0,26 tis. ha). 
V současnosti probíhá zpracování údajů 
z hlášení za rok 2017. Prozatím bylo hláše-
no chřadnutí jasanů na plochách o celko-
vé rozloze cca 2,9 tis. ha. Konečná čísla 
za rok 2017 budou zveřejněna v letošním 
Supplementu Zpravodaje ochrany lesa.

Nekróza jasanu

Původce nekrózy jasanu:
 Hymenoscyphus fraxineus (Kowalski) 
Baral, Queloz et Hosoya (synonymum 
Hymenoscyphus pseudoalbidus, anamor-
fa Chalara fraxinea Kowalski, ash dieback, 
voskovička jasanová).
 Přestože nekróza jasanu byla v Evropě 
poprvé zaznamenána teprve v 90. letech 
20. století, jedná se v současnosti o nej-
významnějšího a nejobávanějšího činitele 
podílejícího se na chřadnutí a odumírání 
jasanů. Původce této choroby, vřeckový-
trusá houba H. fraxineus, se podle dosa-
vadních poznatků do Evropy dostal z Ja-
ponska, pravděpodobně díky vlivu člově-
ka. V Česku byl patogen poprvé potvrzen 
v roce 2007, ale nejspíš se zde vyskytoval 
již dříve.
 H. fraxineus napadá pouze jasany (rod 
Fraxinus). Dle databáze Evropské a stře-
dozemní organizace pro ochranu rostlin 
(EPPO) byl výskyt této houby prokázán ve 
30 evropských a 3 asijských státech (Čína, 
Japonsko, Jižní Korea). Z evropských států 
je široké rozšíření tohoto patogenu uvádě-
no v Německu, Rakousku, Česku, Sloven-
sku, Belgii, Nizozemsku a Dánsku. Vzhle-
dem k velmi rychlému šíření patogenu 
se pěstování jasanů v Evropě stává stále 
náročnějším a od zakládání nových jasa-
nových porostů se často upouští.
 V Česku H. fraxineus napadá přede-
vším jasan ztepilý (F. excelsior), ale hosti-
telskými dřevinami mohou být také jasan 
úzkolistý (F. angustifolia), i na našem 
území nepůvodní druhy jasan zimnář (F. or-
nus), jasan pensylvánský (F. pennsylva-
nica) či jasan americký (F. americana). 
Nekrózou jasanu mohou být napadány 
stromy rostoucí na všech typech lesních 
i nelesních stanovišť. Na našem území 
byly touto chorobou v minulosti postiženy 
především mladé jasany, ale v posledních 
letech se stále častěji vyskytuje také na 
starších stromech.
 Askospory houby H. fraxineus se šíří 
vzduchem, dopadají na listy jasanů a ná-
sledně klíčí. Houbová vlákna (hyfy) proni-
kají do pletiv. V důsledku následného 
rozvoje infekce dochází k nekrotizaci pletiv 
výhonů a větví. Následuje předčasný opad 
nekrotizovaných listů, který může vést až 
k silné defoliaci (viz Obr. 1). Na řapících 
opadaných listů se následující sezónu 
vytvářejí miskovité plodnice (apothecia, 
viz Obr. 2). Nekróza se výhony šíří dále 
do jasanu a následně dochází k odumírá-
ní výhonů a výraznému proschnutí koruny. 
Nekróza jasanu může vést nejen k poško-
zení a snížení přírůstu, mechanické stabi-
lity a kvality dřeva jednotlivých stromů, ale 
i k plošnému hynutí jasanů a v některých 
oblastech dokonce i k jejich vymizení. 
 Nekróza jasanu se šíří od severovýcho-
du na jihozápad a v současnosti se vysky-

tuje prakticky na celém územní Česka. 
Na území našeho státu působí problémy 
hlavně ve výsadbách s vyšším zastoupe-
ním a významem jasanů, a to především 
v jasanovo-olšových luzích, tvrdých luzích 
a v břehových porostech. Závažný problém 
představuje tato choroba také v měst-
ských výsadbách. Stromy v otevřené kraji-
ně bývají nekrózou jasanu napadány dříve 
než lesní porosty (z důvodu snadnějšího 
šíření spor vzduchem), ale vývoj poškoze-
ní na nich obvykle probíhá pomaleji (z dů-
vodu méně vhodných podmínek pro rozvoj 
patogenu). 
 Dle Mapy potenciálního poškození 
lesních porostů ČR nekrózou jasanů (Havr-
dová et al., 2016) se poškození zvyšuje 
spolu se zakmeněním, vyšším podílem 
jasanů, úživností stanoviště, dostupností 
vody a s teplotou. Potenciální poškození 
nekrózou jasanu naopak klesá s rostou-
cím věkem a výškou porostu, vzdálenos-
tí k dalším porostům s jasanem a s ros-
toucím sklonem. Mezi oblasti s nejvyš-
ší mírou potenciálního poškození patří 
zejména teplejší a vlhčí oblasti ve Slezsku 
a Západních Karpatech.

Obranná opatření 
 Před realizací obranných opatření je 
nezbytné správně identifikovat příčinu 
chřadnutí a její rozsah. Poté je důležité na 
základě cílů pěstování, zjištěného rozsahu 
poškození, charakteristik dřeviny a poros-
tu, stanovištních podmínek, technických, 
finančních a legislativních možností zhod-
notit účinnost a proveditelnost možných 
opatření. V případě nekrózy jasanu jsou 
typické projevy skvrnitost listů, předčas-
ný opad listů, usychání výhonů a větví, 
nadměrná tvorba preventivních výhonů 
(vlků), vývoj sekundárních korun, zbarvení 
dřeva, nekrózy povrchových pletiv kořenů 
a bází kmene. Důležité je také identifi-

Evidovaný výskyt chřadnutí jasanů 
na území Česka v letech 2007–2016 
(Zdroj: Lorenc et al. in Knížek et al., 
2017, upraveno).

Obr. 2: Plodnice (apothecia) houby Hyme-
noscyphus fraxineus.
(Zdroj: Archiv LOS).

kovat souběžná či sekundární poškození 
způsobená ostatními činiteli.
 Při boji s nekrózou jasanu mají význam 
preventivní opatření i obranné zásahy. 
Při zakládání porostů je třeba vysazovat 
genotypově vhodné jasany, odolné vůči 
chorobě. Na stanovištích příznivých pro 
rozvoj nekrózy jasanu (s vysokou vzduš-
nou vlhkostí) zakládat porosty s nižším 
zastoupením jasanů a používat jej pouze 
jako vtroušenou dřevinu. V porostech 
prostřednictvím prořezávek a probírek je 
třeba odstraňovat silně napadené a ne-
perspektivní stromy a naopak ponechávat 
odolné jedince. Ve volné krajině a městské 
zástavbě lze doporučit pěstovat jasany na 
slunných a sušších stanovištích, a to jako 
solitéry, v rozvolněných skupinách nebo 
jako vtroušenou příměs. V mladých okras-
ných výsadbách bezprostředně po zazna-
menání napadení výhonů lze provést zdra-
votní řez hluboko do zdravého dřeva. Ve 
starších okrasných výsadbách je možné 
použít částečné vyvětvení nebo zdravot-
ní řez vzrostlých jedinců, který lze kombi-
novat s použitím fungicidů. Lesní školky 
neumisťovat v blízkosti porostů s vyšším 
zastoupením jasanů (případně odstranit 
napadené jasany v blízkosti školky) a chrá-
nit je vzrostlými stromy bez výskytu jasa-
nů. Jasanové sazenice je třeba pěstovat 
na osluněných plochách s nízkou vzduš-
nou vlhkostí, na větším počtu menších 
a od sebe vzdálenějších ploch a střídat 
pěstební plochy. K užitečným preventiv-
ním opatřením patří také provádění kont-
roly přijímaných sazenic a sledování vývo-
je poškození na plochách. Zálivka by měla 
být krátká, intenzivní, provedená v pod-
večerních hodinách a raději spodem než 
horem, aby se snížila možnost vyklíčení 
spor patogenu na povrchu rostlin. Důleži-
té je zlikvidovat infikovaný materiál (infiko-
vané opadané řapíky, napadené sazeni-
ce, silně napadené dospělé stromy nebo 
jejich části). Vhodné je hrabání opadanky 
a její následné pálení, kompostování nebo 
zapravení do půdy.
 Použití chemické obrany proti původ-
ci nekrózy jasanu má smysl především 
v lesních školkách a u cenných jedinců 
(např. v okrasných výsadbách). Schvále-
né fungicidy je možné použít preventivně 
i kurativně, a to formou postřiku, zálivky 
nebo injektáže. V nedávné studii byla na 
jasanech v lesních školkách spontánně 
infikovaných houbou H. fraxineus prokázá-
na účinnost proti tomuto patogenu u čty-
řech komerčních přípravků s těmito účin-
nými látkami: tebukonazol, trifloxystrobin, 
kresoxim-methyl a mankozeb (Hrabětová 
et al., 2016). Chemické přípravky je třeba 
střídat, neboť při dlouhodobém používání 
přípravku se stejnou účinnou látkou by 
mohlo dojít u původce choroby ke vzniku 
rezistence. Načasování použití jednotli-
vých fungicidů je vázáno na tvorbu plodnic 
a spor a průběh infekce. Obecně by první 
postřik fungicidem měl proběhnout v červ-
nu a podle situace by měl být opakován 
během vrcholu léta. Načasování postři-
ku a počet ošetření však značně závisí 
na stanovištních podmínkách a průběhu 
počasí v daném roce. V suchých obdo-
bích, pokud infekce vůbec neproběhla, 
není použití fungicidů nutné, protože se 
plodnice patogenu nevytvářejí nebo před-
časně zasychají.
 Lze předpokládat, že chřadnutí jasanů, 
především nekróza jasanu, bude i v násle-
dujících letech významným limitujícím 
faktorem růstu jasanů. Podrobné obec-
né i aktuální informace o nekróze jasa-
nu včetně možností obrany jsou uvedeny 
v certifikované metodice pro pěstování 
jasanu v prostředí s výskytem H. fraxine-
us (Černý et al., 2016).

 Seznam všech použitých zdrojů je 
k dispozici u autora příspěvku. 

Ing. František Lorenc, Ph.D.
Výzkumný ústav lesního hospodářství 

a myslivosti, v. v. i.
E-mail: lorenc@vulhm.cz

Obr. 1: Slabě a silně defoliované jasa-
ny v důsledku rozvoje infekce nekrózou 
jasanu 
(Zdroj: Archiv LOS).
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Z exkurze po majetcích východní 
a střední Moravy

 Ve dnech 4. – 6. října 2017 uspořá-
dal SVOL ve spolupráci s Celostátní sítí 
pro venkov exkurzi zaměřenou na příčiny, 
prevenci, projevy a odstraňování důsled-
ků chřadnutí smrkových porostů a využití 
prostředků z Programu rozvoje venkova.
B. F. P. Lesy a statky Tomáše Bati
 Nejprve jsme navštívili lesní maje-
tek B. F. P. Lesy a statky Tomáše Bati. 
Majetek je tvořen dvěma samostatnými 
částmi, které rodina Baťova koupila v růz-
ných obdobích první poloviny 20. století. 
Jednalo se o Panství Loučka a Velkosta-
tek Vsetín. V r. 1948 byly rodině zabaveny. 
Navracení majetku a jeho postupné přebí-
rání začalo v červnu 1992 a bylo ukon-
čeno, po různých odvoláních k některým 
částem majetku, v únoru 2002. V sou-
časnosti dosahuje výměra cca 3 tis. ha, 
rozkládá se na 13 katastrálních územích. 
Díky rozhodnutí vlastníka, že výnosy z lesa 
budou investovány zpět do majetku, mimo 
jiné na jeho zpřístupnění, činí délka lesních 
cest 65 km; na jejich opravu jsou využívány 
také dotace SZIF. Majetek je organizačně 
rozčleněn na dva revíry po dvou lesnických 
úsecích + lesní školka Široká (produkční 
plocha 1,36 ha, roční produkce 150 tis. 
ks sazenic především pro vlastní potřebu). 
Společnost upouští od provádění lesnic-
kých prací službově a dává větší důraz na 
zaměstnávání vlastních zaměstnanců.

 Na majetku je nejvíce zastoupen čtvr-
tý lesní vegetační stupeň bukový (58 %) 
a pátý jedlobukový (42 %), převažují živná 
stanoviště středních poloh (54 %) a vyš-
ších poloh (42 %). Nadmořská výška 
průměrně okolo 500 m n. m (od 350 až 
841 m). Půda je hluboká jílovitá až jílovi-
tohlinitá, místy i hlinitopísčitá, průměrný 
roční úhrn srážek 800-1000 mm, průměr-
ná roční teplota 5-8 °C. Hlavní dřevinou 
je smrk (64 %) a buk (27 %), zmlazovací 
schopnost u smrku je omezená, u buku 
velmi silná. Všechny lesy jsou zařazeny 
do kategorie lesů hospodářských, severo-
východní část revíru Jesenice-Bytřička se 
nachází v CHKO Beskydy (I., II. a III. zóna); 
téměř totožné jsou hranice EVL Beskydy 
(445 ha) a PO Horní Vsacko (1026 ha). 
Převážná část území jsou vlastní honitby, 
loví se zvěř jelení, daňčí, srnčí, mufloní, 
černá, zajíc a škodná. Společnost je certi-
fikovaná podle pravidel PEFC.
 V letech 2008-2013 činila roční těžba 
cca 30 tis. m3, z toho těžba nahodilá 
8 tis. m3 (27 %). Procento nahodilé těžby 
se ale v posledních letech neustále zvyšu-
je. V r. 2014 činilo 60 % z celkové těžby 
30 tis. m3, v  r. 2016 již 85 % z celkové 
těžby 40 tis. m3. V  r. 2017 se předpoklá-
dá 90 % z celkové těžby 50 tis. m3  (LHP 

končí 31. 12. 2019). Náklady na pěsteb-
ní činnost se oproti předchozímu období 
téměř zdvojnásobily, přiblížily se 8 mil. Kč 
a očekává se jejich další zvýšení, smrk je 
nahrazován listnáči.
 Jak uvedl jednatel společnosti Karel 
Hnilica, chřadnutím smrku na majetku je 
dnes nejvíce postižena část revíru Kate-
řinice-Lázy v okolí obce Podolí. Jedná se 
o oblast souvislých převážně smrkových 
porostů v mýtním věku na ploše cca 350 
ha, kde se projevilo současné působení 
několika negativních faktorů: srážkový 
deficit a nevhodné rozložení srážek v prů-
běhu roku, teplotní extrémy a zimy s mini-
mem sněhu, geografická poloha (severní 
okraj „Moravské brány“ je nárazníkovou 
zónou vzdušného přenosu kůrovcovitých), 
stejnověké a stejnorodé porosty zales-
něné počátkem 20. století z 90-100 % 
smrkem, předržení obnovních těžeb, silné 
napadení dřevokaznými houbami (zejména 
václavkou) a intenzivní napadení lýkožrou-
tem smrkovým a severským. Vzhledem 
k náročnému kopcovitému terénu nelze 
na řadě lokalit využít pro těžbu harves-
tory, ale pouze koně či lanovku. Největší 
starosti působí lesníkům lýkožrout sever-
ský, který netvoří klasická kůrovcová 
ohniska, ale mozaikovitě napadá porostní 
stěny, kde byl již zásah zavčas proveden. 
Ochranná opatření podle stávající vyhlášky 

č 101/96 jsou neúčinná, zbytečná, zdržu-
jící a demotivující. Postupně se rozšiřující 
napadené plochy se propojují a vytvářejí 
velké holiny. 90 % obnovy se daří zales-
nit do jednoho roku, používají se sazeni-
ce SM, BK a JD z vlastní školky, ztráty na 
zalesňování nejsou, ale náročná je ochra-
na mladých kultur před zvěří. Probírky by 
měly být podle tamějších lesníků přede-
vším vzdušné, aby smrku nebránily v pří-
stupu ke srážkám těsné koruny okolních 
stromů.
VLS s. p., Lesní správa Bruntál
 Zdrcující pohled na torza smrkových 
porostů v řádech desítek hektarů přines-
la účastníkům exkurze návštěva v lesích 
státního podniku Vojenské lesy a stat-
ky na Lesní správě Bruntál, divize Lipník 
nad Bečvou. Tato divize obhospodařuje 
cca 23 tis. ha lesa především na území 
vojenského prostoru Libavá. Organizačně 
je členěna na pět lesních správ a Správu 
služeb Lipník n. Bečvou. LS Bruntál je 
tvořena odloučenými lesními úseky v okre-
sech Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek, 
Opava a Vsetín, kde má Armáda ČR účelo-
vá zařízení. Stěžejní pro lesnické hospoda-
ření jsou kvalitní a rozsáhlé smrkové lesy 
na náhorní rovině Oderských vrchů. Příkré 
svahy k řekám Bečvě a Bystřici jsou pokry-

Porost U Vsacanu, Lýkožrout severský mozaikovitě napadá porosty až do celkového 
rozpadu.

ty souvislými listnatými lesy. Hospodaření 
divize Lipník n. B. je významně ovlivněno 
nedostatkem srážek a následným masiv-
ním rozpadem smrkových porostů ve 
všech věkových stupních, který se drama-
ticky zrychluje. Tento postup dokumento-
val vedoucí lesní výroby lipnické divize Jan 
Jeniš na příkladu LHC, který jsme navštívi-
li. Roční etát LHC o velikosti 2000 ha činil 
18 tis. m3, zlom nastal ve druhé polovině 
r. 2015, kdy bylo za rok vytěženo celkem 
55 tis. m3. V roce 2016 už činila celková 
těžba 168 tis. m3, v září 2017 pak 158 tis. 
m3, s odhadem na celý rok 200 tis. m3. 
Před rokem 2015 se každoročně zalesňo-

V Baťových lesích zkoušejí zalesňovat jedlí a douglaskou v řadách s využitím 
zastínění chřadnoucími smrkovými porosty.

V lesích města Moravský Beroun. I přes intenzivní zpracovávání kalamity je obtížné 
kůrovce v suchem oslabených porostech zastavit.

LS Bruntál, lokalita u lesní cesty Oborenská. K rozpadu stoletého smrkového 
porostu došlo v průběhu 3 let. „Les“ tvoří ojedinělé modříny.

valo cca 20 ha holin, v roce 2015 to však 
bylo již 75 ha a v roce následujícím 264 
ha holin. V době exkurze činila výměra 
holin k zalesnění 257 ha, největší holina 
má velikost 100 ha. Všechny holiny jsou 
zalesňovány v souladu s lesním zákonem. 
Zalesňuje se borovicí, listnáči, ale i smr-
kem (do 30 %).  Zatím se neví, zda epizoda 
chřadnutí smrku je dlouhodobá nebo krát-
kodobá, a tak se hospodáři nechtějí se 
smrkem úplně rozloučit. Zaujmout jedno-
značné stanovisko je podle nich předčas-
né. Před 20–30 lety se myslelo, že jedle 

pokračování na str. 6
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je odsouzená k zániku a dnes jsou staré 
jedlové porosty vitální a problém mají 
porosty smrkové. Při zalesňování se využí-
vá také dvojsadba smrku a buku, kdy je 
smrk chápán jako podpůrná dřevina buku. 
Bříza není považována za plevelnou dřevi-
nu. Problémy působí již zmiňovaná nevyho-
vující legislativa, která je ve svém důsled-
ku zbytečná, odčerpává pracovní kapacity, 
které jsou již tak nedostačující a finančně 
nákladné.
Návštěva lesů města Moravský Beroun
 Chřadnutí smrku si nevybírá a posti-

Město Moravský Beroun investovalo do zalesnění rozsáhlých holých ploch nemalé 
finanční prostředky.

Velkou diskusi vyvolala ukázka sukcese přirozeným náletem břízy a ostatními 
dřevinami v lesích obce Radkov.

Na LS Opava. Po předchozích pochůzkách po kalamitních plochách byla ukázka 
přirozené obnovy jedle a borovice doslova pohlazením po lesnické duši.

Exkurze... - pokračování ze str. 5.
huje lesní majetky bez ohledu na hranice 
a vlastnictví, jak jsme se mohli přesvěd-
čit v lesích města Moravský Beroun. 
Město vlastní cca 600 ha lesa, etát cca 
5 tis. m3    se v posledních letech zvýšil 
více než 6krát. Při zalesňování je využí-
vána jako přípravná dřevina bříza a pod-
sadba jedlí. Do července 2016, než byly 
finanční příspěvky na hospodaření v lesích 
převedeny zpět z krajů na ministerstvo, 
muselo město vysoké náklady na zales-
ňování hradit převážně ze svého rozpočtu. 
V minulosti bylo opakovaně na veřejných 
zasedáních diskutováno o možném prode-
ji městských lesů s tím, že lesy nevynáší. 

Kůrovcová kalamita s sebou sice přines-
la okamžité vyšší výnosy z prodeje dříví, 
vedení města však chápe situaci v dlou-
hodobějším horizontu a upozorňuje, že 
se jedná o příjmy na úkor budoucnosti 
a při jejich utrácení by se mělo postupo-
vat s rozvahou. Ekonomika lesních majet-
ků postižených chřadnutím smrku, rozbor 
jeho příčin a návrhy na řešení byly také 
náplní večerní diskuse s pozvanými odbor-
níky, z které vzešel jednoznačný požada-
vek, aby SVOL inicioval  novelizaci vyhláš-
ky o ochraně lesa.
Lesy ČR s. p., Lesní správa Opava
 Určitý návod, jak se na chřadnutí 
smrkových porostů s předstihem připravit, 
poskytla exkurze v lesích státního podni-
ku Lesy ČR, s. p., LS Opava, kde proces 
chřadnutí smrku nebyl tak invazivní, ale 
probíhal postupně cca 25 let a hospo-
dáři měli více času na to, jak problému 
čelit. Ukázky probíhaly v k. ú. Heraltice. 
Základem je pestrá druhová skladba, 
využívání přirozeného zmlazení borovice 
(genová základna heraltické borovice), 
jedle a modřínu, skupinové smíšení ales-
poň 20 arů. Při zalesňování velkých holin 
po větrné kalamitě v r. 2010 se lesníkům 
osvědčilo stavění velkých oplocenek. 
Biskupské lesy Biskupství ostravsko–
opavského
 Velice srdečné přijetí nám přichys-
tal ředitel Biskupských lesů Biskupství 
ostravsko-opavského Libor Konvičný. 
Firma spravuje 25 tis. ha lesa, organizač-
ně je rozčleněna na dvě lesní správy – LS 
Ostravice, která hospodaří na majetku 
v centrální části Beskyd a Pobeskydské 
pahorkatině, a LS Vrbno v oblasti Jesení-
ků. LS Ostravice tvoří dva lesní hospodář-
ské celky – Ostravice s převahou smrku 
(81 %, buk 15 %, jedle 2 %, ostatní dřeviny) 
a Hukvaldy, kde je smrk zastoupen 49 %, 
buk 38 % (javor klen 4 %, jedle 2 %, modřín 
1 %, ostatní dřeviny). Hospodaření správy 
je vedeno v duchu přírodě blízkého hospo-
dářství a je do určité míry ovlivněno zájmy 
ochrany přírody, protože většina území leží 
v CHKO Beskydy. Území je velmi atraktiv-
ní pro letní i zimní turistický ruch, lesní 
správa se věnuje také lesní pedagogice. 
Oblast ostravických lesů je i významnou 
vodohospodářskou oblastí. Lesní správa 
Vrbno je tvořena souvislým komplexem 
lesů v oblasti Hrubého Jeseníku. Historic-
ky patří k nejzajímavějším územím v rám-
ci ČR. Nejvýznamněji je zastoupen smrk, 
buk a modřín. Lesní správa je i myslivecky 
atraktivním územím pro chov a lov přede-
vším jelení a kamzičí zvěře.
 90 % lesů je hospodářských, roční 
etát činí 135 tis. m3, společnost má cca 
70 zaměstnanců, těžební a pěstební 
práce jsou zadávány službově (práce pro 
cca 400 živnostníků v regionu), dřevo si 
obchodují sami (pro lepší zhodnocení byl 
vybudován manipulační sklad). Zaměst-
nanci Biskupských lesů zajišťují též provoz 
obory Hukvaldy, která byla biskupství 
navrácena v r. 2014. Je zde chována zvěř 
daňčí, mufloní a černá, výhledově se počí-
tá s rozšířením chovu o jelence bělooca-
sého. Středisko Farní lesy obhospodařu-
je lesy ve vlastnictví jednotlivých farností 
po celém území diecéze a to na základě 
pachtů. Jejich výměra činí cca 1400 ha. 
Exkurzi zakončila návštěva lesů NPR Salaj-
ka, zachovalého karpatského jedlobukové-
ho pralesa o rozloze cca 22 ha, který stát 
biskupství nevrátil. V současné době má 
jedle velké problémy a vytlačuje ji buk.  
 Program exkurze byl velmi bohatý a vy-
dal by na další týden. Pohled na porosty 
rozvrácené kůrovcem v důsledku dlouho-
dobého sucha a působení václavky byl 
velice skličující a depresivní. O to více pak 
zaujal pozitivní a odhodlaný přístup lesní-
ků při zakládání porostů a snaze chřadnutí 
smrku předcházet. Velké poděkování patří 
všem majitelům a správcům, kteří nám 
umožnili návštěvu svého lesního majet-
ku a podělili se s námi o své zkušenosti. 
Dále pak pánům Miroslavu Duškovi a Vla-
dimíru Blahutovi, kteří nám pomáhali zajis-
tit obsahovou náplň exkurze a také nám 
byli skvělými průvodci.

Marie Růžková

Zástupci SVOL- 
komory soukromých 
lesů na audienci 
u Mons. Graubnera

V pátek 16. března měli zástupci SVOL-ko-
mory soukromých lesů výjimečnou příle-
žitost setkat se s arcibiskupem olomouc-
kým a metropolitou moravským Mons. 
Janem Graubnerem jako nejvyšší morální 
a duchovní autoritou Moravy. Za Komoru 
SL se jednání zúčastnili Richard Podstatz-
ký Thonsern, předseda, a Constantin 
Kinský, člen představenstva. Předmětem 
setkání bylo oficiálně pozvat Arcibiskup-
ské lesy a statky Olomouc, s. r. o., k člen-
ství v Komoře SL. Společnost spravuje 
a hospodaří s lesy, které jsou ve vlast-
nictví Arcibiskupství olomouckého, Arci-
biskupského kněžského semináře, České 
provincie Kongregace Milosrdných sester 
sv. Vincence de Paul a České kongregace 
sester dominikánek. Celková obhospo-
dařovaná plocha tak zatím činí více než 
43 000 ha. Zástupci Komory SL vyjád-
řili důležitost členství církevních lesů ve 
SVOL pro budoucí směřování lesnického 
sektoru v České republice. Jednání v re-
prezentativních prostorách olomouckého 
arcibiskupského paláce proběhlo ve zcela 
otevřené, přátelské a vstřícné atmosféře. 
Tomuto jednání ještě předcházela návště-
va ústředí lesní správy arcibiskupství na 
Sv. Kopečku u Olomouce, kde předseda 
Komory SL jednal s ředitelem společnos-
ti Petrem Skočdopolem. V závěru jednání 
se všichni účastníci dohodli na budoucí 
spolupráci, o které se intenzivně začne 
jednat po velikonočních svátcích.

Richard Podstatzký Thonsern, předseda

Informace 
o probíhající 
obnově oblastních 
plánů rozvoje lesů 
v r. 2018

Ministerstvo zemědělství jako pořizovatel 
oblastních plánů rozvoje lesů vyhlásilo 
počátkem února ve svém věstníku záměr 
vypracovat oblastní plány podle § 1 odst. 
3) vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování 
oblastních plánů rozvoje lesů a o vymeze-
ní hospodářských souborů pro tyto přírod-
ní lesní oblasti:

pokračování na str. 7

Za Komoru SL se jednání zúčastnili 
Richard Podstatzký Thonsern (vpravo), 
předseda, a Constantin Kinský, člen 
představenstva.



7

PLO 9 - Rakovnicko-kladenská pahorkatina,
PLO 11 - Český les,
PLO 14 - Novohradské hory,
PLO 21 - Jizerské hory a Ještěd,
PLO 23 - Podkrkonoší,
PLO 34 - Hornomoravský úval,
PLO 35 - Jihomoravské úvaly,
PLO 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy,
PLO 40 - Moravskoslezské Beskydy.

 Podklady pro obnovu OPRL byly před-
mětem novely vyhlášky č. 83/1996 Sb., 
na jejíž přípravě SVOL participoval a která 
by měla být v nejbližší době postoupena 
do meziresortního připomínkového řízení. 
Konkrétní připomínky pro aplikaci při obno-
vě OPRL mohou dotčené majetky uplatňo-
vat v průběhu projednávání u příslušné 
pobočky ÚHÚL.
 Venkovní práce na obnově výše 
uvedených oblastních plánů budou zahá-
jeny již v letošním roce a budou postup-
ně dokončovány v roce 2019. V rámci 
těchto venkovních prací bude Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 
Labem, pověřený zpracováním oblastních 
plánů, provádět přímo v terénu řadu šetře-
ní, zejména aktualizaci zařazení lesních 
pozemků do lesního typologického systé-
mu. 
 V případě jakýchkoli dotazů spojených 
s prováděním obnovy oblastních plánů 
ve Vašem regionu se obracejte přímo 
na Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem, Ing. Vratislav Mans-
feld (mansfeld.vratislav@uhul.cz), případně 
Ing. Jaroslav Kubišta (kubista.jaroslav@u-
hul.cz).

Dle informace MZe, red.

Informace o... - pokračování ze str. 6.

Zavedení zástřelného 
za ulovené divoké 
prase v celé ČR

 Pro zvládnutí nákazy afrického moru 
prasat (AMP) považuje Ministerstvo země-
dělství za zásadní radikální snížení počtu 
divokých prasat v celé republice. Za tím 
účelem plánuje zavést zástřelné za každé 
odlovené divoké prase ve výši 2 tisíce 
korun. 
 V případě plošného vyplácení zástřel-
ného odhaduje MZe počet žádostí na 
342 tisíc. Při navrhované výši zástřelné-
ho by náklady dosáhly 684 milionů korun. 
Dalších téměř 100 milionů korun se vypla-
tí myslivcům na zástřelném v zamořené 
oblasti a zóně intenzivního odlovu. Labo-
ratorní rozbory na přítomnost viru AMP 
budou stát 135 milionů korun, počítá se 
i s přijetím přibližně 40 pracovníků na 
zpracování vzorků. Celkem MZe potřebu-
je v souvislosti s AMP navýšit rozpočet 
o 995 milionů korun.
 Již dříve ministr zemědělství Milek 
uvedl, že pro zvládnutí afrického moru 
prasat by bylo vhodné snížit populaci divo-
kých prasat až o 90 procent. Za neméně 
důležitá ale považuje i opatření přijatá 
v ohnisku nákazy na Zlínsku. Nadále tak 
zůstanou v provozu elektrické a pacho-
vé ohradníky, ve vyznačených zónách se 
bude vyplácet vyšší zástřelné a nálezné. 
Ministerstvo zemědělství bude dále také 
koordinovat postup se zástupci Zlínského 
kraje a místními myslivci, zemědělci a cho-
vateli.
 Výskyt AMP byl v ČR poprvé potvrzen 
na konci června roku 2017 u dvou kusů 
uhynulých divokých prasat nalezených 
v katastrálním území Příluky u Zlína. Do 
dnešního dne byl virus potvrzen u 219 
uhynulých či odlovených prasat.
 Návrhem na zavedení plošného zástřel-
ného by se měla zabývat vláda na někte-
rém ze svých dubnových zasedání.

Podle tiskové zprávy MZe, red.

Lesnictví v Sasku 
 Další z řady zajímavých lesnických 
exkurzí SVOL do zahraničí, které již několik 
let připravuje jeho místopředseda Stani-
slav Janský, se uskutečnila ve dnech 
28. srpna – 1. září 2017.  Program pro 
nás zajistil prof. Andreas Bitter z kated-

ry hospodářské úpravy lesů univerzity 
v Tharandtu, který je aktuálně i předsedou 
Svazu vlastníků nestátních lesů Saska 
a předsedou  PEFC Spolkové republiky 
Německo, a v terénu nás také doprovázel.  

Národní park Saské Švýcarsko
 První naší zastávkou byla návštěva NP 
Saské Švýcarsko. Park byl  vyhlášen v roce 
1990, jeho celková výměra činí 9 300 ha, 
z toho 8 670 ha představuje souvislý les. 
Hluboké rokle přecházejí do pískovcových 
stěn s krásnými výhledy do ploché krajiny. 
Původními dřevinami jsou jedle, buk a dub 
na plošinách, borovice ve skalách a smrk 
v roklích (2 % zastoupení je jeho původ-
ní podíl). Přirozená skladba je změně-
ná – smrk má 35% podíl, přítomny jsou 
i nepůvodní dřeviny cypřišek Lawsonův 
a douglaska. Ve vlastnictví státu je  85 % 
pozemků, v majetku soukromém a v ma-
jetku obcí je 15 % (500 vlastníků, stát se 
snaží o směny a odkup). 

 Příroda se dělí do třech pásem s tímto 
režimem péče a návštěvnosti:

• A (31 %) - rokle a skály ponechané 
zcela bez jakýchkoli zásahů, turisté mohou 
chodit jen po vyznačených chodnících, zvěř 
se zde neloví.

• B (58 %) – zde se zasahuje proti kůrov-
ci, těží se k úpravě dřevinné skladby, 
podsazuje se jedle. Minimální poškození 
zvěří, ochrana nátěry chemicky, neoplo-
cuje se. Turisté se mohou pohybovat po 
všech cestách bez omezení, nikoliv však 
mimo ně.

• C (5 %) - pásmo trvalé péče  v sou-
sedství nestátních lesů a podél  hlavních 
silnic (30 m).

 Zbytek plochy tvoří louky, vodní toky 
apod. Aktuálně je bez lesnických zásahů  
již 58 % plochy lesů. Perspektiva v roce 
2020 je 67 %  a 75 % v roce 2030.
 Myslivost - 8 200 ha ve vlastní režii, 
loví personál, jsou možné placené lovy na 
povolenku (vyskytuje se i jelen a muflon). 
Vyhodnocení okusu zvěří se provádí každo-
ročně. Aktuálně nařízen odstřel minimálně 
200 ks srnčí zvěře, horní hranice není 
omezena. V Sasku je pro jednoho vlast-
níka  stanovena minimální výměra honit-
by 75 ha souvislých pozemků, u státu 
870 ha. U rozptýlené držby se tvoří honit-
by společenstevní. pokračování na str. 8

Společné foto účastníků exkurze.

Fakulta lesnických přírodních věd v Tha-
randtu
 Fakulta je součástí Technické univerzi-
ty v Drážďanech. Tharandt je staré univer-
zitní sídlo s 200letou lesnickou tradicí 
umístěné v malebném údolí  podél říčky 
nedaleko Drážďan, po velké povodni v ro-
ce 2002 silně modernizované. V bakalář-
ských a magisterských programech, které 
fakulta nabízí, studuje cca 700 studentů. 

Struktura oborů je obdobná jako u nás. 
Cílem bakalářského studia je vzdělat 
odborníka, který je schopen řídit lesní 
podnik. Stejně jako u nás cca 50 % absol-
ventů odchází mimo obor. Dr. Fischer z In-
stitutu pro ochranu a pěstování lesa tamní 
fakulty nás stručně seznámil s vývojem 
státních lesů v Sasku ve 20. století a sou-
časnými cíli hospodaření. Je to cesta od 
holosečného hospodaření s dominancí 
umělé obnovy smrku a borovice k přírodě 
bližšímu lesu s podílem listnáčů cca 25 % 
a jedle bělokoré na vhodných stanovištích. 
Podíl douglasky tisolisté se doporučuje 
do 4 %, k regulaci se přistupuje v území 
národního parku. Na současné dřevinné 
skladbě se podílí smrk 66 %, borovice 
12 %, modřín 6 %, ostatní jehličnany 1 %, 
dub a buk 11%, ostatní listnáče 4 %. Stát-
ní lesy Saska úzce spolupracují s univerzi-
tou, která má rozsáhlé možnosti pro dlou-
hodobý výzkum ve státních lesích v okolí 
Tharandtu. Tyto výzkumné plochy jsme 
pak v doprovodu dr. Fischera navštívili. 
Jde o aktuální problém i u nás,  přemě-
na monokultur smrku na smíšené poros-
ty v podmínkách pahorkatiny na hlubších 
půdách mírně nebo silněji ovlivněných 
vodou, s kultivací jedle bělokoré a buku. 
Rozpracování horní etáže se doporučuje 
v rozpětí věku 60-90 let, ne dříve a ne 
déle. Po zkušenosti z 90. let 20. století se 
nedoporučuje velkoplošné rozpracování 
porostů, ale obnova na menších plochách. 
Výsledky experimentů obnovy po 20 letech  
jsou úspěšné a to jak u síjí, tak u různých 
typů sazenic (vše probíhá pod mateřským 
porostem). Náklady se u jednotlivých tech-
nologií liší. 
 Další probíhající výzkum se týká kvality 
přirozené obnovy douglasky ve smíšeném 
porostu dle typů mikrostanoviště. Důleži-
tá je charakteristika klimatu  plošiny až 
pahorkatiny, která v Sasku převládá. Zde 
je klima ještě pod vlivem Atlantiku vlhčí 
o cca 150-200 mm ročně  a cca o jeden 
stupeň chladnější než u nás ve stejné 
nadmořské výšce. Výzkumný les Tharandt-
ský les  se nachází v nadmořské výšce 
423 m, průměrné roční srážky 830 mm, 
dlouhodobá průměrná teplota 7,3 °C (od 
roku 1965 se však zvýšila o cca 1 °C). 
 Nejrozsáhlejší státní lesy se vyskytu-
jí v oblasti Krušných hor. Zde je zásad-
ně poškozeno 45 tisíc ha lesa vlivem 
průmyslových emisí, z toho je nutno 
10 tisíc zásadně obnovit. V tomto prosto-

ru se nevyskytují žádné porosty starší 70 
let. V terénu  jsme shlédli rekonstrukci 
náhradních dřevin po emisních škodách 
na dřeviny přirozené skladby a rekultiva-
ci rašeliniště odvodněného v minulosti 
(společný přeshraniční projekt s Lesy ČR). 
Podobně jako u nás i na německé straně 
odumírá smrk pichlavý, musí být vytěžen, 
štěpka se využívá v elektrárnách. Pozoru-
hodná je dosavadní odolnost smrku omori-

ka a  modřínu. Smrk ztepilý nyní úspěšně 
odrůstá, poškození jelení zvěří je výrazně 
nižší než na české straně Krušných hor. 
U nestátních vlastníků lesů hradí 75 % 
nákladů na založení nového porostu stát 
(smrk ztepilý však není předmětem podpo-
ry). 

Nestátní  lesy Saska
 Vlastnická struktura lesů Svobodné-
ho státu Sasko (po roce 1990): státní 
lesy zemské 38 %, státní lesy spolkové 
6 %, soukromé lesy 43 %, společenstev-
ní lesy 9 %, církevní lesy 2 %, Treuhand 
(určeno k privatizaci) 2 %. Jednotlivé země 
SRN mají vysokou samostatnost v rozho-
dování, jak zacházet s lesy.
 Hlavním předmětem exkurze byla 
organizace a cíle hospodaření v nestát-
ních lesích. Jejich reprezentantem je Svaz 
saských vlastníků lesů (SWBV), který  
reprezentuje cca 85 tisíc vlastníků soukro-
mých, obecních a církevních lesů, z toho 
je 90 % vlastníků do 5 ha a jen 50 větších 
než 500 ha. Cílem spolku je posílení vlast-
nictví a svobody obhospodařování lesů 
a také práv na hospodaření formou sdru-
žování vlastníků soukromých lesů. K nej-
rozsáhlejším nestátním lesním majetkům 
v Sasku patří lesy města Freibergu v roz-
sahu 930 ha, které jsme navštívili. Frei-
berg je historické hornické město s těžbou 
rud a s tím související velkou spotřebou 
dřeva v minulosti. S městem je spojeno 
jméno Carlowicz, dříve hornický hejtman, 
pak lesník, který před 300 lety formuloval 
hlavní zásady trvale udržitelného hospoda-
ření lesů. Město se zaměřuje na rekreační 
využívání lesa (40 tis. návštěvníků za rok), 
ale i příjem za prodej dříví je velmi význam-
ným zdrojem financí města. Hospodaření 
zde zajišťují Státní lesy Saska.
 Vzhledem k vysoké rozdrobenos-
ti vlastnictví, které se ještě dědictvím 
dále prohlubuje, dochází právě z iniciati-
vy SWBV aktuálně k význačným změnám. 
Dosud zajišťoval odborné hospodaře-
ní a poradenství v nestátních lesích jen 
státní podnik (včetně vyznačování dříví 
k těžbě), který byl zároveň úřadem dohle-
du a vykonával státní správu myslivosti. 
V rámci exkurze jsme navštívili lesy stát-
ního podniku  Marienberg-Podkrušnohoří, 
který obhospodařuje 33 tis. ha lesů, z to-
ho je 11 500 ha v nestátním vlastnictví 
(obecní a církevní lesy 2 600 ha), celkem 
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Lesnictví v Sasku... - pokračování ze str. 7.

Připravujeme
23. – 24. dubna, Třebíč, Konference SVOL 
„Ekonomika lesního majetku v době klima-
tických změn“.
 Hlavní témata konference: řešení 
kůrovcové situace, hospodaření v le-
sích v době zhoršujících se klimatických 
podmínek a dopady do ekonomiky majet-
ků, další ne/rozšiřování bezzásahových 
území,  směřování českého venkova 
a platby za ekosystémové služby, exkur-
ze na LS Třebíč státního podniku Lesy 
ČR a na lesním majetku rodiny Podstatz-
kých z Velkého Meziříčí. Podrobnosti na 
www.svol.cz

29. – 30. května, odborná lesnická exkurze 
 Hospodaření u Vojenských lesů a stat-
ků, divize Horní Planá – návštěva expozi-
ce o rybářství, lesnictví a historii regionu 
Rybářská bašta, porosty 10 let po orkánu 
Kyrill na Knížecím Stolci, Blanice - ochrana 
přírody, lesní stavby, přirozené zmlazení na 
LS Arnoštov, sádky Chvalšiny.
 Hospodaření u Cisterciáckého opat-
ství Vyšší Brod – správa klášterních lesů, 
návštěva kláštera. Podrobnosti na www. 
svol.czRekultivace rašeliniště v centru Krušných hor mezi Horou sv. Šebestiána na Chomutovsku a německým Satzungem.

Z Národního parku Saské Švýcarsko. Foto: Ing. Václav Konopík.

Na výzkumných plochách v Tharandtu. 

se jedná o 4 tisíce vlastníků. Veřejné lesy 
musí mít LHP, odbornou správu zajišťu-
jí revírníci státního podniku, 75 % prací 
provádí státní podnik dodavatelsky, nema-
jí vlastní kapacity zpracování dřeva.

Nový projekt obhospodařování soukro-
mých lesů Saska
 Cílem SWBV je úplná odluka státní 
správy soukromých lesů od státního podni-
ku Státní lesy Saska (střet zájmů). S cíli 

a důvody nás seznámil  předseda SWBV 
prof. Bitter na příkladu projektu společen-
stva Brauna (region Neukirch), který je 
zaměřen především na vlastníky lesů do 
50 ha výměry lesa, jež jsou v Sasku domi-
nantní. Projekt byl demonstrován na ukáz-
kách v terénu. Vychází z dosud neuspoko-
jivé situace. Vlastníci ztratili v éře socialis-
tického bloku vztah k lesu, ale po obnove-
ní vlastnických práv a částečné restituci 
se objevil zájem o sdružování. Mnoho lesů 
bylo bez hospodářů, stát zajišťoval jejich 

správu prostřednictvím státních lesníků. 
Potenciál lesů nebyl využíván a výchova 
v mladých porostech zanedbaná. V souvis-
losti s kolísáním klimatu dochází k ohrože-
ní především smrkových a borových poros-
tů z hlediska ochrany lesa, narůstají  poža-
davky na mimoprodukční funkce i u vlast-
níků soukromých lesů.  Podle SWBV je 
cestou sdružování vlastníků  s vertikální 
strukturou organizace, kdy nadregionální 
úroveň zajišťuje prodej dříví, na regionál-
ním stupni probíhá poradenství, odborná 
kompetence a tržní zaměření v regionu 
a na lokální úrovni probíhá jednoduchá 
administrace, kontakt s jednotlivými členy 
a rodinnými firmami. Za základní je pova-
žován nejnižší stupeň  struktury, kde se 
vytváří společenství na dobrovolné bázi, 
postupně a na principu důvěry. 
 Projekt běží  třetím rokem a jeho 
základem je motivace vlastníků státem. 
Je chápána jako veřejný zájem státu a je 
poskytována ve čtyřech rovinách:
• přímé roční platby na smluvní pěsteb-
ní péči, diferencované dle velikosti majet-
ku do 50 ha (5 EUR/ha pro rozpětí výměr 
10-50 ha,  120-20 EUR/ha sestupně  pro 
rozpětí do 2-10 ha),
• příspěvek za  nabídku dříví na trh 
odstupňovaný dle výměry – do 20 ha 
0,75 EUR/m3, 21-50 ha 0,50 EUR/m3, 
nad 50 ha 0,25 EUR/m3. V případě, že je 
les certifikovaný, obdrží vlastník dvojná-
sobek této sazby. A pokud je zapojen do 
společného obchodu, dostává příspěvek 
0,10 EUR/m3 (v případě, že má certifikaci, 
dostává opět dvojnásobek sazby);
• příspěvek na změnu druhové skladby 
v souvislosti s klimatickou změnou ve výši 

75 % uznatelných nákladů na buk, klen, 
jedli bělokorou a douglasku (financováno 
z Fondu pro klimatickou změnu);
• příspěvek na zpřístupnění a rekon-
strukci dopravní sítě, 75-95 % uznatelných 
nákladů projektu.
Doporučuje se rozšíření podpory o výcho-
vu mlazin a mladých porostů. Navržený 
systém vyžaduje typologické mapování 
a stanovení cílové skladby, evidenci a vy-
rovnání ekosystémových služeb všem 
vlastníkům a vyrovnání ztrát z omezení 
nebo ztížení hospodaření z důvodu ochra-
ny přírody.
 Společenstvo vlastníků lesů Brauna  
sdružuje 32 vlastníků s výměrou 818 ha 
(jednotlivci od 2 do 260 ha). Jedná se o le-
sy s převahou borovice a příměsi listnáčů 
severně od Drážďan, pahorkatina s nad-
mořskou výškou kolem 300 m n. m., prům. 
teplota 7,8–8,5 °C, roční srážky 670–800 
mm. Takových společenstev bylo založeno 
v Sasku 25 na celkové ploše 48 tisíc ha.

Ostatní zajímavosti 
 Byli jsme také hosty prince Daniela 
Timo Saského, vévody Saska, na Rade-
beulu. Seznámil nás s hospodařením na 
lesním majetku 1 000 ha.  K rozšíření 
aktivit pro veřejnost založil po náročné 
přípravě na lesní části 40 ha pohřební les 
pro uložení ostatků po kremaci k jednot-
livým stromům. Vlastník pronajímá místo 
dlouhodobě, údržba areálu včetně případ-
ného obřadu je zajišťována v režii a za-
městnanci města Radebeul.
 Velice nás zaujala také návštěva centra 
uměleckého řezbářství Blockhauzen. Areál 
uprostřed lesa vystavuje skulptury, které 
na místě vytvářejí  umělci z celého světa 
v rámci každoročně pořádaných soutěžích. 
Tvůrcem areálu je řezbář  a bývalý lesník 
pan Martin, vlastník 100 ha lesa a honit-
by v okolí. Poskytuje komplexní servis pro 
ubytování a stravování, raritou je téměř 
čtyřicet metrů dlouhý stůl pro občerstve-
ní návštěvníků. Ročně jich navštíví areál 
30–40 tisíc. 
 Závěrem jsme shlédli za doprovodu  
profesionálního průvodce městský park 
a historické centrum  Drážďan. 
 Naše poděkování patří nejen vedoucí-
mu exkurze a všem našim hostitelům, ale 
též Matouši Modrovi za kvalitní odborné 
tlumočení.

Ing. Josef Vovesný
odborný poradce SVOL


